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INTRODUCERE 
 

 Volumul de față reprezintă produsul final al procesului de evaluare 
științifică  a contribuțiilor de cercetare înscrise de către profesori universitari, 
cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenți  și experți în științe socio-umane, în 
cadrul ediția a opta a Conferinței internaționale „Political Science, International 
Relations and Security Studies” (organizată de către Departamentul de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Facultății de Științe 
Socio-Umane din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Centrul de 
Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene), 
desfășurată la Sibiu în perioada 23-25 mai 2014. 

Oferim publicului interesat de domeniile științelor politice, relațiilor 
internaționale și studiilor de securitate (domenii interdisciplinare care se sprijină 
reciproc și fiecare în parte apelează la metodologia și obiectul de cercetare al 
istoriei, studiilor culturale, științelor economice, psihologiei, sociologiei ș.a.) o 
colecție de studii care reprezintă un extras reprezentativ al demersurilor de 
cercetare în spațiul cultural de limbă română (România, Republica Moldova) și 
cele adiacente geografic (sârb, ucrainean) sau tematic (georgian, italian, 
francez). 
 Structura volumului grupează contribuții de cercetare înscrise pe cele trei 
secțiuni de dezbatere („Științe Politice”, „Relații Internaționale” și „Studii de 
Securitate”). În conținut, reține atenția o importantă direcție de abordare 
conceptuală a fundamentelor celor trei domenii, cât și un efort analitic de 
investigare a temelor majore de interes național și regional.  

Astfel, școala moldoveană abordează sistematic problema democratizării 
și funcționării instituționale (ca instituții politice, de securitate și 
neguvernamentale) a Republicii Moldova. Analiza ucraineană și cea georgiană 
pun în discuție stadiul și perspectivele dezvoltării economice și tehnologice în 
plan național. Studiile școlii sârbe de știință politică merg la fundamentele 
disciplinei, pentru caută înțelesuri și semnificații naționale. În acest timp, 
cercetarea românească difuzează și aprofundează în toate direcțiile menționate, 
excelând în analiza proceselor globalizării cu influența acestora asupra 
specificului local și regional, dar și prin abordare sistematică a unor tematici 
actuale de securitate precum: „Primăvara Arabă”, arhitectura de securitate euro-
atlantică, structura și funcționalitatea sistemului românesc de securitate. 
 Autorii reprezintă universități și intitute de cercetare răspândite pe o vastă 
arie geografică și culturală, sintetizând modele și experiențe de cercetare 
științifică dintre cele mai diverse. Sunt prezente analize realizate de către 
specialiști din Serbia (Institutul pentru Științe Politice din Belgrad), Ucraina 
(Universitatea ”Taras Sevcenko” din Kiev, Institutul Frantsevich al Academiei 
de Științe a Ucrainei), Georgia (Universtățile din Sukhumi și ,,Rvali" and 
,,Gorgasali”), Italia (Universitatea „Sapienza” din Roma), Franța (Académie des 
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Belles-Lettres Sciences et Arts de la Rochelle), Republica Moldova (Academia 
de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Liberă 
Internațională a Moldovei, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Centrul 
„Pro-Marshall”) și România, semnate de către cercetători și profesori de la 
prestigioase instituții de profil din aceste țări. Lista universităților românești 
reprezentate în lista autorilor cuprinde Universitatea din București, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Lumina” a Europei de Sud-Est 
din București, Universitatea din Oradea, Universitatea Creștină „Dimitrie 
Cantemir” din București, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din 
Brașov, Institutul Diplomatic Român, Academia Oamenilor de Știință și, într-o 
reprezentare semnificativă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Se adaugă 
cele mai prestigioase instituții de învățământ superior românesc din domeniul 
securității naționale: Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București, 
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, Academia 
Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 
  Adresăm volumul de față cercetătorilor, profesorilor din învățământul 
superior sau din învățământul pre-universitar, studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor în profilurile secțiunilor noastre, jurnaliștilor din mass-media 
scrisă și audio-vizuală, activiștilor din societatea civilă, publicului interesat de 
aprofundarea în manieră științifică a unor subiecte de mai largă sau mai 
restrânsă circulație în opinia publică. 
 

Comitetul de organizare 
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INTRODUCTION 

 
This volume represents the final product of the process of scientific 

evaluation of research contributions written by academics, researchers, PhD 
students, master students and experts in the social sciences, in the eighth edition 
of the International Conference "Political Science, International Relations and 
Security Studies" (organized by the Department of International Relations, 
Political Science and Security Studies - Faculty of Social Sciences of the Lucian 
Blaga University of Sibiu, by the Research Center for Political Science, 
International Relations and European Studies) held in Sibiu, 23-25 May 2014. 

We offer to the public interested in political science, international 
relations and security studies (interdisciplinary fields supporting each other - and 
each one calls the research methodology and the subject of history, cultural 
studies, economics, psychology, sociology, etc.) a collection of studies as an 
representative extract of research approaches in the Romanian cultural space  
(Romania, Moldova) and geographically adjacent (Serbian, Ukrainian) or 
thematic (Georgian, Italian, French). Serbian school studies political science 
discipline fundamentals and go to seek meanings and national significance. 
Meanwhile, Romanian research deepens and broadcasts in all directions 
mentioned, excelling in the analysis of globalization processes with their 
influence on local and regional specificity, but also the systematic approach of 
current security topics such as: "Arab Spring", Euro-Atlantic security 
architecture, structure and functionality Romanian security. 

The authors are affiliated to universities and research institutes spread 
over a vast geographical and cultural area, experiences and synthesizing most 
diverse models f scientific research. Present analysis by experts from Serbia 
(Institute of Political Science in Belgrade), Ukraine (University "Taras 
Shevchenko" in Kiev, Frantsevich Institute of the Academy of Sciences of 
Ukraine), Georgia (Universities in Sukhumi and ”Rvali"and ”Gorgasali”), Italy 
(University "Sapienza" of Rome), France (Académie des Sciences et Belles-
Lettres Arts from Rochelle), Moldova (Academy of Sciences, State University 
of Moldova, Free International University of Moldova, Military Academy 
"Alexandru cel Bun", Centre "Pro-Marshall") and Romania, signed by 
researchers and professors from prestigious institutions in these countries. List 
of Romanian universities represented in the corpus of authors includes the 
University of Bucharest, Babes-Bolyai Universityof Cluj-Napoca, Lumina 
University of the South-East Europe of Bucharest, University of Oradea, 
Dimitrie Cantemir University of Bucharest, Dimitrie Cantemir University of 
Brasov, Romanian Diplomatic Institute, Academy of Scientists and a significant 
representation, Lucian Blaga University of Sibiu. Add the most prestigious 
higher education institutions of the Romanian national security: Carol I National 
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Defence University of Bucharest, Mihai Viteazul National Intelligence 
Academy of Bucharest, Nicolae Bălcescu Army Academy of Sibiu. 

We address this volume researchers, teachers in higher education or pre-
university, undergraduate, postgraduate and PhD students in our sections 
profiles, journalists from print media and audio-visual media, civil society 
activists, public interest in deepening in scientific manner of issues of broader or 
narrower movement in public opinion. 
  

 
Organizing Commitee 
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Aurelia PERU BALAN 
Institutul de Științe Politice și Juridice. 

Academia de Științe a Moldovei 
 

 
MARKETINGUL POLITIC ȘI MANAGEMENTUL 

IMAGINII POLITICE. POZIȚIONAREA ACTORULUI 
POLITIC CA TRANSFER AL COMUNICARII PE 

SISTEMUL DE VALORI 
 

Title:  THE POLITICAL MARKETING AND THE  POLITICAL IMAGE 
MANAGEMENT. POSITIONING THE POLITICAL ACTOR AS 

A COMMUNICATION TRANSFER OF VALUE SYSTEM 
Abstract: Positioning is a new approach in political PR and overall in the political 

communication system. The concept of positioning has given a new impetus 
to election campaigns everywhere. It was launched in the '70s by the 
American researchers Al Ries and Jack Trout, the concept successfully 
passed from the business sector into the politics. Currently, all political 
actors practise positioning techniques. Positioning is an exercise to 
improve the consciousness of the electorate.  Positioning means getting 
into the voter's mind. In this article we approach the concept as well as the 
techniques practised by positioning. The main conclusion is that the 
positioning and image creation differ radically, because the first involves 
merely placing the candidates in the competitive environment. Image 
construction is outside this context. In business positioning is closely linked 
to the phenomenon of sales, in the campaign - the "selling" of candidate. 

Keywords: Favorable information, Americanization, Orange Revolution,  
Ukraine, Moldova, American marketing, French  marketing, Russian 
tradition. 

Contact 
details of the 
authors: 

 
E-mail: peruaurelia@gmail.com 

Institutional 
affiliation of 
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PR-ul politic și-a revendicat, 
indubitabil, un loc determinant în contextul 
comunicării politice moderne. Astăzi 
științele comunicării tratează PR-ul politic 
prin prisma mai multor categorii de 
activităţi. În primul rând, PR-ul este abordat 
ca management informaţional-mediatic. 
Asemenea activităţi constau, în principal, în 
fabricarea unor medialities, evenimente 
tentante pentru mass-media. Acest tip de 
activitate menţine, pe de o parte, 

vizibilitatea partidului, iar pe de altă parte, 
prezintă atitudinea actorului politic faţă de 
anumite probleme ale societăţii, precum şi 
soluţiile oferite. Această activitate PR mai 
poate fi concepută şi ca o formă de 
management al problemelor. 1 În al doilea 
rând, PR-ul politic este abordat ca 
management de imagine al politicianului şi 

                                                 
1 Brian McNair, Introducere în comunicarea 
politică, Editura  Polirom, Iași, 2007, p.171 
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al manierei în care această imagine poate fi 
modelată. Acest gen de management 
vizează nu doar imaginea liderului, ci şi pe 
cea a partidului propriu-zis, activitate 
definită ca marketing politic.   
     În cadrul acestui studiu, vom stărui 
asupra aspectelor ce ţin de utilizarea PR-
ului ca  
marketing politic, cât și a poziționării 
aplicate în procesul de gestionare a imaginii 
actorului politic. 
     Un anticipator al marketingului politic 
contemporan poate fi considerat, pe bună 
dreptate, celebrul filozof şi scriitor italian 
Niccolo Machiavelli (1469-1527). „A 
guverna înseamnă a-i face pe oameni să 
creadă”,- scrie Machiavelli în fundamentala 
sa operă de gândire politică Principele, or,  
„poporul judecă mereu după aparenţe.”1  
     Anume pentru aceste afirmaţii, Jacques 
Ellul l-a catalogat pe Machiavelli ca fiind 
teoriticianul aparenţei. În acest context, 
principele poate fi infidel faţă de 
angajamentele lui, dar trebuie să pară fidel. 
Nu este obligatoriu ca principele să aibă 
toate calităţile, dar trebuie să pară că le are.2 
Astfel, Machiavelli este precursorul unor 
fenomene contemporane, precum: imaginea 
omului politic și  poziționarea grație 
televiziunii și retoricii, care sunt în 
simbioză.  
     Actualmente marketingul politic este 
tratat, înainte de toate, ca o posibilitate de 
raţionalizare a cheltuielilor pentru 
campaniile electorale, urmărind obţinerea 
unui număr cât mai mare de voturi cu 
cheltuieli minime. Există în acest sens 
legenda preşedintelui american Abraham 
Lincoln (1809-1865), ai cărui prieteni i-au 
adunat 200 de dolari în vederea organizării 
campaniei de promovare în alegerile pentru 
Congres din anul 1846. După victorie, 
Lincoln le-a restituit acestora 199 dolari şi 
25 de cenţi, cei 75 cenţi rămaşi, folosindu-i 

                                                 
1  Niccolo Machiavelli, Principele – lecţii de 
manipulare, Editura Antet, Bucureşti, 2007, p.96 
2  Cristian Florin Popescu, Dicţionar explicativ de 
jurnalism, relaţii  publice şi publicitate, Editura 
Tritonic, București, 2002, p.280 
 

ca să-şi cumpere un butoiaş de cedru, 
pentru a marca victoria sa electorală3.  
     Michel Bongrand, unul dintre pionierii 
aplicării PR-ului politic în Europa, 
consideră că marketingul politic este un 
ansamblu de tehnici, având drept obiectiv 
favorizarea unui candidat în faţa 
potenţialului său electorat: să-l promoveze 
în rândul a cât mai mulţi alegători, să-i 
creeze o singularitate în raport cu alţi 
concurenţi şi, cu mijloace minime, să-i 
sporească numărul de sufragii 4. 
     Profesorul francez Denis Lindon afirmă 
că „marketingul politic reprezintă un 
ansamblu de teorii şi metode de care pot 
uza organismele politice şi puterile publice 
atât pentru a-şi defini obiectivele şi 
programele, cât şi pentru a influenţa 
comportamentele cetăţenilor”. Alături de 
Jean-Paul Bobin, acesta consideră că 
lansarea marketingului politic (electoral) a 
avut loc în SUA, în 1952, an în care 
Partidul Republican a apelat pentru prima 
dată la agenţii de publicitate pentru a realiza 
un set de spoturi televizate în favoarea 
candidatului său, Dwight David Eisenhower 
(1890-1969). Sigur că originile anumitor 
elemente ale marketingului politic sunt mult 
mai vechi, dar anume în anul 1952, 
marketingul electoral s-a manifestat pentru 
prima dată la scară naţională5. 

Marketingul politic modern, în 
opinia mai multor teoreticieni,  trebuie sa se 
centreze, asupra concurentei. Așa cum 
susțin autorii fenomenului poziționării (la 
care ne vom opri mai jos), Jack Trout si Al 
Ries, organizația trebuie sa caute punctele 
slabe în pozițiile adversarilor şi trebuie sa 
lanseze atacuri de marketing asupra acestor 
puncte slabe, pentru că marketingul 
înseamnă război. Campania electorală 
înseamnă război, iar războiul însuși este 
continuarea politicii cu alte mijloace. 
Campania de marketing politic este o 
campanie de război, în care nu se iau 
                                                 
 3 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, 
Introduction а la politique, ed. Dalloz, Paris, 1986, 
p. 344 
4 Michel Bongrand, Le marketing politique, 
L’Edition Presses Universitaires de France, Paris 
1993,  p.15 
5 Jean-Paul Bobin, Le marketing politique,  
L’Edition Media, Milan, 1988, p. 32 
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ostatici. Marketingul politic înseamnă 
tehnici de marketing aplicate pentru a 
obţine sprijinul unor grupuri sociale bine 
precizate. Prin marketing politic se va vinde 
omul politic aşa cum se vinde un produs 
obişnuit: seducând, influenţând, persuadând 
cumpărătorul -alegător. Marketingul politic 
înseamnă strategii de eliminare a 
adversarilor şi tehnici de influenţare a 
electoratului. Strategiile electorale se vor 
construi întotdeauna în funcţie de 
concurenţă, grupuri-ţintă şi resurse 
financiare1. 

La fel ca şi orice alt fenomen social-
politic, marketing-ul electoral cunoaşte o 
proprie evoluţie istorică. În timp, s-au 
cristalizat trei curente distincte: şcoala 
americană, şcoala franceză şi cea rusă.  
     Modelul american de marketing 
electoral presupune un set de elemente 
obligatorii, fapt care ne face să-l comparăm 
cu un gen de iniţiativă privată sau de 
business politic:  

-  gestionarea campaniei trece de la 
liderul politic la specialiştii de marketing 
electoral; 

- startul campaniei electorale este 
anticipat de serioase cercetări de marketing, 
de colectare a informaţiei despre regiuni, 
sectoare concrete, cercetarea dispoziţiei şi 
problemelor stridente ale alegătorilor, care 
urmează să fie reflectate ulterior în 
programele electorale, precum şi în 
discursurile publice ale concurenţilor 
politici; pe durata campaniei se 
monitorizează caracterul şi gradul de 
influenţă ale strategiei de campanie asupra 
electoratului, iar în caz de necesitate, se 
intervine ad-hoc  în startegia şi tactica de 
luptă electorală;  

- întâlnirile directe ale candidatului 
cu electoratul şi tehnicile „de la uşă la uşă” 
cedează în faţa  întâlnirilor spectaculoase şi 
amplu mediatizate, în mod special, prin 
suportul televiziunii, care are un impact 
puternic asupra alegătorilor; aceste acţiuni 
trebuie să scoată în evidenţă capacitatea 
candidatului de a-i predispune pe alegători 

                                                 
1 Alexandru Solcan, Marketing politic. Note de curs, 
la 
http://usm.md/frispa/V_RO/PUBLICATII/Solcan%2
0A_Marketing%20politic.pdf, p. 36 

în favoarea sa, altfel spus, au menirea de a 
seduce politic potenţialii votanţi; 

- în centrul campaniei se află 
pesronalitatea şi imaginea actorilor politici, 
dar nu ideile şi opţiunile politice; are loc 
personalizarea şi „deprogramarea” luptei 
politice2.  
     Consolidarea acestui model de 
comunicare – marketingul electoral – este 
deteminată de particularităţile şi tendinţele 
evolutive ale sistemului politic din SUA: 
caracterul modelului participativ marcat de 
un raţionalism pronunţat, diminuarea 
rolului „maşinăriei de partid” şi creşterea  
importanţei factorului personal în politica 
americană.  

Binecunoscutul consilier în materie 
de PR politic, americanul John Napolitan, 
constată: „În timpul unei campanii 
electorale totul aminteşte de o operaţie 
militară. Nu în zadar şi termenii utilizaţi 
sunt comuni: apărare, ofensivă, direcţia 
loviturii principale, tragere “la ţintă” etc.3 
Evoluţia concepţiilor şi tehnicilor PR, ca 
marketing politic şi electoral în SUA, s-a 
produs în patru faze, consideră Bruce I. 
Newman: 

  • Orientarea către partid (anii ’50): 
Cele două partide – Republican şi Democrat 
– încearcă să implementeze „o maşinărie 
politică”, operând cu informaţii furnizate de 
conducerea partidului, în care rolul 
conducătorului nu este altul decât acela de a 
interpreta o partitură compusă şi orchestrată 
de către conducerea partidului. Politicul 
este precumpănitor în faţa marketingului 
(1952, campania lui Eisenhower). 

 •   Orientarea către produs (anii ’60): 
Partidele se axează în campania electorală 
pe identificarea şi promovarea celui mai 
bun candidat posibil şi îşi propun 
“fabricarea unui produs de calitate”. O 
ilustare excelentă în acest sens este 
campania lui John Fitzerald Kennedy din 

                                                 
2 R. P Agranaff,  The Management of Election 
Campaigns, Boston, 1976, p.93 
3 Дж. Наполитан, 100 советов по организации 
избирательной кампании, «Никколо М», Москва, 
1993, c. 37 (Dzh. Napolitan, 100 sovetov po 
organizatsii izbiratel'noy kampanii, «Nikkolo M», 
Moskva, 1993, c. 37) 
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1960 (a fost preşedinte al SUA între 20 
ianuarie 1961 şi 22 noiembrie 1963).  

 • Orientarea către vânzări: 
Campania electorală este în continuare 
focalizată pe persoana candidatului, numai 
că rolul principal în organizarea şi 
conducerea acesteia trece din mâinile 
aparatului de partid în cele ale 
profesionaliştilor, recrutaţi în mod special 
din rândurile experţilor mass-media (1968, 
campania lui Richard M. Nixon, preşedinte 
al SUA între 1969-1974) 

   • Orientarea către marketing: 
Gestionarea campaniei este încredinţată 
unor specialişti în marketing din afara 
partidului, care deplasează accentul de pe 
candidat pe nevoile şi aşteptările 
alegătorilor. Concludente în această ordine 
de idei sunt campaniile lui Bill Clinton 
(1992) şi George Bush-jr. (2000), care au 
abordat cursa pentru Casa Albă prin această 
optică 1. 

Strategia desfăşurării campaniei de 
PR, adoptată de stafful Clinton, s-a axat pe 
simbolul schimbării şi pe ideea-pilon: 
Clinton este omul schimbării. Lucru pe care 
l-a repetat, de altfel, şi Obama în perioada 
2008-2009. În acest scop, campania 
candidatului democrat s-a structurat pe trei 
valuri: 
1. Clinton are un plan de acţiune; 
2. Clinton poate realiza aceste schimbări; 
3. Clinton a adunat deja echipa potrivită. 
Este o strategie de perspectivă, care 
entuziasmează americanii obişnuiţi 
tradiţional să caute Salvatorul în fiecare nou 
locatar al Casei Albe2. 

Amplificarea proceselor de 
democratizare în spațiile post-totalitare 
confirmă predilecția pentru noi tehnologii 
electorale. Astfel, în contextul evoluției 
tendințelor actuale ale practicelor electorale 
modern, cei mai mulți teoreticieni ai 
domeniului consideră că, americanizarea 
reprezintă o descriere potrivită a inovațiilor 

                                                 
1 Răzvan Zaharia, Marketing politic şi social, Curs, 
ASE, 2007, la 
http://www.scribd.com/doc/3273460/Curs-
Marketing-SocialPolitic, p. 11 
2 D. Ольшанский, Политический РR, Питер, 
СПб., 2003, c.199 (D. Ol'shanskiy, Politicheskiy PR, 
Piter, SPb., 2003, c.199) 

din campania electorală, care au decurs și 
continuă să iasă la iveală în multe 
democrații din întreaga lume. Termenul 
americanizarea subliniază faptul că multe 
din schimbările electorale văzute aproape 
peste tot au fost inspirate sau sunt variații 
ale  tehnicilor care au apărut în SUA.  

Americanizarea comunicării politice 
presupune adaptarea politică a unor strategii 
de comunicare specifică pieței, gestionarea 
complexității sociale, ca indicator cheie al 
modernizării. Strategiile de proiectare 
importate din marketing structurează 
proiectul actorului politic ca ofertă politică 
construită în conformitate cu profilul pieței 
electorale. Acesta înseamnă apariția 
consumerismului, creșterea orientării  pieții  
media dinspre furnizarea informațiilor spre 
divertisment 3. 

Revoluțiile nonviolente, revoluțiile 
orange, în spațiul postsovietic – Georgia, 
Ucraina, Republica Moldova, Kîrghîstan 
pot fi tratate, în acest sens, ca modele de 
americanizare a tehnicilor de marketing 
electoral. Acestea s-au produs prin 
poziționare cromatico- simbolică: revoluția 
Rozelor în Georgia, Revoluția Portocalie în 
Ucraina, Revoluția Lalelelor în Kîrgîstan. 
Ca rezultat , la putere vin liderii cu valori 
occidentale de guvernare: Mihail 
Saakașvilli – în Georgia, Victor Iușcenko – 
în Ucraina. In urma turului doi de scrutin, în 
Ucraina, 28 decembrie, 2004, V. Iuscenko 
obține 51.99% și V. Ianukovici  44.20%  
din sufragii 4.  

 
 

Viktor 

Ianukovici  - votul final la nivel național 
 

   
                                                 
3 Apud. Claudiu Coman, Sfera publică şi imaginea 
politică, Editura. C.H.   Beck, Bucureşti, 2010,  
pp.87-88 
4 Paul  D'Anieri, Orange Revolution and Aftermath: 
Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine, 
ed. Johns Hopkins University Press; 2011, p.205 
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 Viktor Iuscenko 

- votul final la nivel național  
 

 
Unul dintre strategii revoluției 

orange, americanul Dik Morris, a consiliat 
în parlamentarele -2005, la Chișinău, 
Partidul Popular Creștin Democrat din 
Moldova.  

Renumitul consultant politic 
american Dick Morris a anunţat că va lucra 
deschis în campania electorală pentru 
crestin-democrați și a dat asigurări că 
Partidul Comuniștilor va pierde alegerile în 
mod ruşinos fie în campania electorală, 
dacă aceasta se va desfaşura liber şi corect, 
fie imediat după alegeri în cazul trucării 
rezultatelor. Dick Morris a menţionat că a 
acceptat să lucreze pentru imaginea 
Partidului Popular Creştin Democrat, 
deoarece acesta este singurul partid care 
timp de 16 ani a promovat constant unele și 
aceleaşi valori - sacre de altfel pentru 
basarabeni cum ar fi limba, scrisul și istoria. 
În plus, a adăugat el, acest partid este 
singurul în măsură să câştige încrederea 
Europei și a Occidentului în perspectiva 
integrării Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană. “Cu 6 luni în urmă  Republica 
Moldova se afla într-o mare roșie - într-o 
parte îl avea pe Năstase, iar pe de alta parte 
- pe Kucima. Acum Republica Moldova se 
afla într-o mare oranj - Băsescu pe de o 
parte și Iuscenko de altă parte. Am venit să 
vă asigur că Occidentul, împreună cu 
poporul Republicii Moldova nu va permite 
puterii comuniste de la Chișinău să falsifice 
alegerile ca să-și asigure încă un mandat", a 
declarat Moris.1  

Dick Moris, l-a ajutat in 1996 pe Bill 
Clinton să câştige alegerile prezidentiale în 
SUA. De asemenea, Dick Morris a 
fostservit principalul consilier de imagine al 

                                                 
1www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/dick-moris-
asul-din-mineca-opozitiei-din-moldova~ni3l5v 
(17.02.2005)  

reformatorului din Mexic, Vincente Fox, 
care a câstigat alegerile prezidențiale din 
1970, dupa 71 de ani de dictatură socialistă. 
De asemenea, el a ghidat Partidul 
Independenței din Marea Britanie spre un 
imens succes în alegerile pentru 
Parlamentul European din 2005 şi a 
coordonat acțiunile exponenţilor partidului 
"Naşa Ucraina" care l-a adus în 2004  la 
Președintia Ucrainei pe pro-occidentalul 
Victor Iuşcenco. Morris a făcut campanie 
pentru Vladimir Putin, care avea prima 
sansă și toate televiziunile la dispozitie. A 
mai făcut campanii în America Latina, dar 
tot pentru candidați cu șanse mari sau 
maxime.2  

În opinia noastră, putem invoca 
sindromul unei poziționări simbolice și în 
cazul Blocului electoral “Moldova 
Democrată”, în cadrul aceluiași scrutin 
legislativ, din 6 martie 2005, din care 
învingători au ieșit trei concurenţi electorali 
— Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova (45.98% din voturi), Blocul 
electoral “Moldova Democrată” (28.53%) 
şi Partidul Popular Creştin-Democrat 
(9.07%). Ca rezultat, Blocului electoral 
“Moldova Democrată” a intrat în posesia a 
34 mandate de deputaţi în Parlamentul de 
legislatura a XVI-a. Sloganele electorale de 
poziționare: Venim să facem bine!  și 
Integrarea europeană este posibilă doar cu 
o nouă guvernare!3  

BMD a adunat sub flamura galbenă 
– o altă culoare revoluționară - principalii 
actori ai scenei politice din anii 90, cu 
excepția PSL. Prin urmare, nu putea să 
formeze un centru decisional unic. Lucru 
care s-a confirmat imediat după scrutin prin 
destrămarea acestuia. Motivele apariției 
BMD le putem însă ușor identifica- 
răspândirea modelului liberal-occidental în 
societățile post-totalitare. Poziționarea 
liderului blocului Serafim Urecheanu, 
dușmanul nr.1 al puterii comuniste de 
                                                 
2  http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-02-
15/dick-morris-anunta-valul-portocaliu.html, 
(23.02.2005) 
16. Alegerile Preşedintelui Republicii Moldova din 4 
aprilie 2005, la http://www.e-
democracy.md/elections/presidential/2005/ (12.01. 
2014 
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atunci, în calitate de lider național se 
încadra, de asemenea, în acest model. Prin 
urmare, primelel modelel de americanizare 
pe scena politică moldovenească s-au 
produs în scrutinul din 2005 prin 
participarea în competiția electoral a acestor 
doi actori – PPCD și BMD. Iar în 2009, 
după alegerile parlamentare din 5 aprilie, 
ambele formațiuni vor dispărea din tabloul 
forului legislative. Nici formațiunea 
condusă de fostul primar al 
Chișinăului Serafim Urechean Alianța 
Moldova Noastră (AMN), nici partidul 
condus de Iurie Roșca nu vor trece pragul 
electoral. Succesorul tehnicilor americane 
de marketing electoral va deveni proaspăt 
creatul Partidul Liberal-Democrat din 
Moldova. 

Și totuși, pe continentul european 
marketingul politic, pe lângă tradiția  
americană,  a reuşit să capete şi nuanţe 
proprii, specifice. În Europa, marketingul 
politic apare în Franţa anilor ’60. Modelul 
francez actual de comunicare PR în 
campaniile electorale a fost determinat de 
contextul cultural-istoric şi sociopolitic din 
Republica Franceză, începând cu cea de-a 
doua jumătate a secolului al XX-lea. 
Modelul francez a reuşit, pe de o parte, să 
menţină caracteristicile fundamentale în 
construcţia marketingului electoral, iar pe 
de altă parte, să implementeze propriile 
elemente care îl disting de cel american.  
      În acea etapă istorică şi politică, 
Franţei îi era caractristică o organizare 
tradiţională şi un model sărac de 
comunicare. Făcând o comparaţie între 
campaniile de tip „vechi” şi cele de tip 
„nou”, politologul francez E. Criqui 
remarca faptul că, la 1960, în Franţa 
domina o pasivitate atât din partea 
concurenţilor electorali, cât şi din partea 
alegătorilor. Primii se limitau la lansarea 
candidaturii lor şi acordau puţină atenţie 
programelor electorale, fără a mai lansa și 
careva acţiuni electorale de amploare. Un 
grad mai înalt de activism arătau candidaţii 
comunişti şi cei socialişti, care organizau, 
de regulă, întruniri în cercuri restrânse, în 

timpul cărora distribuiau fluturaşi 
electorali.1 
      Teoreticienii consideră că primele 
încercări de implementare în Franţa a 
noului model de comunicare politică, ce a 
integrat în obiectivele sale principiile şi 
tehnicile de marketing şi PR, s-au produs în 
timpul alegerilor prezidenţiale din 1965, an 
în care în competiţia electorală au fost 
pregnant implicate anumite tehnici de 
comunicare politică, cum ar fi sondajul de 
opinie, afişajul public şi opinia experţilor în 
domeniu. În calitate de mijloc de 
comunicare a fost utilizată  pe larg 
televiziunea. Primele elemente de PR 
politic se conturează anume în timpul 
acestor alegeri  prezidenţiale, în care stilului 
clasic, adoptat de generalul Charles de 
Gaulle (1890-1970), care vine la putere pe 8 
ianuarie 1959, îi este contrapus stilul 
candidatului „centrist”, Jean Lecanuet 
(1920-1993), inspirat deja de curentul 
americanist de comunicare electorală. În 
premieră pentru Franţa, un om politic a 
beneficiat în timpul alegerilor prezidențiale 
de recomandările consilierilor de 
comunicare. Pe piaţa serviciilor din sfera 
politicului se lansează Michel Bongrand 
împreună cu echipa sa. Aceştia vor exersa 
un mod de persuasiune „blândă” care va 
pune accentul pe anumite calităţi personale 
presupuse ale candidatului şi îi va estompa 
defectele sau slăbiciunile cu ajutorul 
arsenalului tradițional al publicităţii și al 
marketingului politic. Să ne amintim de 
Machiavelli: „Important este să-i faci pe 
oameni să creadă”. 

Distinsul politolog francez Philippe 
Maarek consideră, însă, că abia alegerile 
din anul 1974 au marcat o etapă de tranziţie 
în evoluţia comunicării politice şi a 
marketingului politic în spaţul public 
francez. Şi aceasta graţie desfăşurării 
primelor dezbateri electorale televizate. 
Totodată, pentru prima dată în sistemul 
mass-media, informaţia privind viaţa 
personală a candidatului la principala 
funcţie în stat obţine legitimitate. Se 
conturează astfel portretul neoficial al 
candidatului la preşedinţie, lucru 
                                                 
1 Étienne Criqui, Le personnel politique local, 
Presses. Nancy, 1993 
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neverosimil în perioada mandatului 
exercitat de Charles de Gaulle.  

 Politologul francez Bernard Krief 
susţine, la rândul său, că modelul vechi este 
caracterizat prin politizarea exesivă a 
campaniei: se punea miza pe nişte înţelegeri 
preventive, pe identificarea unui consens cu 
elitele locale, pe o acerbă concurenţă 
ideologică cu oponentul politic. Activitatea 
„în mase” se limita la contactele cu 
electoratul fidel, se utiliza, mai cu seamă, 
bine cunoscuta tehnică a „băilor de 
mulţime”. În opinia lui Krief, chintesenţa 
modelului operaţional de marketing rezidă 
în faptul că orice campanie de lungă durată 
porneşte de la miza candidatului: de a fi 
ales sau de a promova anumite idei şi 
idealuri pe care le împărtăşeşte. Desigur, 
cele două opţiuni pot fi abil unificate, iar 
dacă tendinţa  de autoafirmare este 
dominantă, atunci avem un argument în 
favoarea afirmaţiei că această campanie se 
va axa pe conceptul de marketing electoral. 
Acesta presupune utilizarea unor modele 
formale şi a unor tehnologii informaţionale 
moderne, capabile să asigure armonizarea 
scopului şi a programului politic ale 
candidatului cu aşteptările electoratului. Cât 
priveşte contactul cu electoratul, nu este 
vorba atât de diversificarea materialelor de 
publicitate, cât de abilitatea candidatului de 
a păstra electoratul deja „cucerit” şi de a 
exploata alte dimensiuni social-politice şi 
geopolitice ale campaniei electorale1. Spre 
deosebire de modelul propagandistic care 
face apel la convingerile şi emoţiile 
auditoriului, modelul de marketing, 
terminologie folosită de Gilles Achache, 
directorul de strategie al France 
Télévisions, se bazează înainte de toate pe 
un ansamblu de tehnici instrumentale 
inspirate din metodele comerciale utilizate 
de întreprinderi. Se încearcă astfel să se 
„vândă” un om politic, tot la fel precum s-ar 
vinde un produs industrial, având grija de a 
seduce consumatorul de informaţie şi 
prestaţie politică - alegatorul. În acest sens, 
se cere o imagine valorificată şi câteva 
sloganuri reprezentative. Este o regulă a 
unei societăţi de consum, precum este şi 
                                                 
1 Вernard Krief, Marketing en action, Paris, 1981 pp. 
373-377 

societatea noastră, este raţiunea pentru care 
se optează în favoarea modelului de 
marketing care ia amploare. 

De remarcat faptul că la începutul 
anilor ’80, conceptul de marketing s-a 
extins în toate sferele vieţii franceze. 
Devenind un element incontestabil în 
procesul de promovare a politicienilor spre 
Putere, anume marketingul a concentrat 
secretele despre crearea „mărcii” sau 
„brand”-ului,  care putea cuceri piaţa 
politică şi consumatorul ei – societatea. În 
timpul alegerilor prezidentiale din 1988, 
Jacques Chirac (preşedinte al Franţei între 
1995-2007) a utilizat, de exemplu, modelul 
de marketing în strategia sa de publicitate 
(afişaj) şi PR electoral. Această campanie a 
fost concepută pe principiul publicităţii în 
trei valuri succesive şi urmărea oferirea, 
înainte de toate, a unei imagini coerente 
despre candidat. S-a insistat mai întâi pe 
disponibilităţile sale psihologice (Pasiune, 
Curaj, Voinţă), apoi, pe capacităţile sale de 
a înțelege şi de a acţiona (El ascultă, El 
construieste, El reuneşte) şi, în sfârşit, pe 
voinţa sa de a accede la putere (Numai 
împreună vom merge mai departe!). Noua 
comunicare politică se axează, în principal, 
pe personalizarea candidatului: se creează o 
imagine a unui om politic dinamic, se 
subliniază în mod special trăsăturile 
atrăgătoare ale personalităţii lui, se face 
apel la emoţie.  

În acest senns, observăm că oamenii 
politici francezi au urmat și exemplul 
tradiţiei americane. Bunăoară, campania 
electorală a lui Nicolas Sarkozy a început 
neoficial în 2006, odată cu lansarea 
volumului  autobiografic Memorii. Sunt 
procedee care accentuează personalizarea 
campaniei electorale şi demonstrează o 
profundă schimbare în comportamentul 
oamenilor politici. Personalizarea este 
însoţită, totodată, de o teatralizare a 
dezbaterilor politice. 

Schimbările la nivelul valorilor 
politice european au determinat schimbări 
de conținut și în cazul tehnicilor de 
comunicare politică modernă.  Bunăoară, 
campania prezidenţială din anul 1995 din 
Franţa a fost una cu totul diferită de cele 
anterioare, aceasta marcând începutul unei 
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noi epoci, în care stereotipurile îşi pierd 
actualitatea, iar scenariul electoral se 
transformă într-o adevărată „confruntare de 
mărci”. Traiectoria businessului şi cea a 
politicului se intersectează definitiv în 
marketingul politic, acesta presupunând 
surse financiare exorbitante şi o implicare 
plenară a mass-media în competiţia 
electorală. A fost respins pentru prima dată 
scenariul clasic al luptei între două tabere 
politice: stânga şi dreapta. Chiar şi 
dezbaterile televizate dintre cei doi 
candidaţi – reprezentantul dreptei politice, 
Jacques Chirac şi cel al stângii politice, 
Lionel Jospin – au fost lipsite de 
contradicţiiile ascuţite de ordin  ideologic 
de cândva. Francezii au fost de părerea că 
liderii dreptei şi stângii politice împărtăşesc 
viziuni asemănătoare asupra oportunităţilor 
de  dezvoltare a societăţii. Aceştia se 
deosebesc radical între ei doar ca 
personalităţi, ca maniere şi stil. Relevante în 
acest context sunt afirmaţiile lui Brendan 
Bruce: „Când centrele de greutate 
ideologică ale partidelor sunt mai degrabă 
convergente decât divergente, 
personalitatea candidaţilor devine pentru 
alegători un mijloc mai important de 
măsurare a credibilităţii”.1 

 Politologul francez Philippe Maarek 
este cel care a formulat câteva principii de 
creare a mărcii liderului politic şi de 
poziţionare a ei în spaţiul social-politic în 
perioada campaniei prezidenţiale din 1995. 
Marca liderului politic, constată Maarek, 
trebuie să fie într-o perfectă armonie cu 
personalitatea acestuia, să nu vină în 
contradicţie cu ea. Autorul exemplifică teza 
expusă printr-un caz elocvent: în timpul 
campaniei prezidenţiale Valéry Giscard 
d’Estaing (preşedinte al Franţei în anii 
1974-1981) a comis o greşeală fatală. Fiind 
aristocrat de firea sa, acesta a încercat să 
cucerească simpatiile alegătorilor simpli, cu 
un statut social modest. Anume în acest 
scop îşi demonstra abilităţile sale de 
interpretare la acordeon, cunoscând 
pasiunea faţă de acest instrument anume a 
acestei categorii sociale. Se părea că 
„apropierea” s-a produs, însă rezultatul a 
                                                 
1 Brendan Bruce, Images of Power, Ed. Kogan Page, 
Londra,1992, p. 95 

devenit nul imediat ce într-o emisiune 
realizată în direct s-a dovedit că „săracul” 
candidat nu cunoaştea preţul unui tichet la 
metroul din Paris. 
      Un caz similar s-a produs în timpul 
campaniei prezidenţiale din România 
(1992). Sloganul candidatului PSD-ist la 
preşedinţie, Ion Iliescu, era Sărac, dar 
cinstit! În timp ce pe bildbordurile 
electorale Iliescu purta pe mână un ceas 
marca „Rolex”, care valora, potrivit presei, 
„cât o garsonieră în centrul Bucureştiului”. 

 Poziţionarea este primul concept, 
lansat, în 1969, de cercetătorii americani Al 
Rice Al   și Jack Trout, care abordează 
problema comunicării într-o societate care 
comunică excesiv. Popularizat de mai bine 
de patru decenii, conceptul a făcut „carieră” 
în lumea businessului, fiind utilizat şi în 
sfera politică. Poziţionarea reprezintă o 
metodă revoluţionară de creare a unei 
„poziţii“ în mintea potenţialului client. Nu 
exista niciun demers în marketingul politic 
care să poată fi lansat fără poziţionare.  

Poziţionarea este un concept care a 
schimbat natura advertisingului. Un concept 
aplicabil nu doar produselor, serviciilor sau 
corporaţiilor, ci şi bisericii, politicienilor şi 
chiar persoanelor. Poziţionarea nu este ceea 
ce faci cu un produs, ci ceea ce crează în 
mintea beneficiarului produsul respectiv. 
Nu vei reusi să poziţionezi un produs doar 
cheltuind imense bugete de marketing şi 
advertising. Poziţionarea acestuia se 
bazează mai intai de toate pe acceptarea de 
către publicul tău a poziţiei pe care vrei s-o 
oferi produsului. Prin urmare, când 
poziţionezi, bătălia se duce la nivelul minţii 
consumatorului şi nu la nivelul 
produsului“2.  

Poziționarea constituie una dintre 
principalele strategii de marketing politic. 

                                                 
2 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer behavior. 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1983, la 
http://books.google.md/books?id=hOt8Cud4FMwC
&pg=PR18&lpg=PR18&dq=schiffman+l.+g.+%26+
kanuk+l.+l.+(2007).+consumer+behavior&source=b
l&ots=zpXdXO91Ip&sig=il11RARkX9rH1zVpiqX
HG1EUj9Y&hl=ro&sa=X&ei=kP7oUrWQG87a4Q
SSlICwDA&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=
schiffman%20l.%20g.%20%26%20kanuk%20l.%20
l.%20(2007).%20consumer%20behavior&f=false, 
(28.12.2013) 
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Experții în marketing se străduie să-și 
”poziționeze” marca sa astfel, încît aceasta 
să se memoreze în mentalul unui segment 
anumit  de consumatori (votanți), ca fiind 
capabilă să le acopere anumite necesități. În 
acest sens, un lider politic poate accentua 
unele aspecte ale educației sale.  

În timpul campaniei electorale din 
1992, s-a constatat faptul că americanii nu 
cunoasc nimic despre viața de familie a lui 
Bill Clinton – despre soția și fiica sa. 
Atunci, pentru ”relansarea” sa a fost nevoie  
de o poziționare în direcția dorită. Hilari a 
trebuit să apară  în loc de o feministă decisă 
în rol de gospodină, ieșind în ”scena 
politică ” cu tarte coapte de ea personal. 

И.Л. Викентьев, bunăoară, 
consideră că poziționarea face parte din 
setul de cinci tehnici fundamentale ale PR –
ului, definindu-l ca pe ”crearea și 
promovarea imaginii percepute de 
consumator /client. ” Procesul de penetrare 
a produsului pe piață poate fi denumit  
poziționare. În acest contex sarcina 
poziționării este de a obține o recunoaștere 
și cunoștințe cît mai largi  dsespre produs 
(în cazul nostru despre lider, partid)  în 
sânul maselor largi1. 

Referindu-se la poziționare,  
psihologii consideră că alegerile le  câștigă 
cei care se comportă mai psihoanalitic. 
Pentru a elabora o strategie preelectorală, 
este necesar să cunoști relațiile dominate 
dintre părinți și copii în țara dată și în 
timpul dat. Așteptările de la putere se 
asociază cu așteptările copiilor de la părinții 
lor.  De exemplu: ”Fiecărei familii – câte un 
apartament către anul 2000. ” 

Unii teoreticieni susţin că 
poziţionarea poate fi concepută ca o 
amplasare a obiectului într-un mediu 
informaţional favorabil acestuia2. Sarcina 
inginerului de imagine este de a-l face 
cunoscut publicului electoral şi de a-l 
convinge că este ceea de ce are nevoie. 

                                                 
1 И.Л. Викентьев, Приемы рекламы и public 
relations, СПб., 1995, c.101 (I.L. Vikent'yev, 
Priyemy reklamy i public relations, SPb., 1995, 
c.101) 
2 Г. Почепцов, Профессия имиджмейкер, Ваклер, 
Киев, 1998, c.131 (G. Pocheptsov, Professiya 
imidzhmeyker, Vakler, Kiyev, 1998, c.131) 

Astfel, procesul de poziţionare trebuie să fie 
marcat de întrebarea retorică: Ce îmi oferă 
mie subiectul X? Răspunsul la această 
întrebare conturează sarcinile strategice ale 
poziţionării: individualizarea printre alţi 
concurenţi; identificarea motivaţiei pentru 
votul favorabil. 

Un instrument incontestabil în 
procesul de creare şi promovare a imaginii 
politice îl constituie mass-media. Presa 
devine un intermediar dintre liderul politic 
şi electorat, dar şi ecranul pe care se perindă 
imaginea perceptibilă a politicianului. 
Printre primii lideri politici, care au ştiut să 
aprecieze la justa valoare potenţialul de 
„apropiere” de electorat, pe care îl ascunde 
mass-media, a fost preşedintele american 
Franclin D. Roosevelt (1933-1945). 
Luându-şi în primire funcţia sub norii 
ameninţători ai Marii Crize, a transformat – 
prin intermediul radioului, începând cu 12 
martie 1933-  camera de recepţii diplomatice 
în vestitul loc al „Convorbirilor la gura 
sobei”.  

Astfel, actorul politic, aidoma unui 
produs de bună calitate, este memorizat de 
consumator şi căutat în permanenţă, dar, 
totodată, şi recomandat celor din anturajul 
propriu. După cum menţionează românul 
Claudiu Saftoiu, în present, candidaţii la 
funcţii politice „sunt vânduţi electoratului 
precum ţigările sau săpunul”3.  Dar 
politicienii nu sunt săpunuri şi ţigări. 
Campaniile la produse şi campaniile 
politicienilor au funcţii, valori, 
regulamente şi finanţare complet diferite. 
Ca şi în publicitatea comercială, 
promovarea unui politician trece prin 
câteva etape esenţiale. Acestea sunt: 
asigurarea notorietăţii politice; asigurarea 
rezonanţei mesajului personalizat; 
asigurarea amplificării mesajului politic 
personalizat. Parcurgând aceste trei etape, 
politicianul poate obţine mult râvnita 
poziţionare pe piaţa electorală şi politică. 
Personalităţile care s-au poziţionat deja în 

                                                 
3 Claudiu Saftoiu, Jurnalismul politic – manipularea 
politicienilor prin mass-media, manipularea mass-
media de către politicieni, EdituraTREI, Bucureşti, 
2004, p.27 
24. Ibidem., p.28 
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mintea electoratului pot produce un brand 
de imagine politică propriu1. 

Cercetătoarea româncă Camelia Beciu 
consideră că, imaginea strategică se 
construieşte reieşindu-se din totalitatea 
resurselor identitare ale concurenţilor 
electorali:  „trecutul politic” sau public al 
candidatului (frecvenţa articolelor refe-
ritoare la acţiunile publice ale candidatului); 
ideologia (frecvenţa articolelor care 
abordează figura ideologică a candidatului); 
resursele electorale standard: „programul” 
(frecvenţa articolelor care mediatizează 
măsurile concrete preconizate de către 
candidat în oferta electorală); resursele 
create: „acţiunea în campanie” (frecvenţa 
articolelor care evaluează mişcările 
candidaţilor în campanie şi competenţa 
acestora, turneele electorale)2.  

Ca urmare a sintezei făcute, în 
opinia noastră, imaginea strategică - ca 
produs al marketingului politic - reprezintă 
efectul sinergetic al teoriilor fundamentale 
ale marketingului şi PR-ului  politic: 

 •Teoria Ofertei Politice Unice (după 
Rossel Rivz);  

•Teoria Imaginii (după David Oghilvy);  
•Teoria Poziţionării (după Al Rice, Jack 

Trout). 
      Francezii sunt, de fapt, reticenţi faţă 
de însuşi conceptul american de „marketing 
electoral”. Majoritatea specialiştilor 
consideră că marketingul include exclusiv 
noutăţile tehnologice, care sunt 
împrumutate de către organizatorii 
campaniilor electorale din practicile 
activităţii comerciale. Marketing-ul, 
conceput în Franţa ca un stil al vieţii 
politice, este substituit prin conceptul de 
comunicare. „Pentru  a asigura accederea la 
putere, realizarea ei şi darea de seamă în 
faţa cetăţenilor despre utilizarea ei, politica 
se transformă în comunicare”, afirmă 
părintele marketingului politic francez 
Michel Bongrand3. 

                                                 
 
2 Carmelia Beciu, Politica discursivă: practici 
politice într-o campanie electoral, Editura Polirom, 
Iaşi, 2000, p.137     
3 Michel Bongrand, Le marketing politique, 
L’Edition Presses Universitaires de France, Paris, 
1993, p. 95 

Iată de ce, atunci când fac referințe  
la conceptul de marketing, specialiştii 
francezi au în vedere doar faptul că politica, 
programele, concepţiile trebuie prezentate 
consumatorului în forma în care ar 
corespunde aşteptărilor „pieţei”. Francezii 
renunţă deseori și la conceptul de Public 
Relations în favoarea comunicării4. 

Referindu-se la raportul dintre PR-ul 
politic în Franţa şi cel practicat în Rusia, 
filozoful şi politologul rus A. S. Panarin 
scrie: „Rusia şi Franţa sunt legate între ele 
nu numai prin tradiţiile culturale, istorico-
politice, dar şi prin aceeaşi dispoziţie 
revoluţionară. Atât în Rusia, cât şi în 
Franţa, istoria politică poartă un caracter 
impulsiv, aici centrismul îşi găseşte cu greu 
expresie, deoarece cultura consensului este 
una extrem de frivolă. Partidul ajuns la 
putere aruncă moştenirea primită de la 
predecesori şi declară că s-a făcut, de fapt, o 
alegere „istorică”5. 

 În Republica Moldova, primele 
dezbateri televizate în campania 
prezidenţială de la 1996 vin să confirme, de 
asemenea, influenţa tehnicilor occidentale 
de PR asupra consilierilor de imagine ai 
primului preşedinte Mircea Snegur și 
tendința de poziționare în mentalul 
electoratului. Pentru a asigura un spectacol 
cât mai memorabil alegătorilor, candidatul 
şi-a început discursul cu rostirea rugăciunii 
„Tatăl nostru”, nu înainte, însă, de a-l 
întreba pe contracandidatul său, dacă ştie 
“Tatăl nostru”. Acest fapt denotă că Snegur 
venise cu lecţia de PR bine pregătită de 
acasă. Strategia comunicaţională 
menţionată urma să fie decodificată astfel: 
„Eu sunt creştinul, oponentul meu este cel 
care a contribuit la distrugerea bisericilor şi 
la ateizarea moldovenilor”. Petru Lucinschi 
a fost catalogat în timpul campaniei 
electorale ca fiind „omul Moscovei, omul 
Kremlinului”. Snegur a pierdut alegerile, 
dar acesta nu a fost rezultatul unei 
comunicări ineficiente, ex-preşedintele a 

                                                 
4 Laurent Habib, La communication electorale: 
quelles difficultes? în „Pouvoir”, nr. 63, 1992, p. 91 
5  А.С. Панарин, Политология на рубеже 
культур, „Вопросы философии”, 8, 1993, c.24-28 
(A.S. Panarin, Politologiya na rubezhe kul'tur, 
„Voprosy filosofii”, 8, 1993, c.24-28) 
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fost sancţionat de electorat pentru colapsul 
social-economic de la acea perioadă şi 
pentru vărsarea de sânge de pe Nistru din 
1992. Electoratul se reorienta spre un alt 
sistem de valori – stabilitate şi  bunăstare, 
care se regăseau şi în sloganul central al 
Mişcării pentru o Moldovă Democratică şi 
Prosperă, fondată în februarie 1997 din 
iniţiativa membrilor blocului “Pro 
Lucinschi”1. 

Printre actorii politici din elita 
superioară a puterii, care au reusit să se 
poziţioneze distinct în mentalul 
electoratului prin consolidarea unor teme de 
campanie poate fi considerat liberalul 
Mihai Ghimpu, spechear al Parlamentului 
şi preşedinte interimar al RM în anii 2009-
2010. Evocăm în acest context, semnarea, 
în ajunul referendumului prezidenţial şi în 
anul alegerilor parlamentare,  Decretului 
preşedintelui Mihai Ghimpu, care declara 
ziua de 28 iunie 1940 drept zi de ocupaţie 
sovietică şi, în premieră,  refuzul 
preşedintelui interimar al ţării, Mihai 
Ghimpu, de a participa la Moscova, la 
tradiţională paradă din Piaţa Roşie cu 
prilejul „Zilei Victoriei”. Decretul în cauză 
a generat reacţii stupefiante la nivel național 
şi internațional.  Prin aceste acţiuni liderul 
de la Chişinău a lăsat să se înţeleagă faptul 
că noua guvernare de la Chişinău 
reevaluează istoria şi, implicit, agenda 
sărbătorilor cu tentă politică : « Pe mine nu 
mă interesează Moscova. Acolo merg doar 
învingătorii, ce să caute învinșii.. . Sunt de 
acord că se împlinesc 65 de ani de la 
încheierea celui de-al doilea Război 
Mondial, dar nu pot să uit toate 
nenorocirile, deportările, foametea prin care 
au trecut cetăţenii Republicii Moldova pe 
timpul Uniunii Sovietice …”, - afirma 
Mihai  Ghimpu 2. 

Decretul Ghimpu, scrie consilierul 
preşedintelui, Dan Dungaciu, a sporit marja 
de dezbatere în interiorul AIE la un punct 

                                                 
1 http://www.e-democracy.md/parties/pdm/, (13.12. 
2014) 
2 Mihai Ghimpu: Nu merg la Moscova de ziua 
Victoriei, la 
http://www.ziare.com/europa/moldova/ghimpu-nu-
merg-la-moscova-de-ziua-victoriei-ce-sa-caute-
invinsii-acolo-1011420, (24.04.2010) 

fără precedent (şi care a făcut-o să 
trosnească). Dar faptul că nu s-a rupt, 
extinde posibilităţile discursului de tip 
Mihai Ghimpu, bazat pe valori, ceea ce va 
creşte marja de mişcare a PL în interiorul 
Alianţei. Apoi, Decretul Ghimpu generează 
discuţii în societate şi obligă la decizii, 
mobilizând o bună parte a unui electorat 
până acum inert sau dezamăgit.3 

Chiar dacă la 12 iulie 2010 Curtea 
Constituţională a declarat acest decret 
neconstituţional Mihai Ghimpu s-a 
memorizat electoratului favorabil anume 
prin acest act decizional4. 

Revenind la tradiţia marketingului 
politic francez, trebuie de constatăm că 
naţiunea franceză este dezbinată politic şi 
cultural. Ghidate de o ambiţie puternică de  
accedere la putere, partidele din opoziţie 
acţionează, de fapt, conform principiului: 
„cu cât mai rău, cu atât mai bine!” Tendinţă 
care se face simţită şi în spaţiul politic 
moldovenesc. Aici trebuiă să constatăm 
afinităţi şi deosebiri de tradiţia americană. 
Contradicţiile interne şi lipsa de consens 
reprezintă o caracteristică a  vieţii politice 
franceze, lucru puţin caracteristic pentru 
americani, englezi sau germani. Cabinetul 
de Miniştri poate fi aspru criticat chiar de 
grupul majoritar din forul legislativ 
(Adunarea Naţională) şi acest fapt ar fi unul 
firesc pentru electoratul francez5. 

 Luând în considerare 
particularităţile cultural-istorice, spirituale 
şi pragmatismul poporului francez, 
campaniile electorale din Franţa pun 
accentul mai mult pe programele politice 
ale candidaţilor, decât pe elementele de 
marketing electoral, susţine Michel 
Bongrand. Ceea ce nu înseamnă că modelul 
francez de comunicare electorală este 

                                                 
3 Dan Dungaciu, Cui nu-i place decretul Ghimpu? la 
http://www.timpul.md/articol/cui-nu-i-place-
decretul-ghimpu-12821.html, (02.07.2010) 
4 Curtea Constituțională decide că decretul lui 
Mihai Ghimpu este neconstituțional, la 
http://www.mediafax.ro/externe/curtea-
constitutionala-decide-ca-decretul-lui-mihai-
ghimpu-este-neconstitutional-6542717, 12 iulie 
2010, (17.01. 2010) 
5 Michel Bongrand, Le marketing politique, 
L’Edition Presses Universitaires de France, Paris, 
1993, pp. 24-27 
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impenetrabil în ceea ce priveşte elementele 
de noutate în domeniul respectiv. Vorbindu-
se despre marketing politic, continuă 
Michel Bongrand, francezii vor pune 
accentul pe politic, iar americanii – pe 
marketing. Pentru francezi acesta fiind o 
artă, iar pentru americani – o ştiinţă. Lucru 
ce confirmă o dată în plus faptul că 
americanii acordă un rol exagerat laturii 
tehnice a campaniilor electorale1. 

   O abordare inedită poziționării, ca 
strategie de marketing electoral, oferă 
cercetătorii englezi. Aceștia consideră că 
poziționarea în competiția electorală trebuie 
tratată ca un transfer a comunicării pe 
sistemul de valori: problemele variază, iar 
valorile sunt constante. În campania 
electorală, gestionată de R. Verslin, Reagan 
s-a axat pe așa valori mul mai profunde 
decât cele care puteau fi partajate între 
democrați și republicani, cum ar fi: familia, 
locul de muncă, vecinii etc., de aceea pentru 
el puteau vota și unii și ceilalți2. 
 Poziționarea după criteiul valorilor 
s-a produs și în cadrul alegerilor 
prezidenţiale din Franţa (2007), subiectele-
cheie din programele electorale ale 
candidaţilor dreptei şi stângii politice – 
Nicolas Sarkozy, respectiv, Ségolène Royal 
– fiind migraţia, problemele sociale şi 
extinderea UE. Poziţionarea s-a făcut pe 
principiul luării de atitudine vizavi de 
problemele menţionate. Spre deosebire de 
americani, aici valorile au fost divizate 
după clivajul stânga-dreapta. 

Deşi alegerile prezidenţiale au fost 
preconizate pentru 22 aprilie 2007, Franţa a 
intrat de la începutul anului în febra 
campaniei electorale. Opinia publică 
internaţională urmărea cu viu interes lupta 
pentru putere purtată între principalii 
candidaţi: candidatul dreptei Nicolas 
Sarkozy şi candidatul stângii politice 
Ségolène Royal. Care din aceste nume 
politice ar fi mai binevenit pentru o Europă 
unită. Amintim că, deşi Franţa era 

                                                 
1 Ibidem.p. 32 
2 Г. Г. Почепцов, Имиджелогия, „Рефл-бук”, 
Москва; „Ваклер”, Киев, 2002, c.608 (G. G. 
Pocheptsov, Imidzhelogiya, „Refl-buk”, Moskva; 
„Vakler”, Kiyev, 2002, c.608) 
 

considerată „un motor al construcţiei 
europene”, însă după ce francezii – prin 
referendum – au respins proiectul Tratatului 
constituţional, s-a transformat într-o „frână” 
a Europei. Prin urmare, această tematică din 
peisajului politic european urma să fie una 
definitorie pentru competiţia prezidenţială 
din Republica Franceză.  

Liderul Uniunii pentru Mişcarea 
Populară, Nicolas Sarkozy, supranumit de 
presa franceză „Sarko”, s-a poziţionat deja 
ca fiind un ultraliberal transatlantic. Este 
considerat un adept al liberalizării 
sistemului social francez şi al înnoirii clasei 
politice franceze. Este un politician 
carismatic, populist. Evident, ca şi oricare 
lider charismatic, se distinge printr-un 
limbaj tăios. În campanie a fost considerat 
cel mai credibil şi mai modern candidat. 
Fiind susţinut de conservatori, Sarkozy 
propune mai puţine măsuri de ordin social, 
spre deosebire de candidatul socialist, dar 
mai „multă muncă şi, desigur, 
recompensată cu mai mulţi bani”. 
Sloganurile centrale ale campaniei au fost: 
Munceşte mai mult pentru a câştiga mai 
mult! şi Republică reală, nu virtuală!, 
aceste sloganuri reflectând de fapt ideologia 
îmbrăţişată de partid. UMP este un partid 
creat de Jacques Chirac în contextul 
alegerilor prezidenţiale din anul 2002, pe 
care le-a câştigat cu un procent ameţitor de 
82.06 %, inclusiv graţie voturilor masive 
ale stângii care a avut de ales între „două 
rele”, între UMP şi Frontul Naţional al lui 
Jean-Marie Le Pen. Programul propus de 
Sarkozy includea: politici dure în ceea ce 
priveşte imigraţia şi criminalitatea, 
introducerea unui program mai lung de 
lucru pentru francezi, scăderea masivă a 
subvenţiilor sociale, repatrierea imigranţilor 
fără acte, les sans papiers. Sunt valori 
tradiționale ale dreptei conservatoare. 

„Dacă credeţi că politica nu poate 
împiedica oamenilor să moară în stradă, 
atunci nici nu mai trebuie să ne ocupăm de 
politică! Franţa are nevoie de energia fiilor 
săi!” – a declarat în finalul discursului său 
de lansare N.Sarkozy. Printre obiectivele 
menţionate în cadrul acestui forum politic, 
care îl identifică printre ceilalţi candidaţi, 
au răsunat: reforma sistemului de pensii, 
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egalarea pensiilor pentru toate ramurile 
sociale; problema spaţiului locativ; 
adoptarea unor legi despre rolul şi 
responsabilitatea statului în cazul grevelor 
de la întreprinderi; optimizarea 
învăţământului pentru copiii invalizi: i se 
poate întâmpla oricui, - afirma de la tribuna 
Congresului Sarkozy. În cadrul emisiunii 
„A vous de juger” de la France 2, 
candidatul dreptei politice s-a referit de 
asemenea la următoarele capitole ale 
programului său electoral: strategia 
economică, bazată pe liberalizare; statul 
poate interveni în unele sfere strategice, 
cum ar fi farmaceutica sau piaţa energetică 
(în cazul Gaz de France); securitatea 
socială şi sănătate; lansarea unui program 
naţional de formare a tinerilor „din cartier”, 
oferindu-le o şansă reală pentru integrare 
socială; s-a pronunţat în legătură cu criza 
companiei „Airbus”, care, de asemenea, a 
devenit un subiect de dezbateri electorale. 
Ministrul de Interne este dăe părere că în 
acest conflict rolul statului trebuie să fie 
minim (spre deosebire de poziţia 
contracandidatului său socialist), trebuie 
redusă cota statului în favoarea acţionarilor 
„Airbus”. „Je m ΄appelle Sarkozy”1  – 
repeta candidatul. Ceea ce accentua odată în 
plus încrederea în sine şi poziţionarea sa ca 
„om care cunoaşte problemele”. Sarkozy 
are viziuni clare vizavi de unitatea 
continentului european. Neo-gaullistul 
„Sarko” a propus renunţarea la unele părţi 
din Tratatul constituţional şi ratificarea 
acestui document de către parlament, şi nu 
prin referendum, ceea ce presupune şanse 
mai mari de succes. Este tranşant şi în 
chestiunea Turciei, opunându-se categoric 
aderării Turciei la UE. Se consideră, de 
altfel, că acesta a fost un alt motiv pentru 
care francezii au respins Constituţia. „Dacă 
Turcia s-ar afla în Europa, noi am şti acest 
lucru”, – declara în acest sens Ministrul 
francez de Interne. În timpul pre-electoralei 
Sarkozy s-a poziţionat şi ca un protector al 
unor tradiţii spirituale şi intelectuale ale 

                                                 
1Aurelia Peru-Balan, Instrumentarul imaginii 
politice. Poziţionarea, în Studia Universitatis, Seria 
„Ştiinţe sociale”. Nr.4 (14), -Chişinău,USM, 2008, 
p.243-250 
 

Republicii franceze în confruntările cu 
electoratul musulman. Astfel, ca un con-
servator din cea mai laicizată ţară a 
Europei, el a luat apărarea presei franceze 
împotriva protestelor lansate de către 
musulmanii din Franţa ca urmare a 
reproducerii caricaturilor lui Mahomed 
publicate de un ziar danez într-o revista 
satirică franceză: „În concepţia mea pe care 
o am eu despre democraţie, prefer un exces 
de caricaturi, decât să nu fie destule 
caricaturi. Înţeleg că musulmanii 
practicanţi se simt lezaţi, dar trebuie să 
înţeleagă că republica franceză are o 
tradiţie a caricaturii şi a criticii. Şi nu sunt 
gata să nesocotesc această tradiţie”2   

În timp ce candidatul dreptei (UMN) 
a preferat individul, munca, ordinea, 
respectul, defiscalizarea, apărarea naţională, 
candidatul Partidului Socialist (PS) 
Ségolène Royal a privilegiat teme ca 
solidaritatea, echitatea socială, 
redistribuirea, protecţia socială şi 
descentralizarea. Precizăm în context, că PS 
este al doilea partid francez ca număr de 
membri militanţi. PS-ul îşi trage rădăcinile 
din SFIO (Section Française de 
l’Internationale Ouvrière). SFIO devine PS 
din punct de vedere legal în anul 1969, dar 
abia după 1971, când François Mitterrand 
devine prim-secretar al partidului, se poate 
vorbi cu adevărat de PS ca partid cu 
imaginea unui socialism convertit la 
economia de piaţă.  

Sloganul central al campaniei 
candidatului Partidului Socialist (PS) la 
alegerile prezidenţiale din 2007 a fost: 
L’ordre juste! Candidatul PS încearcă să se 
poziţioneze în mentalul electoratului 
francez, revendicându-şi o imagine de lider 
mamă-grijulie, conform tipologiei 
savantului rus G. G. Pocepţov.3  „Prima 
lege pe care o voi depune pe biroul 
Adunării Naţionale, dacă voi fi aleasă, va fi 
legea contra violenţei asupra femeilor...”, 
susţinea doamna Royal4. În discursul său 

                                                 
2 Ibidem. 
3 Г. Почепцов, Профессия имиджмейкер,   
Ваклер, Киев, 1998, c. 484 (G. Pocheptsov, 
Professiya imidzhmeyker, Vakler, Kiyev, 1998, c. 
484) 
4 http://www.sarkozy.fr, (06.06.2007) 
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întâlnim deseori formulări gen: „vă vorbesc 
din punctul de vedere al unei mame”, „eu 
nu aş vrea pentru copiii mei aşa ceva” sau 
trimiteri frecvente la persoanele cu 
handicap. Programul Royal propune 
creşterea salariului minim pe economie. În 
ceea ce priveşte imigranţii sosiţi legal sau 
ilegal, doamna Royal se pronunţă în 
favoarea naturalizării lor fără excepţie. 

Dezbaterile dintre Sarkozy şi Royal 
au reprezentat o confruntare clasică între 
valorile promovate de dreapta și stânga 
politică.  

În alegerile din 2007 candidaţii au 
căutat să evite erorile alegerilor din 
2002.Pentru favoritul campaniei, 
N.Sarkozy, strategia poziţionării a fost de a 
se plasa suficient de la dreapta eşichierului 
pentru a limita spaţiul politic al contra-
candidatului de extremă dreaptă Le Pen, cât 
şi pe cel al posibililor candidaţi de dreapta1. 
Strategia candidatului socialist, S.Royal, 
consta în necesitatea de a împiedica cu 
orice preţ apariţia unui val de candidați de 
stânga şi să obţină marginalizarea 
candidaţilor de extrema stângă; pentru 
aceasta realizând un „curcubeu” care să 
cuprindă toate tendinţele de la cea social-
democrată la cea socialistă de stânga. 
     Vedem o poziţionare distinctă pe 
„fortăreţe” doctrinare. Prin urmare, modelul 
francez de marketing electoral nu se 
deosebeşte radical de cel american, fapt ce 
confirmă caracterul universal al trăsăturilor 
fundamentale care se află la temelia teoriei, 
tehnologei şi stilului de viaţă politică.  

O altă faţetă a poziţionării o 
constiuie perceperea candidatului. 
Cercetătorii americani au semnalat, încă în 
timpul campaniei prezidenţiale a lui Clinton 
despre importanţa perceperii candidatului în 
mediul electoral. Clinton a fost perceput ca 
o alternativă şi o alegere a Noului. La fel şi 
Barack Obama, în competiţia pentru primul 
mandat se asocia cu noul, cu alternativa. 
Cea mai eficientă metodă de asigurare a 
perceperii pozitive de către alegători este 
alegerea strategică a temei de campanie. De 

                                                 
1 Sergiu Mişcoiu, Diferiţi, dar uneori la fel! Despre 
limitele clivajului stânga-dreapta la alegerile 
prezidenţiale franceze din 2007, în „Sfera politicii”, 
nr.128, Bucureşti, 2007, la www.sferapoliticii.ro 

cele mai multe ori anume tema poate servi 
drept ofertă politică unică. S. Hellwed a 
testat empric încă în 2004 raportul dintre 
imaginea percepută a canidatului şi poziţia 
acesuia faţă de temele de campanie. Sunt 
necesare însă studii viitoare pentru a vedea 
corelaţia dintre temele de campanie şi   
imaginea canidatului2. 

Ipoteza referitoare la rolul 
mobilizator al temei de campanie este 
relevantă şi în cazul declaraţiilor lansate în 
la 27 noiembrie 2013 de către Preşedintele 
României, Traian Băsescu,  în direct la 
TVR: Următorul proiect important pentru 
România, după intrarea în NATO şi 
Uniunea Europeană, trebuie să fie unirea 
cu Republica Moldova. „Sunt convins că, 
dacă în Republica Moldova va exista un 
curent unionist, România va spune „da" 
fără să ezite. Proiectul de ţară pentru 
România, este „Vrem să ne întregim 
ţara!”3. Astfel, echipa preşedintelui a 
plănuit să transforme subiectul unirii cu 
Basarabia în temă de alegeri în 2014. Nu 
are prea mare importanţă că unionismul nu 
poate avea nicio relevanţă imediată, 
important este impactul emoţional. Nici 
”lupta anticomunistă” nu avea nicio 
relevanţă în 2009 şi totuşi preşedintele 
susţinea atunci că luptă nu împotriva lui 
Mircea Geoană, ci împotriva foştilor 
comunişti grupaţi în spatele său. Or, nu 
relevanţa unui subiect contează, ci forţa sa 
de a provoca emoţii puternice.  

 
Concluzie 

În contextul circulaţiei tehnicilor de 
PR politic, este important modul în care 
decurge procesul de adecvare a 
împrumuturilor de la realităţile culturale şi 
social-politice ale statului-mitent  către cel 
recipient şi care este amprenta acestora.  

Strategia de poziţionare a unui 
candidat electoral este o zonă de frontieră 

                                                 
2 Apud K.L Hacker, Presidential candidate images, 
Lanham, Rowman and Littlefield Publishers, 2004, 
p.21-48 
3 http://unimedia.info/stiri/video-basescu-anunta-
urmatorul-proiect-al-romaniei-unirea-cu-republica-
moldova-68881.html (20.12.2013) 
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între cercetările de marketing şi 
creativitatea PR. Orice mesaj electoral este 
elaborat şi ţintit spre “punctul slab” al 
consumatorului, adică electoratului. Iar 
cercetările de marketing trebuie să 
identifice acest punct slab. Astfel, am putea 
afirma că procesul de poziţionare a 
concurentului electoral începe odată cu 
alegerea segmentului – ţintă, adică cel care 
poate asigura victoria electorală. 

Poziţionarea reprezintă o analiză 
concretă vizavi de faptul pentru cine şi de 
ce poate prezenta interes actorul politic. În 
politică, ca şi în business, acest proces 
necesită mult mai mult timp decât 
elaborarea unor tehnici de creare a imaginii 
omului politic. Jack Trout este perfect cand 
afirmă despre poziţionare că arată cine nu 
ești tu. Cât de inventivi au fost în acest sens 
verzii din Ucraina. Sloganul Partidului 
Verzilor din Ucraina în alegerile 
parlamentare din 2000 fiind: ”Noi nu 
suntem politicieni!” – autoidentificare, care 
îi evidenţiază în mediul concurenților 
electorali. Sloganul se memorează uşor, în 
primul rand, şi corespunde dispoziţiei 
psihologice a electoratului – atitudinea 
sceptică în societate faţă de politicieni, în al 
doilea rând.   

La fel îi vom da dreptate şi 
expertului în comunicare politică Brendan 
Bruce, care  consideră că procesul de 
poziţionare începe cu determinarea 
priorităţilor funcţionale şi psihologice.  
Întru consolidarea acestei ipoteze vine şi D. 
Oghilvy, afirmând că poziţionarea 
reprezintă o sinteză a Ofertei Politice Unice 
plus Imaginea actorului politic1. 

Există trei căi de creare a O.P.U.:   
1. Puncte atractive din programul 

electoral, care se deosebesc de ofertele 
politice ale celorlaţi concurenţi electorali; 

2. Argumentul atractiv pe care nu-l 
invocă ceilalţi concurenţi; 

3. Unicitatea, care, de fapt, nu 
există, prin urmare O.P.U se construeşte nu 
pe elementul raţional, ci pe cel emoţional2. 

                                                 
1 Т. Лапина, Политическая реклама,   ВИРА-Р, 
Киев, 2000, c. 46 (T. Lapina, Politicheskaya 
reklama, VIRA-R, Kiyev, 2000, c. 46) 
2 Дж. Трауt, Новое позиционирование, 
Мифодизайн: коммерческие и социальные 

(De exemplu, “Votează cu inima!- PPCD, 
“Să ne apărăm Patria!” - PCRM) 

Cercetătorii americani propun mai 
multe metode posibile de poziționare. Trout 
și Ries (1986) își oferă modelul poziționării  
pe piață a mărcii ca un mod de a atrage 
clienții printr-o campanie. Cercetările arată 
că, în funcție de complexitatea produsului, 
consumatorii pot de obicei să-și amintească 
doar cinci pînă la nouă mărci. Obiectivul 
campaniei este să determine un astfel de 
nivel de conștientizare în mintea 
potențialului cumpărător (alegător). J.Trout 
și Al. Reis recomandă căutarea unor nișe 
libere pe piață și apoi poziționarea mărcii în 
acel spațiu psihologic. Urmează cîteva 
moduri de a situa o marcă pe piață3. Dintre 
cele 7 recomandări  – prima marcă, cea 
mai bună marc,. cea mai ieftină marc, cea 
mai scumpă marcă, ce nu suntem noi, 
poziționarea pe piață prin raportare la 
gen, poziționarea pe piață prin raportare 
la vârstă -  cel puţin 5 pot fi utilizte şi în 
sfera politică. În conformitate cu aceste 
modele, se cere de identificat canalele de 
comunicare, publicul-țintă,  de elaborat 
sloganurile şi structura comunicării.  

 În cele din urmă, J. Ryan și G. 
Lemmond încearcă să delimiteze 
poziționarea de construcția imaginii: 
poziționarea și crearea imaginii se 
deosebesc radical, deoarece prima 
presupune plasarea produsului sau 
serviciului în mediul concurențial. 
Construcția imaginii se face în afara acestui 
context. Poți îmbunătăți reputația sau crea o 
nouă imagine, fără însă a te gândi în mod 
obligatoriu, dacă acest lucru va  spori 
vânzările, adică – adaptăm la politic – fără a 
aștepta creșterea spectaculoasă  a numărului 
de votanți. Poziționarea  este strâns legată 
de fenomenul vânzărilor,  - faceți tot corect 
sau produsul se prăbușește” pe piața de 
desfacere”4. 

                                                                        
имифы СПб., Питер, 2005,  c.32 (Dzh. Traut, 
Novoye pozitsionirovaniye, Mifodizayn: 
kommercheskiye i sotsial'nyye imify SPb., Piter, 
2005, c.32) 
3 apud Charles Larson, Persuasiunea. Receptare și 
responsabilitat. , Polirom , Iași, 2003, p.314 
4 J.A Ryan., G.H. Lemmond, Thinking like a brand 
manager,  în  „Public Relations Journal”,  August, 
1989 
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Autorii recomandă următoarele reguli 
pentru o poziționare eficientă, valabila atat 
pentru mediul de afaceri cât și pentru cel 
politic: corectitudinea, nu poți acoperi tot și 
să rămâi concret; o poziționare bună nu 
poate arăta produsul bun pentru toți;  
transmiterea informației despre prioritate – 
alegătorul /publicul trebuie să știe de ce 
alege anume candidatul /produsul X; 
trebuie identificat ce vrea publicul și 
aceasta să-i oferi; puterea-  trebuie de 
subliniat laturile tari ale mărcii; sinceritatea 
- nu poți minți la nesfărșit consumatorii 
/electoratul despre calitățile inexistente ale 
marcii /candidatului;  sintetiza, 
simplificarea – cea mai reușită formulă de 
poziționare este lansarea unei singure idei, 
care ușor este percepută (sloganul). 

    Concluzionînd vom afirmă că în 
politică, despre care se spune că alegerile 
încep în ziua când se încheie alegerile, or, 
exerciţiu de construcție a imaginii se face în 
context concurenţial. De aceea poziţionarea 
este un fenomen fundamental, central în 
contextual marketingului şi PR-ului politic. 
De remarcat faptul că, spre deosebire de 
democrațiile occidentale,  în R. Moldova 
poziţionarea ca tehnică de marketing şi PR 
politic este influenţată, mai degrabă, de 
tradiţie şi leadership decât de factorul 
doctrinar, care este mai greu perceput în 
mediul electoral autohton. Valorile după 
clivajul dreapta-stânga se distribuie după 
criteriul Vest-Est.Vom menţiona şi faptul 
că, în unele cazuri, asupra tehnologiilor şi 
tehnicilor de comunicare electorală, în 
mare, şi-a lăsat amprenta retorica 
propagandistică specifică statului de tip 
totalitar, adică perioadei sovietice. Această 
moştenire este evidentă în cazul partidelor 
de stânga, care sunt succesoarele directe sau 
descendente ale Partidului Comunist al 
URSS. De exemplu, comunicarea PR 
adoptată de Partidul Comuniştilor din R. 
Moldova, reprezintă actualmente o 
simbioză a două componente ale 
comunicării politice – PR şi propagandă 
pură. Anume prin utilizarea unor astfel de 
tehnologii s-a produs fenomenul 
repoziţionării PCRM, care s-a transformat 
„teatralizat” şi spectaculos dintr-un partid 
ortodox-ateu în unul comunist-creştin. 

Lansarea în anul 2003 a proiectului 
„Reconstrucţia Mânăstirii Căpriana” a fost, 
indubitabil, şi un exerciţiu de PR politic, 
construit in baza de afecţiune , echivalent a  
unui gest  de pocăinţă a comuniştilor faţă de 
propriul popor, pe care a încercat inutil de-a 
lungul mai multor decenii să-l distanţeze de 
biserică şi să-l rupă de religie, care era 
„diagnosticată” de Lenin ca fiind „opium 
pentru popor”. 
 Un exemplu reușit de identificare 
politică și poziționare oferă Partidul Liberal 
din Moldova, partid de dreapta care, graţie 
utilizării fenomenului personalizării, 
îndrăgit de americani şi de francezi, a acces  
în structurile administraţiei publice locale şi 
în forul legislativ naţional. 

     Pentru a sensibiliza electoratul 
moldovean de dreapta, liderii de opinie ai 
PL au încercat să exploareze un simbol 
istoric, aproape să se identifice cu deputaţii 
din Sfatul Ţării care, la 27 martie 1918, au 
votat Actul Unirii Basarabiei cu România 
Regală. Astfel, cu puţin timp înainte de 
startul oficial al campaniei electorale, 
Chirtoacă, împreună cu preşedintele 
Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, au  fost 
reţinuţi timp de şase ore la Comisariatul 
sectorului Centru din Chişinău. Asta pentru 
că liderii PL, urmaţi de vreo 20 de activişti 
şi simpatizanţi ai formaţiunii, s-au deplasat 
(regulamentar) spre Cimitirul Central 
pentru a depune flori la mormintele 
deputaţilor din Sfatul Țării. Cazul expus 
vine să confirme caracterul 
multidimensional al fenomenului 
poziţionării şi importanţa perceperii 
acestuia de către alegători. 

Așadar, poziţionarea constituie o 
nouă abordare în domeniul PR-uliu politc şi 
al sistemului comunicării politice în 
ansamblu. Concepţia de poziţionare a dat 
un nou impuls campaniilor electorale de 
pretutindeni. Lansată în anii 70 de către 
cercetătorii americani Al Ries si Jack Trout, 
conceptul a tranzitat cu succes din sfera de 
afaceri în cea politică.  Actualmente,  toţi 
actorii politici practică tehnicile 
poziţionării. Poziţionarea fiind un exerciţiu 
asupra conştiinţei electoratului. A te 
poziţiona însemnă, deci, a obţine un loc în 
mintea alegătorului. Concluzia principă este 
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că  poziționarea și crearea imaginii se 
deosebesc radical,  deoarece prima 
presupune plasarea candidatului în mediul 
concurențial. Construcția imaginii se face în 
afara acestui context. În afaceri poziționarea  
este strâns legată de fenomenul vânzărilor, 
în campania electorală - de ”vanzarea” 
candidatului. Tendințele actuale 
demonstrează că o poziționare eficientă 
poate reuși, în deosebi, în cazul promovării 
unei idei, a unor valori, acceptate de 
societate. 
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Nationalism is known as a major 

phenomenon on the European arena  of the 
19th and 20th centuries and played a 
decisive role in the evolution of modern 
societies, but the term itself bears several 
significances according to the period that 
we envisage. For example, during the 
period after the 1789 French Revolution, 
nationalism referred to associating political 
legitimacy not with dynastic and religious 
tradition, but with the sovereignty of the 
people, of the governed. During the period 
between the middle of the 19th century and 
the beginning of the 20th century 
nationalism equalled the desire to defend 
national identity and to assert national 
values. However, the idea of nationalism 
invariably involves a series of questionable 
standards, common to all its practical 
manifestations. These are usually related to 
sovereignty, identity, loyalty,  the history 

of the nation and its aspiration toward 
universality1. Thus, the appeals to identity, 
cultural heritage, the belonging to a certain 
ethnic group were often used in nationalist 
discourses. However, after the end of the 
second World War, nationalist discourses 
reduced both in frequency and in their 
determination, in their ruthless character. 
The main cause for this phenomenon can 
be identified at the level of the 
characteristics of the international security 
environment after 1945. During the Cold 
War, the world was divided, especially 
from an ideological point of view, in two 
blocs – the free world, the capitalist one, 
characterized by a market economy and 
liberal democracy, led by the USA, and in 
opposition, the communist one, 
characterized by a totalitarian regime based 
                                                 
1 Raoul Girardet, Nationalismes et nation, Editions 
Complexes, Bruxelles, 1996, p. 31. 
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on state owned centralized economy, under 
the influence of the USSR. Nations, with 
all their characteristics, preserved their 
relevance during all this time, but the 
forces acting at the level of the 
international system were of an ideological 
nature – communism and liberal 
democracy.  

After the fall of the Iron Curtain, 
another phenomenon emerged in Europe, 
that of economic and political integration, 
under the umbrella of the European 
communities and later on, under the one of 
the European Union. The status of member 
state implied from the very beginning the 
transfer of part of the sovereignty, at least 
in the fields of the community pillars of the 
European edifice1. Practically, Europe was 
subjected to a process of integration, a 
process through which supranational 
institutions gradually would replace the 
national ones, the final expression of which 
being the creation of a regional structure 
resulting from the melting of the states2. 
But the European Union has not reached 
that stage yet, despite the fact that its 
member states give up part of their 
sovereignty with regard to economic 
affairs, justice or internal affairs. The third 
pillar of the European architecture – the 
Common Foreign and Security Policy, the 
one that includes aspects related to security 
and defence, has always remained the 
attribute of the member states, functioning 
exclusively according to the principles of 
national sovereignty.  

Thus, the supra-nationalization of 
security and defence could not be achieved 
in the EU, but, in this case as well, we can 
identify examples of renunciation to 
nationalism in favour of international 
edifices. The world main conflicts of the 
20th century demonstrated that states 

                                                 
1 For details, see Iordan Gheorghe Bărbulescu, 
Daniela Răpan, Dicţionar explicativ trilingv al 
Uniunii Europene. Trilingual dictionary of the 
European Union. Dictionnaire explicatif trilingue 
de l’Union Européene, Polirom Publishinghouse, 
Iaşi, 2009, pp. 512-513. 
2 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevenhouse, Relaţii 
Internaţionale, Polirom Publishinghouse, Iaşi, 
2008, pp. 497-498. 

(especially, the European ones) do not 
have the resources to defend themselves, 
given that in both cases the intervention by 
the US was necessary. After 1949, NATO 
emerged as a political-military alliance. Of 
course, the member states preserve their 
sovereignty and control over security and 
defence, but this thing happens inside a 
system in which interdependency relations 
are established which might eventually 
reduce the possibilities of states to act. on 
their own.  Furthermore, after the fall of 
the Berlin Wall and especially after the 
terrorist attacks of September 11th, 2001, 
under the growing forces of globalization, 
the assurance of security has become the 
result of cooperation between states in 
various formats. International terrorism, 
the proliferation of weapons of mass 
destruction, organized crime, aspects 
related to the security of the environment 
constitute risks which can only be 
addressed in this manner, through 
international cooperation.   

Viewing these phenomena through 
the „lens” of the international relations 
studies, we can associate them either with 
the predominance of the realistic perception 
of the relations between states (before 
1945), or with that of the idealistic 
perception (after 1945). Realism, by 
believing in the rationality of the actors who 
unilaterally pursue their national interests in 
an anarchic international environment, 
permanently looking to maximize their 
power, explains not only the development 
of societies before the break-out of the two 
World Wars and also between them, but 
also the way in which they interacted. After 
1945, we can identify a tendency toward 
supra-nationalization, not only with regard 
to the evolution of some international inter-
governmental organizations like EU and 
NATO, but also in the evolution of the 
relations between states at economic, social 
and political levels. Never in the history of 
mankind has globalization known such a 
scale – the borders between states become 
open to the free circulation of information, 
goods, capitals, people and science. 
Sovereignty is only applied in a limited 
manner, regardless of whether we speak 
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about the period of the Cold War or the one 
that followed. During the Cold War, the 
states separated in the two blocs were 
mainly united by the forces of ideology. On 
the one hand, in the West the effects of 
globalization were developing, capitalism, 
market economy, the benefits of liberal 
democracy being embraced by the states 
included in this space. On the other hand, in 
the East, the states were united by the 
communist ideology which, in its ideal 
form, was supposed to lead to a society free 
of oppressions, wants, governments, classes 
or states. After the end of this era, another 
one began, characterized by the hegemonic 
status occupied in the international arena by 
the USA. According to the hegemonic 
stability theory, the state whose power is 
predominant can impose unilateral rules 
that can maintain global free exchange and 
promote global economic growth1. This 
seems to be the situation of the USA after 
the Second World War that created and 
maintained the conditions for a relatively 
free and stable international trade and had a 
consistent contribution to the prevention of 
the emergence of new conflicts between the 
other states of the world. At the same time, 
the hegemonic stability theory is strictly 
connected with the international regimes 
theory, as set of rules, norms and 
procedures to which converge the 
expectations of the actors within a certain 
area. Practically, if a certain regime is 
favourable to the national interests of the 
hegemon, the latter will be preoccupied to 
preserve it, and the international regimes, in 
their institutional form, operate under the 
form of international inter-governmental 
organizations such as the UN, NATO, 
International Monetary Fund etc. Both 
theories, of hegemonic stability and 
international regimes, are part of the 
idealistic paradigm of international 
relations, the „lenses” through which the 
relations between states were perceived in 
the post-war period.  

At present, the tectonic movements 
occurring in the international system 
favour not only a realistic type vision on 

                                                 
1 Ibidem, p. 156. 

international relations, but also the 
accentuation of a phenomenon that has not 
known such a remarkable amplitude since 
the end of the second war of the 20th 
century – nationalism. As we mentioned at 
the beginning of this essay, the definitions 
given to nationalism are multiple and vary 
according to the period of time that we 
have in view. If we understand nationalism 
as a way to relate to the world, then the 
importance of nation and contemporary life 
become markers. Thus, the type of 
nationalism known by each period is 
different according to the social, political, 
economic and, not lastly, international 
context in which it manifests. And the 
current period is not an exception.  

One of the clearest examples that we 
can identify in the international arena of 
today, confirming the recrudescence of 
nationalism, is constituted by the EU, 
where nationalism began to manifest itself 
more and more, especially in the social 
context created by the economic and 
financial crisis. The attitudes of the 
national leaders of the EU member states 
are obviously different at present than they 
were before the crisis. The internal 
management of the effects of the economic 
crisis seems to have become a priority both 
for the developed states and for the ones 
marked by internal vulnerabilities and 
which struggled to face this phenomenon.  

At the same time, in the case of the 
EU, the world economic and financial crisis 
that began in 2007, as well as the efforts of 
the member states to manage its effects, 
revealed considerable internal weaknesses 
of the organization, demonstrating that the 
con-federal aspiration of the Union is still to 
be desired. Thus, not only did the crisis 
reveal the internal weaknesses of the EU, 
but it also represented a considerable 
challenge, the European leaders finding 
themselves in a situation to demonstrate that 
the EU is a viable organization and an 
edifice that functions not only when the 
international context is favourable. The 
officially claimed solidarity between the EU 
member states, based on their common 
interests, was often questioned especially 
when the issue of offering financial 
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assistance to some EU member states 
seriously affected by the crisis was raised. 
Proof of the growing assertion of 
nationalism, of the concentration on 
national interests rather than on common 
European interests, can be identified in the 
recent history of the EU from the crisis 
generated by the intervention in Iraq (2003) 
and the refusal of the French and Dutch to 
ratify the EU constitutional project (2005), a 
document which would have consolidated 
its legal and political character. After 2008, 
the concentration of states on themselves, 
toward protecting their own economies, 
became more and more obvious. The 
relation between Germany, the main EU 
economic engine, and Greece, one of the 
most affected states by the economic and 
financial crisis, constitutes a clear example 
in this respect. The situation is relevant 
from the perspective of Germany’s 
reticence, considered alongside France the 
main engine for European integration, to 
provide financial aid to Greece, but also 
from the perspective of Athens. For 
example, when the proposition was raised 
to have its finances managed by Brussels, 
Athens refused vehemently, invoking the 
principle of sovereignty. Consequently, in 
what the EU is concerned, as supranational 
organization of economic and political 
integration, we can notice the tendency of 
the member states to nationalize politics, 
aiming to concentrate mainly on national 
interests and less on collective ones.  

Furthermore, the economic and 
financial crisis led to the increase of social 
discontent, which favoured the rise of 
nationalism at the political level. In several 
EU member states we notice the ascension 
of extreme-right-wing parties, with an 
obvious nationalist, anti-migrant and 
xenophobic, discriminating rhetoric, their 
presidential candidates for elections held in 
2012 including in their electoral programs 
measures to reduce this phenomenon. 
Additionally, the recent attitude of the 
French media toward Romanian 
immigrants belonging to the Roma ethnic 
group caused diplomatic tensions between 
the two states. Consequently, although 
initially this anti-migrant current 

manifested itself in relation to immigrants 
of Islamic origin, whose culture was harder 
to assimilate by the accepting societies, we 
can identify traces of reticence toward 
migrants from within the European 
community as well. Furthermore, Marine 
le Pen won 18% of the French votes during 
the first ballot of the presidential elections 
in 2012, by using a nationalist, even racist 
discourse, strongly oriented toward the 
necessity to control immigration, 
especially those of Muslims. Other 
recurring themes of her discourse refer to 
her opposition to free markets, free trade, 
the Euro currency1, all the basic 
components of European integration. Rises 
of extreme-right-wing political parties, 
with an obvious nationalist rhetoric, can 
also be identified in United Kingdom, 
Germany, Hungary, Netherlands2 etc. 

Furthermore, after the elections in 
2009, many of the seats of the European 
Parliament were occupied by 
representatives of such parties whose 
political discourse seems to contradict the 
very values that stand at the basis of the 
European edifice – multiculturalism, the 
slogan „unity in diversity”, equality, all 
implying the added-value brought by 
alterity, as well as by a significant degree 
of tolerance. Also, the representatives of 
the nationalist current seem to replace or to 
increase the threat constituted by terrorists. 
The massacre carried out by Anders 
Breivik in Norway in 2011 is a relevant 
factor for the manifestation of this 
phenomenon, especially because this act of 
violence also carried a strong ideological 
component of a nationalist nature in its 
most extreme form. The manifest made 
public by Breivik just on the day of the 
massacre – „2083 – A European 
declaration of independence”3 – contains 
                                                 
1 Are 18% of French People Rasist?, in ”The 
Economist”, http://www.economist.c 
om/blogs/elysee/2012/04/marine-le-pen-
0?fsrc=nlw|newe|4-25-2012|1505199|37727006|, 
24.04.2012 
2 See Sergiu Gherghina, Extrema Cameleon, in 
”Foreign Policy Romania”, no. 24, Sept/Oct 2011, 
pp. 58-60. 
3 Andrew Berwick, 2083 – A European Declaration 
of Independence, London, 2011, 
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numerous ultra-nationalist and anti-
European arguments.  

However, although the rise of the 
nationalist current is most obvious within 
the EU, as an organization that requires 
economic and political integration, 
cooperation for attaining common goals, 
the phenomenon is not unique. For 
example, in Russia, nationalism in its most 
radical form is considered to be the result 
of several factors, among which the most 
relevant are the humiliation suffered by the 
Russians after the implosion of the USSR, 
illegal migration, separatist movements in 
North Caucasus and Central Asia, 
movements often accompanied by criminal 
acts. In the case of Russia as well, we can 
speak of two dimensions of nationalism. 
Firstly, there is a political nationalism, 
embraced by politicians. This is a 
discourse following the historical line of 
Russian nationalism, having an imperialist, 
expansionist nature, involving the 
enlargement of the Russian sphere of 
influence in the former Soviet space, a 
discourse adopted also by the current 
president of the Russian Federation. The 
preservation of this type of nationalism is 
also justified by Russia’s economic growth 
after 2000, following the income resulting 
from exports of hydrocarbons, which 
increased Moscow’s international 
ambitions.  

Secondly, Russia also experiences a 
similar phenomenon to the one 
experienced by the EU member states, one 
also determined by the social context 
created by the economic and financial 
crisis and which consists of certain known 
mutations of nationalism, which becomes 
anti-migrant as well. The violent 
movements that erupted all over the 
country in the winter of 2010 revealed the 
magnitude that nationalism, and especially 
extreme nationalism, reached in this 
country. Also, the same events 
demonstrated the xenophobic dimension of 
the Russian nationalism, the movement 

                                                                       
http://info.publicintelligence, 
net/AndersBehringBreivikManifesto.pdf. 
(22.07.2013) 

being similar to the street demonstrations 
that took place all over the European 
continent after the beginning of the 
economic and financial crisis. 
Additionally, recent opinion polls indicate 
the existence of a consistent percentage of 
the Russian population that believe that in 
Russia violent events caused by ethnic 
issues could occur (15% believe this thing 
will definitely happen, while 41% consider 
that there is a possibility for this to 
happen1). 

A popular movement that could be 
associated to nationalism occurred even 
more in Russia, when, before the 
presidential elections, Putin announced that 
he and Medvedev will swap places, an 
unusual move for the Russian questionable 
democratic system. However, different 
from other cases already presented, in our 
opinion, the street protests in Russia at the 
end of 2011 and the beginning of 2012 do 
not have a strong nationalist character. The 
participants in these events were usually 
members of the middle class, intellectuals 
and entrepreneurs, and the motivation 
behind these movements is of a systemic 
nature, denoting their dissatisfaction 
toward the authoritarian regime of 
president Putin. It is the obvious sign of a 
political crisis in Russia, Putin’s system 
seeming to lose its legitimacy, especially 
since street movements continued, 
although with fewer participants, even 
after Putin won the presidential elections.  

Also in the US we can speak of a 
recrudescence of this phenomenon, but it is 
a special type of nationalism, with a 
distinct evolution. And this is because the 
US represented the main world pole of 
power after the fall of USSR, assuming the 
promotion of democracy and human rights 
world wide. In parallel, at a social level, a 
feeling of national pride appeared, based 
on the belief in the „American 
exceptionalism”, a belief which was fed 
both before the 9/11 period marked by 
prosperity and peace promoted by the US, 

                                                 
1 Emil Pain, Events in Moscow 10th December 
2010: Political Crisis, in ”Russian Analytical 
Digest”, No. 93, 10th March 2011, p. 10. 
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and after 2001, when the international 
arena was characterized by the fight 
against international terrorism, the main 
security threat to all international actors, a 
fight whose leader can also be identified 
with the USA. After 2007, the international 
context changed, and the world main pole 
of power was seriously affected by the 
economic and financial crisis. Thus, from 
national pride, from the belief in the 
universal mission of the United States of 
America, the American nationalism knew a 
new turn, very well exemplified by the Tea 
Party movement. This movement takes on 
the mission to make the population aware 
of the existing challenges to security, 
sovereignty and internal peace, having 
followers in the political parties 
represented in Congress as well. The 
appeal to fundamental national values, the 
attachment to cultural and historic 
traditions are more than obvious in the 
description that the representatives of this 
movement make on their official web 
page1.   

In fact, the movement militates in 
favour of the return to the essential 
American values, a non-interventionist 
policy, the reduction of the number of 
members of the Government, the reduction 
of taxes etc, having for these a significant 
support from some segments of the 
population. All the creeds of these populist 
movements considerably imply the 
reduction of the degree in which the US 
intervenes in the international arena – from 
military and economic points of view. We 
are practically speaking of a social and 
political movement which reflects the 
necessity that, in the current international 
economic context, the US turn to 
themselves, concentrating on managing the 
effects of the crisis at home. In our 
opinion, this is the reflection at national 
level of two phenomena which we can 
identify at international level and which, in 
the particular case of the US, amplify one 
another – political, economic and military 
decline of the US and the recrudescence of 
nationalism.  

                                                 
1 http://www.teaparty.org/about.php. (10.12.2013) 

We consider it necessary to operate 
distinctions between the nationalist 
movements described above and the 
popular movements in North Africa and 
the Middle East. The first difference is the 
type of motivation that determined the 
protests. In Europe, Russia and America, it 
is about a reaction of the population to the 
economic and social conditions created 
either by the austerity measures imposed in 
the conditions of the economic and 
financial crisis and which amplified other 
dissatisfactions of the population (the 
problem of migration), or the management 
of public funds to the disadvantage of the 
populations, as it is the case of the Tea 
Party movement. The events leading to the 
emergence of the Mediterranean Ring of 
Fire are the violent results of poor quality 
governance, which no longer answered the 
needs of the population and which had lost 
its legitimacy. Also, the movements of 
nationalist nature occurred mainly in the 
West, in democratic states, while those 
generated by poor governance in the Arab 
world. A notable distinction between the 
two types of phenomena is the scale of 
violence associated to each of them. 
Furthermore, nationalist movements do not 
demand the overthrow of the country’s 
leadership, but only its reformation and its 
concentration in a higher degree on the 
quality of the life of its citizens.  

As a matter of fact, even the 
international significance of the two 
phenomena is a distinct one. The popular 
uprisings in the Arab world equal the 
emergence of a new area of tension at 
international level, with a high potential of 
conflict which, by involving the relevant 
powers in the whole world arena, could 
affect international security. The 
nationalist movements reflect, first of all, 
the discontent of the population to the 
social conditions created by the economic 
and financial crisis. The problem of 
migration gained a significant importance 
in this context, the foreigners being viewed 
as competitors to the locals of the 
respective countries with regard to jobs, 
which in any case reduced in number, but 
also as a pressure on national budgets 
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when they are unemployed and leave on 
social welfare.  

Additionally, these tendencies seem 
to penetrate more and more at political 
level, which may constitute a sign of future 
reorientations of foreign policies and a 
confirmation of the states’ tendency to act 
mainly according to a realistic logic.  
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“The relationship between liberalism and 
democracy has always been complex:  Nec 
cum te nec sine te.” 

Norberto Bobio1 
  
Introduction 

Although the contemporary 
political reality of many countries speaks 

                                                 
1 Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija 
(Liberalism and Democracy), Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, Beograd, 1995, p. 125. 

about the compatibility between liberalism 
and democracy, it cannot be stated that the 
relationship between these two relevant 
terms and complex phenomena in political 
theory and practice is not problematic; this 
is testified by the complicated history of 
these two important political traditions, as 
well as analysis of these systems of ideas 
on a normative level.  Thus, there are two 
levels to consider when analysing relations 
between liberalism and democracy: the 
normative, and the historical one. Both 
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indicate that liberalism and democracy can 
be in line with one another, but can also 
come to clashes. It can even be said that 
there exists a dialectical tension between 
liberalism and democracy, i.e. that the 
latent clash is an inherent characteristic of 
their relationship.  

Liberalism and democracy are 
theories that give answers to different 
problems - liberalism represents the theory 
of limits to state power, while democracy 
is related to the question of who should be 
the one that rules and by which procedures. 
Therefore, liberalism deals with the 
content of the law, whereas democracy is 
interested in manners in which these laws 
are passed1. Democracy is primarily a 
political system, while liberalism was born 
as a political doctrine that later evolved 
into an economic doctrine. Regarding the 
period of time in which they appear – 
democracy as form of rule is ancient and 
liberalism is modern. 

In order to understand the complex 
relationship between liberalism and 
democracy, it is necessary to precisely 
define their meanings. While there are no 
significant inconsistencies in defining the 
notion of liberalism, the concept of 
democracy has been interpreted in different 
ways throughout history, as evidenced by 
Ljubomir Tadic: “But, behind the “term 
confusion” there are hidden very real, 
tangible interests of the ruling class, 
groups, and ideologies. The term 
democracy has become ideologically 
burdened over which opposite interests 
clash.”2 

Democracy is etymologically 
defined as the rule of people, however, 
“that rule can be interpreted and applied in 
very different, often mutually opposing 
ways”.3 By virtue of its predominantly 
positive, rich emotional meaning and its 

                                                 
1 Sociološki rečnik (Dictionary of Sociology), 
Priredili Aljoša Mimica, Marija Bogdanović, Zavod 
za udžbenike, Beograd, 2007, p. 284. 
2 Ljubomir Tadić, Nauka o politici (Science About 
Politics), Rad, Beograd, 1988, p. 251.  
3 Sociloški rečnik (Dictionary of Sociology), 
Priredili Aljoša Mimica, Marija Bogdanović, Op. 
cit., p. 75.  

strong rhetorical charge, the term 
democracy has been a subject of 
manipulation throughout history. Many 
rulers who jeopardised democratic ideals, 
referred their legitimacy titulus as 
democratic: “Today, even the worst 
usurpers define themselves as democrats: 
every potentate would like to bedeck 
themselves with the nimbus of popular 
tribune and become the incarnation of the 
nations will”.4 
 
Democracy as a set of game rules and 
the egalitarian ideal of democracy 

“Defining democracy is important 
because it determines our expectations 
from democracy”.5 Although democracy is 
primarily a form of rule, it seems that 
besides this, there exists one other meaning 
that has evolved in the course of its history 
– Norberto Bobbio calls it the “ambiguous 
nature of the term democracy”.6 If one 
observes the designation of democracy 
through the prism of its relation to 
liberalism, one can say that liberal theory 
in its origins accepts democracy primarily 
as a method or a set of game rules.  

For a certain number of authors, 
democracy is primarily a form of rule: a set 
of game rules that determine who is 
supposed to rule and by which means, and 
this characteristic in particular represents 
the distinction between a democratic and a 
non-democratic system. Therefore, a 
democratic system includes a set of 
procedural rules that have been elaborated 
for centuries by proving and demonstrating 
against, and that are regulated by the 
constitution. Finally, what constitutes good 
democratic governance if not, above all, 
the strict respect of these rules? 

This definition of democracy is 
formal, and is opposed by the “so called” 
substantial definition of democracy. The 
former defines democracy as a formal set 

                                                 
4 Ljubomir Tadić, Nauka o politici (Science About 
Politics), Op. cit., p. 251.  
5 Đovani,  Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), CID, Podgorica, 2001, p. 87. 
6 Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija 
(Liberalism and Democracy), Op. cit., p. 113.  
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of rules; the latter defines it as an 
establishment that follows the ideal of 
equality. However, formal rules and ideals 
should not be opposed to one another so 
sharply: have we forgotten how many great 
battles for those ideals (such as non-
violence and tolerance) created those 
rules? 

Some complain that the “purely 
formal” procedures of democracy are 
something completely different in relation 
to justice; however, perhaps things are not 
so simple: justice is both substantive and 
procedural value. The core values of a 
democratic process allow us to say that the 
process itself is a form of justice: it is 
about a just act of making collective 
decisions. A procedure is not without a 
moral significance: even the best 
conceived judicial system is capable of 
guaranteeing only procedural, but not 
material, substantive justice. 

A constitution can assure the right 
to just trial, but cannot guarantee that just 
trial will lead to a just judgment –because 
this sort of guarantee is impossible, there is 
more emphasis on a fair trial. Hence, one 
can say that the choice between democratic 
processes and contents, i.e. material 
outcomes is not a simple choice between 
procedure and justice. 

Besides the “so called” formal 
concept of democracy, there exists an 
understanding of democracy based on 
which democracy is something more than a 
set of procedural rules, and it represents a 
socio-political arrangement that is inspired 
by egalitarian ideals. Modern democracy, 
in its legal and institutional sense, is 
historically related to the formation of a 
liberal state (the liberal state represents a 
historical assumption of the contemporary 
dominant model of democracy). However, 
if stress is placed on the substantial 
meaning of democracy, an understanding 
which, for instance, democratic leftists lean 
to, the problem of its relationship to 
liberalism becomes complex. 

Certain theorists comprehend 
democracy as something more than a 
formal political equality: it represents an 
system that follows an ideal of a certain 

degree of economic equalization. If 
democracy identifies itself with equality, 
that equality would surely not cover only 
political and social equality, but also 
economic equality. Giovanni Sartori notes 
that democracy, to a certain degree, 
encourages social and economic equality: 
“Democracy inevitably matures, although 
historically in very different speeds, to the 
distribution and redistribution of wealth”1.  

Therefore, certain authors identify 
democracy with equality; for them, as 
Frank Cunningham notes: “Democracy is 
linked to justice, which is interpreted as 
equality”.2 Sartori speaks about it in a 
similar way: “The problem of equality 
between people is a problem of justice”.3 
What kind of equality is being discussed? 
In order to fully understand the term 
equality, is it enough to speak about a 
‘single equality’ or rather “many 
equalities”? In singular, equality is an idea 
understood as a form of protest: it is the 
symbol of rebellion against the divisions 
predetermined at birth, privileges, and 
hierarchical divisions. However, when it 
comes to equality as an idea or suggestion, 
then one can speak about the problem only 
in the scope of many “equalities”. 
Democracy, that is understood primarily as 
a form of governance, is characterised by 
social equality representing an equality of 
conditions not imposed upon from above; 
some require a certain degree of economic 
equality besides its political, judicial and 
social equality. 

In order to achieve some degree of 
economic equality, it is necessary that a 
country intervenes by distributing and re-
distributing wealth, hence, a “visible hand” 
of market needs to exist. Democracy 
understood in this sense should achieve 
distributional justice, unlike liberalism that 
advocates exclusively for collective justice. 

                                                 
1 Đovani Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), Op. cit., p. 250. 
2 Frenk Kaningam, Teorije demokratije (Theories of 
Democracy), „Filip Višnjić“, Beograd, 2003, p. 
262. 
3 Đovani Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), Op. cit., p. 208. 
 



43 
 

It cannot be unnoticed that equal formal 
rules (one equality in favour of which 
liberalism advocates itself for) can lead to 
economic inequalities that are inevitable in 
liberalism through market economy. Those 
who are in the worst economic conditions, 
are they really able to effectively use their 
political rights? One cannot disagree with 
Wolin (Sheldon S. Wolin) who notes that: 
“Economic and social handicaps become 
political handicaps”.1 

Hence, the liberal concept of 
freedom allows (or encourages) a 
transformation of equal rights into 
inequalities: “Liberalism is consequently 
divided between the libertarian principle 
and its non-egalitarian repercussions”.2 
Here lies the possibility of a clash between 
the liberal and democratic understanding of 
justice (particularly understanding of the 
democratic left). In this sense, if we strive 
towards balancing between liberal and 
democratic goals and ideals, i.e. their 
coexistence, liberalism (which is 
attempting to reclaim its democratic 
credibility) “not only has to offer medicine 
for economic inequality, but also confront 
the fact that inequalities in power and 
exploitation which derives from it, is the 
core element of a competitive society”.3 

What kind of equality is necessary 
for people to be free? What difference 
should stay present in order for this liberty 
to be kept? These questions remain 
controversial. In other words: in which 
segment should people stay equal, and in 
which should they remain unequal? Liberal 
and democratic theories (or at least the 
theory of the democratic left), as it can be 
concluded from past findings, offer 
different answers to this question. 
Liberalism requires only one form of 
equality – an equality within liberty, while 
democracy (or at least radical democrats) 
tends to acquire a certain level of economic 
equality.  
 

                                                 
1 Šeldon Volin, Politika i vizija (Politics and 
Vision), Filip Višnjić, Službeni glasnik, Beograd, 
2007, p. 664. 
2 Ibidem, p. 663. 
3 Ibidem, p. 664. 

Liberalism versus democracy 
Liberalism and democracy have a 

common starting point – the individual; 
both teachings are based on an 
individualistic understanding of society 
and the state, unlike the traditional 
organicistic understanding. What also 
represents a common value standpoint is 
that both liberalism and democracy assume 
that people are naturally free, equal, and 
sovereign. When speaking about equality 
in this context, we refer to the essential 
equality of people that means that all 
human beings possess an intrinsic value, 
i.e. that no one individual is superior to 
another individual.  

How does a clash between 
liberalism and democracy occur? Because 
there is a possibility that individual liberty, 
which is the supreme value for liberalism, 
becomes threatened in democracy: internal 
opportunities in democracy are 
opportunities of both liberty and 
despotism. One cannot disagree with 
Alexis de Tocqueville who warns that 
liberty is not guaranteed in advance in 
democracy. Moreover, it is beyond the 
internal logic of the concept of 
democracy.4 In the same way, equality is 
threatened in liberalism: internal 
possibilities of liberalism are the well-
being of the minority and poverty of the 
majority. 

The democratic revolution links 
liberty with equality, but leaves space for 
their split up: tendency towards equality in 
democracy is compatible both with 
freedom and non-freedom. Hence, there 
are two obstacles for democracy: one is 
abolishing democratic institutions, the 
other is jeopardizing the freedom and the 
formation of a new face of despotism in 
the scope of democratic institutions. The 
latter is less visible and people are less 
aware of it; in this sense, it represents a 
subtle oppression. Alexis de Tocqueville 
successfully anticipated the possibilities of 
democracy at the beginning of the 19th 
century: “Today’s nations cannot avoid the 

                                                 
4 Đovani Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), Op. cit., p. 226.   
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existence of social equality, but it depends 
on them whether this equality will lead 
them to slavery or freedom”.1 

In the core of the latent clash 
between liberal thinkers - with their 
demands that the country should govern as 
least as possible – and democrats, that 
demand that state governance should rely 
on the people, lie different concepts of 
equality and liberty. Benjamin Constant, in 
his famous speech held at the King 
Academy in Paris in 1818, comparing the 
modern and ancient idea of freedom, 
opposed liberalism and democracy.2 The 
history of controversial relations between 
these two fundamental demands began 
then; they represent different concepts of 
liberty that lie in the core clash between 
liberalism and democracy. National 
sovereignty is part of a traditional 
democratic concept of freedom, while the 
modern concept of freedom includes both 
the right to self-determination and human 
rights. The democrats of old Greece were 
neither familiar with the teaching of 
natural law nor with the idea of a minimal 
and limited state. On the other hand, some 
forms of liberalism are, unlike ancient 
Greece democracy, skeptical towards the 
rule of the people. Certain liberal thinkers 
favoured a limited right to vote, suggesting 
property census. 

The concept of democratic freedom 
is a positive freedom, while the liberal 
understanding is a negative one – freedom 
is defined as the absence of coercion. The 
former corresponds to political autonomy, 
and the latter corresponds to the freedom 
from the state, i.e. an individualistic 
understanding of freedom. These two 
concepts of freedom are different, and, as 
such, attempt to answer two logically 
separate questions. Democracy answers the 
question of who rules, while liberalism 

                                                 
1 Aleksis De Tokvil, O demokratiji u Americi 
(Democracy in America), Izdavačka knjižarnica 
Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 
2002, p. 647. 
2 Benžamen Konstan, O razlici slobode kod starih i 
modernih (On Difference Between Ancient and 
Modern Liberty), 1819, ”Nova srpska politička 
misao”, vol. 10, number 4/2005. 

answers the question of what are the limits 
of power. 

What is the relation between these 
two kinds of freedom? Negative freedom, 
which is to say the freedom from state 
interference, is the prerequisite for positive 
freedom. Even the least common reading 
of the word freedom has to include a 
minimum of negative freedom. Isn’t 
freedom, first and foremost, the freedom 
from limitations and coercion of others, the 
absence of external obstacles? In any 
civilization, the absence of freedom from 
the state is a sure sign of despotism. 
Negative freedom is, thus, applied to the 
relationship between the state and its 
citizens: it rejects arbitrary and absolute 
power in order to fight the abuse of power. 

Positive freedom is freedom of 
participation in political government; in 
order to participate in something, we need 
to be free from coercion: freedom from is 
necessary for freedom to. Autonomy is 
sacred, but it doesn’t constitute freedom 
from oppression. Constant argues, and we 
have grounds to agree with him, that the 
prerequisites for freedom have changed: 
we are no longer able to enjoy the freedom 
of the old which consisted of taking active 
involvement in collective governance. 

Based on previously presented 
considerations, one can conclude that there 
exists an immanent possibility that 
democracy might threaten individual 
freedom. In other words, positive freedom 
might threaten negative freedom – 
individual freedom is not necessarily 
linked to self-governance. 

The first question that comes to 
mind is about the relationship between 
freedom and democracy as a specific 
political order – what is the link between 
freedom and political order itself? The sole 
existence of the state, no matter what its 
structure is, represents a certain limit to 
individual freedom. The conflict between 
the individual and the state authority is 
inevitable and immanent to every political 
order. The relationship between freedom 
and political community, defined in this 
manner, is primarily a phenomenon of the 
new age. 
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Although the government restricts 
the freedom of the individual, it is hard to 
deny its necessity: ultimately, it means the 
use of force to prevent the use of even 
greater force. The history of political ideas 
is marked by perpetual antagonism 
between the individual and the state: is 
freedom possible within the state? This is 
where the so-called paradox of freedom 
occurs: absolute freedom is inherently 
paradoxical. If freedom is understood as an 
unlimited value, there is a danger that it 
may degenerate into its opposite: we can 
voluntarily give up our freedom, by using 
our freedom. Therefore, if our freedom has 
no restrictions, we are in danger losing it. 
To preserve our freedom, it seems 
necessary that we restrict it, citing the 
same value that we seem to threaten. So 
the answer to the question of the 
relationship between individual liberty and 
state authority is: both freedom and power 
are equally necessary, so that both of them 
are limited and tempered–authority by 
liberty and liberty by authority. 

Although democracy is, by 
definition, the rule of the people over 
themselves, it does not mean that each 
individual governs himself: the one who 
governs is not necessarily the same as the 
people being governed, and that is why, 
even in a democracy, there is a certain 
antagonism between the individual and the 
state. In a democracy, this contrast is 
expressed as much by the relation between 
the individual and the political community, 
legitimately represented by the majority, as 
well as by the relationship between the 
minority and the majority: "The 
relationship between the individual and the 
political community, which is a source of 
constant anxiety and intractable 
contradictions that democracy hides is of 
particular significance."1 

Even democracy, therefore, 
represents a certain limitation of individual 
freedom. But aside from this elementary 
and unavoidable limitation, it also hides 
                                                 
1 Kosta Čavoški, Ustav kao jemstvo slobode 
(Constitution as the Guarantee of Freedom), 
Institut za filozofiju i društvenu teoriju, "Filip 
Visnjić" Beograd, 1995, p. 21. 

many more dangers to liberty: it will be 
demonstrated that these dangers are 
inherent to democracy itself and that 
democracy contains these dangers as 
possibilities within itself. One such threat 
to freedom inherent in democracy itself is 
the danger of the tyranny of the majority, 
both political and social. The possibility of 
the tyranny of the majority is only one 
manifestation of the ultimate form of that 
permanent antagonism inherent in any 
political system, the antagonism between 
the individual and the state. 

How do we get to the tyranny of 
the majority in a democratic system? 
Democracy is defined as government by 
the people over themselves, so it is 
assumed that there is no danger, or even 
possibility, that people would subject 
themselves to tyranny, and that there is, 
consequently , no need for the people to be 
protected from their own will. It will turn 
out, however, that this is so when observed 
theoretically: democracy, theoretically 
viewed as the rule of all, is in practice only 
the rule of the majority. How can this 
majority rule threaten freedom in a 
democracy? Because the majority, which 
necessarily governs in a democracy, can 
oppress the minority: just as the 
government of the individual can oppress 
an entire people, so can one portion of the 
people oppress the other. 

This possibility was lucidly brought 
up by Tocqueville: "For what is the 
majority, taken as a whole, if not the same 
as an individual who has understandings, 
and usually interests that conflict with 
those of another individual whom we call 
the minority. So, if you admit that the man 
who has omnipotence can abuse it against 
his opponents, why not admit the same for 
the majority? Have people changed their 
nature by banding together? Just like I 
deprive every individual of the power to do 
everything, I will never grant the same 
power to the majority."2 

One historical example of how 
unrestricted sovereignty of the people can 

                                                 
2 Aleksis De Tokvil, O demokratiji u Americi 
(Democracy in America), Op. cit.,  p. 218. 
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endanger the freedom of the individual is 
the French Revolution in its bloodiest 
phase: the phase of terror during the period 
from 1793. to 1794. During this period, 
collective self-determination resulted in the 
Jacobin terror, which is one of the most 
infamous parts of the revolution itself. 
Positive liberty, understood as the 
participation of all within the government 
can interfere in every area of life, as 
opposed to individual freedom within a 
specific area, endangered negative 
freedom. The ideology of equality, thus 
understood and carried to the extreme 
shows that the tyranny of the majority can 
occur, if all restrictions on the executive 
branch are lifted (in this case, the 
"Committee of Public Safety" with its very 
indicative name). 

Another historical example that 
shows a constant dialectical tension 
between liberalism and democracy is the 
example of the Weimar Republic. In the 
absence of liberal constitutional 
restrictions, and firmly established liberal 
institutions such as the rule of law and the 
sanctity of private property, totalitarian 
organization within democratic institutions 
came to be developed. Democracy in its 
pure, procedural form had made it possible 
for the National Socialist German Workers' 
Party to gain great support in the elections. 
Having come to power, Hitler, along with 
his followers, abolished democratic 
institutions and jeopardized individual 
rights. The example of the Weimar 
Republic shows us how a purely formal 
democracy, if it is not limited by liberal 
principles and values, can grow into a 
totalitarian and authoritarian rule. 

It follows from this that "pure 
democracy," which is not liberal or 
constitutional, can easily become absolute: 
the concept of democratic despotism1 
represents such an oxymoron. Democratic 
legitimization limits the power for as long 
as it is contrary with autocracy: once the 
enemy is again defeated, popular 
sovereignty can take on all kinds of 
attributes, and can potentially convert to 

                                                 
1 Ibidem, p. 76. 

unlimited authority when there is no more 
counter-government to be fought. So, the 
fact that some countries have democratic 
legitimization does not in itself mean that 
there is no possibility for such a power to 
become absolute, because democracy, "has 
not found reliable means of limiting 
political authority either in practice, or in 
political philosophy."2 

In a democratic system, therefore, it 
is possible for tension to arise between 
popular sovereignty and human rights. 
Liberalism gives primacy to individual 
rights in relation to the will of the people, 
basing its doctrine on the moral priority of 
the person in relation to the collective, as 
well as the priority of freedom in relation 
to other political values. The conflict 
between liberalism and democracy, as it 
turns out, becomes the conflict between 
ideas of limited and unlimited government, 
that is, restricted and controlled 
sovereignty on the one hand, and absolute 
sovereignty on the other. Absolute 
sovereignty of the majority is the essence 
of democracy, while liberalism, by 
contrast, fights against any authority that is 
unlimited and uncontrolled, even if it is 
majority rule, because such power is a 
threat to freedom. The conflict between 
liberalism and democracy can also be 
conflict between the freedom of the 
wealthy and educated on the one hand, and 
the inequality of the "humiliated and 
offended", that is, the broader social strata 
on the other, bearing in mind the tendency 
to elitism, inherent in liberalism. 

Whenever society is broken down 
into parts that have conflicting interests, 
there is a danger of tyranny of one part of 
society over another: the majority can 
abuse its power by completely ignoring the 
interests of the minority or even 
threatening its basic rights and liberties. 
The reason for this possible incurring of 
majority rule into tyranny of the majority is 
that the will of the majority is not 
necessarily a reasonable and moral one: it 

                                                 
2 Ljubomir Tadić, Tradicija i revolucija (Tradition 
and Revolution), Srpska književna zadruga, 
Beograd, 1972, p. 242. 
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can be a majority approval of something, 
and not a just decision concerning the 
whole community. Liberalism precisely 
warns that the will of the majority is no 
guarantee that the law will necessarily be 
good; tyranny of the majority is not made 
less tyrannical by having great support.1 

There is an inherent tendency to 
abuse power, and if it is not limited and 
controlled, the doors for political 
repression are open: "Any absolute 
sovereignty needs its tyrant."2 This is why 
the real political problem is not in who 
holds the power, as much as in the way of 
controlling and limiting government: 
government should not be judged as being 
good or bad,or whether it is in the hands of 
individuals, the minority or the majority, 
but by how much, or how little, is it 
allowed to do. 

Tocqueville, along with Mill, his 
contemporary, was one of the greatest 
advocates of restrictions to government 
power, "Omnipotence seems to be bad and 
dangerous in itself. Handling it seems to be 
beyond human power, no matter how great 
it may be. Therefore, there is no earthly 
power, so respectable or recognized as a 
sacred right, that I would allow to operate 
without control and to rule without 
hindrance. When, therefore, I see that the 
right and opportunity to do everything is 
admitted to any force, whether it is called 
the people or the king, democracy or 
aristocracy, or whether it operates in a 
monarchy or a republic, I say: there is 
where the germ of tyranny is, and I'm 
going to live under different laws."3 

"Man is a weak being which can 
never resist temptation. And a politician, 
when he gives in to the temptation, is the 
weakest of men."4 Unlimited power, 
therefore exceeds human virtue and is a 

                                                 
1 Sociološki rečnik (Dictionary of Sociology),  
Aljoša Mimica, Marija Bogdanovic, Op. cit., p. 284 
2 Enciklopedija političke kulture (Encyclopedia of 
Political Culture), Savremena administracija, 
Beograd, 1993, p. 622. 
3 Aleksis De Tokvil, O demokratiji u Americi 
(Democracy in America), Op. cit., p. 219. 
4 Đovani, Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), Op. cit., p. 306. 

heavy burden for man. We cannot disagree 
with Benjamin Constant regarding the 
burden of authority: "It is not an unfair 
hand, but too heavy weapons - some 
weights are too great for human hands."5 
Montesquieu advocated the separation of 
powers (which is a means of limiting and 
controlling the government) precisely 
because it is the "eternal experience that 
every man who has power is apt to abuse 
it; he keeps going in his government until 
he reaches its limits."6 This is why 
limitless power in anyone's hands can be 
called the definition of tyranny. 

People often protest against certain 
rulers whom they consider to be 
oppressors, while one of the key causes of 
oppression, is, in fact, the accumulation of 
power in the same hands: freedom is 
threatened by the very existence of 
absolute power. "Democracy can disarm 
the ruling oligarchy, the privileged 
individual or group of individuals, while 
continuing to oppress individuals as 
severely as the previous rulers.''7 

"If democracies can limit freedom 
(at least in the sense in which liberals use 
that term), without ceasing to be 
democracies, what would truly liberate 
society?"8 How do we protect the rights of 
the minority without endangering the 
authority of the majority, which is acquired 
by democratic means? How do we reduce 
the natural power of the majority? The 
answer is unambiguous: by introducing 
elements of liberalism, and its most 
important achievements - the rule of law 
and the separation of powers, the means by 
which government is limited and 
controlled. 

This shows that, in the case of 
representative democracy, democratic 
control of the government, i.e., control 

                                                 
5 Isaija Berlin, Četiri ogleda o slobodi (Four Essays 
on Freedom), Filip Višnjic, Beograd, 1992, p. 250. 
6 Kosta Čavoški, Mogućnosti slobode u demokratiji 
(The Possibility of Freedom in a Democracy), 
Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1981, p. 
186. 
7 Isaija Berlin, Četiri ogleda o slobodi (Four Essays 
on Freedom),  Op. cit., p. 251. 
8 Ibidem, p. 252. 
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from below, which is indirect, is not a 
sufficient guarantee against its abuse: this 
is why Montesquieu believed that only the 
government can limit the government. He 
therefore advocated the separation of 
powers, thus shaking one important 
attribute of the former government's 
sovereignty, in which he saw a key tool 
against the abuse of power, or its 
illegitimate exercise. 

How, then, do the separation of 
powers and the rule of law to solve the 
problem of tyranny of the majority? 
Separation of powers, as a means of 
preventing tyranny of the majority, implies 
mutual control and limiting of the 
legislative, executive and judicial powers. 
The Constitutional Court thus controls the 
constitutionality of laws, which must be in 
accordance with the letter and spirit of the 
Constitution, and if they are not, the 
Constitutional Court has the right to 
abolish them. The Constitution is what 
provides for the fundamental rights and 
freedoms of individuals, which makes it an 
individual inviolability guarantor, and thus 
the rights of the individuals are protected 
against the state, the majority and law. 
Thus, the principle of separation of powers 
implies the understanding that no power, 
save the rule of law, can be considered 
absolute. 

The idea of separation of powers is 
defined as preventing the creation of 
unlimited power, even unlimited 
democratic power: the majority rules in a 
democracy, but only within certain limits – 
respecting the rights and freedoms of 
minorities. This is the answer to the 
question of how to limit the authority of 
the person who has all the rights to it: it is 
not provided within etymological 
democracy. The people exercise power 
"within certain limits", if the elements that 
are completely foreign to people's will are 
in the game: "The separation of powers 
and the rule of law are not in line with an 
unlimited rule of the majority and 
represent a certain moderation of 

democracy in a way that cannot be 
identified with its original meaning."1 

 
The tension between liberty and equality 

Many people have looked at the 
relationship between liberalism and 
democracy as the relationship between 
liberty and equality: "The problem of the 
relationship between liberty and 
democracy thus transforms into the 
difficult problem of the relationship 
between liberty and equality, which 
presupposes that we can provide clear 
answers to the questions: What kind of 
liberty? What kind of equality?"2 

It could be said that democracy 
inevitably reaches the distribution and 
redistribution of wealth: it seeks 
prosperity, equalization, social cohesion 
and solidarity among citizens. In contrast, 
liberalism establishes a limited state, 
control of government and the freedom of 
the citizen from the state, but does not 
distribute goods and does not seek 
prosperity: in this sense, a liberal gives 
democracy priority in political terms, while 
a democrat (radical democrat) gives 
priority to democracy in social and 
economic terms. It seems that we cannot 
deny that a certain degree of economic 
equality would contribute to political 
equality: political equality without 
economic equality might still remain only 
formal and not factual. This view is 
justified, but the question immediately 
arises whether those who are in favor of 
social and economic justice perceive the 
dangers associated with its imposition: the 
price might be too high and gaining 
political equality might mean losing 
freedom from the state. 

Liberalism stands for only one form 
of equality – equality in liberty, which 
means that each individual can enjoy as 
much freedom as is compatible with the 
freedom of others and that the freedom of 
every man is limited by the condition of its 

                                                 
1 Kosta Čavoški, Mogućnosti slobode u demokratiji 
(The Possibility of Freedom in a Democracy), Op. 
cit., p. 183. 
2 Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija 
(Liberalism and Democracy),  Op. cit., p. 56. 
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consistency with the freedom of others. 
This form of equality found its expression 
in the fundamental principles of equality 
before the law and equality of rights, as 
proclaimed in the Declaration of the Rights 
of Man and of the Citizen: "Men are born 
and remain free and equal in their rights."1 
It abolished laws relating to privileged 
classes, along with any previous 
discrimination of class society, in the name 
of a new, atomistic and individualistic 
conception of society. 

The democratic left, contrary to 
liberalism, advocates a degree of economic 
equality besides political and legal, which 
involves interventions from above, and, 
thus, abandoning the liberal ideal of the 
minimal state. Thus, the democratic left 
and liberalism clash over issues of the 
limits of state functions: liberal doctrine 
accepts democracy as a method only, 
recognizing only its instrumental, and not 
its substantial value. Liberal democracy 
rejects state-planned economy, not only 
because the capitalist-bourgeois democracy 
arises to defend private ownership, but 
because any concentration of power, 
especially of political power together with 
economic power, creates an oppressive 
force against which the individual has no 
possibility of defense. State economy 
implies a planner, or a sovereign and 
superior mind, and such a planner is 
expected not only to never make a mistake, 
but to be an "uncorrupted angel"2; on the 
opposite, it is the optimal system in which 
the planner can abuse his power. 

But in order to truly turn the page, 
it should be understood that everything 
depends on the need to make the creators 
of equality equal – equally subjected to the 
same laws – which is a problem of political 
freedom and the Constitution, and not the 
problem of material equality. "But if the 
state is all-powerful and pulls itself out of 
control, it is not at all certain that it would 
be a liberating, just and charitable country, 
but on the contrary, it is likely that it will 

                                                 
1 Ibidem, p. 57. 
2 Đovani Sartori, Demokratija- šta je to? (What Is 
Democracy?), Op. cit., p. 219. 

not be like that. If the egalitarian program 
should give the state the power to run over 
the freedom from the state, then in that 
case it does not guarantee even the 
(egalitarian) outcome that it promises. That 
is clearly confirmed by the state which was 
specifically focused –in the intent – to 
'release by unifying': by the communist 
state."3 

So, assuming that the economical, 
or material equity is preferable (or at least 
a certain degree of it) the question is how 
to achieve it, while avoiding the 
objectionable paternalism, or abuse of 
power by those who make and implement 
the measures of social and economic 
policy. If the demands for the right to 
liberty and equality (the demands of 
mutually conflicting laisser faire and 
egalitarian learning) are extended to the 
economic sphere, freedom and equality 
become irreconcilable values: none of 
them can be fully realized without expense 
to the other; the liberal laisser faire society 
is inevitable non-egalitarian, and the 
egalitarian society is inevitably illiberal. 

Liberalism and egalitarianism are 
based on different conceptions of man and 
society: the liberal conception is 
individualistic, conflictual and pluralistic, 
while the egalitarian is collectivist, 
harmonious and monistic. No modern state 
is completely minimal: liberal democracy 
is a socio-political doctrine that seeks to 
reconcile freedom with equality. If the 
conciliation fails, there is a dilemma 
between freedom and equality, which is 
why it is crucial to balance the component 
parts of liberal democracy. 
 
Conclusions 

Based on the previous discussion, 
we can conclude that the latent conflict 
between liberalism and democracy is not 
external and accidental, but that it has its 
foundation in the unresolved contradiction 
between freedom, which is insisted upon 
by liberals, and equality, which is 

                                                 
3 Ibidem, p. 219. 
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supported by (radical) democrats.1 It is 
because of this inherent contradiction, that 
the conflict cannot be definitely resolved, 
but needs constant balancing between these 
diverse, potentially conflicting, principles 
and ideals, as well as their mutual 
balancing. 

The analysis of the relationship 
between liberalism and democracy on a 
normative, as well as a historical level, 
indicates that, although "the prospects of 
individual freedom are better in a 
democracy than in other forms of 
government, this does not mean that they 
are insured. The prospects of freedom 
depend on whether the majority will make 
them their conscious goal or not. The 
freedom of the individual would have little 
likelihood of survival if we rely solely on 
the fact that the mere existence of 
democracy will preserve it."2 

Liberalism and democracy can be 
antithetical: in the sense that neither of 
these systems can be fully realized, without 
the expense of the other. The essence of 
democracy is in the absolute sovereignty of 
the majority, while liberalism fights 
absolute authority as such, even if it is 
majority rule. Thus, if the principle of 
absolute majority is at work - the system is 
not liberal; if, on the other hand, the 
principle of the majority gets limited, that 
would present a certain moderation of 
democracy that cannot be identified with 
its original meaning. 
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Procesul democratic din tările 

spațiului ex-socialist, inclusiv ex-sovietic, 
este unul complex și contradictoriu cu 
multiple dificultăți și abateri de natură 
politică, dar și economică, socială, 
spiritual-culturală etc. În Republica 
Moldova, configurațiile și aspectele de 
conținut ale acestui proces, raportate la 

obiective țintă, mijloace și rezultate, 
evoluiază divergent de la simplu la 
compus, de la sporadic la constant, de la 
inconsistent la consistent, acumulând 
treptat trăsături variate de sens și de rol în 
transformarea radicală a societății de la un 
regim politic totalitar la unul democratic, 
de la un sistem politic unipartinic la unul 
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pluripartid, de la o republică sovietică 
unională la un stat suveran și independent, 
de la o economie centralizată, de comandă 
la una de piață. Atare situație în noile 
democrații ale spațiului ex-sovietic a 
necesitat cunoștințe și deprinderi noi în 
asimilarea ABC-ului democratic, dar și 
voință, responsabilitate, perseverență, 
abilitate, flexibilitate, creativitate politică 
din partea elitei conducătoare și, 
bineânțeles, susținere din partea maselor. 
Or, practica sociopolitică acumulată în 
noile state independente este pătrunsă de 
paradoxuri frecvente la capitolul 
democrație1, fapt ce demonstrează o cale 
spinoasă în manifestarea acestor calități 
importante ale actorilor sociali și politici 
întru avansarea elementului democratic. 
Asemenea calități nu pot avea deodată o 
pondere manifestă în procesul democratic, 
care să fie  fără abateri de la firesc. Ele se 
formează și evoluiază mână-n mână cu 
procesul în cauză, impunându-se, 
concomitent, drept condiție de realizare și 
drept componentă a lui.  Această dublă 
semnificație a calităților actorilor puterii, 
necesară pentru o democrație veritabilă, 
are nu puține fluctuații, turbulențe2, ce 
împiedică atât devenirea și dezvoltarea, cât 
și consolidarea ei.  
Evoluția anevoioasă a democrației în 

spațiul postcomunist este determinată 
astăzi de mai mulţi factori externi și 
interni: însăși sistemul internațional cu 
diferitele sale interese și capacități de a 
influența procesul democratic la nivel 
internațional, regional și național; 
dominarea tendințelor ne-lineare de 
globalizare a ordinii democratice în lume; 
relațiile și acțiunile complexe, 
contradictorii, adesea cu deficit de 
substanță democratică ale statelor unul față 

                                                 
1 V. Saca, Paradoxurile democrației în contextul 
transformărilor postcomuniste. Cazul Republicii 
Moldova, în Științe Politice, Relații Internaționale 
și Studii de Securitate. Conferința Internațională. 
Volumul I. Ed. Universității ”Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2012, pp. 13-20. 
2 V.  Saca, Fenomenul transformări democratice 
între mentalitate și comportament (cazul Republicii 
Moldova), în „Moldoscopie (Probleme de analiză 
politică)”, Revistă științifică trimestrială, Nr.1 (LII), 
Chișinău, 2011, p.193. 

de altul; extinderea și aplicarea arbitrară, 
de sus, a experienței democratice de la țară 
la țară, de la organismele internaționale la 
cele naționale (adesea fără a se ține cont de 
specificul local); asimilarea ambiguă de 
către diversele comunități sociale naționale 
a valorilor democratice; discrepanța între 
cunoștințe  și convingeri   democratice, 
între acestea și experiența democratică a 
actorilor ce înfăptuiesc reformele; 
capacităţile reduse ale guvernanților și 
opoziției de a  actualiza dialogul, relațiile 
de consens; gradul relativ scăzut de 
implicare activă, calificată și permanentă a 
societății civile în procesul democratic; 
deficitul de parteneriat între societatea 
politică și societatea civilă în realizarea 
reformelor democratice etc. Acești și alți 
factori interni și externi se află în anumite 
corelații (de general și particular, 
primordial și secundar etc.), care în 
dependență de condiții pot avea 
semnificație atât deterministă, cât şi 
funcţională sau mixtă, determinist-
funcțională, vizând nemijlocit căile și 
efectele, fie pozitive sau negative, ale 
dezvoltării și consolidării democrației. 
Ambele ipostaze ale democrației – a 
dezvoltării și consolidării – se realizează în 
cazul tranzițiilor est-europene prin 
conexiuni permanente, uneori 
completându-se ca sens și rol în anumite 
limite de timp și spațiu, alteori fiind supuse 
unor combinări ciudate, nefirești. 

De bună seamă, democrația odată 
apărută, încă nu dispune de suficientă 
substanță componențială pentru a o 
cataloga drept matură. Ea evoluiază, se 
transformă, se amplifică, trecând prin 
diferite faze progresive spre o treaptă 
superioară.  Aceste variabile ale dezvoltării 
capătă forță și, respectiv, însemnătate pe 
calea juxtapunerii lor cu ceea ce numim 
consolidarea democrației3, adică cu 
oferirea de trăsături durabile, de capacități 
care să facă față anumitor riscuri și, cu atât 

                                                 
3 A. Colațchi, Criza politică și consolidarea 
democrației în Republica Moldova, în 
„Moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 
Revistă științifică trimestrială Nr.1 (LII), Chișinău 
2011, p.120. 



54 
 

mai mult, pericole ale transformărilor 
valorice.     

Desigur, a juxtapune dezvoltarea și 
consolidarea democrației în condițiile 
tranziției democratice din spațiul ex-
sovietic, tranziție preponderent de tip 
impus, împotmolită în paradoxuri (excepție 
țările Baltice, în care perioada în cauză 
deja s-a consumat cu succes), nu înseamnă 
a reuși fără probleme, chiar grave, o 
îmbinare cât de cât firească a lor și a obține 
rezultatele scontate. Acest adevăr îl 
demonstrează practica dezvoltării 
democrației în Republica Moldova și în 
alte state în tanziție, argument care necesită 
a fi supus analizei științifice. 

Transformările democratice și 
consolidarea democrației în condițiile 
Republicii Moldova pot fi percepute la 
justa valoare doar în funcţie strictă de 
caracterul și influențele factorilor interni și 
externi enunțați mai sus și, desigur, de 
relațiile între acești factori. Aceste 
influențe, la fel și conexiunile 
intrafactoriale și interfactoriale, luate ca un  
întreg, cu elementele lui obiective și 
subiective, raportate la direcțiile și 
modalitățile principale ale dezvoltării și 
consolidării democrației, este obiectul 
preocupărilor speciale ale politicii interne 
și politicii externe a statului, partidelor, 
mişcărilor şi altor actori și agenți ai scenei 
politice1 .  

Politica internă și cea externă au 
specificul lor de influențare asupra 
democrației. Ele se impun în câmpul 
acesteia cu  o  pondere benefică, bine 
determinată, dar și cu multiple probleme 
atît la capitolul dezvoltării, cât și 
consolidării. 

 Cea internă, este orientată din 
interior spre elaborarea scopurilor și 
mijloacelor democratizării; pregătirea 
opiniei publice în susținerea reformelor 

                                                 
1 V. Saca, Transformările democratice din 
Republica Moldova în contextul factorilor interni și 
externi, în Creșterea impactului cercetării și 
dezvoltarea capacității de inovare. Conferința 
științifică cu participare internațională consacrată 
aniversării a 65-a a USM. Rezumatele 
comunicărilor. Științe sociale. Vol.I, CEP USM, 
Chișinău, 2011, p.450. 

democratice; punerea în funcțiune a 
factorului decizional ce ține de 
transformări democratice (crearea 
structurilor instituțional-democratice - 
statale, de partid etc.); elaborarea 
Constituției și a întregului cadru legislativ 
a programelor sociale de dezvoltare; 
asigurarea legitimității regimului existent 
pe calea alegerilor generale, 
referendumurilor,  consensului cu opoziția 
etc. Adică, politica internă este chemată să 
creeze condiții favorabile pentru activitatea 
actorilor politici și a maselor în vederea 
instituționalizării democrației, asimilării 
valorilor democratice. Totodată, ea vizează 
procese complexe ale consolidării 
structurilor democratice, evoluării 
activității lor pe baze proprii, adaptării 
depline a diferitor comunități sociale la 
condițiile democratice. Atare procese sânt 
axate nu atît pe valențele minime ale 
democrației ce țin de procedură, cât pe cele 
de conținut, în special, pe asigurarea 
drepturilor și libertăților omului. 

La rândul său  politica externă, care 
se elaborează și se realizează în 
corespundere cu normele constituționale și 
de drept ale statului, dar și cu cele ale 
dreptului internațional, trebuie să asigure 
condiții externe favorabile pentru 
modernizarea și dezvoltarea economică și 
socială a țării, promovarea interesului 
național, realizarea sarcinilor politice 
condiționate de sistemul relațiilor 
internaționale, chestiuni care fortifică baza 
și suprastructura procesului democratic 
național. Adică, politica externă are două 
sarcini principale în raport cu fenomenul 
democrației: a) să reprezinte constant și să 
promoveze în mod consecvent  obiectivele 
democratice ale politicii interne a statului 
în relațiile cu alte state; b) să fie una activă 
și rațională în fața eforturilor sistemului 
internațional, în particular, celor 
occidentale de promovare a valorilor 
democratice în anumite spații.  

Ambele sarcini denotă o legătură 
organică între politica externă și cea 
internă și, totodată, un rol aparte al politicii 
externe în susținerea și realizarea 
reformelor democratice. Anume acestui 
gen al politicii îi aparține efortul decisiv în 
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inițierea, desfășurarea și realizarea 
procesului de evaluare, adaptare și aplicare 
în țară a experiențelor democratice 
acumulate și probate în exterior.   
 În sursele științifice de specialitate 
există mai multe puncte de vedere despre 
potenţialul şi caracterul corelativ al celor 
două domenii ale politicii1 și, respectiv, al 
factorilor interni și externi. Astfel, 
distingem trei poziţii principale: 
 a adepţilor paradigmei obiectiviste, 

realismului politic, care consideră 
politica internă şi externă drept 
domenii principial diferite. După ei în 
raporturile acestora rolul cheie revine 
domeniului extern, factorilor externi;  

 a partizanilor paradigmei marxiste, 
care interpretează politica externă drept 
una cu caracter secundar față de cea 
internă. În acest sens ei susțin tradiția 
marxistă despre politica externă ca o 
continuare logică a celei interne; 

 a promotorilor paradigmei liberale, 
conform cărora astăzi, când se 
diversifică componenţa actorilor interni 
şi externi, când statul nu se mai află în 
centrul relaţiilor internaţionale, nu are 
deja importanţă și nu e necesară 
separarea politicii în politică internă şi 
politică externă. 

 Din punctele de vedere menţionate 
mai sus nici unuia nu-i putem atribui un rol 
decisiv în  evaluarea ariei de influenţă a 
coraportului politică internă – politică 
externă asupra transformărilor 
democratice. Mai degrabă fiecare din ele 
conţine anumite adevăruri, care într-un fel 
sau altul sunt confirmate de practica 
transformaţională actuală. În viziunea 
noastră, pozițiile enunțate exprimă doar 
parțial realitățile actuale ce țin de influența  
politicii interne și externe asupra 
procesului democratic din societatea 
postcomunistă. Capacitățile în parte și 
conexe ale acestora trebuie deduse din 
întreaga complexitate și controversă a 
procesului în cauză, dar și din faptul cum 
aceste politici, luate ca un tot, pot acoperi 
                                                 
1 V. Borș, Corelația dintre poltica externă și 
politica internă, în „Analele Universității de Stat 
din Moldova”. Seria„Științe Socioumanistice”, 
Vol.II, CEP USM, Chișinău, 2004, pp. 55-57. 

necesitățile dezvoltării și consolidării 
democrației.   

Desigur, astăzi nu orice manifestări 
ale politicii externe din spațiul 
postcomunist, inclusiv din Republica 
Moldova, corespund suficient 
calificativului „ continuare logică a 
politicii interne”. Totodată, excluderea 
treptată a monopolului statului în relaţiile 
internaţionale, ce urmează să se producă, 
nu  înseamnă deja dispariţia diferenţelor 
dintre cele două politici. Gradul înalt de 
comunitate a acestora nu le face a fi 
identice. În limitele unei baze comune-
orânduirea de stat existentă -ambele genuri 
de activitate politică se completează şi, 
totodată, rămîn relativ independente. 
Această situație o confirmă parțial  practica 
transformărilor democratice din Republica 
Moldova unde confluența și completarea 
politicii interne şi externe, cu unele 
dificultăți și abateri, sunt prezente la 
promovarea şi realizarea interesului 
naţional al ţării, a cărui dimensiuni diverse 
(politică, economică, socială, culturală, 
umană, teritorială etc.) se modernizează 
pentru a face față necesităților dezvoltării 
și consolidării democrației.    
 Astăzi, odată cu intensificarea 
proceselor integraţioniste şi cu extinderea 
Uniunii Europene, transformările ce au loc 
în spaţiul postcomunist, inclusiv în 
Republica Moldova, nu se mai înscriu în 
raporturile tradiţionale dintre politica 
internă şi cea externă2.  În cazul ţării 
noastre constatăm o influenţă considerabilă 
a factorilor externi, prin intermediul 
politicii externe, asupra celor interni şi, 
respectiv, asupra politicii interne de 
reformare, fapt dovedit printr-o dinamică 
crescândă din 2009 încoace de intențiile și 
activitațile guvernării liberal – democrate. 

 În pofida multor impedimente 
(deficit de experienţă, dar și de voință, în 
raţionalizarea actului guvernării, de 
cunoștințe și abilităţi de conlucrare pe nou, 

                                                 
2 V. Saca, Interesul național ca mecanism al 
politicii externe a statului în transformare, în 
„Moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 
Revistă științifică trimestrială. Nr.4. (LI), CEP 
USM, Chișinău, 2010, pp. 148-150. 
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în coaliţie, de depăşire a unor interese 
înguste, oligarhice, de identificare a unor 
căi rezonabile, benefice pentru societate, ce 
țin de colaborarea cu opoziţia comunistă) 
Alianţa pentru Integrare Europeană-1 şi 2, 
precum și Coaliția pro-Europeană, prin 
mesajul lor bine definit, prin activitățile și 
relaţiile consistente cu structurile europene, 
au reuşit să contribue la activizarea 
proceselor de euro-asociere politică și de 
euro-integrare economică. Astfel, politica 
externă a devenit un mijloc real de 
democratizare a societăţii, de promovare a 
reformelor democratice în diverse sfere, 
ceea ce necesită reorientări şi reevaluări 
adecvate în cadrul polticii interne. 
 Un rol deosebit în dezvoltarea și 
consolidarea noilor democrații, inclusiv a 
Republicii Moldova, revine Parteneriatului 
Estic (PE). Apărut în 2009, la inițiativa 
Uniunii Europene, odată cu extinderea 
acesteia spre Est, PE reprezintă o platformă 
specifică de cooperare cu o serie de state 
ex-sovietice – Armenia, Azerbaidjan, 
Belarusi, Georgia, Republica Moldova și 
Ukraina. De la bun început formatul PE a 
fost dictat de interesele ambelor părți – 
necesitatea aprofundării relațiilor cu 
vecinii estici și asigurării stabilității și 
securității climatului de vecinătate pentru 
UE, și apropierea de valorile europene și 
obținerea ajutorului UE în vederea 
reformării democratice a țării și  
liberalizării economiei de piață pentru 
partenerii estici. 
 Programele PE, axate pe sfera 
democrației, guvernării reușite și stabilității 
politice, pe integrarea economică și 
convergența cu politicile UE, pe 
securitatea energetică și pe contactele 
umane1 , au o semnificație majoră pentru 
modernizarea și post-modernizarea 
sociopolitică a Republicii Moldova. Aceste 
programe sunt strâns legate între ele și se 
completează una pe alta. Însă, un rol 
primordial revine primului program, 
fiindcă capacitățile factorului politic de 
asigurare a proceselor complexe ale 
dezvoltării/consolidării democrației și 

                                                 
1 http://www.mfa.gov.md/img/docs/progress-report-
EaP-2010.pdf (17.03.2014) 

guvernării raționale, a stabilității lor, 
determină în fond desfășurarea și realizarea 
cu succes a altor programe. 
 Conform posibilitățillor PE de 
reformare a vieții sociale în țările partenere 
remarcăm, că asigurarea condițiilor 
adecvate de realizare a programelor 
enunțate poate  viza real destinele 
interesului național și, respectiv,  
procesului democratic al fiecărei țări în 
parte 2. Impactul programelor în cauză se 
regăsește, mai mult sau mai puțin, în toate 
dimensiunile de câmp ale interesului și ale 
procesului respectiv. Or, energética și 
impactul lor are în țări luate aparte efecte 
diferite la capitolul avantaje și dezavantaje, 
fapt ce rezultă din însăși capacitățile 
guvernării de a se orienta adecvat în 
complexitatea procesului politic 
internațional și național și de a promova o 
politică externă bine determinată, rațională, 
activă, optimal conexată cu cea internă, cu 
riscurile interne și externe ce pot interveni 
pe parcurs.  
 Cât privește factorul intern, în 
special guvernarea, din Republica Moldova 
el s-a încadrat activ în circuitul 
sociopolitic, economic, sociouman de 
activitate al PE, reușind în ultimii patru ani 
să avanseze considerabil la capitolul 
democrație, șă demonstreze rezultate 
palpabile în asimilarea valorilor 
democratice conform standardelor UE. 
Acest fapt a fost remarcat în câteva rânduri 
de oficialii structurilor europene în timpul 
vizitelor de contact în Republica Moldova, 
dar și în cadrul unor ședințe de lucru a 
diferitor subdiviziuni ale UE. Anume, 
poziția fermă a Coaliției pro-europene de a 
urma consecvent vectorul european și, 
desigur, rezultatele obținute până acum în 
respectarea rigorilor europene de reformare 
democratică a țării i-a permis Republicii 
Moldova să parafeze în noiembrie 2013, la 
summitul de la Vilnus, Acordul de 
Asociere cu UE. Dar poate că cea mai 

                                                 
2 V. Saca, Naționalnâi   interes Respubliki Moldova 
v contexte politiceskih proțessov Vostocinogo 
Partniorstva, v Vostocinoe Partneorstvo Țeli – 
Opât – Vâzovî. Analiz proțessa implementații v 
gosudarstvah ohvacennâh programoi  (red. Piotr 
Baior), Krakov, 2013, s. 145. 
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relevantă în acest sens este perioada de 
după Vilnus, când guvernarea a reușit să 
păstreze intactă stabilitatea politică în țară, 
mai mult, să manifeste voință politică, 
capacități reale de conlucrare în interior (în 
cadrul Coaliției și cu societatea civilă) și în 
exterior (cu reprezentanții UE) în vederea 
aprofundării  reformelor democratice în 
Republica Moldova. Aceste eforturi au 
condus la urgentarea procesului de 
semnare a Acordului de Asociere și a 
Acordului de Liber Schimb între Republica 
Moldova și UE, care urmează a fi finalizat 
pînă în luna iunie curent.  

O importanță istorică pentru 
cetățenii   Republicii Moldova o are 
întroducerea din 28 aprilie curent a 
regimului liberalizat de vize în spațiul UE 
(excepție Anglia și Irlanda). Acestui 
eveniment i-a premers o muncă asiduă a 
responsabililor Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene cu organele 
de resort ale UE, dar într-un fel și a 
propagării lui în rândurile cetățenilor țării. 
Astfel, întroducerea regimului liberalizat 
de vize a devenit pentru moldoveni un 
catalizator de a asimila valorile 
democratice europene, de a cunoaște 
îndeaproape realizările și problemele 
țărilor occidentale. 

Un merit deosebit în avansarea 
Republicii Moldova pe calea democrației 
aparține unor țării aparte ale UE, în special  
României și Poloniei. Chiar din start 
factorul extern, românesc, a fost acela care 
a recunoscut Republica Moldova ca stat 
suveran, independent și indivizibil, 
acordându-i acestuia un ajutor dezinteresat 
în diverse domenii ale vieții sociale: 
economic, social, cultural, educațional, 
științific. Acest ajutor a devenit mai 
frecvent și mai cu subștanță odată cu 
aderarea României la NATO și la UE, în 
special după 2009 încoace. Anume, în 
această perioadă guvernările moldovene, 
liberal-democrate,  sau dovedit a fi dispuse 
de a se bucura din plin de experiența 
României acumulată la timpul său în 
procesul de euro-asociere și euro-integrare. 
Astăzi, când țara se pregătește de semnarea 
Acordurilor cu UE, europarlamentarii 
români (îndeosebi Monica Macovei), dar și 

guvernanții de la București, precum și unii 
reprezentanți ai societății civile române (de 
exemplu, jurnalistul Cristian Tabără) sunt 
aceea care în permanență manifestă 
susținere statului Republica Moldova, 
oferind asistență  specială și consultanță 
informațională etc. guvernării și populației 
privind procesul de europenizare din 
interior și de eurointegrare, pentru a face 
față rigorilor UE și a se înscrie mai bine în 
unda integraționistă a familiei europene.  

 De o mare valoare pentru țara 
noastră este și experiența Poloniei 
acumulată în materie de eurointegrare. 
Acest adevăr este confirmat mai întâi de 
faptul că Polonia (împreună cu Suedia) a 
fost țara care a inițiat Parteneriatul Estic, 
dovedind prin fapte concrete 
disponibilitatea de a transmite experiența 
sa statelor din spațiul ex-sovietic, inclusiv 
și îndeosebi Republicii Moldova. În 
această ordine de argumentare se înscriu și  
numeroasele vizite ale oficialilor polonezi 
în Republica Moldova (și respectiv, a celor 
moldoveni în Polonia), ajutorul financiar în 
domeniul economic (mai ales în 
agricultura), colaborarea în domeniul 
diplomației populare, organizarea și 
realizarea în común a diverselor foruri: ale 
oamenilor de afaceri, culturale, științifice 
etc. 

Bineînțeles, pentru dezvoltarea și 
consolidarea procesului democratic din 
Republica Moldova susținerea factorului 
extern este benefică și necesară. Însă, 
factorul intern moldovenesc nu este 
îndeajuns pregătit pentru a valorifica la 
timp, calificat și fără abateri, experiența 
din exterior. 

 Paradoxul principal al 
transformărilor democratce de până acum, 
indiferent de coloratura puterii, izvorăşte 
din discordanţele frecvente apărute între 
politica internă şi externă. Cea internă a 
avut până nu demult (parțial are și acum) 
preponderent caracter reactiv faţă de 
politica externă, aflându-se în tărăgănare și 
conformându-se vectorului politic 
european cu o anumită doză de întârziere, 
ceea ce în oarecare măsură a ştirbit din 
imaginea ţării, actorilor și agenților 
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antrenaţi în procesul democratic1 . Aceștea 
din urmă au evoluat anevoios odată cu țara, 
din 1991 încoace, venind din regimul 
vechi, inițial ca nomenclaturiști de 
formație comunistă, metamorfozați în 
democrați, care tindeau să facă reforme 
noi, democratice, apoi impunându-se în 
calitate de tineri democrați, cu cunoștințe 
noi, dar cu deficit de comportament 
democratic și experiență democratică. Mai 
mult, cu mentalitate și comportament de 
natură paradoxală, eterogenă,  pătrunsă de 
element mixt, autoritar-democratic, 
producătoar, de obicei, de Standarde Duble 
la capitolul democrație, de fenomen al 
mutației - democrația autoritară. 

Atare situaţie o urmărim la diferite 
etape ale tranziției democratice, inclusiv și 
îndeosebi în cadrul relațiilor dintre 
componentele guvernărilor de coaliție - 
ADR, AIE-1 și 2, precum și dîntre 
guvernanți și opoziția comunistă din 2009 
până în prezent, când ambițiile nesănătoase 
a unor lideri și tensiunile crescânde vis-a-
vis de diversele probleme ale țării puneau 
și pun în gardă societatea civilă, dar și 
reprezentanții UE despre adevăratele 
intenții de euro-integrare ale statului 
Republica Moldova. Chiar și Coaliția pro-
Europeană, de rând cu realizări, are în 
activitățile sale nu puține restanțe în 
valorificarea cursului democratic,  a 
experiențelor democratice din exterior.  

Faptul că UE susține activ și 
consecvent demersurile de euro- asociere și 
euro-integrare (îndeosebi urgentarea 
procesului de semnare a Acordurilor) ale 
guvernării actuale se datorează, în viziunea 
noastră, nu doar și nu atât activismului 
acesteia, cât situației  regionale tensionate 
–  evenimentelor din Ukraina, legate de 
tendințele separatiste dîn Crimeia și  
anexarea acesteia cu suportul trupelor 
rusești la Rusia. În plus, și de extinderea 
acestor tendințe asupra  regiunilor sud-
estice ale Ukrainei - Donetsk, Haricov, 
Lugansc, Odesa, pentru a provoca 
nemulțumirile etnicilor ruși de aici față de 

                                                 
1 V. Saca, Transformările democratice din 
Republica Moldova în contextul factorilor interni și 
externi, p.451. 

regimul de la Kiev și a conduce în ultima 
instanță la dezmembrarea țării.  

Anexarea Crimeei și posibilitatea 
apariției unui alt pericol în regiune, 
inclusiv pentru Republica Moldova 
(recunoașterea de către Rusia a 
independenței regimului secesionist 
transnistrean și crearea în comun cu 
regiunile sud-estice ale Ucrainei a așa 
numitei Malorosia) a făcut Uniunea 
Europeană să întreprindă măsuri de 
răspuns  Federației Ruse. Inclusiv să 
apropie cât mai mult posibil data semnării 
Acordului de Asociere cu Republica 
Moldova, chiar dacă factorul nostru intern 
nu este încă pe deplin pregătit. Adică, UE 
oferă un avans țării noastre pe care 
guvernarea și populația trebuie să-l 
valorifice din plin. 

 Cât privește problemele interne cu 
care se confruntă Republica Moldova în 
calea valorificării vectorului european, 
acestea țin în special de calificativul 
„dezbinare”2. Avem o țară dezbinată 
teritorial, o elită politică dezbinată valoric3,  
cu orientări opuse (unii susțin vectorul 
european, alții – vectorul estic), relații 
dezbinate între guvernare și opoziție, o 
masă dezbinată, care e manipulată de 
diferite forțe politice și până la urmă 
debusolată la capitolul orientare valorică.  

Desigur, fenomenul dezbinării, care 
persistă deja mai bine de douăzeci de ani 
se răsfrânge  negativ asupra diverselor 
segmente sociale, inclusiv asupra elitelor 
ca actori  principali ai reformelor 
democratice, dar și asupra maselor care 
trebuie să susţină aceste reforme (o 
democrație veritabilă poate fi doar atunci 
când la actul dezvoltării și consolidării ei 
participă activ și cei de sus și cei de jos). Şi 
unii şi alţii, în majoritatea lor, aspiră spre 
schimbare pentru eurointegrare, însă 
                                                 
2 V. Saca, V. Efremov, Dimensiuni generale și 
particulare ale transformărilor democratice din 
Republica Moldova, în „Moldoscopie (Probleme de 
analiză politică)”. Revistă științifică trimestrială. 
Nr.1. (LVI), CEP USM, Chișinău, 2012, pp. 130-
131. 
3 P. Varzari, Elita politică și birocrația în contextul 
realizării reformelor democratice (cazul Republicii 
Moldova). Monografie, Pontos,  Chișinău, 2013, 
pp.102-237. 
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problema problemelor ţine de faptul că atât 
elitele,  cât și masele au astăzi slabe 
capacităţi de a se europeniza din interior. 
De aceea, este important de a însuși și a 
pune în uz valorile consensului la nivel de 
societate,  elite, putere și opoziție, 
comunități sociale, etnice, demografice, 
teritoriale etc. Doar prin dialog și consens 
se poate de antrenat la maximum factorii 
interni în procesul de dezvoltare și 
consolidare a democrației. Mai mult, de 
asimilat la un nivel avansat standardele 
europene, de îmbinat în mod rațional 
valorile general civilizaționale europene cu 
cele naționale pentru a facilita valorificarea 
parcursului european. 
 Astfel, tranziţia democratică, în 
general, şi transformările cantitative și 
calitative din cadrul acesteia, in particular, 
depind direct de asigurarea unei 
interdependenţe potitive a factorilor interni 
şi externi. Aceasta reiese mai întâi din 
faptul că transformările actuale din Europa 
de Est, deşi se deosebesc considerabil de 
cele din Vest (reflectă etape cu mari 
contraste – posttotalitară şi 
informațională), necesită a fi raportate într-
un mod adecvat la experienţa avansată a 
ţărilor dezvoltate. Realizarea problemelor-
cheie ale transformărilor democratice în 
ţările de tipul Moldovei este posibilă doar 
prin îmbinarea chibzuită a experienţei 
progresiste din exterior cu spiritul creator 
naţional din interior. Cu atăt mai mult că 
tranziţia din ambele tipuri de ţări 
(dezvoltate şi slab dezvoltate) – spre 
democraţie şi spre societatea 
informaţională – trebuie să coexiste, 
deoarece se întîlnesc în timp şi în spaţiu, se 
desfăşoară în vecinătate, simultan1, 
depinzînd una de alta. Drept exemplu 
servesc proiectele de creştere a bunăstării, 
dar şi crizele care se răspîndesc de la o ţară 
la alta.  
 Influenţa factorilor interni şi 
externi, luați ca un întreg, asupra 
procesului  democratic actual, inclusiv din 
Republica Moldova, se regăseşte în două 

                                                 
1   V.  Saca, Interese politice și relații politice: 
dimensiuni tranzitorii, CEP USM, Chișinău, 2001,                           
pp.59-60.      

dimensiuni principale: socioeconomică şi 
geopolitică.  
 Prima dimensiune reflectă suportul 
şi ajutorul economic al ţărilor dezvoltate şi 
al organismelor financiare internaţionale 
acordat ţărilor în tranziţie spre democraţie. 
Practica relaţiilor între aceste state 
demonstrează că fără acest suport unele 
state, cum ar fi Republica Moldova, nu 
sunt în stare să promoveze reformele, iar 
altele îşi facilitează considerabil procesul 
reformator. Totuşi, ajutorul economic ca 
atare nu trebuie supraapreciat, întrucît el nu 
este unica salvare a transformărilor 
democratice. Este cunoscut faptul, că cu cît 
e mai puternică dependenţa acestor 
transformări de investiţiile străine cu atît 
mai greu ele se desfăşoară din punct de 
vedere social2 . Aici intervin şi se suprapun 
mai mulţi factori: politici, economici, 
sociali etc., care luaţi în totalitate pot 
transforma ajutorul din exterior în unul 
ineficient, cauza fiind, de obicei, 
incapacitatea sau nedorinţa factorului 
intern de a-l argumenta şi a-l folosi în mod 
raţional, strict după destinaţie. Asemenea 
situaţie a fost până nu demult destul de 
frecventă în Republica Moldova. Astăzi, 
țara noastră trebuie să se încadreze și să se 
manifeste activ în proiectele și programele 
economice ale UE, realizate prin 
intermediul Parteneriatului Estic. 
 A doua dimensiune a interacţiunii 
factorului intern şi extern – geopolitică -  
ţine de faptul, că unele ţări, cum e 
Republica Moldova, cu resurse limitate şi 
cu un randament scăzut, cu puternice 
conflicte interne, pot deveni izvor al 
pericolului regional. De exemplu, 
conflictul transnistrean, fiind unul îngheţat, 
a devenit factor de instabilitate nu doar 
pentru Republica Moldova, ci şi pentru 
întreaga zonă a Europei de Est. În acest 
context ţările dezvoltate, antrenate în 
calitate de arbirtru în soluţionarea 
conflictului, dar şi autorităţile Republicii 
Moldova, pentru a nu admite înăsprirea 
situaţiei geopolitice din zonă, trebuiau să 
utilizeze la maximum capacităţile 
formatului „5+2”, fapt ce nu s-a produs din 

                                                 
2 Ibidem, p.60.      
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mai multe motive. Astăzi, când Ucraina și 
Rusia, ca componente de bază ale 
formatului în cauză se află în relații 
conflictuale, el s-a devalorizat din punctul 
de vedere al arbitrajului,epuizându-și 
capacitățile de soluționare a conflictului 
transnistrean. De aceea, sunt necesare 
eforturi susținute de a identifica alte soluţii, 
mai eficiente, în organizarea şi 
desfăşurarea negocierilor. 
 Așadar, diversitatea și caracterul 
bine definit și corelat al factorilor interni și 
externi, întruchipați în demersuri, activități 
și conexiuni coerente, constante și 
consecvente ale politicilor internă și 
externă, determină, orientează, alimentează 
și transformă procesul democratic actual, îi 
oferă acestuia consistență valorică și 
stabilitate, contribuind atât la dezvoltarea, 
cât și consolidarea lui, fapt suficient de 
relevant în țările Europei Centrale și de 
Est, aflate astăzi în marea familie a Uniunii 
Europene. Raportați/te la cazul Republicii 
Moldova acești factori, aceste politici și, 
respectiv, dezvoltarea și consolidarea 
democrației au semnificația lor specifică, 
care demonstrează  un progres real al 
procesului democratic, dar și profundele 
sale probleme. Eforturile depuse până 
acum în promovarea politicii interne și 
externe și, cu atât mai mult, în asigurarea 
unei situții conexe favorabile a lor, au fost 
axate preponderent pe crearea bazelor și 
realizarea sarcinilor de dezvoltare a 
democrației. Privitor la consolidarea 
acesteia, astăzi putem vorbi doar despre 
unele tendințe care se impun în calitate de 
elemente de fortificare și postmodernizare 
a aspectelor sale de conținut. Odată cu 
formarea și actualizarea continuă în 
societate a unui consens real între putere și 
opoziție, societatea civilă și societatea 
politică vis-a-vis de normele, regulile și 
procedurile funcționării sistemului 
democratic, a instituțiilor democratice, de 
folosirea și adaptarea rațională a 
experienței democratice din exterior, calea 
consolidării democrației va acumula tot 
mai multă substanță și va deveni una 
ireversibilă. Drept catalizatori importanți în 
acest sens sunt procesele complexe ale 

euro-asocierii și euro-integrării la care 
Republica Moldova treptat devine parte. 
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    Un stat democratic  reprezintă prin 
sine o putere oganizată politic bazată pe 
principiul separaţiei puterilor, respectarea 
drepturilor omului și supremaţia legii în 
toate sferele vieţii sociale. 

    Legea apare ca un mijloc important 
de conducere a statului şi a vieţii sociale cu 
ajutorul căreia se ajunge, de regulă, la o 
stabilitate, care garantează şi stimulează 
activitatea tuturor celora căreiea i se 
adresează. Ea a fost cunoscută de 
societatea umană din cele mai vechi 
timpuri prin necesitatea instituirii şi 
respectării anumitor reguli de conduită, 
obligatorii pentru toţi membrii comunităţii,  
generate de cerinţele vieţii în comun şi 
menite a face posibilă coexistenţa 
indivizilor în cadrul unei colectivităţi. 

    Apărute iniţial sub formă de 
obiceiuri transmise de la o generaţie la alta 

prin tradiţie, regulile de condiută socială 
aveau să cunoască ulterior schimbările 
petrecute în structura societăţii. 

    Instituţionalizarea  unor noi forme de 
organizare şi conducere a proceselor 
social-economice în stat, ca şi 
îmbunătăţirea celor existente se realizează, 
în principal, prin acte cu caracter legislativ, 
care exprimă cerinţele dezvoltării mereu 
ascendente ale societăţii,  răspund unor 
probleme noi de esenţială însemnătate, pe 
care le implică această dezvoltare. Este 
astfel de la sine înţeles faptul că, în 
procesul acestei dezvoltări, legile nu au şi 
nu pot avea un caracter static ci sînt 
chemate să reflecte fenomenele social-
economice în mişcarea şi evoluţia lor. Prin 
toate aceste atribute, legea reprezintă, ca 
pondere şi importanţă, unul dintre actele de 
voinţă socială de prim rang, un factor 
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esenţial în crearea  climatului de ordine şi 
disciplină, de stimulare a iniţiavei 
creatoare şi a simţului de răspundere, 
condiţionează primordial desfăşurarea 
normală şi eficientă a activităţii din oricare 
sector al vieţii social-economice. 

    Cuvîntul „lege” vine de la verbul 
francez „legere”, care semnifică „lire”(a 
citi), considerîndu-se astfel ca o regulă de 
drept care se poate citi. 

    Totodată, prestigiul legii vine de la 
tradiţia religioasă, în special, de la Biblie 
care face ca legea divină să fie primul mod 
de expresie a lui Dumnezeu.1 

    În doctrina juridică se arată că legea, 
ca izvor de drept, este expresia raţională şi 
solemnă a dreptului. Stoicul Crisip spunea 
că „legea este regina tuturor lucrurilor 
divine şi umane, criteriul justului şi al 
injustului, iar pe aceea care sunt chemaţi 
de natură la viaţa civilă îi învaţă ceea ce 
trebuie să facă şi le interzice ceea ce nu 
trebuie să facă”. Cicero, în De Republica, 
caracteriza legea ca o realitate 
transcendentă care se impune raţiunii 
umane: „Este o lege adevărată, dreapta 
raţiune, conformă cu natura, răspîndită în 
toţi, constantă, eternă. Această lege nu este 
permis să fie abrogată şi nici nu se poate 
deroga de la ea. Nici nu este alta la Roma, 
alta la Atena, alta acuma, alta mai tîrziu, ci 
o singură lege şi eternă şi neshimbătoare va 
cîrmui pe toţi oamenii şi în toate 
timpurile”.   

    Legea este unul din produsele minţii 
şi experienţei umane cu vechime 
respectabilă şi cu rezistenţă în timp, demnă 
de misiunea sa civilizatoare, de scopul său 
corelat cu sensul general al fiinţării omului 
în societate. 

    Necesitatea şi recunoaşterea 
concepţiei ştiinţifice a categoriei „lege” 
trebuie să  reflecte caracterul necesităţii şi 
stabilităţii în fenomenele sociale supuse 
reglementării, asigurîndu-se, totodată 
fundamentarea ştiinţifică a posibilităţilor 
de comportament.  

                                                 
1 Cristian Beaudet, Introduction generale et 
historique a l’etude du droit, Centre de Publications 
Universitaires, Paris, 1999,  pp.129 –131. 

    Reglementarea excepţiilor în 
conduita umană de la norma generală, 
stabilită în lege se efectuiază, ca regulă, 
prin intermediul actelor normative 
subordonate legii. În raport cu alte 
categorii de acte normativ-juridice legea 
are forţă juridică superioară, stare de fapt 
care evidenţiază modul de  reprezentare a 
intereselor alegătorilor, prin intermediul 
unor norme de conduită generală, 
obligatorie şi impersonală, adoptate sub 
formă de lege. Constituţiile şi legile 
constituţionale constituie fundamentul 
juridic al delimitării locului şi rolului 
deosebit al legii în categoria izvoarelor 
dreptului, fiind stabilite în acest sens 
scopul şi conţinutul reglementărilor 
legislative. Organul suprem legislativ este 
factorul care determină caracterul şi 
limitele reglementărilor legislative, 
domeniul şi timpul de acţiune a lor. 

    Natura legii în practica reglementării 
normativ-juridice a relaţiilor sociale, nu 
poate fi determinată în ansamblul ei, 
reieşind numai din contextul izvoarelor 
formale şi materiale ale dreptului. 

    Esenţa acestui institut de drept îşi 
găseşte originea în relaţiile sociale de 
realizare a puterii publice în societate, în 
combinarea simultană a cel puţin a două 
elemente ale ei: 

1) nivelul de constituire a relaţiilor de 
ordin administrativ (deoarece legea este o 
formă de exprimare a naturii şi  formei 
puterii). 

2) nivelul de constituire a unui regim 
politic democratic, centrul căruia îl 
formează  asigurea drepturilor şi 
libertăţilor omului.2 

Aceste două elemente tratează legea ca 
fiind impusă prin norma de drept pentru 
toţi subiecţii statului.  

Deaccea apare întrebarea dacă 
supunerea față de norma de drept înseamnă 
oare și libertate? Filozoful francez Jean-
Jaques Rousseau a dat un răspuns 
exhaustiv la această întrebare: "Ești liber, 
deci supus legilor, nu atunci când asculți 
un om, pentru că în acest caz asculți de 

                                                 
2 Iurii Tihomirov, Teoria zacona, Editura Nauca, 
Moscova 1982, р.4. 
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voința altuia, ci atunci când asculți de legi, 
căci atunci nu asculți decât de voința 
publică, care este în egală măsură și a ta, și 
a oricui"1 În acest context legea capătă pe 
drept cuvînt prestigiul şi respectul 
binemeritat în statul în care instituţiile sale 
statale coexistă, colaborează şi au un 
mecanism veritabil de funcţionare reală, iar 
acesta poate fi numit unul democratic.    

    Potrivit terminologiei generale 
democrația este o formă de guvernare 
exercitată prin intermediul poporului, fapt 
în care se susține a fi considerată drept 
definiție cheie întrunită în contextual 
doctrinar. Totodată, ea, mai poate fi fi 
definită nu doar ca o guvernare de către 
popor, dar de asemenea, conform 
faimoasei formule a președintelui Abraham 
Lincoln, ca o guvernare pentru popor, 
adică o guvernare în concordanță cu 
preferințele poporului. 2 

    O democrație ideală ar fi o 
guvernare ce corespunde întotdeauna 
perfect voinței tutror cetățenilor. O astfel 
de receptivitate probabil, nu s-a realizat 
niciodată, dar acesta este idealul la care 
trebuie să aspire un regim democratic. 
Drept urmare, acesta este punctul limită 
care indică gradul de receptivitate a 
diferitor regimuri constituționale. Acest 
subiect nu pune miza principală pe idealul 
democratic, ci însăși modalitatea 
funcționării acelor democrații reale, care se 
apropie de el într-o măsură mai mare ca 
altele și care sunt numite de Robert Dahl 
drept poliarhii, pentru a le deosebi de 
democrația ideală. 3  

Regimurilor respective nu le este 
caracteristică o receptivitate absolută, dar 
ele posedă un înalt grad de receptivitate, 
acțiunile lor sunt într-o concordanță relativ 
strînsă cu doleanțele unui număr relativ 
mare de cetățeni pentru o perioadă 
îndelungată. 

                                                 
1 J.L. Lecercle, Introducere la J.J. Rouseau. 
Contractul social, tradus de H.H. Stahl, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1966, p.47 
2 Arend Lijphart, Democraţii, Editura Sigma, 
Chişinău, 1992, p.17 
3 Robert A. Dhal, Polyarchy. Participation and 
Opposition Yale University Press, New Haven, 
1971 

    Potrivit indicelui Robert Dahl, o 
democrație receptivă poate exista doar în 
prezența a cel puțin opt garanții 
instituționale ca: 

1)  Libertatea de a forma organizații și 
de a adera la ele; 

2) Libertatea exprimării; 
3) Dreptul de vot; 
4) Eligibilitatea funcțiilor publice; 
5) Dreptul liderilor politici de a 

concura pentru susținerea și votarea 
populației; 

6) Sursele alternative de informație; 
7) Alegerile libere și corecte; 
8) Instituțiile care elaborează politica 

guvernului depind de votul electoratului și 
de alte exprimări ale preferințelor 
populației. 

    Primele șase garanții sunt 
întruchipări ale dreptului democratic clasic 
al libertății, în mod special al libertății 
cuvîntului și întrunirilor care presupune în 
mod implicit pe cel de-al doilea drept 
clasic-cel al egalității. Potrivit ultimelor 
două garanții se evidențiază faptul, că 
totuși există careva deosebiri esențiale în 
modul de organizare a alegerilor, a altor 
instituții și practici necesare asigurării unei 
guvernări receptive. Astfel instituțiile 
democratice în stat nu pot exista, nu pot 
funcționa viabil dacă legea este nesocotită, 
dacă legea rămâne doar pe hîrtie, nefiind 
elaborat mecanismul de transpunere a ei în 
viață, legea, practic, neacționând sau 
acționând în interesele unei elite. Nu putem 
vorbi despre o funcționare eficientă a 
instituțiilor democratice în stat atunci când 
se încalcă legea, iar încălcarea ei rămâne 
nepedepsită. Putem vorbi despre 
democrație doar atunci când instituțiile 
statului funcționează în baza principiului 
legalității, ceea ce presupune a fi în 
conformitate cu legea. Pentru ca instituțiile 
statului să funcționeze în mod democrat și 
efectiv este necesar ca: să se asigure 
supremația legii, ea fiind respectată de toți, 
să fie coordonate cu prevederile 
constituționale ale statului dat, să se 
asigure executarea legilor coform 
mecanismelor prestabilite. Aceasta 
presupune existența unui regim 
constituțional în care toți se supun legii, 
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începînd de la muncitorul de rând pînă la 
președintele țării. În al doilea rând, legea 
reprezintă interesele societății, a maselor 
largi și nu a unui grup de oameni separat, 
în al treilea rând încălcarea legii trebuie 
pedepsită. Pedepsele, fiind instituite prin 
lege,  conferă puterea statului de a le 
aplica. Această putere trebuie să fie legală 
și legitimă. Legitimitatea puterii se 
subînțelege ca o procedură de recunoaștere 
complexă a puterii, în raport cu 
mecanismul de instituire și funcționare a 
organelor sale, iar legalitatea ca o formă de 
manifestare ce nu trebuie confundată cu 
legalizarea ei, însă modul de înfăptuire a 
puterii trebuie să fie în conformitate cu 
legea, sau în virtutea abilitării juridice. 
Aceasta presupune că exercițiul puterii se 
transformă în competență, instituită și 
limitată prin drept. 1 De altfel, legalitatea și 
"domnia legii" sunt principii fundamentale 
ale vieții sociale ale statului de drept, care 
presupune că statul trebuie să se supună 
propriilor legi, să-și limiteze drepturile, atît 
în ceea ce privește exercitarea suveranității 
sale, cît și cu privire la raporturile sale cu 
indivizii. El este obligat, pe de o parte, să 
nu facă nimic contrar principiilor veșnice 
de drept și dreptate și pe de altă parte, să se 
supună legilor sale. 2 Marele Platon spunea 
că "acolo unde nu există legea și se află 
sub puterea și influența cuiva, decedarea 
treptată a statului este asigurată", 
accentuând că "acolo, unde legea este în 
slujba unei minorități, atunci putem vorbi 
nu despre guvernarea statală, dar despre 
violarea internă". 

    După Georges Burdeau "statul este o 
formă de putere, iar puterea nu este străină 
dreptului. Atunci când o comunitate 
socială a luat cunoștință de un scop care 
cimentează solidaritatea membrilor săi, 
atunci când a devenit suficient de coerentă 
pentru a desprinde din aspirații individuale 
reprezentarea unui mod de viață dezirabil 
pentru toți, ea are în vedere un anumit tip 
de organizare socială ca fiind susceptibil 

                                                 
1 Jaques Chevallier, L’Etat de droit, Editura 
Montchretien, Paris, 1992, p.11 
2 Tudor Drăganu, Introducere în teoria şi practica 
statului de drept, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1992, 
p.73 

de a satisface exigențele sale. Acest tip de 
organizare socială exprimă...ideea de drept, 
cu alte cuvinte o anumită organizare a 
raporturilor sociale din care izvorăsc reguli 
de convețuire socială".3 Și mai departe: 
"Puterea este energia ideii de drept, este 
forța care tinde să se încadreze în ordinea 
juridică pozitivă". 

    Rudolf Ihering scrie: "Statul trebuie 
să fie legat prin drept. Numai în aceste 
condiții arbitrariul este înlocuit prin 
legalitate, prin siguranță, prin legitimitate. 
Statul se supune dreptului, fiindcă a înțeles 
el însuși că este mai conform cu interesul 
general să procedeze potrivit legii". La 
rîndul său, Georg Jellinek susține că este 
imposibil ca statul să nu fie limitat în 
acțiunile lui prin legea pe care o face el 
însuși, căci nu este posibil ca, ceea ce este 
drept pentru un particular, să nu fie socotit 
ca drept și pentru stat. 4 

    Deasemenea legea este şi un 
instrument activ de influenţă politico-
statală asupra proceselor sociale. 

    Examinarea chestiunilor de corelaţie 
a legii şi politicii într-o societate 
democratică permite a dezvălui rolul legii 
în reglementarea puterii şi nemijlocit a 
procesului ei de funcţionare. În acest 
context  se are în vedere consolidarea 
normativă a naturii, scopurilor şi sarcinilor 
puterii de stat, precum şi a instituţiilor ei 
importante. Totodată menţionez că şi 
natura legii este complexă, deaceea este 
dificil de a fi percepută fără a fi elucidată 
legătura ei cu politica şi puterea. Ea nu 
poate să funcţioneze izolat de instituţiile 
sociale şi statale, fiindcă ea se poate 
manifesta, dezvolta în limitele sistemului 
instituţiilor politice.  

    Legea apare ca un mijloc esenţial de 
realizare a politicii. Coraportul politicii cu 
legea este o caracteristică importantă a 
celei din urmă. Dezvăluirea esenţei ei 
permite de a prezenta viaţa reală a legii, 

                                                 
3 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et 
institutions politiques, 21-e edition, Librairie 
Generale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1966, 
p.41-42 
4 Rudolf von Iherring, citat de Paul Negulescu în 
Curs de drept constituţional român, editat de Alex 
Th. Doicescu, Bucureşti, 1927, p.102 
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aplicarea ei în interesul clasei politice şi a 
diferitor forţe politice. Prin aceasta se 
descoperă şi factorii care asigură conţinutul 
real al legii. Devine evident orientarea 
socială a legii, care determină coraportul ei 
cu politica şi puterea. Interconexiunea de 
analiză dintre lege şi politică permite 
depăşirea  unilaterală a înţelesului legii, 
prin care ea se dezvoltă în limitele 
sistemului de drept, prin influienţa 
tendinţei ei de dezvoltare.  Apare 
întrebarea-în ce mod se manifestă politica 
în lege. Legea nu poate fi interpretată ca un 
mijloc mecanic de reflectare a politicii, ci 
ea consolidează şi exprimă elementele ei 
esenţiale-natura clasică a puterii şi 
structura ei socială, realizarea politicii de 
partid, exprimarea în ea a voinţei şi 
intereselor poporului, a scopurilor politice 
de dezvoltare a societăţii şi sferelor lor 
separate, conţinutul programelor de 
realizare a sarcinilor complexe, caracterul 
şi îndrumarea de partcipare a cetăţenilor la 
administrare.  În acest sens, normele 
constituţionale oglindesc sferele 
fundamentale de realizare a conducerii 
politice, statuiază formele de corelaţie 
dintre organele politice, dintre ele şi 
cetăţeni, dintre ele şi organizaţii. 

    În acest mod legea consolidează şi 
fixează toate elementele politice esenţiale 
ca fenomene sociale. Aceasta îi este 
caracteristic într-o măsură diferită tuturor 
legilor şi a întregului sistem de legiferare. 
Însă, desigur, locul elementelor politicii în 
diferite categorii de lege este diferit. Unele 
reglementează sfere concrete ale vieţii 
sociale şi reflectă relaţiile dintre societate 
şi partide, dintre societate şi stat, iar altele 
reglementează sfere mai largi de relaţii 
sociale prin care se reflectă obiective 
strategice.  

    Este important şi aspectul juridic al 
problemei.  Se are în vedere specificul 
legii, adică de asigurare a scopurilor şi 
sarcinilor politice, ceea ce permite 
accesibilitate şi înţelesul larg al acestora de 
populaţie prin intermediul reglementărilor. 
Această asigurare şi aprobare largă a 
scopurilor şi sarcinilor politice stabilite de 
actele normative, se reflectă, nemijlocit în 

elaborarea şi instituirea comportamentului 
social activ al cetăţenilor şi a altor subiecţi.  

    Indicele unei democraţii reale 
demonstrează că influienţa eficientă a 
legilor asupra proceselor sociale se explică 
prin orientarea politică, fundametată 
ştiinţific şi politic prin formaţiunile politice  
existente şi prin manifestarea interesului 
poporului faţă de ele. 

    Totodată, este necesar de a 
menţiona, că puterea nu poate fi impasibilă 
faţă de categorii sau fenomene de drept 
determinate. Deseori se observă tendinţele 
claselor politice de a-şi promova 
revendicările sau pretenţiile sale de drept 
faţă de putere. Aceste deziderate sunt 
necesare de a fi înaintate de orice 
formaţiune social-politică, iar ele, la rîndul 
lor trebuie să rezulte din interesele comune 
a societăţii. Acestea, însă, sunt realizabile 
doar pe calea cuceririi de aceste formaţiuni 
a puterii politice, după care ei pot da  
putere pretenţiilor sale sub formă de lege. 
În realitate, anume printr-o democraţie 
reală apare acea legătură organică dintre 
putere şi lege, fiindcă legea, pe de o parte 
este produsul acestei puteri-instrument de 
rezolvare a sarcinilor sale, iar  pe de altă 
parte-mijloc important de reglementare, 
fixare a elementelor impotante ale puterii 
şi a instituţiilor sale.  

    Astfel, puterea, într-o societate 
democratică în vigoare capătă un caracter 
stabil şi constant. Însă apare o întrebare 
retorică ce apare mai întîi acţiunea de 
guvernare a puterii sau legea? Răspunzînd, 
la ea recunoaştem, că legea în mod 
obiectiv apare ca o armă a puterii prin 
scopurile sale de administrare, care permit 
puterii de a înlătura dezordinea şi a institui 
ordinea. Procesul de formare şi elaborare a 
voinţei clasei dominante  nu rezultă în mod 
anarhic, ci este reglementat în dependenţă 
de anumite scopuri şi principii. Deseori 
clasa dominantă este nevoită să se 
resemneze cu reglementările normative, 
care nu reflectă, întotdeauna scopurile şi 
aspiraţiile lor.     

    În acest sens, intervenind legea 
asigură, într-o formă normativă, prestigiul 
social al instituţiilor politice democratice 
cu ajutorul cărora sistemul social-juridic al 
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tuturor mijloacelor legale duce la apariţia 
legalităţii. Sistemul politico-social, 
perfecţionînd instituţiile sociale şi 
adaptîndu-le la reglementările democratice 
– ca urmare a democratizării vieţii sociale, 
participă la conducerea statului şi a 
societăţii prin intermediul participării şi a 
societăţii în ansamblu, ca catalizator al 
voinţei originare. Sistemul reglementărilor 
normative în această sferă contribuie la 
dezvoltarea unui mecanizm de conducere 
care ar stimula utilizarea normelor, 
principiilor, a instituţiilor democratice şi ar 
crea inconveniente pentru societate, cu 
precădere pentru forţele politice, pentru 
oricare derogare de la conţinutul lor. 

Legea este întrebuinţată ca o armă a 
puterii şi a conducerii sociale în limitele 
unui anumit sistem politic, statal şi 
democratic.   

    Astăzi, într-o  societate democratică 
există condiţii obiective favorabile de 
dezvoltare a respectului şi prestijiului legii, 
cu precădere în societatea în care persistă 
supremaţia ei, iar sporirea gradului de 
legalitate a bazelor statale şi a întregii vieţi 
sociale asigură creşterea rolului de 
respectare şi de realizare continuă a legii, a 
sporirii încrederii în mecanismul de 
funcţionare a ei, ceea ce amplifică 
ponderea ei în funcţionarea reală a tuturor 
instituţiilor statului democratic autentic şi 
nu după dorinţe preconcepute.  
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În ultimele decenii ţările est-
asiatice au ajuns să fie recunoscute pe plan 
global ca puteri economice şi importante 
destinaţii turistice, cu toate că în urmă cu 
un secol şi jumătate, atunci când îşi 
deschideau porţile spre lumea Occidentală 
competitivă după o lungă perioadă de 
izolare, aceste ţări nu reuşeau economic şi 
tehnologic să facă faţă puterilor Vestice. 

Însă astăzi, spre deosebire de sfârşitul 
secolului al nouăsprezecelea, aceste ţări 
sunt recunoscute de Occident ca fiind 
modele de dezvoltare, adevăraţi tigri ai 
junglei economice şi diplomatice. 
 Cu toate că Japonia, Coreea de Sud 
şi China sunt azi prototipuri de succes 
pentru lumea vestică a secolului al XXI-
lea, când cercetăm modul în care femeile 
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din aceste ţări beneficiază de egalitatea în 
drepturi,observăm că, defapt, ele continuă 
să fie discriminate şi marginalizate, 
preferând de cele mai multe ori să nu 
beneficieze de drepturilor lor şi să nu 
militeze pentru o egalitate practică în 
drepturi. 
 Parcurgând studiul lui Su-Hao Tu şi 
Pei-Shan Liao, bazat pe un sondaj realizat 
între anii 1996-1997 în China continentală 
şi Taiwan, observăm că 69,5% din femeile 
care au participat la acest sondaj în  China 
continentală cred că bărbaţii ar trebui să 
muncească, iar femeile să aibă grijă de 
cămin, în timp ce în Taiwan doar 52,3% 
cred acest lucru. În plus, 90,7% din femeile 
chestionate în China şi 90,8% din cele 
chestionate în Taiwan consideră că ele 
devin femei  de succes prin realizările 
soţilor în domeniul carierei1. Nu în ultimul 
rând, 74,4% din femeile respondente din 
China şi 78,4% din cele din Taiwan au 
afirmat că femeile pot avea mult mai bună 
grijă de familie decât bărbaţii. Astfel, 
având la bază o asemenea mentalitate, nu 
este de mirare că societatea chineză tinde 
spre o inegalitate în drepturi, cu toate că 
această societate oferă toate mijloacele 
posibile ca femeile să primească drepturi 
egale. 

Având în vedere cele de mai sus 
este şocant faptul că în ambele sisteme de 
conducere ale zonei chineze, atât cel 
democratic taiwanez cât şi cel autoritar 
chinez din regiunea continentală, 
ideologiile prevăd principii de egalitate ale 
sexelor şi totuşi femeile nu reuşesc sau nu 
doresc să profite de acestea. 
 Mao Zedong, părintele Republicii 
Populare Chineze şi fondatorul ideologiei 
maoiste de sorginte marxist-leninistă, a 
fost şi principalul promotor al egalităţii 
sexelor în drepturi. Însă, el a început 
această egalizare a drepturilor având la 
bază atât analiza marxistă care privea 
femeile ca fiind principala categorie 

                                                 
1 Su-HaoTu, Pei-Shan Liao, Gender Differences in 
Gender-Role Attitudes: A Comparative Analysis of 
Taiwan and Coastal China, în „Journal of 
Comparative Family Studies”, nr.4/2005, p. 553, la 
http://www.jstor.org/stable/4160434 (accesat la 
data de 2.02.2014). 

socială discriminată economic, cât şi 
propria sa analiză care observa 
subordonarea femeii prin aplicarea eticii 
confucianiste2. A ajuns să promoveze 
principiul conform căruia şi femeile ajută 
la construcţia statului chinez „ţinând 
jumătate din cer”3, „adică [şi ele] împărt în 
mod egal munca de reconstrucţie a Chinei, 
prin care se înţelege că poartă aceiaşi 
îmbrăcăminte şi fac aceleaşi slujbe pentru 
aceiaşi bani”4. Astfel, ele au ajuns în 
perioada maoistă să beneficieze de dreptul 
de  a-şi alege soţul, de a divorţa, de a avea 
un loc de muncă, de a avea acces la 
educaţie, etc5, iar reformele legislative care 
reglementează egalitatea în drepturi a 
ambelor sexe continuă şi în perioada 
postmaoistă6 pe  baza principiului „şi 
femeile ţin jumătate din cer”. De 
asemenea, prin diverse legi care au fost 
aprobate de forurile de conducere ale 
statului chinez, femeia beneficiază astăzi 
de concediu de maternitate, de o salarizare 
egală cu cea a bărbatului, iar fapte precum 
violul, răpirea şi vinderea femeii sau 

                                                 
2 Lijun Yuan, Reconceiving Women’s Equality in 
China: A Critical Examination of Models of Sex 
Equality, Lexington Books, Oxford, 2005, pp. 51-
52, la 
http://books.google.ro/books?id=wpcSq6aTcgMC&
pg=PA51&dq=mao+zedong+about+women+equali
ty&hl=en&sa=X&ei=VaXuUvXkKZDWsga3toHo
Dw&redir_esc=y#v=onepage&q=mao%20zedong
%20about%20women%20equality&f=false 
(02.02.2014). 
3 Xue Fei Chen, Fanny  M. Cheung, Feminist 
Psychology in China, în A. Rutherford, Alexandra 
Rutherford, Rose Capdevila, Vindhya Undurti şi 
Ingrid Palmary (eds.), Handbook of International 
Feminist: Perspectives on Psychology, Women, 
Culture, and Rights, Springer Science, Business, 
Media, New-York, 2011, p. 271, la 
http://books.google.ro/books?id=7dDn_g4BKGgC
&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Internati
onal+Feminism:+Perspectives+on+Psychology,+W
omen,+Culture,+and+Rights&hl=en&sa=X&ei=1q
zuUpnNLMTi4QSXhoHoAg&ved=0CCsQ6AEwA
A#v=onepage&q=Handbook%20of%20Internation
al%20Feminism%3A%20Perspectives%20on%20P
sychology%2C%20Women%2C%20Culture%2C%
20and%20Rights&f=false (02.02.2014). 
4 Marian Suciu, Mişcarea feministă chineză, în 
„Cultura Medieşeană”, nr./2013, p. 82. 
5 Lijun Yuan, op.cit., pp. 53-59. 
6 Ibidem, pp. 75-103. 
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incitarea ei pentru a deveni o prostituată 
sunt pedepsite cu pedeapsa capitală1. 

Din nefericire, începând cu 1979 în 
China continentală dreptul femeii la 
naşterea mai multor copii este suspendat 
prin aplicarea legii Politica unui Singur 
Copil. Această lege stabileşte că fiecare 
familie are dreptul la un singur copil, iar 
minorităţilor etnice li se permite să aibă şi 
un al doilea copil, urmând ca celelalte 
familii care dau naştere la mai mult de un 
copil să plătească amenzi uriaşe2. 
 În ceea ce priveşte Taiwanul, 
principiul egalităţii în drepturi apare de 
abia după tranziţia ţării de la o democraţie 
tutelară  cu un singur  partid, Kuomintang-
ul, la un sistem democratic cu mai multe 
partide3. Până în 1986 conducerea 
Taiwanului a fost mult mai ocupată cu 
crearea unor reforme economice, agrare şi 
de securitate, menite să consolideze 
economic această zonă. Însă, odată cu 
apariţia mai multor partide dispare 
conducerea autoritară a Kuomintang-ului, 
acesta fiind nevoit să concureze cu alte 

                                                 
1 Mazfair Mei-Hui Yang, From Gender Erasure to 
Gender Difference: State Feminism, Consumer 
Sexuality, and Women’s Public Sphere in China, 
Mayfair Mei-Hui Yang (ed.), Spaces of Their Own: 
Women’s Public Sphere in Transnational China, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 37, 
la 
http://books.google.ro/books?id=E46s4tIGTNAC&
pg=PA35&dq=From+Gender+Erasure+to+Gender+
Difference:+State+Feminism,+Consumer+Sexualit
y,+and+Women%E2%80%99s+Public+Sphere+in+
China&hl=en&sa=X&ei=CiX1Up7QDIrmywODgo
GYCA&redir_esc=y#v=onepage&q=From%20Gen
der%20Erasure%20to%20Gender%20Difference%
3A%20State%20Feminism%2C%20Consumer%20
Sexuality%2C%20and%20Women%E2%80%99s%
20Public%20Sphere%20in%20China&f=false 
(02.02.2014). 
2 Doug Guthrie, China and Globalization: The 
Social, Economic and Political Transformation of  
Chinese Society, Routledge, New-York, 2009, pp. 
80-86, la  
http://books.google.ro/books?id=XcnTRPTWiJYC
&pg=PT102&dq=china%27s+one+child+policy&h
l=en&sa=X&ei=bkPxUtmMAqrV4ASxroGgCg&v
ed=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=china%27s%2
0one%20child%20policy&f=false (02.02.2014). 
3 Yangsun Chou, Andrew J. Nathan, Democratizing 
Transition in Taiwan, în „Asian Survey”,  
nr.3/1987, p. 277, la 
http://www.jstor.org/stable/2644805 (02.02.2014). 

partide pentru voturile alegătorilor prin 
promovarea unor soluţii pentru problemele 
sociale4. Se ajunge ca, în urma acestor 
reforme propuse de cei aleşi, aceştia să 
reuşească nu doar să respecte promisiunile 
făcute în faţa alegătorilor, care i-au 
confirmat ca reprezentanţi, ci să contribuie 
şi la îmbunătăţirea nivelului de trai al 
cetăţenilor. 
 Începând cu 1996 au apărut 
numeroase legi în Taiwan care 
reglementează anumite drepturi şi libertăţi 
pentru femei, precum legea din 1996 care 
oferă un cadru corect pentru determinarea 
custodiei copilului. O altă lege este cea a 
Egalităţii drepturilor de muncă adoptată în 
2002 care reglementează faptul că salariul 
angajaţilor de sex feminin trebuie să fie 
egal cu cel al angajaţilor de sex masculin, 
iar femeia beneficiază de doi ani de 
concediu de maternitate şi are zile libere în 
perioada menstruaţiei5. 
 Având în vedere contextul 
menţionat anterior ne-am putea aştepta ca 
atât în China continentală, cât şi în Taiwan 
să existe şi să se apliceun bogat cod de legi 
care are rolul de a reglementa egalitatea în 
drepturi. Din nefericire, cu toate că femeile 
sunt aproape egale în drepturi cu bărbaţii, 
se pare că există un spirit patriarhal care 
guvernează, iar femeile tind să îşi ignore 
drepturile, preferând să fie subordonate 
bărbatului şi chiar agresate. Acest lucru 
este confirmat şi de un studiu recent, 
conform căruia jumătate din femeile din 
China continentală care au fost intervievate 
au parte de certuri cu partenerii de viaţă, 
iar 39% din ele au fost agresate de aceştia6.  
 Cu toate că persoanele de sex 
feminin din ambele zone ale Chinei 
beneficiază de dreptul la educaţie, se 
constată că familiile conservatoare sau cele 
din pături socialeinferioare influenţează 

                                                 
4 Joseph Wong, Deepening Democracy in Taiwan, 
în „Pacific Affairs”, nr.2/2003, p. 248, la 
http://www.jstor.org/stable/40024392 (02.02.2014). 
5Ibidem, p.238. 
6 D. Hollander, Traditional Gender Roles and 
Intimate Partner Violence Linked in China, în 
„International Family Planning Perspectives”, 
nr.1/2005, p. 47. 
http://www.jstor.org/stable/3649509 (02.02.2014). 
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negativ opinia fetelor tinere asupra 
educaţiei, determinându-le să renunţe la 
acest drept. În plus, multe familii 
taiwaneze, încă puternic influenţate de 
etica confucianistă, tind să descurajeze 
tinerele în parcurgerea unui traseu 
educaţional1. Aceste lucruri se pot observa 
în studiile recente care arată că 80% din 
fetele din China continentală2 şi 88,8% din 
cele din Taiwan3finalizează studiile 
primare, însă doar 74,8% din taiwaneze 
ajung să devină absolvente de liceu4 şi doar 
40% din chinezoaicele trecute de gimnaziu 
absolvă liceul5. Drept urmare, acestă lipsă 
de educaţie a femeilor din China 
continentală duce la un dezechilibru pe 
piaţa muncii. Astfel, se ajunge ca femeile 
angajate în mediul urban pe posturi 
calificate să fie sub 50%, iar cele care 
lucrează în cercetare, inginerie, drept, 
administraţia publică să fie chiar mai puţin 
de 30%6. 
 Din nefericire, diverşi angajatori 
chinezi profită de pe urma femeilor şi a 
lipsei de reforme reale în ceea ce priveşte 
egalitatea în drepturi, preferând să le 
angajaze pe o perioadă mai scurtă de timp, 
ştiind că după vârsta de 35-40 ani se vor 
retrage de pe piaţa muncii, deoarece după 
ce se căsătoresc şi rămân 
însărcinateacestea preferă să se îngrijească 
de familie 7. Acest lucru este confirmat şi 
de sondajele de opinie care arată o scădere 
abruptă a numărului de chinezoaice 
doritoare de loc de muncă în jurul vârstei 
de 40 de ani8, putând fi reprezentat grafic 

                                                 
1 Su-HaoTu, Pei-Shan Liao, op.cit., p. 556. 
2 John Bauer, Wang Feng, Nancz E. Riley, Zhao 
Xiaohua, Gender Inequality in Urban China: 
Education and Emplozment, în „Modern China”, 
nr.3/1992, p. 341, la 
http://www.jstor.org/stable/189336 (02.02.2014). 
3 Shu-Ling Tsai, Hill Gates, Hei-Yuan Chiu, 
Schooling Taiwan’s Women: Educational 
Attainment in the Mid-20th Century, în „Sociology 
of Education”, nr.4/1994, p. 252, la 
http://www.jstor.org/stable/2112815 (02.02.2014). 
4Ibidem. 
5 John Bauer, Wang Feng, Nancz E. Riley, Zhao 
Xiaohua, op.cit., p.343. 
6 Ibidem, p.358. 
7 Lijun Yuan, op.cit.,p.82. 
8 John Bauer, Wang Feng, Nancz E. Riley, Zhao 
Xiaohua, op.cit., p.351. 

de „\” şi deosebindu-se de femeile 
japoneze al căror grafic de angajare ar 
putea fi reprezentat grafic prin litera „M”. 
În Japonia, femeile „ se angajează, imediat 
după terminarea şcolii, între 20 şi 30 de 
ani, până la căsătorie […] care reprezintă 
un maxim al vârstei tinere. După căsătorie 
şi până când copiii cresc mari, femeile 
renunţă la slujbă consacrându-se familiei, 
după care încep să-şi ia din nou o slujbă. 
Această perioadă, reprezentând femeile în 
vârstă de 30 până la, să zicem, 40 de ani, s-
ar reprezenta grafic prin <<V>> care 
uneşte cele două bare ale lui <<M>>. 
Vârful literei <<V>> ar constitui minimum 
de angajări determinat de retragerea 
femeilor din serviciu pentru a-şi creşte 
copiii, iar linia perpendiculară din dreapta, 
respectiv colţul din dreapta sus [,] ar 
reprezenta maximul de angajări al femeilor 
care îşi reiau slujba după ce ele consideră 
că copiii nu mai au nevoie de prezenţa lor 
permanentă acasă”9. 
 Cu toate că azi există, în ambele 
sisteme de conducere ale teritoriilor 
chineze, la nivel teoretic, principii şi legi 
care reglementează egalitatea între sexe, 
totuşi moştenirea milenară confucianistă 
încă dictează un regim familial patriarhal, 
în care femeia ascultă în tinereţe de tată, 
după căsătorie de soţ, iar la bătrâneţe de 
fiu10. Acest regim patriarhal domină atât 
societatea taiwaneză menţinătoare de 
tradiţie, cât şi societatea chinezească 
continentală, în care Mao Zedong a 
încercat zadarnic eradicarea acestui sistem 
medieval. Iar aceasta se datorează faptului 
că acest aspect cultural a influenţat 
societatea chineză de-a lungul a mii de ani, 
motiv pentru care nu poate fi şters cu 
buretele în câteva decenii prin impunerea 
forţată a unei etici socialiste sau prin 
impunerea paşnică a unor norme 
Occidentale de egalitate în drepturi. 

                                                 
9 Makiko Arima, Noua putere – puterea femeilor, în 
Kazuko Diaconu, Paul Diaconu (eds.), Japonezii 
despre ei înşişi, Editura Nipponica, Bucureşti, 
1994, p.15. 
10 Martina Deuchler, The Confucian 
Transformation of Korea: A study of Society and 
Ideology, Harvard University Press, Cambridge, 
1992, pp.241-243. 
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 Putem considera că egalitatea de 
gen nu este o normă universală, deoarece a 
apărut doar odată cu industrializarea 
societăţii Vestice prin ivirea mişcărilor 
feministe Occidentale care au militat 
pentru egalitate în drepturi şi libertăţi. De 
asemenea, grupările feministe chinezeşti 
contemporane ar trebui să nu se limiteze la 
militarea pentru drepturi egale, ci să şi 
promoveze drepturile şi libertăţile de care 
beneficiază femeile, pentru că egalitatea în 
gen, nefiind o normă universală, multe 
dintre femei nu o cunosc şi este posibil ca 
sistemul patriarhal să reziste în Extremul 
Orient şi datorită necunoaşterii 
beneficiilor, pe care le pot aduce drepturile 
femeilor. 
 Dacă, însă, considerăm că 
egalitatea de gen este o normă universală şi 
dezbatem situaţia Chinei, putem afirma că, 
în ciuda universalităţii egalităţii de gen, în 
unele societăţi femeile preferă să renunţe la 

drepturi parţial şi să fie întreţinute de soţi, 
adoptând ipostaza femeii casnice care are 
grijă de familie. În aceste condiţii, orice 
eforturi şi politici sociale vor fi sortite 
eşecului. 

În concluzie putem afirma că, atât 
sistemul comunist chinez, cât şi cel 
democratic taiwanez oferă drepturi egale 
femeilor, însă moştenirea milenară 
confucianistă, care rămâne actuală şi în 
epoca noastră, împiedică dezvoltarea unei 
societăţi chineze egalitariste. Astfel, se 
ajunge la situaţia în care femeile din 
Taiwan şi China continentală să preferă 
viaţa sub dominaţia masculină, care este de 
cele mai multe ori una agresivă, decât să 
conteste acest regim patriarhal şi să încerce 
să obţină o independenţă economică bazată 
pe propriile drepturi. 
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1. Ineficiența managementului public și 
concluziile desprinse din raportul 
Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare 

Pentru ca politicile publice 
(economice și de stabilizare) să fie 
eficiente, managementul public practicat 
necesită instituții puternice și credibile, 
care din păcate lisesc în statele in curs de 
dezvoltare. Relația de interdependență 
dintre calitatea institutiilor publice și 

dezvoltarea economică este susținută de 
diverși autori, care arată că „în statele 
dezvoltate, cu cât instituțiile sunt  mai 
puternice, cu atât contribuția lor la 
creșterea economică este mai mare și 
volatilitatea acesteia este mai redusă1. O 

                                                 
1 Vezi S. Nuri Erbas, Chera L. Sayers, Institutional 
Quality, Knightian Uncertainty, and Insurability: A 
Cross-Country Analysis, July, 2006, ISBN : 978-1-
45186-439-7. 



75 
 

altă opinie de reținut este formulată de J. 
Stiglitz1 care susține că „pentru ca 
reformele economice să fie eficiente o 
condiție necesară dar nu și suficientă ar fi o 
bună calitate a instituțiilor”.  

Din perspectiva enunțată, o 
analiză a ineficienței managementului 
public din România nu se poate realiza 
fără luarea în considerare a concluziilor 
desprinse din Raportul privind 
Mecanismul de Cooperare şi Verificare2, 
care oferă o analiză a problemelor care 
afectează eficiența managementului 
public în România. Problemele reținute 
în Raport fac trimitere la problemele care 
afectează negativ calitatea administrației 
publice în România, respectiv la 
independența sistemului judiciar, la 
procesul de alocare a fondurilor publice, 
la conflictele de interese și favoritism 
precum și la lipsa de rigurozitate a 
achiziţiilor publice, la numirile în funcțiile 
cheie din justiție și la dezbaterile actuale 
ce privesc modificarea Constituţiei. 

Raportul publicat arată că, deși s-
au făcut progrese față de aspectele 
surprinse în ultimul raport, persistă 
preocupări legate de independenţa 
sistemului judiciar şi sunt multe exemple 
de rezistenţă la nivel politic şi 
administrativ3 față de măsurile luate în 
materie de integritate şi anticorupţie,  De 
aprecieri pozitive se bucură Agenţia 
Naţională de Integritate - care a continuat 
să îşi consolideze istoricul de cazuri, 
Direcţia Naţională Anticorupţie - care 
înregistrează îmbunătăţiri substanţiale în 
practica judiciară, în special în ceea ce 
priveşte durata anchetelor și Curtea 
Constituţională a României - percepută 
ca un arbitru important și care declarând 

                                                 
1 Joseph E. Stiglitz, Public Policy for a Knowledege 
Economy Department for Trade and Industry and 
Center for Economic Policy Research London, 
U.K. January 27, 1999 
2 adoptat în ianuarie 2014 de Comisia Europeană 
și dat publicităţii în 03.02.2013. 
3 Exemplul negativ este dat de amendamentul 
netransparent făcut la Codul penal în decembrie 
2013 care, a stârnit îngrijorare și a fost considerat 
o provocare fundamentală a regimului juridic în 
ceea ce priveşte combaterea corupţiei şi 
promovarea integrităţii 

neconstituţionale modificările care s-au 
dorit a fi aduse în mod intempestiv 
Codului penal le-a stopat la timp.  

În contrapondere cu aspectele 
pozitive menționate, Parlamentului îi 
sunt aduse critici generate de: 
- lipsa de consecvenţă în luarea deciziilor 
referitoare la probleme de integritate, 
- acţiuni ulterioare deciziilor Agenției 
Naționale de Integritate în situaţii de 
conflicte de interese şi incompatibilitate,  
- acțiunile imprevizibile pentru ridicarea 
imunităţii.  
 
Modul defectuos de alocare a fondurilor 
publice, afectat de corupție, de conflicte de 
interese şi de favoritism.  

În raport se menționează că 
alocarea resurselor financiare publice este 
defectuoasă, reținîndu-se că , deși România 
a dezvoltat cadrul legislativ pentru 
urmărirea în justiţie a cazurilor de corupţie 
la nivel înalt şi pentru verificarea de către 
organisme independente a averilor, a 
conflictelor de interese şi a cazurilor de 
incompatibilitate în rândul funcţionarilor 
publici, sprijinul politic pentru cadrul de 
integritate actual - atât din punct de vedere 
legislativ, cât şi din punct de vedere 
instituţional – s-a dovedit ineficient. 
Concluzia raportului este că, corupţia, atât 
la scară mică, cât şi cea politică, rămâne o 
problemă de sistem4, iar voinţa politică de 
a combate corupţia şi de a promova 
standarde înalte de integritate a fost 
inconsecventă. 
 

                                                 
4 Raportul evocă Eurobarometrul special din anul 
2013 privind corupţia, în care 28 % din 
respondenţii români care au apelat la serviciile unor 
instituţii medicale publice au spus că în anul 
precedent au trebuit să efectueze o plată 
suplimentară sau să ofere un cadou sau o donaţie pe 
lângă onorariile oficiale. Acesta este cel mai ridicat 
procent din UE, cu mult peste media UE de 5%. De 
asemenea, 81 % din întreprinderile din România au 
afirmat că favoritismul şi corupţia reprezintă un 
obstacol în calea concurenţei între întreprinderile 
din România (media UE: 73%), iar 65% din 
respondenţi considerau că pentru întreprinderea lor 
care îşi desfăşoară activitatea în România corupţia 
reprezentă o problemă (media UE: 43%), în timp ce 
64% considerau că clientelismul şi nepotismul 
ridicau probleme similare (media UE: 41%). 
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Conflictele de interese şi favoritismul.  
Documentul citat reține că aceste probleme 
rămân problemele recurente în România, 
generate de modul defectuos în care se face 
alocarea şi cheltuirea fondurilor publice1. 
Argumentele reținute sunt fundamentate de 
modificările legislative frecvente şi de 
lipsa unor practici uniforme a instituţiilor 
responsabile de alocarea fondurilor 
publice, care sunt o sursă de incertitudine 
pentru beneficiarii de credite bugetare.  
 
Achiziţiile publice  

În raport se reține faptul că 
achiziţiilor publice desfășurate în  
companiile deţinute sau controlate de stat, 
datorită modificărilor legislative succesive 
care generează  incoerență și confuzie se 
utilizează excesiv procedura negocierii fără 
publicarea unui anunţ de participare la 
licitaţie. Această procedură utilizată este cu 
mult peste media de 5% în UE,  faţă de 
15% în România. 
 
Numirile în funcțiile cheie din justiție  

Alt domeniu delicat este legat de 
numirile în funcțiile cheie din justiție. În 
raport se menționează că numirile în 
funcțiile cheie din justiție oferă o 
imagine mixtă, cu proceduri care se 
desfăşoară în mod deschis, transparent şi 
bazat pe merite, în timp ce altele sunt 
deschise criticilor avînd în vedere 
interferenţele politice care afectează 
durabilitatea procesului de reformă. În 
acest sens este apreciată capacitatea de 
rezistenţă a instituţiilor anticorupţie în 
faţa diferitelor presiuni. 
  
Dezbaterile ce privesc modificarea 
Constituţiei  
Referitor la intenția de modificare a 
Constituţiei din acest an, în raport se 
apreciază că, va fi important ca CSM să 
aibă oportunitatea de a se exprima cu 

                                                 
1 Experţii europeni consideră că rata detectării şi 
notificării conflictelor de interese de către 
autorităţile responsabile de achiziţiile publice este 
scăzut în comparaţie cu amploarea riscurilor reale 
legate de acest aspect. (Raportul privind 
Mecanismul de Cooperare şi Verificare dat 
publicităţii în 03.02.2013). 

privire la tot ce ţine de sistemul judiciar. 
Din această perspectivă, angajamentul 
Guvernului de a consulta Comisia de la 
Veneţia cu privire la modificarea 
Constituției este un semn important al 
angajamentului României de a respecta 
valorile europene. 
 
2. Cauzele ineficienţei managementului 
public  

Măsurile luate ca efect al crizei, 
reţin atenţia diferitelor instituţii financiare 
internaţionale (Banca Mondială), care 
remarcă o creştere uşoară a calităţii actului 
de guvernare, prin dublarea indicatorului 
anual de eficienţă guvernamentală, cu 
mențiunea că spaţiul rămas de îmbunătăţit 
rămîne semnificativ. Astfel, au fost 
desfiinţate, comasate sau restructurate 
agenţii guvernamentale, iar prin impunerea 
normativelor de personal în autoritatea 
publică centrală şi locală, aparatul bugetar 
a fost redus, mai degrabă pe cale naturală, 
cu peste 200 000 de persoane în ultimii 
ani2. Mai eficientă, dar în același timp 
păguboasă sub aspectul abordării globale, a 
fost restricţionarea angajări în sectorul 
public, prin ocuparea unui post la șapte 
posturi vacantate. Astfel, cheltuielile de 
personal au fost reduse cu 5,8 puncte 
procentuale în perioada 2010-2012, iar 
cheltuielile de investiţii au crescut cu 5,5 
puncte procentuale în aceiași perioadă. 

Întrebarea firească de pus este 
dacă restructurările făcute, numai ca 
urmare a crizei şi a cerinţelor formulate de 
finanţatorii externi, au fost suficiente în 
condiţiile în care măsurile se justificau ca 
necesare şi trebuiau realizate pentru a 
reduce sarcina bugetară cu cheltuielile 
curente în favoarea celor pentru investiții 
publice care să dea semnale pozitive 
relansării economiei.  

În relație directă cu problemele 
enunțate mai sus devine grav faptul că, în 

                                                 
2 O analiză a ZF, din 16 martie 2012, arată că, din 
cei 200.000 de bugetari, 75% au fost restructuraţi 
prin pensionare, comparativ cu reducerile de joburi 
din sectorul privat, unde reducerea a 700.000 de 
posturi de la începutul crizei până în anul 2012 a 
fost mult mai rapidă ca răspuns la efectele crizei. 
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ultima perioadă, în România, pe fondul 
ineficienţei managementului public, este 
contestat un model de societate care nu 
este capabilă să identifice şi să rezolve la 
timp probleme interne de disfuncţionalitate 
generate de capacitatea limitată a puterii 
executive de a acţiona eficient.  

Astfel, nemulţumirile diferitelor 
categorii sociale şi numărul nostalgicilor 
faţă de societatea care a funcţionat până la 
evenimentele din decembrie 1989 cresc, 
protestele de susţinere a politicilor de 
mediu se înmulţesc, iar antreprenorii şi 
executivii din mediul de afaceri sunt 
nemulţumiţi de faptul că executivul nu 
asigură predictibilitate şi stabilitate 
politicilor economice.  

Ineficienţa managementului public 
este generată de următoarele cauze: 

 Ineficienţa puterii legislative şi a 
celei executive, supradimensionată numeric 
şi ineficientă d.p.d.v calitativ, ca  număr 
excesiv de parlamentari şi de ministere, în 
comparație cu alte state; 

 Comunicarea defectuoasă a 
executivelor în spaţiul public; 

 Administrarea ineficientă a 
resurselor şi a potenţialului intern, 
generată de lipsa de viziune (ex. lipsa 
Master Plan-ului la Ministerul 
Transporturilor solicitat de UE corelat cu 
lansarea unui program de autostrăzi 
nefundamentate economic), de întârzierea 
unor măsuri aşteptate de reducere a 
nivelului fiscalităţii în România, 
dimpotrivă intervenindu-se cu măsuri 
impredictibile de creștere a fiscalității1, de 
                                                 
1 De exemplu, prin OUG nr.102/2013, s-a modificat 
baza de impozitare a impozitului pe construcţii fiind 
incluse și construcțiile speciale,  care obligă 
persoanele juridice române sau străine (societăţile 
comerciale, de stat sau private, regiile autonome şi 
companiile naţionale), mai puţin instituţiile publice, 
institutele naţionale de cercetare şi ONG-urile să 
plătească acest tip de impozit. Inadvertența vine din 
faptul că legiuitorul nu face diferenţa dintre 
,,patrimoniu” şi ,,proprietate” (impozitul urmînd să 
se plătească pentru toate construcţiile din grupa 1 a 
Catalogului mijloacelor fixe aflate în patrimoniu, 
nu în proprietate. Astfel, se introduc în baza 
impozabilă fără excepţie construcţiile speciale, de 
diferite tipuri: reţeaua naţională de drumuri şi 
autostrăzi, reţeaua de cale ferată, liniile de tramvai, 
barajele hidrocentralelor, termocentralele etc. Mai 

creşterea evaziunii fiscale şi de 
nesimplificare a sistemului fiscal etc; 

 Transparenţa decizională 
deficitară, ca efect al practicării unui 
management public autoritar, devenit 
practică a guvernelor după evenimentele 
din decembrie 1989, dovedit de angajările 
de răspundere pentru acte normative 
esenţiale şi de numărul mare de ordonanţe 
de urgenţă adoptate fără dezbatere publică 
și parlamentară; 

 Lipsa de perspectivă pentru locuri 
de muncă în România, demonstrată de 
deplasarea forţei de muncă în străinătate 
cauzată de salariile mici, de lipsa locurilor 
de muncă şi de nereducerea şomajului2. 

 Sistemul netransparent de finanţare 
al partidelor, nejustificat din punct de 
vedere al volumului veniturilor şi 
cheltuielilor înregistrate, comparativ cu 
sumele cheltuite efectiv; 

 Alocarea resurselor financiare 
publice pe criterii politice, din fondul de 
rezervă al guvernului, în defavoarea 
dezvoltării durabile și sustenabile. 

 Incompetenţa, cauzată de modul în 
care se fac numirile şi promovările în 
administraţia publică prin politizarea ei 
excesivă, avînd în vedere că selecţia 
managerilor în sectorul public se face 
preponderent pe criterii politice. 
Politizarea excesivă a managementului în 
sectorul public este explicaţia pentru care 
în România companiile de stat nu sunt 
performante, spre deosebire de alte state, 
care performează cu ajutorul sectorului de 
stat ( Polonia).  

În susținerea  afimației de mai sus 
sunt relevante datele din memorandumul 
de intelegere încheiat de Guvern cu 
Comisia Europeană (publicat în noiembrie 
                                                                       
mult, în buget au fost luate în considerare venituri 
suplimentare de 500 milioane de lei (deşi estimarea 
iniţială a fost de 2 miliarde de lei, neacceptată de 
FMI, datorită slabei capacităţi de colectare).  
2 După „The Economist” (ianuarie 2014), din cele 7 
milioane de români activi pe piaţa muncii, 
aproximativ 1,1 milioane au o slujbă sigură în 
sectorul bugetar, aproape 3 milioane au plecat 
(aproximativ 1 milion în Italia, un milion în Spania, 
jumătate de milion în Franţa, 400.000 în Germania 
şi 120.000 în Marea Britanie), ca urmare a ritmului 
lent al reformelor, după aderarea la UE.  
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2013) prin care Guvernul s-a angajat să 
reducă arieratele la societățile de stat, de la  
suma de 8,2 miliarde lei înregistrată în 
iunie 2013 (aproximativ 1,3% din PIB) la 
3,7 miliarde de lei până în iunie 2014 
(aproximativ 0,6% din PIB)1.  

La nivelul companiilor de stat din 
România demersul de profesionalizare a 
managementului este un proces dificil, ca 
urmare a faptului că nu se face distincţie 
între abordarea profesională şi cea politică. 
În acest context, trebuie spus că și în 
statele dezvoltate, liderii politici fac 
numirile în funcţii publice importante de 
conducere, dar într-o limită rezonabilă şi 
pe bază de competenţă profesională. Dacă 
în companiile private se angajează 
headhunteri pentru a găsi CEO-ul potrivit 
să aducă business-ul pe creştere şi care are 
fixate obiective de performanţă, în 
companiile de stat din România, numirile 
determină de regulă fluctuaţii nejustificate 
de personal.au plecat 

 
3. Ineficiența managementului public în 
anul 2013 

Aspecte privind ineficiența 
managementului public în gestionarea 
economiei se înregistrează în întreaga 
perioadă după anul 1989 și acestea ies în 
evidență -ca studiu de caz- și în anul 2013. 
Astfel, anul 2013 a înregistrat o serie de 
nerealizări în economie, care au influenţat 
negativ nivelul resurselor financiare 
publice colectate la buget și au dus la 
reducerea investițiilor publice2. 
Nerealizările au fost generate de 
managementul public ineficient și s-a 
concretizat în nivelul redus de colectare al 
veniturilor bugetare, în rata scăzută de 
absorbţie a fondurilor europene, în 
privatizări nefinalizate, în creșterea 
numărului de firme în insolvenţă și în 

                                                 
1http//www.business.ro accesat în 24 din 21 
Noiembrie 2013  
2 Veniturile bugetare au fost cuprinse în buget cu o 
rată de creştere de 8,4% în 2013 faţă de 2012, dar 
au crescut cu numai 4,5% în decursul primelor nouă 
luni ale anului 2013, iar investiţiile publice au 
scăzut în aceiaşi perioadă cu 11%.( Raportul 
Consiliului fiscal pe anul 2013)  

diminuarea încrederii investitorilor în piaţa 
de capital etc.  

 Gradul redus de absorbţie al 
fondurilor europene, demonstrează faptul 
că finanțările din fonduri europene nu sunt 
folosite la nivelul alocărilor3 , deși acestea 
sunt soluţia sigură de finanţare cu costuri 
mici a economiei pe componenta de 
dezvoltare, în condiţiile în care băncile 
străine au redus liniile de finanţare 
destinate subsidiarelor din România, iar 
investiţiile străine sunt la 27% din nivelul 
înregistrat în perioada de dinainte de criză. 

 Eșecul privatizării CFR Marfă, 
după ce firma desemnată câştigătoare a 
licitaţiei, nu a achitat suma de 170 mil. 
euro, necesară pentru preluarea pachetului 
de acţiuni de 51%4. 

 Neprivatizarea Cupru Min, 
demarată încă din anul 2012, iar Ministerul 
Economiei, numai după eşecul privatizării, 
a fost mandatat de Guvern să caute un 
investitor, trader sau producător din 
domeniu, pentru a finanţa activitatea 
companiei cu fonduri de minim 40-50 
milioane euro. 

 Intrarea în insolvenţa a Oltchim, la 
începutul anului 2013, unde statul deţine 
prin Ministerul Economiei 54,7% din 
acţiuni ( scoase la vînzare )  și care din 
cauza datoriilor foarte mari de peste 700 
mil. euro, nu au trezit interesul 
investitorilor pentru a se cumpăra.  

 Rezilierea contractului de 
construcţie al Autostrăzii Transilvania, 
încheiat cu firma Bechtel5. Acest contract, 
care se reziliază după 10 ani şi după ce 
România a plătit peste 1,4 miliarde de euro 
pentru doar 52 de kilometri de autostradă 
finalizaţi şi alţi 60 de kilometri care sunt 
doar pe jumătate construiţi, va rămîne 

                                                 
3 Faţă de angajamentul asumat, de a atrage până la 
sfârşitul anului 2013 un procent de 50% din 
fondurile alocate pentru perioada actuală de 
programare, acesta a fost reconsiderat în noiembrie 
2013 la 30%,. 
4 http//www.business24, 21 Noiembrie 2013 

5 Contractul cu firma Bechtel a fost semnat, în anul 
2003, pentru construcţia a 415 kilometri de 
autostradă şi se ridica la aproximativ 2,2 mld. de 
euro, sumă ce a fost ulterior suplimentată de 
diferitele forţe politice aflate la guvernare. 
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exemplul cel mai clar despre ceea ce 
înseamnă management public ineficient  în 
administrarea resurselor financiare publice.  

 Nefinalizarea din cauza unor 
motive procedurale, respectiv pentru 
neaprobarea prin hotărîre de guvern a 
memorandumului încheiat cu The 
Rompetrol Group1.   

 Lipsa de progres în asigurarea 
managementului privat în companiile de 
stat2, ca efect al presiunilor politice 
exercitate asupra consiliilor de 
administraţie, care refuză listele „private” 
întocmite de headhunteri sau asupra 
managerului privat care „se retrag” pentru 
că nu pot îndeplini angajamentele asumate 
în mandat. Astfel, în echipele de 
management privat ajung persoane cu 
activitate în sfera politică sau chiar 
manageri care nu au experienţă în mediul 
privat. Păgubos pentru buget este faptul că, 
firmele de executive search au fost plătite, 
chiar dacă plasarea persoanelor  a fost 
nereuşită. 

 Neîncrederea investitorilor în piaţa 
de capital, ca urmare a unor fraude şi 
furturi de acţiuni3. 
 

                                                 
1 Legea de aprobare a Memorandumului de 
înţelegere între statul român şi The Rompetrol 
Group, semnat la Bucureşti în 15 februarie 2013 a 
fost aprobată de Parlament în octombrie 2013, dar 
legea fost declarată ca neconstituţională de către 
Curtea Constituţională. În ianuarie 2014, Memo-
randumul, după aproape un an, a fost aprobat de 
Guvern și prevede că statul român, care controlează 
44,6% din acţiunile Rompetrol Rafinare, să cedeze 
un pachet de 26% grupului Rompetrol, acţionarul 
majoritar al companiei, pentru 200 mil. dolari. În 
schimb, Compania petrolieră de stat KazMunaiGas, 
din Kazahstan, care controlează grupul Rompetrol, 
se angajează să constituie un fond de investiţii 
kazah-român, în care Rompetrol să deţină 80% din 
acţiuni şi statul român 20%, care să investească în 
următorii ani un miliard de dolari în proiecte din 
sectorul energetic. 
2 Proiectul „CEO privat la stat” a fost lansat în anul 
2011 prin OUG nr.109 din 30.11.2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
publicată în monitorul oficial nr. 883 din 14 
decembrie 2011 
3 De ex. la firma de brokeraj Harinvest, o parte din 
clienţi şi-au pierdut acţiunile din cauza tranzacţiilor 
ilegale ale angajaţilor şi a furtului de acţiuni. 

4. Posibilități de creștere a 
performanței managementului public 

Pentru creșterea performantelor 
economico-sociale ale instituţiilor publice, 
a administraţiei publice în general, o 
condiţie determinantă este modernizarea 
managementului public. 

Managementul public într-o 
democraţie reală pentru a contribui la 
dezvoltare economică  poate deveni 
performant prin politici publice care să 
vizeze: 

 Eficientizarea raporturilor dintre 
administrația publică centrală şi locală, 
prin măsuri care să aibă în vedere :  

- restructurarea, numărului de 
decidenţi politici, supradimensionat 
numeric, ca număr de parlamentari şi de 
ministere în scopul eficientizării 
cheltuielolor publice.  

- dimensionarea optimă a numărului 
de unităţi administrativ teritoriale, având în 
vedere că din numărul total al 
comunităţilor rurale, în România, două 
treimi nu-şi asigură din venituri proprii 
cheltuielile de personal şi că există comune 
care au numai 150 de locuitori4. 

- descentralizarea competenţelor 
centrale şi reorganizarea administrativă pe 
seama regiunilor, dar nu intempestiv (dacă 
nu merge una, merge alta) cu respectarea 
unor norme minime de transparenţă, de 
dezbatere publică şi parlamentară (nu prin 
asumarea răspunderii); 
- alocarea resurselor financiare 
publice cu respectarea prevederilor legale 
și prin renunțarea la clientelism politic5, 
- crearea unui sistem informațional 
integrat al administrației publice centrale şi 
locale. 

 Promovarea decidenților publici  
pe criterii profesionale de performanţă, în 

                                                 
4 Vezi, Planul de dezvoltare a spaţiului rural, editat 
de MAI, septembrie 2011. 
5 Expert Forum, a cuantificat în perioada 2004 – 
2011, indicele clientelismului politic ca raport între 
sumele alocate localităţilor şi comunelor cu primari 
care făceau parte din partidele aflate la putere şi 
cele alocate primăriilor cu lideri din opoziţie, 
ajustate în funcţie de numărul de unităţi teritoriale. 
Un maximum de clientelism politic a fost 
înregistrat în perioada 2007 - 2008. 
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funcție de performanţa din domeniul în 
care au pregătirea educaţională, calificarea 
si experienţa relevantă, în urma selctării lor 
de către firme independente; 

 Evaluarea trimestrială şi anuală a 
performanţei decidenţilor publici numiţi 
politic, prin firme independente de audit şi 
pe baza unui sistem de calificative, în 
functie de care să se acorde bonus-uri, să 
se recurgă la demiteri sau la urmăriri 
penale, după caz; 

 Asigurarea unor bugete limitate şi 
unitare din bugetul de stat pentru 
finanţarea campaniilor electorale, care să 
dea șansa de participare la alegeri și 
candidaților competenți fără susţinere 
politică şi pentru a elimina riscul de 
corupţie, fenomen care stîrnește îngrijorare 
și în alte state1. 

 Promovarea unor măsuri de 
stimulare a creşterii economice și de 
încurajare a consumului. 

În demersul de stimulare a creșterii 
economiei, aceasta, trebuie privită şi 
analizată ca un business, în mod deosebit 
în sectoarele care au şanse să devină 
performante. Aceste sectoare identificate 
sunt: agricultura, informatica, investiţiile în 
infrastructura de transport, de mediu, 
energia alternativă sau turismul. Acordarea 
unor stimuli financiari pentru aceste 
sectoare se justifică şi vor contribui la 
dezvoltarea şi a celorlalte sectoare. 

Un sector public eficient şi decizii 
publice fiscale riguros fundamentate ar fi 
contracarat mult mai bine efectele crizei 
economice și a recesiunii care a urmat. 
Anii de cădere economică 1997, 1998 şi 
1999, urmaţi de o revenire a economiei ca 
rezultat al reducerii ratei fiscalităţii, pot fi 
comparaţi cu anii 2009, 2010 şi 2011. 
Diferenţa este dată însă de faptul că, în 
anul 2000 a fost posibilă relaxarea fiscală 
deoarece România avea o datorie publică 

                                                 
1 „Inegalitatea crescândă, combinată cu un sistem 
viciat de finanțare a campaniilor electorale, riscă să 
transforme sistemul juridic al Americii într-o 
mascaradă de justiție”, Joseph E. Stiglitz, Prețul 
inegalității; Cum societatea divizată din ziua de 
astăzi ne pune în pericol viitorul, Ed. Publica, 
București, 2013, p.339 

de 10 ori mai mică față de anul 20132, iar 
scăderea impozitului pe profit de la 38% la 
25% şi reducerea la zero a impozitului pe 
profit pentru export urmată de o majorare 
treptată în următorii ani au fost factori 
pozitivi pentru relansarea economică ce a 
urmat.  

O reducere a fiscalităţii este 
necesară şi posibilă în România, avînd în 
vedere performanța economiei de creștere 
cu 3,5% în anul 20133, contrar tuturor 
estimărilor, și cunoscute fiind 
constrângerile bugetare4 din anul 2013. 
Spaţiul de relaxare fiscal poate fi asigurat 
de creşterea gradului de colectare al 
veniurilor bugetare, de stimularea bine 
fundamentată a consumului, de 
intensificarea măsurilor de combatere a 
evaziunii fiscale precum şi de creşterea 
gradului de absorbţie al fondurilor 
europene, aspecte care au produs efecte 
pozitive în alte state5.  

                                                 
2 Datoria publică a României era în 2000 de 25.3 
mlde. Lei și au ajuns în 2013 la 250 mlde.lei, 
http//www.zf.ro, accesat în 19.09.2013. 
3 http//www.zf.ro, accesat în 14.02. 2013 . 
4 Vezi Iosif Moldovan, Bugetul de stat. 
Constrângeri pentru 2013, în „Procedia Economie 
și Finanțe”, FINE 442, „La construcţia bugetară 
pentru anul 2013 a fost nevoie să se ia în calcul, în 
primul rând, un volum mare de alocări bugetare 
pentru finanţarea unor cheltuieli publice cu termen 
de scadenţă cert în acest an, după cum urmează: - 
plata pensiilor indexate cu 4%, (în sumă de 500 mil. 
euro în plus faţă de anul 2012); - restituirea 
reţinerilor nelegale de la pensionari pentru 
contribuţii de sănătate (100 mil. euro); - plata 
reîntregirii salariilor personalului bugetar (tranşa a 
doua de 1,1 mld. euro); - asigurarea cofinanţării 
proiectelor europene cu un miliard de euro mai mult 
faţă de anul 2012; - plata restanţelor către furnizorii 
de medicamente (800 mil. euro); - finanţarea 
proiectelor de investiţii publice în derulare 
(aproximativ 7,8 miliarde de euro, din care 2,5 mld. 
euro vor fi accesate din fonduri europene); - plata 
dobânzilor la împrumuturile angajate de stat (2,5 
mild. euro); - plata contribuţiei României la bugetul 
UE (1,4 mld. euro); - plata datoriilor de natură 
salarială, stabilite ca urmare a unor hotărâri 
judecătoreşti definitive (2,1 mld. euro)”. 
5 Polonia, de exemplu, a înregistrat o creştere a PIB 
de peste 4%, în anul 2011, bazată pe consumul din 
producţia internă, pe absorbţia accelerată a 
fondurilor europene şi pe scăderea taxelor și a 
contribuţiilor sociale. 
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Din păcate, în România, decidenţii 
publici/politici repezentativi, îşi 
concentrează atenţia spre lupta politică, în 
interesul propriu sau al partidului pe care-l 
reprezintă. În preocupările acestora, 
economicul şi politicul nu sunt abordate ca 
un tot în care economicul trebuie să 
primeze şi a căror intercondiţionalitate este 
vitală pentru construcţia unei economii 
durabile.  

O relaţie optimă între economic şi 
politic  se poate realiza numai cu decidenți 
publici/politici, cu un grad ridicat de 
profesionalism și perspicacitate, cu o foarte 
bună conduită morală şi cu un simţ 
dezvoltat al datoriei şi al respectului faţă de 
interesul general.  

 Acceptarea şi înţelegerea 
necesităţii procesului de schimbare a 
mentalităţilor în sectorul public, cu efect 
de multiplicare în celelate sectoare. 

Performanţa managementului 
public este condiţionată de următoarele 
elemente de referinţă: răspundere, 
responsabilitate, transparenţă, bună 
comunicare şi receptivitate la schimbare. 
Dacă primele elemente sunt asigurate de 
regulă prin lege şi sunt analizate în funcţie 
de modul cum sunt respectate, ultimul este 
dat de mediul în care îşi desfăşoară 
activitatea instituţiile publice, caracterizat 
prin schimbare.  

Schimbarea în sectorul public este 
inevitabilă, însă, prin modul în care se 
face, în cele mai multe cazuri este 
percepută ca o ameninţare care produce 
efecte negative (vezi restructurarea şi 
reorganizarea ANAF, descentralizarea 
etc.).  
  
Concluzii 

Eficientizarea managementului 
public în România este condiționat de o 
administraţie publică bazată pe instituții de 
calitate, structurate pe criterii de eficienţă, 
eficacitate şi de economicitate. Acestea 
trebuie dimensionate optim sub aspect 
cantitativ și calitativ pentru  a asigura 
eficiență procesului bugetar, echilibru 
macroeconomic şi pentru a reduce 
birocraţia.   

În analiza ineficienței 
managementului public din România sunt 
relevante concluziile din Raportul 
Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare, care identifică problemele ce 
afectează eficiența managementului 
public din România, dar mai importantă 
este voința și efortul decidenților 
publici/politici, care trebuie să-și 
reconsidere substanțial poziția față de 
administrația publică. În multe cazuri, 
prin modul în care se promovează și se 
implementează  politicile publice, 
decidenții publici/politici se dovedesc 
tributari unor interese imediate sau de 
grup, care sunt paralele cu ceea ce se 
cheamă administrație publică eficientă. 

Cunoașterea cauzelor care 
generează ineficienţa managementului 
public din România și posibilitățile de 
creștere a performanței managementului 
public, identificate în lucrare - fără 
pretenția de a le epuiza - pot fi premise 
importante pentru eficientizarea 
administrației publice, ca și condiție 
majoră a integrării în Uniunea 
Europeană. 
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Principiul supremației individuale 

presupune că „nu omul există pentru 
societatea, ci societatea – pentru om”.  Cu 
alte cuvinte, moralitățile absolute devin 
relative:  ele sunt obligatorie pentru un 
individ numai în măsura utilă personală. În 
plus, acest principiu exclude așa forme 
recunoscute ca datoria civică, cum ar fi 
apărarea patriei.  

Ca să putem concepe societatea 
civilă în starea actuală trebuie să o studiem 
din momentul apariției cetățeanului ca un 
individ și parte autonomă a societății, care 

dispune de o serie de drepturi și libertăți, 
dar și îndatoriri și responsabilitate pentru 
acțiunile sale. Factorii care au condiționat 
apariția societății civile, în considerații mai 
multor specialiști în domeniu respectiv, 
sunt următorii: a) apariția proprietății 
private (anume aceasta este un component 
inerent al societății civile); b) apariția 
economiei de piață, în care de unul singur 
este greu să supraviețuiești; c) 
responsabilitatea statului de a satisface, la 
un nivel înalt, interesele și necesitățile 
cetățenilor săi (acestea sunt multe și 
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diverse, diferite grupări sau asociații 
acumulează și generalizează interesele 
asemănătoare)1.  

Specialiștii definesc trei forme ale 
societății civile: 

1. Comunitate civilă antică 
(polis), la această etapă „societatea civilă” 
și „statul” nu sunt diferențiate, sunt 
percepute ca sinonime. A fi parte a 
societății însemna a fi cetățean, care 
dispune de drepturi și îndatoriri. În același 
timp aceasta însemna să fii parte a statului, 
ceea ce îl determina pe cetățean să 
acționeze conform legii acestuia. 

2. Comunitate civilă medievală 
(orașele-stat feudale), aceasta este bazată 
pe proprietate privată corporativă de clasă. 
În componența acestei comunități civile 
intrau organizațiile create pentru protejarea 
intereselor individuale, de grup și ale celor 
de clasă – cluburile aristocraților, uzine, 
caste, organizații militare etc. 

3. Societate civilă modernă, 
formată la sfîrșitul sec. al XVIII-lea – 
începutul sec. XX. Perioada modernă de 
dezvoltare a societății civile se împarte în 
trei etape, fiecăreia dintre etape îi 
corespunde un oarecare model sau tip: 
concurențial, coerent, plural. 

Principiul individualismului apare 
ca un principiu normativ-ideal: permite de 
a păstra demnitatea personală în faţa 
societății şi să-și aprobe suveranitatea 
civilă personală.  Principiul respectiv 
reiese din „contractul civil”, care 
presupune că oamenii intră în relaţii între 
ei înşişi şi statul în măsura în care ei 
acceptă acest lucru.  Principiul de „contract 
civil” al cetăţenilor înseamnă că nimeni nu 
vă poate forța la relaţii şi acorduri publice, 
ele fiind valabile numai în măsura în care 
un individ în mod voluntar le-a acceptat ca 
subiect al relațiilor contractuale echitabile.  

În al doilea rând, acest principiu 
duce la apologetică a aşa-numitei stări 
naturale: dacă om va fi lăsat la propria sa 
natura, să nu fie reeducat, să nu fie presată 

                                                 
1 Gabriel Almond, Sidney Verba, Cultura civică: 
Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni, Du-
Stab, București,. 1996, p. 47 

voia lui în toate privinţele, rezultatele vor 
fi mai bine decât atunci când se procedează 
altfel.  
  Principiul de stare naturală are o 
semnificaţie normativă: este ipoteza ideală 
fără de care nu se poate fundamenta 
autonomia individuală în faţa societăţii şi 
demnitatea sa civică. Ipoteza aceasta a 
devenit baza democraţiei occidentale și 
reflectă percepţia socială şi statutul „clasei 
de mijloc”.  Această atitudine specifică a 
fost destinată să devină un standard 
universal pentru societățile care au decis să 
se democratizeze în zilele noastre. 
Problema este doar în faptul că istoricul 
politic al societăților așa numite 
occidentale arată că principiul 
individualismului nu este o stare naturală a 
omului, ci un rezultat dificil şi provocator 
al confruntării între cetățean și stat ca 
actorii principali în viața unei societăți. 
Este vorba, pe de o parte, despre oprirea 
certurilor interminabile civile şi războaiele 
prin concesii locale şi individuale de 
drepturile şi libertăţile personale în folosul 
arbitrului centralizat numit „serviciu la 
stat” capabil cu „un pumn de fier” să aduce 
pacea şi ordinea.  Pe de altă parte, pentru a 
evita abuzul a organelor de stat în 
controlarea politică asupra vieţii umane, 
degradarea în despotism, și atac la 
bunăstarea personală şi demnitatea a 
cetățenilor statului respectiv.  

 
Bazele societății civile în viziunea 
gînditorilor contemporani 

Filosoful american John Rawls este 
unul dintre cei mai cunoscuți gînditori 
politici ai secolului XX. Contribuția sa la 
conceptul de „societate civilă”  este teoria 
sa despre justiție. El a formulat o serie de 
standarde prin care să se determine 
diversele mijloace de alocare a bunurilor 
primare – drepturile, venitul, puterea, 
oportunitățile, bunăstarea și auto-respectul. 
El vorbește și despre un văl al ignoranței, 
care presupune că poziția și situația cuiva 
nu este cunoscută. Aceasta face posibilă 
decizia privind distribuirea bunurilor 
primare să fie bazată pe asigurarea unei 
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vieți decente pentru cei în situații grele, 
ridicarea acelui văl al ignoranței. A 
adăugat la principiul de libertate egală, 
care include dreptul tuturor oamenilor de a 
vota și deține un oficiu public, libertatea de 
exprimare, a conștiinței, a gîndirii, 
libertatea de asociere, dreptul la proprietate 
privată, și datorită procesului de drept, el a 
mai adăugat un principiu, cel al 
oportunităților egale de a concura pentru 
orice poziție în cadrul societății. Aceste 
principii subliniază idea lui Rawls de 
liberalism politic, în care el face diferență 
între domeniul politic, constituit din 
instituții publice și structuri sociale și 
domeniul cultural non-public, în care 
oamenii interacționează cu alții în diverse 
asociații în corespundere cu doctrinele 
morale. Rawls consideră democrația 
constituțională forma de guvernămînt 
perfectă, pentru că permite existența 
pluralismului, care duce la o stabilitate, la 
un consens constituțional, care poate fi 
atins prin drepturi egale și deschidere spre 
compromis. 

Sunt cunoscute și alte tentative de 
sintetizare a conceptului de societate civilă. 
Una îi aparține lui S. Giner, iar definiția 
propusă de acesta este următoarea: „o sfera 
a drepturilor individuale si a asociațiilor 
voluntare dezvoltata istoric, în care 
competiția politica pașnica a indivizilor si 
a grupurilor pentru apărarea preocupărilor 
intențiilor si intereselor lor variate este 
garantata de stat”. Pentru Giner există cinci 
dimensiuni ce caracterizează societatea 
civila: individualism (individul este singura 
si ultima realitate a vieții sociale; grupurile 
sociale sunt numai agregate ale voințelor 
individuale); sfera privata (ca opusa 
participării în acțiunea politică sau viața 
publică), piața (competiție în toate sferele 
vieții sociale), pluralism (puterea e difuza 
în toata societatea si este fragmentata pe 
baza diferitelor diviziuni ideologice) si 
clasa (rezultatul neintenționat al 
competiției pentru mărfuri si putere). 
Filosoful britanic Anthony Black lărgește 
perspectiva interpretării factorilor de 
formare a societății civile: pe de o parte, 

societatea civila semnifica „libertatea 
umană, egalitatea în fața legii și 
proprietății”, pe de alta „valori comunitare, 
ajutor mutual și onoarea de breaslă”1.  

 
Realizarea politică contemporană a 
principiului de individualism 
   Principiul individualismului cu 
toate postulatele sale promovează primatul 
societăţii civile faţă de statul, organele 
statale.  Stare naturală civilă se bazează pe 
relaţii de schimb între indivizi suverani și 
egali.  Aceasta este o situație normală cînd 
două persoane civile, egale în drepturi, 
îndeplinesc toate nevoile lor pe principiul 
reciprocității.  Astfel, pentru a satisface 
nevoile sau a avea alte beneficii indivizii 
nu au nevoie de statul ca atare, deoarece ei 
își satisfac nevoile lor pe baza principiului 
iniţiativei individuale.  
  Paradoxul fundamental al 
democraţiei contemporane este că ea 
presupune un mod non-politic de viaţă 
pentru majoritatea cetăţenilor, dar este 
numită democrația participativă.  
Democraţia clasică în Grecia şi Roma 
antică a fost participativă. Atunci 
democrația participativă într-adevăr era 
formată din cetăţeni, care împreună „au 
abordat principalele probleme ale vieţii lor 
în orașul-stat, numit polis. Astfel este 
evident, că democrația contemporană este 
reprezentativă. În cazul de față este vorba 
despre o alegere fundamentală: sau este 
instalată libertatea completă a vieţii private 
cu preţul neimplicării personale în treburile 
publice și delegării dreptului de vot 
anumitor persoane care se ocupă în mod 
profesional de politică sau cetăţenii direct 
participă la luarea deciziilor cu privire la 
întrebările colective generale.  Dar în cazul 
dat, ei nu au timp liber, nici chiar şi dreptul 
la viaţă privată. Pentru omul din polisurile 
antice Statul, adică aparatul administrativ, 
nu a fost un monstru de „mai sus”: el a fost 
un factor de decizie şi factor realizarea lor.   

                                                 
1 Dan Dungaciu, Darie Cristea, Istoria drepturilor 
omului și a societății civile, Ministerul Educației și 
Cercetării, Proiectul pentru Învățămîntul Rural, 
Chișinău, 2006, p. 13 
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  Deja în Europa medievală se 
formează cei doi poli de cetățeni: pe de o 
parte este o persoană specifică în toată 
varietate a rolurilor sale sociale, dar 
inegală în comparație cu ceilalți, care 
adesea este exploatată, şi pe altă parte se 
află un cetăţean abstract cu drepturile 
depline dar la distanţă de la necesităţile şi 
grijile sociale cotidiene.  Cea de a două 
prevedere este și numită democraţie 
formală.  

Societatea contemporană a separat 
un stil de viaţă politic de cel social-
individual, autoritarismul cotidian de 
democraţia formală. Zi de zi viaţa civilă 
individualistă este dusă de fapt doar de 
minoritățile antreprenoriale, în timp ce 
restul societății duce o viață sub jugul 
autoritarismului social nepolitic a 
stăpînilor reali: managerii uzinelor, 
fabricilor, companiilor și firmelor private. 
În timp ce, în sens politic, tuturor 
cetăţenilor li se oferă drepturi egale, care 
nu asigura echitatea în viața cotidiană ci se 
referă doar la o dată la fiecare 2-3 ani să 
vină și participe la alegeri. 

 Trebuie de spus că consumarea 
democraţiei reprezentative, care forţează 
majoritatea oamenilor să accepte  
antidemocratismul vieții civile cotidiene în 
schimb la un salariu mare şi confortul 
tehnic, nu se limitează doar la partea 
materială. Problema constă în faptul că 
stilul respectiv de viaţă privată și publică 
pasivă, a devenit un obicei, şi chiar o 
valoare pentru societatea contemporană de 
consum. Cetăţeanul, în viaţa sa de fiecare 
zi îşi încetează activitatea cetăţenească, 
deleagă dreptul său la participare 
„persoanelor competente” care îl bucură cu 
scutire de răspunderea legată de viața 
socială.  Mulţi oameni valorează dreptul 
lor de a nu participa în viața politică nu 
mai puţin decât alții – dreptul de a 
participa. Și care sunt tendințele și efectele 
a acestor atitudini în democrația 
contemporană este un lucru discutabil. 
Democraţie Participativă necesită așa o 
angajarea profesională, stres şi 

responsabilitate, că nu fiecare cetățean este 
gata să-o accepte psihologic.  
  O altă trăsătură funcţională a 
principiului individualismului este ceea ce 
o face indispensabilă în sistemul 
democraţiei reprezentative, se bazează pe 
caracterul „ex-grup”. În cazul în care 
oamenii ar fi votat la alegeri ca membri ai 
unor comunităţi sociale, distribuţia 
voturilor, în linii generale, ar fi cunoscut în 
prealabil (bazat pe raportul numeric dintre 
grupurile relevante în societate).  În acest 
caz procedura deschisă de vot ar fi fost, în 
general, de prisos.  Întregul sistem de 
manipulare electorală, agitaţie şi 
propagandă vine de la faptul că relațiile 
indiviziilor în cauză cu grupele lor sociale 
nu sunt durabile, astfel încât alegătorii pot 
fi manipulați în lupta pentru voturile lor. În 
acelaşi timp, fără un minim de mobilizare 
intergrupală a societăţii aceasta ar deveni, 
de fapt, chiar o castă, dar naţiunea, la 
rândul său, n-ar putea să asigure o 
dezvoltare durabilă, unitatea şi identitatea.  

 
Parteneriatul civil ca perspectiva 
dezvoltării sociale 

În ştiinţele politice contemporane 
este cunoscută paradigma lui  Gary Becker 
– reprezentantul școlii de la Chicago care a 
primit Premiul Nobel în 1992 pentru 
lucrarea sa „Human capital” din 19641.  Ca 
un adept al tradiţiilor liberale Becker 
susține faptul că domeniul de aplicare al 
relaţiilor politico-statale vor fi reduse în 
continuare, cedînd calea în folosul 
relaţiilor de schimb, de parteneriat civil.  

Practic toate relaţiile publice el le 
interpretează ca așteptările economice 
asociate cu așteptările de rentabilitate 
economică posibilă a capitalului investit.  
Legea economică de economisire de timp 
Becker o aplică nu numai pentru procesul 
de producţie, dar, de asemenea, la cîmpul 
de consum. Acest lucru i-a permis să 
declare că teoria economică este universale 

                                                 
1 Library of Economics and Liberty, 
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Becker.ht
ml  (18.03.2014) 
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și poate explica toate relaţiile umane, fără 
excepţie.  
  Potrivit lui Becker, legea privind 
economisire a timpului funcționează în 
cazul de producere a mărfurilor la fel ca și 
în cazul consumului.  Din motivul 
respectiv omul modern preferă: 

- să cumpere un frigider şi să depoziteze 
produsele alimentare acolo în loc de 
pregătirea zilnică a mîncării; 

- să invite prietenii la un restaurant în loc 
să le servească acasă, etc.  

Astfel, societatea contemporană de 
consum este descrisă ca o societate care 
depune toate forţele pentru economisire 
timpului de consum, ce aduce la 
deprecierea acelor sfere de viaţă şi 
afacerilor umane, unde se pierde echilibru 
de folosire utilă a timpului.  
  Logica aceasta se rasfrînge asupra 
mai multor sfere de viața umană, mai ales 
asupra valorilor tradiționale ai societății. 
Spre exemplu, de ce scade fertilitatea în 
societatea modernă? Becker explică acest 
lucru prin legea de utilitate marginală 
(Marginal utility). Într-o societate 
tradițională copiii rapid deveneau maturi 
și, plus la aceasta, rămîneau  în familia ca 
lucrători și ajutau lui tata şi mama.  Deci, 
dragostea de copii la societățile 
tradiționale, consideră Becker, are aspect 
de comportament economic raţional, 
pentru că este vorba de fapt despre 
învestiții în copii ca învestiții de capital, 
care dădeau beneficii urgente şi 
semnificative.  În societatea de astăzi 
dimpotrivă copiii solicită mai multă atenție 
și pregătire, nu vor mai curând să devină 
autonome şi, pe de altă parte, acum părinții 
în vârstă nu prea pot avea speranţe pe 
copiii proprii, de aceea oamenii economiei 
moderne preferă să aibă mai puţine copii 
sau deloc1.  
  Reprezintă interes faptul că teoriile 
economice liberale oferă prioritatea 
relațiilor comerciale care condiționează 
relațiile politice și sociale, ceea ce 

                                                 
1 Geri S Bekker, Chelovecheskoye povedeniye: 
ekonomicheskiy podkhod, GU VSHE, Moskva, 
2003 

limitează posibilitatea în analiza și 
interpretarea proceselor de formare a 
individului și societății la etapa 
contemporană. În contextul acesta se poate 
de vorbit despre al doilea neajuns de 
interpretare a teoriilor liberale în privința 
dezvoltării societății civile contemporane. 
Este vorba de atitudinea fața de categoriile  
social vulnerabile a societății toţi cei care 
nu au nimic de oferit în cadrul relaţiilor de 
schimb echivalent.  Determinismul 
economic în forma curată consideră 
cultura, educaţia, calificările înalte, etica 
profesionala ca valori nu de ei înşişi, nu ca 
un fundal civilizat pentru existenţă, dar ca 
un mijloc de piața pentru beneficii 
imediate. Adică faci studii și obții 
calificative profesionale nu în scopul 
dezvoltării spirituale, ci de fapt de a obține 
mai mult profit din activitatea comercială 
proprie. Dar în realitate legea economică 
de utilitate marginală în cazul realizării ei 
în condiții absolute aduce la efecte 
negative - grupurilor profesionale şi sociale 
cu statut înalt sunt în scădere numerică şi 
în pierdere statutului în favoarea agenților 
economici de piaţă primitivă2.  
 Anume Gary Becker este unul din 
experții în domeniu care a criticat aplicarea 
primitivă a determinismului economic. El a 
fost unul dintre primii cercetători care 
teoretic au dovedit şi au justificat 
matematic faptul că investiţiile rentabile în 
ştiinţă, educaţie, sănătate, confort si igiena 
sunt de multe ori mai eficiente și 
profitabile, decât investițiile obișnuite în 
factorii de producție. Aceste descoperiri au 
adus la conștientizarea dimensiunii umane 
în economia contemporană și la trecerea în 
epoca postindustrială. Astfel tranziţia de la 
societatea industrială la societatea 
postindustrială se bazează pe valorificarea 
capitalului uman ca principala formă de 
avere.  În societatea postindustrială creşte 
valoarea intangibilă a resurselor 

                                                 
2 Ibidem, p. 79-118 
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nemateriale, în special referitoare la 
dimensiunea umană1.    
  În general se poate concluziona că 
principalul defect al determinismului 
economic contemporan este că acesta 
subestimează valoarea resurselor 
nemateriale a societății umane și factorilor 
de dezvoltare civilă. 
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 Gabriel Okoundji est un enfant du 
Congo parti pour les rives de la Garonne. 
C’est un Mwènè, celui qui a le pouvoir de 
dire et de transmettre la tradition en pays 
Tégué, un passeur de mémoire. Il vit en 
France, où la parole et l’écriture l’ont fait 
connaître. La langue française lui assure 
une large audience. L’écrivain profite des 
occasions qui lui sont données, salons du 
livre, débats festivals et rencontre pour 
témoigner par ses écrits, et – tradition de 
l’oralité – dire ses textes. Ainsi ce 26 avril 
2014, le Cercle d’Action culturelle et 
européenne de Bordeaux, que je préside, 
l’invite à un dîner au cours duquel il nous 
éclaire sur son œuvre. Car il a su devenir à 
la fois chez nous un témoin de premier 
plan de sa culture d’origine et un 
intellectuel inscrit dans son temps. Son 
œuvre est reconnue, et couronnée en 2010 
par le Grand Prix littéraire d’Afrique noire, 
« sorte de Goncourt africain » qui a surtout 
récompensé des prosateurs, mais deux 

grands poètes avant lui: Frédéric Pacéré 
Titinga, du Burkina Faso en 1982 et le 
Sénégalais Léopold Sédar Senghor en 
1996.  

Gabriel Okoundji habite 
aujourd’hui l’agglomération bordelaise où 
il travaille comme psychologue clinicien. 
Au cours de ses successives 
« transhumances », d’abord depuis le 
village d’Okondo-Ewo en terre Mpana 
jusqu’à la ville africaine au temps de ses 
études secondaires ; puis une fois venu 
l’âge d’étudiant, il effectue « le grand 
saut » en partant pour Bordeaux où il 
cultive une mémoire singulière de l’exil 
puisqu’il l’exprime magnifiquement par la 
puissance de la parole que l’écriture 
capture et fixe. Car le trajet, l’éloignement, 
la plongée dans le bain nouveau pour lui 
d’une Europe décalée exacerbent la 
perception de l’attachement aux racines, 
qui – il en est plus que tout autre persuadé 
– justifie sa vie en lui donnant du sens. 
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Son écriture révèle d’abord 
l’existence d’un jardin primordial, peuplé 
d’arbres immenses. Que l’enfant noir 
paraît petit à côté d’eux ! Les grands arbres 
relient la terre épaisse et lourde de 
l’Afrique dans laquelle s’enfoncent 
profondément leurs racines, au ciel 
immense : et entre les branches, là haut, 
brillent les étoiles. Les arbres relient le 
village au cosmos ; c’est le rôle que 
tiennent en Indonésie les cerfs-volants. Le 
rapprochement avec l’humaine condition 
est alors révélé par le rite d’enfouissement: 

« Voici l’arbre qui abrite le 
placenta de l’enfant 

l’arbre, dans son corps, est un arbre 
l’Homme, dans son corps est un 

Homme 
mais l’Homme et l’arbre ont un 

même corps ! »1  
Pourtant le risque reste grand que 

celui qui est allé vivre ailleurs se mue en 
« plante sans racine loin des lieux qui l’ont 
vu naître »2. Et s’il écrit, c’est pour 
conjurer le danger de l’oubli, qui guette, 
sournois la mémoire privée d’aliment 
quand elle devient muette. Bien des années 
plus tard, à l’occasion d’un voyage, il 
découvre la forêt de Montserrat au 
Portugal, qui lui rappelle la forêt originelle. 
Alors « les arbres qu’il observe 
déclenchent le mécanisme de la mémoire 
et agissent comme un antidote à 
l’intranquillité du poète »3; il balance à ce 
moment entre l’épanouissement ainsi 
décrit, 

« ma pensée trouve refuge 
Dans un océan de quiétude »4,  

et un douloureux autant que vif sentiment 
de sa précarité révélé à la vue d’une feuille 

                                                 
1 Gabriel Okoundji, Stèles du point du jour 
(Dialogue d’Ampili et Pampou), William Blake and 
Co, Bordeaux, 2011, p. 46 
2 Ibidem,  p. 19 
3 Jacques Chevrier, Gabriel Okoundji, poète des 
deux fleuves, La Cheminante, 2014, p. 145. Nous 
empruntons beaucoup à cet ouvrage 
4 Gabriel Okoundji, Prière aux Ancêtres, édition 
bilingue français-occitan, Fédérop, 2008. Dans 
Stèles du point du jour (Dialogue d’Ampili et 
Pampou), il en donne une raison forte p. 46 : 
”l’Homme et l’arbre ont même corps”. 

morte qui se détache d’un arbre de la forêt, 
puis tombe.  
 Alors qu’il marche en suivant la 
rive de la Garonne, il ne peut s’empêcher 
de penser avec émotion au fleuve Alima, 
affluent du Congo :            

              « O fleuve d’eau                            
lit de mes racines. »5  

D’ailleurs, « une forêt sans rivière n’est 
que pouvoir éphémère ».6 Ce fleuve Alima 
enserre la terre de Mpana et contribue à la 
définir, en délimitant son périmètre 
géographique mais aussi en lui affectant 
une consistance immatérielle: 

 « La terre de Mpana est debout, elle est 
debout 

dans ses veines, dans ses racines, 
ses racines de l’Alima 
à l’ouest de la cuvette, 

cuvette de lumières et de la noblesse 
la splendeur d’Okoyo et des ses chants. »7  

Après ces deux vers qui sont un hymne à la 
gloire de la rivière, Gabriel rappelle 
pourquoi cette terre des origines demeure 
vitale – au sens littéral – pour lui : 

 « La terre d’où l’on est né 
garde en nous ses traces : 

trace d’homme nommé 
trace d’une langue parlée 

trace d’un espace parcouru… »8   
 Autour du village originel rodent 
les bêtes sauvages qui peuplent le bestiaire 
enchanté. Ces animaux occupent une place 
de choix dans les contes africains, qui leur 
attribuent des caractères et des traits 
psychologiques humains. Le lièvre, malin 
et rusé, court dans la savane et dans les 
récits se joue des puissants. La méchante 
araignée dévoreuse et qui piège dans sa 
toile a pour domaine la forêt. Pour Gabriel 
Mwènè Okoundji, la panthère est l’animal 
totémique. Le troisième Chant de L’Ame 
blessée d’un éléphant noir a pour titre 

                                                 
5 Gabriel Okoundji, Vent fou me frappe, Fédérop, 
2003, p. 19 
6 Gabriel Okoundji, Cycle d’un ciel bleu, 
L’Harmattan, 2013, p. 12 
7 Gabriel Okoundji, Second Poème, L’Harmattan, 
2006, p. 34 
8 Gabriel Okoundji, Stèles du point du jour 
(Dialogue d’Ampili et Pampou), p. 46 
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« Sang de panthère »1. Et Gabriel proclame 
encore, haut et fort, comme il le fait dans 
d’autres poèmes: 

« Qui n’est pas le fils de la panthère 
n’est pas le fils de la panthère. »2  

 Les oiseaux sont présents en 
arrière-plan, étrangers à la promiscuité des 
hommes ; les singes aussi, mais eux 
proches des villageois. Le coq est un 
volatile différent puisque s’il peut prendre 
son envol, il déambule à l’ordinaire  au 
milieu des cases, spectateur attentif des 
humaines turpitudes. Au contact des 
villageois, il est guetteur de signes :  

« Le chant du coq fixe l’écoute de qui 
reconnaît  

que tous les chemins 
mènent au signe. »3  

 L’enfance de Gabriel s’écoule au 
village au milieu des femmes, de leur 
présence chaude, réconfortante et attentive, 
de leurs palabres, de leurs petites disputes. 
De ce monde familier émergent deux 
personnages qui prennent de l’ampleur à 
mesure que Gabriel grandit : l’oncle 
Pampou et la tante Bernadette Ampili, qui 
vit en pays Mbéti, toutes deux figures 
bienveillantes et énigmatiques. L’un 
comme l’autre détiennent un savoir qui 
n’est pas communicable de la façon 
rationnelle qui a cours en Occident ; on 
touche à l’incommunicable, et pourtant 
Gabriel n’hésite pas à écrire à propos de 
Bernadette : « Tout ce que j’écris est avant 
tout le fruit de la pensée de cette femme. »4 
Chef de la communauté, donc passeur de la 
tradition, le Mwènè doit transmettre le don 
d’initié reçu de Pampou et d’Ampili : « La 
transmission est nécessaire pour assurer 
l’équilibre du vivant ; elle n’a qu’un seul 
dessein, initier afin que l’être puisse par 
lui-même apprendre à faire confiance à sa 
fragilité. »5  

                                                 
1 Gabriel Okoundji, L’Ame blessée d’un éléphant 
noir, William Blake and Co., 2002 puis 2010 
2 Gabriel Okoundji, Chants de la graine semée, 
Fédérop, 2014, p. 51 
3 Gabriel Okoundji, Stèles du point du jour 
(Dialogue d’Ampili et Pampou), p. 32 
4 Gabriel Okoundji, Au matin de la parole, Fédérop, 
2009, Apic, 2013, p. 52 
5 Gabriel Okoundji, en ”Spirit”, 2011 

 Mais cela ne va pas sans 
contraintes, sans effort contre soi même, 
puisqu’est mise en jeu (et dans une certaine 
mesure) la liberté individuelle, à laquelle 
nous tenons tant (peut-être 
excessivement ?) en Occident. 

« Je suis condamné 
dans ma propre liberté 
celle de quelqu’un qui 

a reçu des ses pères, 
 de ses mères,  

de ses aînés 
 le don qui comble  

l’écoute. 
De ce don je me dois  

de transmettre l’écho.»6   
Gabriel invite fermement ses 

contemporains à prendre un soin jaloux de 
« l’autre héritage » en en faisant une force 
pour eux-mêmes. Quoique cela heurte 
l’individualisme exacerbé de la société 
occidentale. 

Il ressent une responsabilité 
d’autant plus grande dans la révélation et la 
pérennité du monde enchanté par la 
tradition, qui passe en Occident pour 
irrationnel et magique, que ce monde est 
fragile : la mort rode. Ampili, la tante-mère 
comme la nomme Gabriel, « est revenue 
mourir à Okondo, son village natal, en 
octobre 1994, dans l’ordinaire d’un jour 
dépossédé du pouvoir des ancêtres. Ces 
ancêtres qu’elle vénérait nuit et jour, dans 
l’or de son chant et les perles de larmes de 
ses pleurs. »7 L’année 2000 est l’année des 
deuils multiples. Papa Pampou à son tour 
disparaît en 2007. Il était un ndjimi, sorte 
de griot (dépourvu de l’allégeance à une 
caste qui est imposée en Afrique 
occidentale), c’est-à-dire homme de 
culture, tout à la fois conteur, historien de 
la mémoire du pays et des ancêtres et 
philosophe. C’est maintenant à lui, Gabriel 
Mwènè, pourtant si loin du pays Tégué, 
d’assurer seul le rôle de passeur de 
mémoire alors que son fils est encore 
enfant, mais un enfant qu’il sait plein de 
promesses : « L’âme blessée d’un éléphant 

                                                 
6 Gabriel Okoundji, Au matin de la parole, p. 59 
7 Gabriel Okoundji, Stèles du point du jour 
(Dialogue d’Ampili et Pampou), p. 16 
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noir reconnaît en toi son adresse »1 a-t-il 
annoncé – annonce prémonitoire – à 
l’occasion de la naissance de Mamonomé. 

L’Homme est un écrivain engagé, 
car « le monde est le corps de l’homme »27. 
Dans ses poèmes récents, il s’insurge 
contre les Intégristes qui s’attaquent à la 
vie, à la dignité humaine et à la tradition 
qui est leur support. Il fustige aussi bien 
ceux qui détruisent les statues géantes du 
Bouddha que les tombes des hommes 
saints. Dans le « Chant de la graine pour 
Tombouctou », il clame son indignation : 

       « Des armes à feu réclament 
des corps à abattre […] 

Des pioches déciment les 
monuments 

la menace s’étend comme une épée 
le sable du désert est trahi, l’homme 

est trahi ! »3  
Okoundji rend son écriture forte en 

usant de procédés stylistiques dont l’objet 
est de restituer autant que faire se peut 
l’oralité. Jacques Chevrier, bon 
connaisseur de ses poèmes et des 
techniques d’écriture, montre l’importance 
du pouvoir suggestif des sonorités de mots. 
Il relève que de la répétition de la voyelle 
soufflante s naît le mouvement : 

« La fureur est une danse du fond 
des âges 

…sur le front des saignements… »4  
Le poète répète des voyelles à sonorité 
chaude dans une succession de mots dont 
le sens reste proche, procédé qui donne à 
son verbe une force incantatoire : 

« Chant de mon sang de mon totem de ma 
peau 

averse du sang de mes gènes de mes 
veines. »5  

Ce même universitaire relève la répétition 
à onze reprises du groupe de mots « il lui 
dit », associé à un « lexique très sombre : 

                                                 
1 Gabriel Okoundji, L’Ame blessée d’un éléphant 
noir, p. 20 
2 Gabriel Okoundji, Chants de la graine semée, 
propos cité dans la Préface de Michel Suffran, p. 11 
3 Ibidem, p. 29 
4 Gabriel Okoundji, L’Ame blessée d’un éléphant 
noir, p. 39, cité par Jacques Chevrier, Op. cit., p. 
159 
5 Ibidem, p. 31 

absence, remous, brûlure, rognure, 
déchirure » dans le Second Poème6. Il 
retrouve l’alternance des couples jour et 
nuit, lumière et obscurité dans le « Verso 
solaire », 

« La nocturne des jours est arrivée dans la 
lumière de l’aube »7  

La disposition typographique des 
mots sur les pages suggère au plus près 
l’expression orale. Le « dégradé en 
escalier » traduit un décrochement de 
l’esprit – ou, si l’on préfère, du 
raisonnement – dans la dernière page du 
poème « Esprit du vent » : 
« de toi-même 

                           Esprit du vent 
                                              ne déclare pas 

                                  la chute du signe. »8 
Le retrait, l’italique mettent en valeur le 
questionnement. Un vide dans la phrase 
(un blanc sur la page) tient la place du 
silence dans le discours parlé. Et à ce 
propos, Michel Suffran remarque que « le 
non dit n’est pas fatalement l’inexprimé 
mais le substrat nécessaire à cette 
émergence qui devient, faute de mieux, la 
parole écrite ou proférée. »9  
 

**   
 Une des forces du message de 
Gabriel Okoudji est sa portée universelle,  
hors du temps. La langue française 
contribue à donner son audience mondiale  
au message, mais l’usage qu’il sait en faire 
rapproche son écriture de sa langue parlée 
d’origine. Il répond, par l’écriture, à la 
question – vitale – qu’il pose si bien : 
« comment nous éloigner de ce qui nous 
éloigne du sens de la vie ? »10 Si Gabriel 
est aujourd’hui un homme qui a sa place 
partout, c’est parce qu’il a su faire sa place. 
Qui lui permet aussi bien d’aborder les 
questions fondamentales de la vie, de la 
                                                 
6 Ibidem, p. 160 
7 ”Verso solaire”, p. 22 
8 Gabriel Okoundji, L’Ame blessée d’un éléphant 
noir, p. 16 
9 Citation de Michel Suffran reprise de ”La Trame”, 
No. 2, par Jacques Chevrier, Op. cit., p. 177 
10 Gabriel Okoundji, L’utopie selon le poète, dans 
L’Atlas des utopies, Le Monde et La Vie, hors-série, 
coédition Société éditrice du Monde SA et 
Malesherbes Publications SA, Paris, 2013, p. 18 
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destinée et de la mort, que de s’engager 
vigoureusement sur les problèmes de son 
temps. Ce qui n’empêche pas que l’on 
décèle souvent, au détour d’un poème, une 
trace de la cicatrice originelle de la 
mémoire de l’exil. 
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În cursul ultimilor ani, au fost 
înregistrate progrese importante în 
delegarea de putere, autoritate şi resurse 
autorităţilor municipale. Totodată, cea mai 

mare parte a iniţiativelor nu a ajuns la baza 
scalei, adică la nivelurile comunităţii, a 
cartierelor, ceea ce este primordial pentru 
angajamentul instituțiilor societăţii civile. 
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Creativitatea instituţională şi reforma 
procedurilor pot efectiv încuraja 
participarea instituțiilor societăţii civile la 
conducerea locală, fară a impune o 
restructurare legislativă radicală şi 
completă. Este posibil de a inova la nivel 
local, de exemplu, prin crearea de consilii 
locale, stabilirea participării cetăţenilor la 
planificarea şi adoptarea bugetelor, la 
organizarea de consultări pentru 
planificarea devoltării comunității, 
consolidarea asociațiilor cooperative şi 
instaurarea de dialoguri mai eficiente între 
localități. 

În practică, implicarea instituțiilor 
societăţii civile în viaţa comunităţii 
generează autorităţilor locale un anumit 
număr de provocări. Ele trebuie să 
depăşească o dominaţie elitistă. Ele sunt 
confruntate cu nevoile de resurse aparent 
ridicate într-un proces de decizie deschis 
tuturor. 

De asemenea, actorii influienți ai 
comunităților locale trebuie să identifice 
principalii parteneri şi să întrețină un 
dialog mai eficient și continuu cu 
interlocutorii săi. Cu regret, deseori se 
întîmplă ca membrii cei mai influenţi ai 
comunităţii sunt cei care ocupă posturi de 
conducere, în care în pofida rolului lor de a 
expune cu claritate preocupările grupurilor 
vizate, aceștia au tendinţa să-i lase la o 
parte pe cei mai defavorizaţi. 

Etapa următoare pentru comunitățile 
locale constă în a găsi un echilibru între 
responsabilităţile organelor reprezentative 
oficiale ale guvemării şi cererile grupurilor 
cu interese difuze. Colaborarea a devenit 
forma cea mai populară a relaţiilor; 
definind obiectivele şi scopurile comune şi 
punîndu-se de acord în mod colectiv 
asupra strategiilor şi planurilor de acţiune; 
instituțiile societății civile şi comunitățile 
locale crează împreună legături de 
colaborare în diferite domenii politice. 

Pentru a reuşi, este indispensabil să 
se depăşească dihotomia între societatea 
civilă şi guvem şi să se concentreze asupra 
elementelor interdependente. Implicarea 
activă şi autonomizarea cer, într-o măsură 
însemnată, transparenţă şi responsabilitate. 

Totuşi, implicarea locală a 
instituțiilor societăţii civile nu se aplică în 
mod unic politicilor şi proceselor. Pentru 
ca ele să funcţioneze, anumite valori 
participative esenţiale trebuie să le susţină. 
Autonomizarea implică promovarea de 
norme şi valori civice care pun accentul pe 
sensul calităţii de cetăţean. Autorităţile 
locale trebuie să promoveze încrederea, 
reciprocitatea şi solidaritatea, care nu au 
nimic cu cultul consumatorist. 

Astfel, participarea instituțiilor 
societăţii civile la procesul de luare a 
deciziilor locale este o condiţie 
indispensabilă pentru a depăşi sfidările 
dezvoltării locale şi nu numai. 

Reprezentanţii instituţiilor societăţii 
civile şi ai autorităţilor publice ar trebui să 
promoveze următoarele valori în procesul 
de cooperare: 

 Activism civic şi implicare. Prin 
activism civic, în acest context, se 
subînţelege participarea din proprie 
iniţiativă, a cetăţenilor la viaţa 
publică şi la procesul de soluţionare 
a problemelor în cadrul comunităţii 
locale, ceea ce reprezintă un 
component esenţial al unei societăţi 
democrate. Autorităţile publice 
susţin activitatea civică prin crearea 
unui cadru legal favorabil, prin 
informarea opiniei publice despre 
activităţile lor, prin implicarea 
instituţiilor societăţii civile în 
procesul de planificare şi de 
implementare a deciziilor. 

 Încredere. O societate deschisă şi 
democratică se bazează pe 
interacţiunea onestă între actori şi 
sectoare. Deşi instituţiile societăţii 
civile şi autorităţile publice au de 
jucat roluri diferite, obiectivul 
comun de a îmbunătăţi vieţile 
oamenilor poate fi atins în mod 
satisfăcător doar dacă se bazează pe 
încredere, ceea ce implică 
transparenţă, respect şi încredere 
reciprocă. 

 Parteneriat. Parteneriatele dintre 
instituţiile societăţii civile şi 
autorităţile publice permit 
implicarea activă şi stabilirea 
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responsabilităţilor astfel încît, 
problemele din societate să fie 
soluţionate cît mai eficient. 
 Funcţionarea instituţiilor publice în 

mod transparent creează şi cultivă mai 
mare încredere a cetăţenilor şi 
reconfirmă legitimitatea acestora.  

Autorităţile publice înţeleg 
importanţa implicării instituţiilor 
societăţii civile în soluţionarea 
problemelor comunităţilor locale, 
contribuind la dezvoltarea 
mecanismelor de colaborare existente. 
 Responsabilitate, transparenţă şi 

răspundere. Acţionînd în interesul 
public, atît instituţiile societăţii 
civile, cît şi autorităţile publice 
manifestă deschidere, 
responsabilitate şi răspundere 
pentru activităţile desfăşurate şi 
pentru utilizarea resurselor. 

II. Independenţă politică a 
iniţiativelor civice. Instituţiile 
societăţii civile promovează 
principiul non-partizanatului, care 
înseamnă nealinierea la nici o 
ideologie şi politică de partid, 
păstrarea unei atitudini civice 
responsabile, susţinînd pluralitatea 
de opţiuni politice şi ideologice şi 
sunt libere şi independente în 
stabilirea scopurilor, în luarea 
deciziilor şi în desfăşurarea 
activităţilor. 

 Dezvoltarea durabilă şi echilibrată. 
În activităţile lor şi în cadrul 
cooperării, instituţiile societăţii 
civile şi autorităţile publice pornesc 
de la principiul dezvoltării durabile 
şi echilibrate. 

 Egalitatea de oportunităţi. 
Autorităţile publice au ca scop 
respectarea oportunităţilor egale 
pentru toţi întru realizarea 
drepturilor fundamentale ale 
omului. Prin modul său de a fi, 
instituţiile societăţii civile 
verbalizează necesităţile şi 
interesele a diferitor grupuri 
sociale, în mod particular a celor 
defavorizate şi marginalizate: 
populaţia săracă, femei, 

reprezentanții minorităților etnice, 
persoane cu dezabilităţi şi alte 
grupuri. 

 Coeziunea socială, ca prioritate a 
acestei strategii, poate fi atinsă dacă 
principiile egalităţii şi nediscriminării vor 
fi respectate.  

Deoarece o democraţie sănătoasă 
depinde de o societate civilă puternică şi 
dinamică, instituțiile societăţii civile în 
acest sens au un rol central în acest proces, 
în special cele care apară interesele 
cetăţenilor de rînd, dar şi a grupurilor 
sociale defavorizate. În acelaşi timp, în 
ultimii ani, societatea civilă în Republica 
Moldova depinde de agenţiile de 
dezvoltare şi instituţiile statale, astfel 
punînd în pericol eficacitatea lor. Credem 
că avem nevoie de o înţelegere profundă 
organizaţională şi politică a modului în 
care societatea civilă să înţeleagă pe deplin 
atît oportunităţile pe care le poate oferi în 
dezvoltarea comunităţii locale, dar şi 
coordonarea acestor activităţi cu organele 
de decizie (condiţie indispensabilă în 
atingerea unor indicatori de performanţă în 
dezvoltarea locală).  

Folosind mai multe exemple şi 
bune practici ale ţărilor cu o democraţie 
îndelungată evidenţiem deplina certitudine 
a îmbunătăţirii situaţiei sociale şi politice 
la nivel local şi naţional al ţării.  

În acelaşi timp, menţionăm că 
acțiunile individuale și colective au 
menirea de a identifica și aborda probleme 
de interes public, iar angajarea civică poate 
lua multe forme, de la voluntariatul 
individual la implicarea organizațională, 
sau la participarea electorală. Aceasta 
poate include eforturile de abordare directă 
a unei chestiuni, a lucra cu alții într-o 
comunitate pentru a rezolva o problemă 
sau a interacționa cu alte instituții. 

Una dintre preocupările majore ale 
reprezentanţilor societăţii civile în 
Republica Moldova o constituie 
înstrăinarea cetăţenilor faţă de gestionarea 
treburilor publice. În acest context, ca şi în 
multe altele, instituţiile societăţii civile 
constituie un element important al 
procesului democratic. Aceasta oferă 
cetăţenilor o cale alternativă de canalizare 
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de opinii diverse şi de asigurare a unor 
interese variate în procesul de luare a 
deciziilor.  

Participarea scăzută a instituţiilor 
societăţii civile în procesul decizional are 
la bază o serie de cauze, inclusiv carenţe de 
ordin legislativ privind asigurarea 
transparenţei decizionale, practici 
instituţionale defectuoase la nivelul 
Administrației Publice Centrale şi 
Administrației Publice Locale, capacităţi 
reduse ale instituţiilor societăţii civile de a 
participa la procesul de luare a deciziilor, 
carenţe ale sistemului educaţional privind 
cetăţenia democratică, nivelul de 
dezvoltare social economic şi, în 
consecinţa - lipsa unei clase de mijloc 
viguroase şi interesate în participarea 
publică, probleme de percepţie prin care se 
privea participarea publică a ONG-lor 
drept implicare politică, lipsa de programe 
ale donatorilor care ar fi stimulat mai activ 
participarea societăţii civile.  

Deaceea dezvoltarea cooperării cu 
instituţiile societăţii civile este o activitate 
complexă, care implică o abordare inter-
sectorială şi inter-instituţională. În 
Republica Moldova, la nivelul autorităţilor 
publice centrale lipseşte o structură de 
coordonare a cooperării cu societatea 
civilă. 

Asemenea structuri există şi 
activează cu succes în mai multe state 
Europene, inclusiv Franţa, Marea Britanie, 
Ungaria, Macedonia, Slovacia, Cehia, 
Croaţia, Macedonia.1 Deşi au fost efectuaţi 
anumiţi paşi concreţi pentru a asigura un 
dialog permanent dintre autorităţile publice 
şi societatea civilă, instituţionalizarea 
acestei cooperări rămîne a fi problematică. 
Prin Hotărârea nr. II din 19 ianuarie 2010 a 
Guvernului Republicii Moldova a fost 
creat Consiliul Naţional de Participare 

                                                 
1 European Practices on Implementation of Policy 
Documents and Liaison Offices that Support Civil 
Society Development, ECNL, 2011,  the  European  
Center  for  Not-for-Profit  Law  and  the  
International  Center  for Not-for-Profit Law, 2009, 
la 
http://www.icnl.org/research/resources/ngogovcoop
/paperpol.pdf (03.03.2014) 

(CNP).2 Conform documentului acesta 
urmează a fi asistent de Direcţia politici, 
planificare strategică şi asistenţă externă a 
Cancelariei de Stat. Această structură are o 
listă comprehensivă de atribuţii, dar şi 
capacităţi limitate să asigure dialogul şi 
comunicarea permanentă cu instituţiile 
societăţii civile.  

Pe de altă parte, sunt multe alte 
reţele de ONG-uri care se ocupă de politici 
pentru dezvoltarea sectorului pe care îl 
reprezintă - Consiliul Naţional al ONG din 
Republica Moldova, Alianţa ONG-urilor 
Active în domeniul Protecţiei Sociale a 
Copilului şi Familiei, Alianţa 
Organizaţiilor pentru Persoanele cu 
Dezabilităţi, etc.  

Unele din reţele au experienţă 
semnificativă de colaborare cu ministerele 
de resort: Coaliţia pentru promovarea legii 
şi activităţilor de Voluntariat, Consiliul 
Naţional al Tineretului din Moldova, care 
au iniţiat politici de durată în parteneriat cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Educaţiei. 

Lipsa mijloacelor constituie o 
limită obiectivă a acţiunii instituţiilor 
societăţii civile. Această problemă este cu 
atît mai complexă cu cît modalităţile de 
alocare a resurselor sunt uneori 
susceptibile de a aduce atingere 
independenţei organizaţiilor societăţii 
civile. Rămîne însă vocaţia lor de a 
promova participarea cetăţeanului care nu 
ar trebui să se reducă la acţiunea simplă de 
punere în umă a votului cu ocazia 
alegerilor locale şi generale. Această 
participare trebuie să se înscrie în 
consolidarea unei conştiinţe cetăţeneşti 
fondată pe interesul general. 

Situaţia la acest capitol în Moldova 
este alarmantă şi din perspectivă regională. 
În comparaţie cu situaţia din ţările din 
regiune, Moldova este ţara cu dependenţa 
cea mai mare de sursele de finanţare din 
exterior. Astfel, conform unor studii 
privind durabilitatea financiară a ONG-
urilor în mai multe ţări europene, inclusiv 
                                                 
2 Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova/ 
Prezentare generală, 12 iulie 2013, la 
      http://www.consiliulong.md/prezentarea-
generala/ (28.12.2013). 
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România, Polonia, Ungaria, Republica 
Cehă, Slovacia, marea majoritate a 
resurselor financiare a ONG-urilor, 
aproximativ 43%, se formează din 
modalităţi de auto-generare a veniturilor, 
inclusiv cotizaţii de membru, activităţi 
economice, servicii contra-plată, venitul 
general din investiţii. În ţările menţionate 
suportul sectorului public, de asemenea, se 
poziţionează ca o sursă semnificativă de 
venit şi constituie aproximativ 35%. 
Această categorie este urmată de surse ce 
rezultă din filantropia privată (22%), 
inclusiv facilităţi fiscale pentru agenţii 
privaţi, facilităţi fiscale individuale, 
contribuţia voluntarilor.  

Sursele interne de autofinanţare 
sunt insuficient de dezvoltate şi valoarea 
celor existente este redusă. 

Experienţa internaţională 
demonstrează că sunt necesare mai multe 
mecanisme şi instrumente de stimulare a 
durabilităţii financiare a societăţii civile. 
Experienţa ţărilor din regiune şi a 
democraţiilor avansate demonstrează că 
este necesară instituirea unui climat 
favorabil pentru punerea în aplicare a celor 
trei seturi de mecanisme pentru asigurarea 
viabilităţii financiare ale OSC: (i) 
Finanţarea publică directă şi indirectă – 
facilităţi/scutiri fiscale, granturi, subsidii 
bugetare, granturi pentru anumite scopuri 
de utilitate publică, contracte pentru 
prestarea unor servicii sociale; (ii) 
filantropia privată  - facilităţi fiscale pentru 
donatori, inclusiv prin deducerea 
donaţiilor,  direcţionarea unui procent din 
impozitul contribuabililor şi (iii) generarea 
de venit – instituirea unui mediu favorabil 
pentru desfăşurarea activităţilor 
economice,  facilitarea fiscală a 
activităţilor de antreprenoriat social, etc. 

În contextul consultării 
reprezentanților sectorului 
nonguvernamental cu autoritățile publice 
locale din Republica Moldova privind 
procesul de elaborare a politicilor publice 
s-au evidențiat șase provocări principale cu 
care se confruntă comunitățile locale în 
eforturile lor de angajare civică. Aceste 
provocări includ: 

1. Confuzia cu privire la roluri și 
responsabilități în angajare; Această 
provocare identifică roluri distincte pentru 
reprezentanții publici ai Consiliului Local, 
dar și cetățenii în angajarea civică. 
Consilierii locali pot consolida rolul lor ca 
funcționari publici în identificarea 
priorităților principale pentru angajare 
civică, prin promovarea politicilor publice 
privind participarea și recunoașterea 
implicării cetățenilor în luarea deciziilor. 
Personalul autorităților publice locale este 
cel mai bine poziționat pentru a folosi 
experiența lor profesională în planificarea, 
gestionarea și raportarea privind 
inițiativele de implicare.  

Direcțiile instituțiilor publice, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate pot ajuta la stabilirea priorităților 
pentru angajament și încurajarea 
participării în inițiative de angajare civică, 
asigurînd în același timp că ele reprezintă 
comunitatea lor. Rolul cetățenilor este de a 
asista în comunicarea, stabilirea 
priorităților, participarea, exprimarea 
opiniilor și a asculta pe ceilalți. 

2. Cum să se stabilească 
prioritățile atunci cînd resursele sunt 
limitate; Odată cu apariția și dezvoltarea 
sectorului nonguvernemntal în țară s-au 
evidențiat unele domenii prioritare pentru 
angajarea civică și alocarea resurselor. În 
general, s-a convenit că cetățenii ar trebui 
să fie implicați cît mai activ în procesul de 
elaborare a politicilor publice. Cetățenii 
cunosc mai bine problemele comunității 
locale, iar raportul prezintă criteriile pentru 
furnizarea de informații substanțiale cu 
privire la toate inițiativele noi. Cetățenii 
sînt de asemena interesați în participarea la 
dezvoltarea domeniilor de politici publice 
cheie. Aceștia  ar oferi o implicare mai 
activă în dezvoltarea durabilă comunitară, 
astfel încît și resursele alocate să fie axate 
pe probleme mai localizate. În plus, 
cetățenii ar trebui consultați periodic cu 
privire la prioritățile de angajare civică. 

O altă problemă a angajării civice 
este pasivitatea organizaţiilor societății 
civile, care nu se implică în soluţionarea 
propriilor probleme. Spiritul participării 
poate fi stimulat prin acordarea unor 



99 
 

preferinţe persoanelor care se implică în 
acţiunile de voluntariat. Strategia Societăţii 
Civile1 prevedea un mecanism prin care 
organizaţiile de utilitate publică puteau să 
se implice mai multe persoane în 
activitatea de voluntariat, indiferent de 
vîrstă şi statut social. 

Implementarea noii Strategiei 
Societăţii Civile2 depinde foarte mult de 
ministere şi Guvern, dar deocamdată nu 
avem foarte mari progrese, şi sperăm că, 
odată soluţionată criza politică, vom 
înregistra progrese mai mari. Strategia 
creează mecanisme de consolidare a 
societăţii civile şi recunoaşte rolul şi 
importanţa acesteia în activitatea de 
dezvoltare a societăţii, la diferite niveluri, 
şi acesta este un semnal foarte pozitiv.  

3. Cum să se asigure că eforturile 
de angajare sunt coerente și coordonate în 
comunitate de departamente și inițiative; 
Îmbunătățirea coerenței și coordonării 
inițiativelor de angajare civică în 
comunitate a fost considerată esențială 
pentru menținerea unor relații de încredere 
și implicarea cetățenilor în mod permenant. 
Totuși, analizînd obstacolele cu privire la 
accesul la informații sau servicii se 
recomandă implementarea mai multor 
sisteme interne pentru atingerea acestui 
obiectiv. Sistemele includ dezvoltarea 
instrumentelor interne în instituțiile statale 
pentru a asigura aplicarea unor principii 
directoare, folosind un proces consistent de 
planificare, implicare cum ar fi proiecte 
sau rapoarte care să evalueze succesul 
angajamentului civic.  

4. Cum să se aloce resurse pentru 
angajare civică; Odată cu stabilirea 
priorităților, clarificarea rolurilor și 
standardizarea sistemelor, resursele 
                                                 
1 Hotărâre Nr. 191 din  25.02.2008, pentru 
aprobarea Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
pe anii 2008-2011, publicată în „Monitorul 
Oficial”, nr. 42-44 din 29 februarie 2008 
2 Lege Nr. 205 din  28.09.2012 pentru aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru 
perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei, publicată  în „Monitorul 
Oficial”, nr. 1-5 din 4 ianuarie 2013  

dedicate angajamentului civic vor fi 
utilizate mai eficient decît înainte. Cu toate 
acestea, comunitatea trebuie să se asigure 
în continuare privind resursele adecvate în 
eforturile de angajare civică și trebuie să 
coordoneze acest lucru cu bugetele locale. 
Resursele includ alocare de timp și 
personal de sprijin pentru planificarea, 
implementarea și evaluarea proceselor de 
angajare civică. Resursele trebuie să 
susțină, de asemenea, programele de 
instruire, formare și învățare la nivel de 
organizație, eforturile de comunicare 
extinse, dar și consultări cu factorii de 
decizie menționați mai sus. 

Comunitatea ar trebui să se implice 
activ, iar în contextul țării noastre 
organizațiile societății civile reprezintă 
exemplul cel mai elocvent de oferire 
acestor oportunități chiar și pentru cetățenii 
simpli. Anume ei ar contribui la punerea în 
aplicare a politicilor publice în dependență 
de experiența, statutul, dar și interesul de a 
contribui la schimbări sociale pentru 
comunitatea lor.  

5. Cum să se asigure o comunicare 
eficientă cu privire la problemele 
comunității; O abordare coordonată, care 
oferă oportunități sporite pentru dialog 
asigură utilizarea de instrumente de 
comunicare standardizate care este deja în 
curs de dezvoltare în Republica Moldova. 
Pînă nu demult în țară instituţiile publice 
erau utilizate ca pîrghii de influenţă, în 
sensul politic al cuvîntului. Acum aceste 
instituţii cooperează cu organizaţiile 
neguvernamentale, care promovează 
interesele publice. Şi aceasta este la fel o 
evoluţie calitativă importantă comparativ 
cu perioada precedentă. Funcţionarea 
instituţiilor publice prin comunicarea cu 
societatea civilă vorbeşte despre o 
democraţie mai incluzivă şi mai deschisă 
către cetăţeni.  

Dacă este să comparăm situaţia cu 
ţările vecine, credem că Republica 
Moldova, prin formele sale diverse 
instituţionalizate, se compară bine cu 
România şi puţin o devansează, deoarece 
în ţara vecină lipseşte un organ cum este 
Consiliul Naţional pentru Participare, iar 
Consiliul Naţional al ONG-urilor din 
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România este mai puţin activ în spaţiul 
public. Credem că pe unele segmente 
situaţia din Republica Moldova este mai 
bună. Putem mai degrabă să ne comparăm 
cu ţări ca Ungaria şi Slovacia şi ne aflăm 
net superior în comparaţie cu Ucraina şi 
Federaţia Rusă.1 

6. Cum să angajeze o diversitate de 
părți interesate și cetățeni în angajarea 
civică. Identificarea nevoilor și intereselor 
diferitor grupuri de părți interesate în 
angajare civică oferă instrumente și acțiuni 
strategice pentru a realiza acest obiectiv. O 
funcție principală a instituţiilor societății 
civile ar fi explorarea și dezvoltarea 
metodelor preferate de a angaja diverse 
părți interesate. Este necesar deasemenea 
de a identifica bariere comune de angajare, 
dar și tehnici pentru implicarea populației 
slab reprezentate. Diminuarea  și limitarea 
angajării civice în monitorizarea și 
implementarea politicilor publice ar duce 
la identificarea slabă a acţiunilor de 
optimizare a acestora.2 Deşi în ţările 
occidentale există numeroase practici 
pozitive de susţinere a reprezentanților 
societății civile care desfăşoară activităţi şi 
programe de monitorizare a calităţii 
guvernării („watchdog”), în Republica 
Moldova aceste practici încă nu au fost 
implementate. Punerea în aplicare a unor 
astfel de mecanisme ar contribui 
semnificativ la creşterea angajării civice în 
procesele de luare a deciziilor şi 
monitorizare a implementării politicilor.3 

Deoarece implicarea instituțiilor 
societății civile presupune ceva mai mult 
decît instituirea de instrumente și de 

                                                 
1 Sergiu Ostaf, Societatea civilă din Moldova nu 
este susţinută din interior, 15 aprilie 2013, la 
http://www.ipn.md/ro/societate-civila/53681 
(05.05.2013). 
2 Radu Gorincioi, Interacțiunea stat-societate civilă 
în Republica Moldova: din perspectiva 
organizațiilor nonguvernamentale, în Organizațiile 
nonguvernamentale și impactul lor asupra 
proceselor de transformare, Pan Europe, Iași, 2004, 
pp.57-59  
3  Legea nr. 205 din 28 septembrie 2012 privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii 
civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei, publicată 
în „Monitorul Oficial”, Nr. 1-5, 4 ianuarie 2013 

mecanisme, participarea lor poate fi 
consolidată doar dacă noile mecanisme și 
instrumente sunt acceptate și folosite la 
scară largă de către cetățeni, și dacă se 
consideră că îmbunătățesc calitatea vieţii, 
consolidează încrederea și dezvoltă o 
viziune pozitivă cu privire la dezvoltarea 
comunității.  

Avantajele implicării instituțiilor 
comunității locale sunt numeroase, printre 
care putem menționa:  
- participarea sporită implică o mai mare 

democrație, conduce la calitate, oferă o 
mai mare legitimitate democratică 
administrației locale; 

- instituțiile societății civile încep să aibă 
o natură participativă; 

- implicarea sporită pune la dispoziție o 
noua marcă de cetățean implicat și 
responsabil pe plan local. 
Din perspectiva punerii în practică a 

politicii, implicarea instituțiilor societății 
civile are următoarele consecințe: 
- va spori posibilitatea punerii în 
practică sau a durabilității noilor politici; 
- va susţine garantarea unei capacități 
sporite de reacție la nevoile participanților, 
ceea ce va conduce la o compatibilizare 
mai mare dintre nevoi şi soluţii privind 
politicile; 
- implicarea sporește sprijinul, 
legitimitatea, transparenta și capacitatea de 
reacție a fiecărei politici; 
- implicarea conduce la o calitate mai 
bună a serviciilor locale. 

Pașii și măsurile de încurajare a 
implicării instituțiilor în afacerile publice 
directe la procesul de luare de decizii și 
gestionarea chestiunilor locale sunt: 
- promovarea dialogului dintre 

instituțiile societății civile şi 
reprezentanţii locali prin organizarea 
de conferințe, seminarii sau 
construirea unei pagini web bine puse 
la punct, etc; 

- înțelegerea, prin intermediul 
sondajelor și al discuțiilor, a punctelor 
forte și slabe ale diferitelor 
instrumente de participare a 
reprezentanților instituțiilor societății 
civile la procesul de luare a deciziilor; 



101 
 

- utilizarea la maximum a noilor 
tehnologii ale informației şi 
comunicaţiei, şi luarea de măsuri 
pentru a asigura ca autoritățile locale 
și alte organisme publice utilizează (în 
plus față de metodele tradiționale care 
au încă o valoare însemnată, cum ar fi 
avizierele sau broșurile publice) 
întreaga serie de instrumente de 
comunicare disponibile (pagini de web 
interactive, transmisii media multi-
channel etc); 

- utilizarea la maximum a formelor 
deliberative de luare de decizii, cum ar 
fi cele care implică schimbul de 
informații și opinii: reuniunile publice 
ale cetățenilor, juriile cetățenilor și 
diferite tipuri de forumuri, comitete 
publice a căror funcție este să 
consilieze sau să facă propuneri, mese 
rotunde, sondaje de opinie, etc; 

- introducerea, sau dacă este necesar, 
îmbunătățirea legislației/ 
reglementarilor care prevăd petiții/ 
moțiuni, propuneri și sesizări înaintate 
de reprezentanții instituțiilor societății 
civile autorităților locale; 

- să se dezvolte mecanisme sistematice 
de feed-back, pentru a implica 
instituțiile societăților civile în 
evaluarea și îmbunătățirea conducerii 
locale; 

- să se asigure ca participarea directă să 
aibă un impact real asupra procesului 
de luare a deciziilor, ca cetățenii sunt 
bine informați cu privire la impactul 
participării lor și că pot vedea 
rezultatele tangibile. E puțin probabil 
ca participarea care este pur simbolică 
sau utilizată pentru a acorda 
legitimitate deciziilor pre-stabilite să 
cîștige susţinerea publicului. 

Cu toate acestea, cînd fac oferta, 
autoritățile locale trebuie să fie oneste față 
de public în ceea ce privește limitarea 
formelor de participare directă și să evite 
să dea naștere unor exagerări față de 
posibilitatea de a se ocupa de diferitele 
interese care pot exista, în special în 
situația în care se iau decizii cu privire la 
conflicte de interese sau cu privire la 
raționalizarea resurselor. 

Implicarea instituțiilor societății 
civile nu este niciodată un scop în sine. 
Este una dintre valorile cheie ale 
democrației. Iar scopul său final este 
îmbunătățirea vieții cotidiene a cetățenilor. 
Prin intermediul unei transparențe crescute 
a administrării afacerilor locale, al 
consolidarii încrederii în administrație și al 
unor servicii mai bune la costuri mai 
scăzute. 

Credem că anume instituțiile 
societății civile au capacitatea de a menține 
stabilitatea, starea de echilibru dintre 
guvernanți și cetățeni prin crearea unei 
legături permanente între ei, asigurînd 
eficiența funcționării mecanismelor 
democratice. Înțelegerea acestui lucru ar 
trebui să fie un factor stimulator, ce ar 
facilita implicarea mai activă a cetățenillor 
în viața societății, lucru pe care instituțiile 
societății  civile îl pot realiza datorită 
funcțiilor lor specfice de mediator între 
interesele cetățenilor de stat. 

În acest articol am încercat să 
demonstrăm validitatea relației dintre 
dialog și implicare, provocări și 
perpsective de dezvoltare a instituțiilor 
societății civile pornind de la necesitățile 
comunităților locale. Bazîndu-ne pe 
experiența națiunii în perioada regimului 
sovietic, dar și a ceea ce a urmat după 
anii’90 ai secolului trecut, la trecerea spre 
economie de piață și a procesului de 
democratizare continuă vom spune că 
activismul societății civile este tot mai 
evident. Printr-o analiză a constrîngerilor 
juridice și politice specifice privind viața 
asociativă, și impactul acestora asupra 
relațiilor dintre diferite grupuri civice, 
precum și între asociații și autorități de 
stat, am demonstrat afirmația că instituțiile 
societății civile joacă un rol pozitiv în 
procesele democratice de transformare, 
devenind destul de discutabilă.  
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Unităţile administrativ-teritoriale 
(UAT) sunt dinamice şi complexe. 
Activităţile zilnice, mai mari sau mai mici, 
dintr-o UAT se adaugă, întru-un fel sau 
altul, la totalul impactului pe care îl au 
asupra comunităţii1 (de exemplu, alegerea 
pe care o fac companiile asupra 
tehnologiilor, modul de încălzire a 
instituţiilor publice, opţiunile individuale ale 
fiecărei gospodării au impact asupra 
mediului). Impactul asupra UAT este 
determinat şi de activităţile întreprinse în 
afara graniţelor acesteia (de exemplu, 
politicile de planificare urbană ale unei 
UAT învecinate influenţează modul de 
realizare a transportului urban).  

Viaţa unei UAT se confruntă cu multe 
probleme, de la gestionarea problemelor de 
mediu până la lupta pentru satisfacerea 
nevoilor umane. În atingerea acestor 
obiective, UAT se confruntă cu provocări 
diferite, de la asigurarea infrastructurii la a 
face faţă fluxurilor migraţiei populaţiei, de 
la grija pentru copii şi vârstnici până la a 
face faţă schimbărilor climaterice. Acestea 
sunt doar câteva provocări cărora UAT 
trebuie să le facă faţă. Pentru rezolvarea 
acestor provocări UAT are la dispoziţie 
resurse umane, materiale şi financiare 
limitate2.  

Îndeplinirea nevoilor noastre umane, 
bunăstarea generaţiei actuale, şi ale 
generaţiilor viitoare, depinde de 
disponibilitatea, cantitatea şi calitatea 
resurselor  naturale, dar şi de produsele 
sociale comune şi de mijloacele financiare, 
de care dispune UAT.  

Realizarea dezvoltării sustenabile 
solicită instrumente eficiente care să 
faciliteze procesul de management al 
sustenabilităţii, care să permită punerea în 
practică efectivă a numeroaselor strategii şi 
programe convenite la nivel naţional şi 
european în activitatea desfăşurată de 

                                                 
1 M. Baltador, F. Baciu, De ce trebuie autorităţile 
regionale şi locale să implementeze un sistem  
integrat de management pentru dezvoltarea 
sustenabilă?, Ed. Universităţii „Lucian Blaga ” din 
Sibiu, p.3.   
2 Ibidem, p.3. 

autorităţile administraţiei publice de la nivel 
local3. 
 
Scurtă prezentare a sistemului integrat 
de management 

Multitudinea activităţilor dintr-o UAT 
are nevoie de management la niveluri 
diferite. De exemplu sectoarele economic, 
social, de mediu, a resurselor umane sunt 
gestionate, într-un fel sau altul, fiecare 
sector în parte, neintegrate unele cu altele. 
Gestionarea sarcinilor în mod individual ori 
sectorial este de cele mai multe ori 
ineficientă, ea duce la creşterea volumului 
de muncă şi la rezultate mai slabe. 
Reorganizarea gestionării şi integrarea 
practicilor, planurilor şi strategiilor din 
fiecare sector în cadrul Sistemului Integrat 
de Management (SIM) va duce la 
sistematizarea activităţii, la creşterea 
eficienţei activităţii şi la obţinerea unor 
rezultate pozitive. SIM va direcţiona toate 
resursele disponibile spre atingerea 
obiectivelor stabilite. SIM asigură aplicarea 
principiilor democraţiei şi transparenţei în 
luarea deciziilor prin adoptarea hotărârilor 
la nivelul autorităţilor locale, principii 
solicitate de actele normative care 
reglementează activitatea acestor autorităţi4.  

În cadrul SNM, efortul pierdut în 
organizarea mai multor sisteme de 
management în diferite domenii (economic, 
social, de mediu, al resurselor umane, etc.) 
paralele poate fi transformat în 
sustenabilitate, eficienţă şi eficacitate. SIM 
este compus din cinci etape majore: analiza 
de bază; stabilirea obiectivelor; 
angajamentul politic; implementare şi 
monitorizare; evaluare şi raportare, care se 
repetă în cicluri anuale. Deşi sistemul 
urmează un ciclu anual, revizuirea completă 
este necesară o dată la 3-5 ani, cu excepţia 
cazului în care evaluarea realizărilor şi a 

                                                 
3 Art. nr.19 din Legea nr.340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, republicată în M.Of. nr.225 
din 24 martie 2008.   
4 Art.8 din Legea administraţiei publice locale 
nr.2152001, republicată în M.Of. nr.123 din 20 
februarie 2007. 
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rezultatelor obţinute la sfârşitul unui an 
sugerează o reconsiderare a sistemului1.  
 
Analiza de bază 

Prima etapă pe care SIM trebuie să o 
realizeze este analiza stării actuale a UAT 
din punct de vedere a sustenabilităţii, al 
dezvoltării durabile. Scopul acestei etape 
este constituirea unei baze cu date 
disponibile legate de dezvoltarea durabilă. 
Este posibil ca toate datele necesare să nu 
fie obţinute în primul ciclu, aceasta va 
impune identificarea cauzelor care au dus la 
acest lucru, înlăturarea lor şi colectarea 
acestor date necesare în ciclurile următoare. 
Analiza de bază trebuie să cuprindă: 
cerinţele legale; date cu privire la toate 
aspectele semnificative; probleme 
emergente şi tendinţe; priorităţi politice; 
instituţii şi organizaţii externe implicate; 
instrumente şi sisteme existente2. 

Analiza de bază este şi o analiză a 
deficienţelor, greutăţilor, cauzelor, 
premiselor care au dus la situaţia actuală, 
precum şi impactul acestora asupra mediului 
socio-economic, asupra mediului 
înconjurător şi asupra politicilor publice şi 
măsurilor aflate în aplicare. Îmbunătăţirile 
activităţii, a rezultatelor şi progreselor 
realizate sunt vizibile numai atunci când pot 
fi comparate cu situaţia iniţială, de la un 
anumit punct de plecare. Această analiză 
trebuie efectuată de un grup de lucru 
interdisciplinar, de persoane cunoscătoare a 
activităţii şi specializaţi în domeniile 
respective. Această analiză constituie baza 
pentru stabilirea priorităţilor, a obiectivelor 
şi monitorizarea acestora, Ea determină 
domeniul de aplicare a SIM din punct de 
vedere tematic şi geografic. Pe baza 
informaţilor şi a datelor disponibile obţinute 
în cadrul analizei de bază se elaborează 
programul strategic (primul) şi planul de 
acţiune (care cuprinde măsurile ce se vor 
întreprinde în fiecare an, inclusiv indicatorii, 
termenele şi rezultatele aşteptate). Aşa cum 
am mai  menţionat, analiza de bază este 

                                                 
1 M. Baltador şi alţii, Sistemul integrat de 
management pentru administraţiile publce locale şi 
regionale, Ediţia a II-a, Ed. Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, 2014, p.7. 
2 Ibidem, p.9. 

reînnoită la 3-5 ani, dar uneori mai des, în 
cazul în care situaţia s-a schimbat 
substanţial3. Analiza de bază cuprinde 
cartografierea situaţiei UAT, evaluarea 
situaţiei UAT şi prezentarea concluziilor. 

Cartografierea situaţiei UAT 
presupune stabilirea: profilului localităţii 
(demografic, economic, climatic, mobilitate, 
amenajarea teritoriului, situaţia deşeurilor, 
apă-canal, etc.); cadrul politic (cerinţe 
normative, strategii, priorităţile existente); 
structura organizaţională (responsabilităţi 
existente legate de subiecţi; instrumente şi 
proceduri manageriale existente; persoanele 
cu influenţă în diferite medii sau zone); 
specificitatea subiectului. 

Evaluarea situaţiei UAT trebuie să 
stabilească: care sunt problemele cele mai 
urgente; dacă se cunosc toate aspectele 
relevante; pe ce probleme trebuie să se 
concentreze autorităţile locale. Pentru 
stabilirea acestor aspecte se poate utiliza 
metoda analizei SWOT (puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi şi ameninţări), dar şi alte 
metode care să ofere o imagine fidelă a 
situaţiei reale.  

Concluziile rezultate din analiza de 
bază se prezintă consiliului local, părţilor 
interesate şi cetăţenilor. 

Analiza de bază este esenţială pentru: 
stabilirea unor ţinte raţionale şi rezonabile; 
stabilirea ţintelor, a viziunii (unde doreşte 
UAT să ajungă); măsurarea progresului 
înregistrat pentru atingerea ţintelor; 
dezvoltarea unor măsuri eficiente pentru 
realizarea obiectivelor şi pentru 
îmbunătăţirea acestor măsuri. O analiză de 
bază temeinică reprezintă fundamentul pe 
care se construieşte viitorul comunităţii 
unităţii administrativ-teritoriale. Planificarea 
trebuie să aibă în vedere câteva întrebări: 
cine va furniza, ce, până când?; care este 
scopul SIM şi al analizei de bază?; cum ar 
trebui să arate analiza de bază finală?; cum 
se poate păstra analiza de bază pe termen 
lung?; cum se identifică priorităţile pentru 
următoarea perioadă de management?; cum 
vor fi implicaţi oamenii potriviţi într-un 
mod adecvat?. 
 

                                                 
3 M. Baltador, F. Banciu, Op. cit., p.5. 
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Stabilirea obiectivelor  
Următoarea etapă o reprezintă 

stabilirea obiectivelor, a programului 
strategic şi a planului de acţiune. Această 
teapă se bazează pe analiza de bază şi pe 
priorităţile convenite pe care se va axa ciclul 
de management în următoarea perioadă. O 
viziune comună pentru dezvoltarea viitoare 
a UAT trebuie stabilită printr-un proces 
participativ. Această viziune are o orientare 
pe termen lung (15-20 de ani) şi trebuie să 
aibă în vedere domeniul social, economic, şi 
de mediu al comunităţii respective. 
Viziunea trebuie să fie inspiratoare, ea 
trebuie să aibă punctul de plecare în 
priorităţile stabilite, în acest mod va fi mai 
uşoară punerea ei în aplicare1. În această 
etapă se stabilesc obiectivele în cadrul SIM 
având în vedere „unde este în prezent” şi 
„unde doreşte să ajungă” UAT şi se 
fundamentează pe analiza de bază.  Se 
stabilesc două feluri de obiective: obiective 
pe termen lung, viziunea, care reprezintă un 
fel de slogan pentru viitorul UAT (15-20 de 
ani) şi obiective pe termen scurt şi mediu 
(1-5 ani), acestea presupun optimizarea 
viziunii. Obiectivele aduc SIM la viaţă, ele 
dau substanţă aspiraţiilor comunităţii. 
Obiectivele permit: gestionarea „imaginii de 
ansamblu”, urmărirea măsurilor care 
funcţionează şi care nu funcţionează, 
alocarea resurselor pentru acţiuni în funcţie 
de contribuţia acestora la realizarea 
obiectivului respectiv, evaluarea acţiunilor 
având în vedere punctul de pornire. 

Pentru a stabili obiectivele pe termen 
lung şi cele pe termen scurt şi mediu trebuie 
să se răspundă la unele întrebări cum ar fi: 
unde doreşte UAT să ajungă pe termen 
lung?; cum poate ajunge acolo?; ce va face 
ca să ajungă acolo, de către cine şi cu ce 
mijloace?; cum ştim dacă sistemul 
funcţionează?. Obiectivele bune sunt 
obiectivele SMART2. În final se elaborează 
măsurile, de regulă, organizate în proiecte. 
La fiecare obiectiv şi măsură trebuie 
descrise: acţiunile (ce); raţionamentul cu 
privire la obiectiv şi impactul aşteptat (de 

                                                 
1 M. Baltador şi alţii, Op. cit., p.10. 
2 Obiectivele SMATR trebuie  să fie specifice, 
măsurabile, realizabile, realiste şi încadrate în timp  

ce); responsabilităţile şi parteneriatele 
(cine); instrumentele, alocarea resurselor, 
inclusiv financiare (care, cum).        

Programul strategic (strategia de 
dezvoltare sustenabilă/durabilă) este 
documentul care stabileşte obiectivele pe 
termen lung şi măsuri pentru priorităţile 
convenite. Obiectivele trebuie descrise prin 
intermediul unor indicatori ca principale 
instrumente de comunicare în cadrul SIM. 
Pe baza unor indicatori SMART obiectivele 
devin măsurabile şi localizabile în timp. 
Obiectivele trebuie să echilibreze şi să 
integreze resursele de mediu, sociale, 
economice, financiare ale UAT. În situaţia 
în care lipsesc datele în analiza de bază 
programul strategic ar trebui să cuprindă şi 
măsuri pentru colectarea datelor de referinţă 
lipsă şi stabilirea de indicatori 
corespunzători.  

Planul de acţiune este defalcat din 
programul strategic şi are o perspectivă de 
1-3 ani. Acesta trebuie să cuprindă 
obiectivele pe termen scurt derivate din 
obiectivele pe termen lung şi să includă 
măsuri prin intermediul cărora să se 
realizeze atât obiectivele pe termen scurt, 
cât şi obiectivele pe termen lung. Planul de 
acţiune trebuie să stabilească, de asemenea, 
în mod clar, modul de alocare a resurselor 
umane şi financiare şi responsabilităţile 
pentru aplicarea măsurilor stabilite. Acest 
aspect trebuie realizat înaintea aprobării 
bugetului de venituri şi cheltuieli al UAT 
pentru ca activităţile şi resursele financiare 
necesare să fie prinse în bugetul de venituri 
şi cheltuieli, (deoarece nu se poate face nici 
o cheltuială dacă nu este prinsă în buget), 
care în baza legislaţiei noastre este un act 
juridic anual şi sistem de fluxuri financiare, 
instrument prin care se stabileşte echilibrul 
între nevoile comunităţii şi resursele de care 
această comunitate dispune pentru 
satisfacerea lor3.  

Participarea şi comunicarea sunt cheile 
succesului în SIM. De aceea implicarea 
tuturor părţilor interesate în stabilirea 
obiectivelor şi planificarea măsurilor este 
esenţială. 

                                                 
3 V. Tabără, Dezvoltarea capacităţii administrative, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pp.255-256. 
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Angajamentul politic 

A treia etapă a SIM o reprezintă 
angajamentul politic. După elaborare, 
strategia (planul strategic) trebuie aprobat 
de decidenţi şi ulterior pus în aplicare. 
Aprobarea strategiei de dezvoltare 
sustenabilă o realizează consiliul local, după 
ce anterior a fost aprobată de comisiile de 
specialitate pe baza referatelor 
compartimentelor aparatului de specialitate 
al primarului. Consiliul local are atribuţii pe 
linia dezvoltării economico- sociale a 
UAT1, aşa cum rezultă din legislaţia în 
vigoare2. Prin adoptarea hotărârii consiliului 
local de aprobare a strategiei se obţine 
legitimitatea acţiunilor şi măsurilor care vor 
fi întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung şi scurt. În 
unele UAT (din anumite ţări) a dată cu 
strategia de dezvoltare sustenabilă/durabilă 
se aprobă şi planul de acţiune şi structura 
organizaţională pentru derularea SIM.  

Pentru aprobarea strategie de 
dezvoltare sustenabilă/durabilă terenul 
trebuie pregătit cu mult timp înainte. Încă 
din faza incipientă a implementării este 
necesară o aprobare sau o înţelegere pentru 
a aplica un SIM3. Politicienii şi cei interesaţi 
trebuie infirmaţi cu privire la resursele care 
sunt necesare, beneficiile asociate unui SIM 
şi planul de acţiune pentru implementare. În 
spatele muncii de implementare trebuie să 
stea o voinţă politică puternică, care se 
obţine prin aprobarea consiliului local. 
Pentru punerea în aplicare a măsurilor şi a 
activităţilor prevăzute în strategia de 
dezvoltare este necesară participarea tuturor 
părţilor interesate, de aceea trebuie 
amplificate eforturile pentru participarea 
factorilor de decizie, părţilor interesate şi 
cetăţenilor comunităţii locale, în vederea 
punerea ei în practică. Acest aspect se poate 
realiza bine prin SUM, care presupune un 
management participativ şi asigură 

                                                 
1 I. Santai, V. Tabără, Administraţie publică, Ed. 
Tehno Media, Sibiu, 2010, p.220.  
2 Art.36 alin.2) lit.b şi art.91 alin.1) lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată în M.Of. nr. 123 din 20 februarie 2007. 
3 M. Baltador şi alţii, Op. cit., p.11. 

implicarea tuturor actorilor de care depinde 
succesul aplicării măsurilor din strategie.  

Metoda prin care se obţine aprobarea 
strategiei de dezvoltare sustenabilă/durabilă 
de către consiliul local diferă de la o 
comunitate la alta, dar o regulă este 
comună: factorii politici trebuie implicaţi de 
la începutul elaborării acesteia, ei nu trebuie 
surprinşi cu propunerea.  

În obţinerea angajamentului politic se 
includ: primarul, viceprimarul, politicienii 
de nivel înalt, diferite părţi interesate, ONG-
uri şi cetăţeni. Pentru obţinerea 
angajamentului politic este posibilă şi 
organizarea unui referendum local. Potrivit 
Constituţiei revizuite4şi Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/20015, în UAT 
administraţia publică se organizează şi 
funcţionează în temeiul principiilor: 
descentralizării, autonomiei locale, 
deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor publice locale, 
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 
soluţionarea problemelor locale de interes 
deosebit6. Posibilitatea consultării 
cetăţenilor din UAT, prin referendum, 
pentru probleme de interes deosebit, este 
prevăzută şi de Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului7, 
ori planul strategic (strategia de dezvoltare 
sustenabilă/durabilă) care cuprinde 
obiectivele dezvoltării economico-sociale pe 
o perioadă de 15-20 de ani considerăm că 
este o problemă de interes deosebit pentru 
cetăţenii UAT respective. 

Consolidarea angajamentului politic se 
realizează prin informarea permanentă a 
factorilor de decizie (primar, consilieri, şefi 
de partide şi persoane cu influenţă în 
partide) despre conţinutul strategiei şi 
implicarea a cât mai multor factori de 
decizie din comunitate. O bună informare a 
grupurilor politice are în vedere: pregătirea 

                                                 
4 Art.121 alin.1) şi 2) din Constituţia României, 
republicată în M.Of. nr.767 din 31 octombrie 2003. 
5 Art.2 alin.1) din  Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată în M.Of. nr. 123 din 
20 februarie 2007. 
6 I. Santai, V.Tabără, op.cit. p.189. 
7 Art.13 alin.1) şi 2) din Legea nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
publicată în M.Of. nr.84 din 24 februarie 2000. 
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grupurilor de consilieri şi de politicieni în 
vederea realizării unei dezbateri temeinice 
asupra conţinutului strategiei şi pregătirea 
terenului pentru adoptarea hotărârii 
consiliului local pentru aprobarea strategiei 
de dezvoltare sustenabilă/durabilă. 

Implementarea SIM a strategiei de 
dezvoltare sustenabilă/durabilă va fi un 
succes numai dacă este acceptată ca o 
iniţiativă comună şi realizată cu cele mai 
relevante părţi interesate. În acest mod, 
părţile interesate au posibilitatea să-şi 
promoveze punctele de vedere şi obiectivele 
de care sunt interesate şi în acest mod ele 
devin un suport important pentru realizarea 
măsurilor planificate în scopul realizării 
obiectivelor stabilite. Cetăţenii comunităţii 
au şi ei un rol important în implementarea 
strategiei de dezvoltare, de aceea obiectivele 
propuse în strategie trebuie să fie interesante 
pentru cetăţeni, să fie realizabile şi deschise 
pentru îmbunătăţirea vieţii economico-
sociale din UAT. Autorităţile locale vor 
trebui să găsească strategiile necesare pentru 
comunicarea cu cetăţenii pe timpul 
elaborării ăi implementării strategiei. 
 
Implementare şi monitorizare 

O dată cu punerea în aplicare a 
programului strategic şi al planului de 
acţiune, ciclul de management ajunge la 
esenţă. Întreaga evaluare şi planificare 
realizată în etapele anterioare au ca obiectiv 
general îmbunătăţirea modului în care UAT 
utilizează funcţiile de dezvoltare 
sustenabilă/durabilă. Punerea în aplicare 
este o sarcină grea şi solicitantă, ea trebuie 
să realizeze o organizare şi coordonare a 
tuturor resurselor şi activităţilor stabilite 
pentru realizarea obiectivelor pe termen 
scurt şi pe termen lung prevăzute. O 
condiţie esenţială pentru o bună 
implementare şi monitorizare o reprezintă 
comunicarea solidă, implicarea şi realizarea 
structurilor organizaţionale necesare1. 
Implicarea diferiţilor actori în procesul de 
implementare se realizează prin cooperarea 
cu şi între diferitele părţi interesate. 
Implicarea se bazează pe „fundaţia” care 
este o combinaţie între planul de acţiune, 

                                                 
1 M. Baltador și alții, Op. cit., p. 12. 

structura organizaţională şi mai presus de 
toate de comunicare şi implicare. În cadrul 
acestei „fundaţii” un rol important revine 
unităţii de implementare, care are ca sarcina 
principală coordonarea activităţii de 
implementare şi elaborarea documentelor 
necesare, planul anual de acţiune, raportul 
anual de activitate, regulamentul de 
organizare şi funcţionare şi altele. Mai 
multe detalii se găsesc în Strategia de 
dezvoltare durabilă a municipiului Târgu 
Jiu2 şi Strategia de dezvoltare durabilă a 
judeţului Gorj3. Aprobarea planului strategic 
de către consiliul local este un factor decisiv 
pentru succesul implementării, întrucât 
legitimează acţiunile, le oferă prioritatea 
necesară şi le asigură resursele inclusiv 
financiare pentru realizare.  

Planul de acţiune trebuie să răspundă 
unor cerinţe, cum ar fi: ce este de făcut 
(titlul şi descrierea succintă a măsurii), cine 
este responsabil (persoana, compartimentul, 
părţile interesate, date de contact), cine ar 
trebui să sprijine acţiunea (persoană, 
compartiment, date de contact), în ce 
interval de timp măsurile ar trebui realizate 
(calendar, data realizării pentru fiecare 
măsură în parte), ce persoane şi ce resurse 
financiare sunt alocate (persoane, buget), 
informarea părţilor interesate şi a cetăţenilor 
(care informaţii, pentru cine, prin ce 
instrumente, cât de des, când), sunt 
proceduri de achiziţii publice în domeniu 
(da, nu, în curs de realizare). Pentru 
implementarea obiectivelor generale, 
obiectivelor, strategiilor şi tacticilor 
cuprinse în strategia de dezvoltare, se vor 
concretiza măsurile şi proiectele care 
urmează să fie realizate de către serviciile 
competente, care vor fi cuprinse în planul de 
acţiune. Şefii compartimentelor, structurilor 
organizaţionale şi părţile 
interesate/implicate sunt responsabile pentru 
implementarea şi monitorizarea măsurilor 
cuprinse în planul de acţiune. 

                                                 
2 I. Santai și alții, Strategia de dezvoltare durabilă a 
municipiului Târgu Jiu, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2003, pp. 11 şi 135-137. 
3 C. Oprea și alții, Strategia de dezvoltare durabilă 
a judeţului Gorj, Editura Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, pp. 7 şi 176-177. 
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Punerea în aplicare a planului strategic 
şi a planului de acţiune se realizează în 
paralel cu monitorizarea. Monitorizarea 
măsoară şi raportează rezultatele măsurilor 
puse în aplicare pentru a se vedea dacă 
acţiunile întreprinse dau rezultate bune. 
Dacă nu dau rezultate bune monitorizarea 
permite luarea măsurilor corective în timpul 
implementării şi aflate în curs de 
desfăşurare. Rezultatele monitorizării 
trebuie direcţionate către decidenţi şi părţile 
interesate. Pentru a se putea angaja în 
procesul de monitorizare acţiunea trebuie să 
se bazeze pe indicatori definiţi în cadrul 
programului strategic. 

SIM şi bunele practici manageriale 
include monitorizarea permanentă a 
obiectivelor pe termen lung şi a celor pe 
termen scurt. Procesul de monitorizare oferă 
posibilitatea: de a compara eforturile de 
implementare a obiectivelor stabilite şi 
planificate cu rezultatele obţinute; stabilirii 
dacă progresele realizate sunt suficiente 
pentru atingerea obiectivelor propuse şi 
dacă intervalul de timp este respectat. 
Monitorizarea nu este un eveniment care 
apare la sfârşitul unui ciclu de management, 
ci este un proces continuu, care oferă 
factorilor de decizie posibilitatea să 
înţeleagă mai bine eficienţa acţiunilor 
întreprinse sau a sistemului. Monitorizarea 
are în vedere depistarea neconformităţilor şi 
înlăturarea lor pentru perfecţionarea 
activităţii desfăşurate1. 

Monitorizarea ne arată cât de 
important este să se stabilească indicatori şi 
obiective SMART încă de la începutul 
implementării proiectului sau măsurii. O 
monitorizare eficientă şi un sistem ideal de 
raportare a rezultatelor monitorizării 
presupune: obiective clare şi un set de 
indicatori de măsurare a performanţei; un 
program şi un set de orientări pentru toate 
părţile responsabile privind modul de 
informare şi raportare reciprocă a datelor 
obţinute; o oportunitate pentru toate părţile 
responsabile de implementare de a se întâlni 
periodic pentru coordonarea acţiunilor şi 
pentru a-şi revizui periodic performanţele 

                                                 
1 V. Tabără, Dezvoltarea capacităţii administrative, 
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p.276. 

obţinute; o legătură între raportul de 
evaluare şi reglementările relevante ale 
ciclului de planificare ale instituţiei, cum ar 
fi bugetul anual de venituri şi cheltuieli, 
fondurile disponibile, instrumentele 
ordonatorilor de credit2 – bugetul 
provizoriu, rectificarea bugetară, virări de 
credite bugetare, anularea creditelor 
bugetare, împrumutul public – astfel încât 
instituţia să-şi poată ajusta planurile sale pe 
acţiunile întreprinse de alte părţi interesate.  

Uşurarea colectării datelor, inserarea 
lor în bazele de date existente şi prelucrarea 
lor este ajutată de folosirea unor formulare 
standard pentru fiecare măsură şi indicator. 
Un sistem de management bine organizat 
trebuie să fie capabil să depisteze permanent 
abaterile de la seturile de indicatori de 
referinţă. Neconformităţile trebuie analizate 
imediat şi stabilite măsurile corective câr 
mai repede posibil pentru ca daunele şi 
pierderile să fie reduse la minimum. 
 
Evaluarea şi raportarea  

Reprezintă ultima etapă a ciclului 
SIM. Datele colectate prin monitorizare sunt 
utilizate pentru evaluarea atât a rezultatelor 
obţinute, cât şi a modului de funcţionare a 
ciclului managerial. Evaluarea are în vedere 
atât procesele cât şi rezultatele, este un 
element important pentru desprinderea 
concluziilor. Evaluarea conţine un rezumat 
al tuturor activităţilor întreprinse, precum şi 
o analiză a rezultatelor specifice şi a 
abaterilor de la obiective, cauzele sau 
condiţiile, care au generat şi favorizat astfel 
de abateri şi măsuri pentru eliminarea 
acestora. Evaluarea trebuie să arate dacă 
activitatea a fost eficientă pentru realizarea 
obiectivelor propuse, planul de acţiune a 
fost suficient de clar, responsabilităţile au 
fost bine stabilite, bugetul estimat a fost 
suficient, ce trebuie modificat în planul de 
implementare. 

Procesul de monitorizare şi evaluare 
oferă posibilitatea şi oportunitatea de a 
compara eforturile depuse în implementare 
şi rezultatele obţinute cu situaţia iniţială3,  
                                                 
2 Ibidem, pp. 269-271 
3 V. Tabără, Finanţe publice şi control financiar în 
administraţia publică locală, Editura CH Beck, 
Bucureşti 2009, p. 158. 
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dacă s-au făcut progrese suficiente pentru 
atingerea obiectivelor şi a rezultatelor 
scontate şi dacă s-au respectat termenele de 
realizare. Monitorizarea şi evaluarea este un 
proces care ajută factorii de decizie să 
înţeleagă mai bine eficienţa acţiunilor 
întreprinse. Între monitorizare, evaluare şi 
raportare sunt diferenţe. Monitorizarea 
reprezintă observarea rezultatelor şi 
înregistrarea activităţilor care au loc într-un 
proiect sau program. Evaluarea reprezintă 
un proces planificat, sistematic, care 
analizează îndeplinirea criteriilor 
prestabilite. Raportarea reprezintă 
informarea părţilor interesate, a factorilor de 
decizie şi a cetăţenilor cu privire la 
progresele realizate în implementarea 
strategiei de dezvoltare sustenabilă/durabilă 
şi a planului de acţiune. Pentru realizarea 
unei evaluări eficiente se utilizează auditul 
intern şi auditul extern. Rezultatele evaluării 
se consemnează într-un document scris, 
raport, întocmit de coordonatorul învestit cu 
implementarea strategiei. Acest document 
stabileşte: care sunt factorii care determină 
modificarea unor măsuri sau programe, cine 
decide dacă se fac aceste modificări, care 
este instituţia responsabilă pentru a face 
aceste modificări şi care le aplică, dacă este 
nevoie de o revizuire a analizei de bază 
datorită unor schimbări majore în UAT sau 
în împrejurimi.  

Rezultatele evaluării trebuie utilizate 
pentru raportare. Raporturile evaluării, 
rezultatele acesteia are în esenţă două 
obiective: de a informa factorii de decizie cu 
privire la consecinţele acţiunilor întreprinse 
pentru implementarea strategiei şi să 
informeze cetăţenii cu privire la progresele 
realizate de comunitate în privinţa 
dezvoltării sustenabile/ durabile. Raportul 
trebuie să fie diferenţiat ca format şi limbaj 
în funcţie de grupul căruia i se adresează.  

Deşi evaluarea şi raportarea reprezintă 
ultima etapă a ciclului SIM, ea oferă baza 
pentru un nou ciclu. Această analiză, ce se 
realizează în cursul unui an cu scopul de a 
înţelege evoluţiile, cum trebuie acţionat 
pentru a reuşi. Evaluarea oferă politicienilor 
o bază pentru a lua decizii ulterioare privind 
activitatea şi acţiunile pentru anul următor. 
 

Instrumente manageriale utilizate în SIM  
Pentru realizarea celor cinci etape ale 

SIM managerii au nevoie de instrumente 
manageriale. Aceste instrumente sunt 
structura organizaţională şi implicare şi 
comunicare. 

a) Structura organizaţională. 
Managementul integrat nu poate funcţiona 
fără procese structurate, fără un sistem, iar 
un sistem nu poate funcţiona dacă nu este 
susţinut de oameni. Un SIM are nevoie de 
oameni care să îşi conştientizeze 
responsabilităţile şi care să colaboreze 
pentru atingerea obiectivelor comune 
stabilite în conformitate cu un anumit plan 
(în cazul nostru cu strategia de dezvoltare 
durabilă).  

Multe UAT au deja elemente ale unui 
sistem de management stabilite sau au 
stabilite proceduri care să le permită să 
îndeplinească cerinţele legale (controlul 
financiar preventiv1, auditul intern2, 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale3, 
achiziţiile publice de bunuri servicii şi 
lucrări4 etc.). Cu toate acestea, rar se 
întâlnesc structuri organizaţionale care să 
pună în legătură toate responsabilităţile 
directe şi aspectele indirecte ale unei UAT 
cu privire la dezvoltarea sustenabilă. 
Structura SIM ar trebui să includă şi să 
utilizeze structurile existente în 
administraţia publică şi nu invers. Piesele de 
bază ale structurii organizaţionale sunt o 
echipă de coordonare. Este de preferat ca 
această echipă să fie pusă central în cadrul 
administraţiei publice pentru a putea 
gestiona coordonarea sistemului. De 
exemplu în cadrul Strategiei de dezvoltare 
                                                 
1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi funcţionarea controlului 
financiar preventiv, publicat în M. Of. nr. 320 din 
15 martie 2003. 
2 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
publicată în M. Of. nr. 953 din 25 decembrie 2002.  
3 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicat 
în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003 şi Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006. 
4 OUG nr. 34/2006 privind obţinerea contractelor 
de achiziţii publice, a contractelor de concesionare 
de lucrări publice şi a contractelor de concesionare 
de servicii, publicată în M. Of. 418 din 15 mai 
2006. 
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durabilă a judeţului Gorj, unitatea de 
implementare (de coordonare a 
implementării) este constituită în cadrul 
Direcţie de Dezvoltare Regională, Integrare 
Europeană, Resurse Umane1, iar în cadrul 
Strategiei de dezvoltare durabilă a 
municipiului Târgu Jiu în cadrul 
Compartimentului Programe Integrare 
Europeană din cadrul Direcţiei Tehnice a 
aparatului de specialitate al primarului2. 

Dezvoltarea durabilă/sustenabilă este 
un obiectiv ambiţios şi complex care 
necesită cunoştinţe speciale şi actualizate, 
iar consolidarea personalului implicat este 
un aspect important în cadrul structurii 
organizaţionale. 

b) Implicare şi comunicare. Strategia 
de dezvoltare sustenabilă/durabilă nu se 
poate realiza şi implementa fără să existe 
acceptare, înţelegere, dorinţă, interes, 
conştientizare şi recunoaştere a beneficiilor 
şi a responsabilităţilor între părţile interesate 
(actori implicaţi). Pentru realizarea acestui 
lucru este nevoie de o comunicare eficientă 
şi de o strategie de implicare. Pe baza 
acestor cunoştinţe UAT poate obţine o 
imagine de ansamblu clară a rolului fiecărui 
actor şi stadiul de realizare a obiectivelor 
acestuia. Cunoştinţele sunt necesare pentru 
a stabili norme pentru modul de implicare a 
părţilor interesate relevante în toate etapele 
SIM.  

Comunicarea şi implicarea sunt paşi 
de bază care iniţiază şi dau putere SIM şi 
sunt strâns legaţi de structura 
organizaţională. Succesul în schimbul de 
idei şi abordări, prin grupuri de lucru 
interdepartamentare, precum şi în cooperare 
cu grupurile politice este un rezultat al 
implicării şi comunicării3. 
 
Repetarea ciclului şi extinderea 
sistemului 

Cu aceste cinci etape (analiza de bază, 
stabilirea obiectivelor, angajamentul politic, 
implementare şi monitorizare, evaluare şi 
raportare) şi cele două instrumente 
manageriale (structura organizaţională, 

                                                 
1 C. Oprean și alții, op cit, p. 7. 
2 I. Santai și alții, Op. cit., p. 11. 
3 Ibidem, p. 137. 

implicare şi comunicare) lucrul cu SIM este 
demarat. Cele cinci etape sunt reluate anual 
în scopul evaluării realizărilor şi 
perfecţionării. Nu este posibil ca totul să se 
facă perfect de la început. SIM este un 
model care sugerează o abordare, care 
permit UAT să aibă un început modest şi cu 
timpul să se extindă. Extinderea se poate 
realiza pe trei direcţii: extinderea teritorială 
(aplicarea SIM pe întreaga zona a UAT 
alături de selectarea obiectivelor şi 
indicatorilor potriviţi) extinderea actorilor 
(cooperarea cu toate părţile interesate 
relevante din UAT şi cooperarea cu vecinii 
din alte UAT) extinderea dimensiunii 
(integrarea tuturor aspectelor legate de 
sustenabilitate în sistemul de management).  

Unii dintre aceşti paşi sunt realizaţi 
anual4, în o revizuire completă, aşa cum am 
mai arătat, este necesară doar la 3-5 ani, cu 
excepţia cazului în care schimbările din 
împrejurimi nu cer o revizuire completă a 
strategiei mai înainte de această perioadă. 
Este important de ştiut că nu se pot realiza 
toate obiectivele necesare pentru o 
dezvoltare puternică sustenabilă, care 
presupune timp mai îndelungat şi resurse 
mai numeroase. De aceea, în fiecare an 
trebuie stabilite acele măsuri care se pot 
realiza şi care să ducă la progrese vizibile 
pentru comunitate, urmărind ca în ciclurile 
următoare să fie propuse alte măsuri care se 
pot realiza în fiecare an pornind de la noua 
bază şi de la alte resurse. Modelul SIM 
poate fi asimilat cu o călătorie cu un traseu, 
care se realizează pas cu pas pentru a ajunge 
la destinaţie. În „călătoria” pentru realizarea 
dezvoltării sustenabile, folosind SIM Carta 
Alborg din 2004, cu cele 10 domenii poate 
fi „traseul”, ea este privită ca un cadru 
tematic al sistemului.  
 
Concluzii 

UAT au nevoie de un instrument 
strategic care să le ajute să abordeze 
provocările lor într-un mod eficient, iar SIM 
prevede aceste instrumente. El oferă un 
cadru de aplicare a democraţiei locale. 
Comunităţile au ales politicienii, care sunt 
în ultimă instanţă responsabili de realizarea 

                                                 
4 Ibidem. 
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managementului în cadrul limitelor 
administrative ale fiecărui UAT. 

Scopul SIM este de a oferi UAT o 
dezvoltare sustenabilă/durabilă. 
Sustenabilitatea presupune integrarea 
diferitelor politici publice, niveluri de 
autoritate şi părţi interesate.  

În SIM, conceptul de dezvoltare 
sustenabilă are în vedere întreţinerea şi 
conservarea resurselor naturale, aceasta 
fiind o condiţie prealabilă pentru realizarea 
mijloacele şi activităţile economice, pentru 
asigurarea bunăstării umane şi o calitate a 
vieţii mai bună. De resursele naturale 
trebuie să beneficieze şi generaţiile viitoare. 
Activităţile economice sunt activităţi 
umane, care transformă continuu resursele 
naturale în calitatea umană a vieţii. Ele nu 
sunt doar practici economice.  

Integrarea considerentelor economice, 
sociale şi de mediu este o condiţie prealabilă 
pentru o dezvoltare sustenabilă. De aceea, 
trebuie integrate: diferitele niveluri de 
autoritate, instrumentele şi metodele şi 
acţiunile părţilor interesate. 

Lumea în care trăim este în continuă 
schimbare, fapt ce face ca provocările locale 
să varieze cu timpul, iar SIM permite UAT 
să-şi reconsidere în mod repetat definirea 
provocărilor pentru durabilitate locală, 
pentru ca autorităţile să ia în considerare 
noile date şi cercetări disponibile. 
Dezvoltarea sustenabilă la nivel local 
trebuie să se integreze dezvoltării pe această 
linie de l nivel regional, naţional şi mondial. 

Sustenabilitatea se referă la implicare, 
mulţi oameni trebuie să se implice în acest 
proces. Managementul sustenabilităţii 
permite gestionarea oamenilor, efectul pe 
care SIM îl are durabilităţii va fi rezultatul 
modului în care SIM reuşeşte să gestioneze 
persoanele implicate.  

Dezvoltarea durabilă presupune un 
angajament pe termen lung. Nu poate avea 
loc prin proiecte pe termen scurt şi izolate. 
Proiectele trebuie să fie o parte a unui 
proces pe termen lung, pentru care SIM 
constituie o bază. În cazul unui proces pe 
termen lung proiectele pot fi realizate pentru 
a susţine acelaşi obiectiv.  

Pentru a stabili dacă o UAT are succes 
în dezvoltarea sustenabilă, sunt necesare 

date şi măsurători. Din această cauză 
obiectivele şi indicatorii conform modelului 
SIM trebuie să fie SMART deoarece sunt 
esenţiali pentru monitorizare, evaluare şi 
comunicare.  

Abordarea integratoare a gestionării 
unui UAT reduce apariţia riscurilor 
economice, sociale şi de mediu, 
îmbunătăţeşte planificarea pentru intervenţii 
eficiente. Abordarea integratoare este 
evocată de politicile generale ale UE drept 
cale de urmat pentru dezvoltarea locală 
durabilă/sustenabilă. 
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Introducere 

În studiul de faţă ne-am propus să 
studiem primele etape ale tranziţiei de la 
dictatură la democraţie în ţările arabe unde 
revoluţiile declanşate au reuşit (în speţă 
Tunisia, Egipt şi Libia) şi modul în care s-
au implicat partidele din aceste ţări în plan 
acţional-ideologic. În acest sens, utilizăm 

datele disponibile, de ordin analitic şi 
statistic, din domeniul politologiei, dar 
abordarea va fi mai degrabă 
interdisciplinară, eclectică, inclusiv prin 
apelul la mail-urile partidelor, în scopul 
comparării acestora, ori la rezultatele unor 
sondaje de opinie în rândul cetăţenilor, 
liderilor de partide, experţilor în probleme 
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de analiză politică din aceste ţări şi unor 
cadre didactice şi studenţi de la 
Universitatea Europei de Sud Est din 
Bucureşti. 

În partea finală a studiului formulăm 
câteva concluzii vizând viitorul posibil al 
partidelor politice în contextul în care 
aspiraţiile cetăţenilor din aceste ţări arabe 
pentru etapele următoare se vor întâlni cu 
cele ale partidelor pentru găsirea celor mai 
bune căi de dobândire a libertăţilor 
politice, de care orice fiinţă umană are 
nevoie. 
 
Etapele de tranziţie de la dictatură la 
democraţie în ţările arabe 

Specialiştii denumesc fenomenul de 
tranziţie la democraţie cu termenul de 
„tranzitologie”. El reprezintă identificarea 
unor „etape de democratizare” care se cer 
explicate, mai întâi de toate cu participarea 
partidelor politice, pentru ca apoi să se 
treacă la identificarea diverselor sub-etape 
ale consolidării democraţiei, fiecare din 
aceste etape şi sub-etape fiind importantă 
în dobândirea deplină a libertăţii într-o ţară 
sau alta. 

Este utilă chiar şi compararea 
atingerii „vârstelor” intermediare, pe baza 
cărora se ajunge la o democraţie 
consolidată, trecând prin mai multe faze 
ale dezvoltării ei, comparabile cu etapele 
psihogenezei unui adult, care trece inerent 
prin copilărie, adolescenţă şi tinereţe, 
pentru a-şi dezvolta personalitatea pe 
deplin1. 

În toate ţările sau regiunile 
investigate de specialişti (de exemplu în 
Europa de Sud-Est, în America Latină, 
Orientul Mijlociu etc.), o primă fază 
observată (de fapt o sub-fază a primei 
etape, mai ales în momentele violenţelor de 
pe străzi), a fost aceea a retoricii despre 
„necesitatea trecerii de la tiranie la 
democraţie”, după o perioadă mai lungă 
sau mai scurtă de dictatură, deşi „trecerea 

                                                 
1 Nu întâmplător, chiar şi în lucrări de specialitate, 
se discută despre o „democraţie tânără”, cum este şi 
aceea din România, după o trecere prin  dictatură 
timp de circa 60 de ani, dacă punem la socoteală şi 
dictatura regală a alui Carol al II-lea, în prezent 
democraţia având mai puţin de 25 de ani. 

efectivă” la un model caracterizat prin 
încurajarea şi legalizarea competiţiei între 
mai multe partide (pluri-partidism) şi 
alternanţa la guvernare au întârziat multă 
vreme. În acest sens, specialiştii au 
observat un fapt evident în ţările arabe, 
anume că „democraţia de faţadă, în ciuda 
prezenţei alegerilor, rămâne o pseudo-
democraţie2. 

Aşa a fost cazul partidelor politice 
din Orientul Mijlociu privind „necesitatea 
trecerii la democraţie”: studiile au 
demonstrat că încă în perioada 1980-1990 
exista o astfel de retorică (simulacru 
democratic), asociată cu simbolurile 
coranice, situaţie care a rămas la acest 
stadiu până la răbufnirea „Primăverii 
Arabe”, când nu doar retorica şi 
simbolurile sfinte au revenit, ci şi acţiunile 
concrete în acest sens, tot în numele 
Coranului. Această răbufnire violentă a 
trezit lumea arabă din coşmarul tiraniilor 
consecutive, odată cu seismul al cărui 
epicentru a fost Tunisia, la 14 ianuarie 
2011, pentru alungarea de la putere a 
dictatorului Zine el Abidin Bin Ali, care a 
exersat şi el cu succes "trucul democraţiei 
de faţadă” (a se vedea Anexa 1, privind 
simulacrul alegerilor din Tunisia, din 
etapele pre-revoluţionare). 

La fel s-au derulat lucrurile în Egipt: 
din 1979 până în 1995 partidul 
guvernamental obţinea peste 90% din 
mandate, apoi în 2005, partidul de 
guvernământ pro-Mubarak obţinea singur 
420 de mandate din totalul de 518, iar alte 
13 partide doar câte unul, plus 71 fără 
apartenenţă de partid3, într-un „simulacru 
democratic”, pentru ca la primele alegeri 
libere din 2011, partidul de guvernământ să 
se împartă în 4 facţiuni, cu care abia au 
reuşit să obţină 17 mandate din cele 508 
aflate în competiţie, electorii fiind aceeaşi 

                                                 
2 Sadiki Larbi, Political Liberalization in Bin Ali’s 
Tunisia: Facade Democracy, în „Democratization”, 
Vol. 9, No. 4, Winter, 2002, p. 124. 
3 Apud  Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr & 
Keith Jaggers, Polity IV Project: Political Regime 
Characteristics and Transitions, Egypt 1800-2012, 
Center for Systemic Peace (http://www.systemic 
peace.org/polity/Egypt2010.pdf (14.02.2013). 
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dar nemanipulaţi (a se vedea statisticile din 
Anexele 2 şi 3). 

Cu timpul, a fost constatată o a doua 
sub-fază de tranziţie a primei etape, 
respectiv o combinaţie între „acţiunea 
moderată” (adepţi ai liniei soft, de reformă 
politică graduală), cu „acţiunea radicală” 
(adepţi ai liniei hard, de reformă politică, 
inclusiv prin forţa armelor), pentru 
impunerea unui pluri-partidism, întârziat 
nepermis de mult, dorit de o populaţie 
manipulată şi fără speranţe, dar afectată 
grav de racilele totalitarismului. În această 
a doua sub-fază, au apărut diverse strategii 
şi tactici de trecere la pluri-partidism, prin 
forme diverse dar care pot fi reduse la 
câteva mai importante în cazul lumii arabe 
şi la care au contribuit (alături de partide şi 
de factorul extern (mai ales emigraţia), 
mijloacele media (mai ales resursele 
Internetului şi ale televiziunilor, în special 
Al Jazeera1). 

Este vorba inclusiv de trecerea de la 
opţiunea pentru un „stat secular” 
(despărţirea statului de religie) versus 
opţiunea pentru un „stat islamist” 
(implementarea legii islamice în 
majoritatea sau chiar în toate sferele legate 
de instituţiile statului). 

Rolul partidelor islamiste a fost 
diferit de la un grup de ţări la altul, chiar şi 
în perioada pre-revoluţionară, dar toate au 
fost implicate în pregătirea tranziţiei la 
democraţie, anterior izbucnirii „Primăverii 
Arabe”. 

Aducem în discuţia de faţă studiul 
unor autori precum Charles Kurzman şi 
Ijlal Naqvi, de la Universitatea din 
Carolina de Nord, care au constatat o 
tendinţă clară, post-revoluţionară, a 
partidelor actuale din ţările arabe de a trece 
progresiv la democraţie, în sens occidental, 
secularist, dar cu dorinţe de combinare a 
acestuia cu legea islamică (autorii au 
studiat 48 programe politice ale unor 

                                                 
1Ali Darwish, Tanslation and News Making: A 
Study of Contemporary Arabic Televizion: Al 
Jazeera Case Study, Queensland University of 
Technology, Brisbane, 2009; Johanne Kuebler, Les 
révolutions arabes et le web 2.0, Tunisie et Égypte, 
în „Revue Averoes”, No. 4-5, pp. 32-45 (Spécial 
„Printemps arabe"), 2011, pp. 5-15. 

partide din ţările arabe care au avut cel 
puţin un mandat în parlamentele ţărilor lor, 
în perioada 1968-2000)2. 

Luând în considerare şi etapizarea 
efectuată de Dankwart Rustow, în lucrarea 
Transition to Democracy, am putea 
constata parcurgerea a primei etape (pre-
revoluţionară) şi a unei părţi din cea de-a 
două, în ţările unde revoluţiile au reuşit 
(Tunisia şi Egipt, la care s-au adăugat 
Libia şi Yemen), din cele trei pe care 
autorul le defineşte astfel: 1. Etapa 
pregătitoare; 2. Etapa luării deciziilor 
(care să conducă la stabilizarea unui regim 
democratic) şi 3. Etapa consolidării 
democraţiei3. Prima etapă a vizat 
răsturnarea regimului nedemocratic 
(reuşita revoluţiilor, prin înlocuirea 
dictatorilor), a doua se concentrează, în 
prezent, pe stabilirea unei noi ordini, ce se 
doreşte a fi democratică, iar a treia va avea 
ca obiectiv păstrarea cuceririlor 
democratice şi dezvoltarea continuă a 
democraţiei, mai ales prin integrarea 
culturii politice şi a societăţii civile în 
sistemul democratic perpetuu reînnoit. 
 
La început au fost clicile, apoi dictaturile 

Ţările arabe au avut aproape 
întotdeauna conduceri autoritariste. Mai 
întâi conducătorii erau şefi de triburi sau de 
familii înstărite, apoi cei mai puternici 
dintre aceştia au devenit dictatori la nivel 
de stat, în cadrul unor monarhii 
tradiţionale, în ţări precum Maroc, Iran, 
Etiopia, Libia, Afganistan, Arabia Saudită, 
Cambodgia, Nepal, Kuwait şi Thailanda. 
În toate aceste monarhii a predominat 
multă vreme „dilema regelui”: succes 
versus supravieţuire, pe care o defineşte 
astfel Samuel Huntington: un monarh 
poate să facă el însuşi o tranziţie lentă de la 
puterea centralizatoare proprie la o 
distribuţie a puterii care să modernizeze 
statul? Dacă poate, el însuşi îşi va pregăti 
sfârşitul, căci modernizând societatea, va 

                                                 
2 Charles Kurzman, Ijlal Naqvi, Islamic Political 
Parties and Parliament Elections, în „Working 
Paper”, University of North Carolina de Nord 
(Grant SG -055-06S), 2009, pp. 1-42. 
3 Dankwart Rustow, Transition to Democracy, in 
„Comparative Politics”, Vol. 2, No. 3. 1970. 
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facilita crearea de forţe noi modernizatoare 
şi deci va deveni victima propriilor 
realizări. Dacă nu poate, presiunea celor 
care doresc să preia o parte din puterea lui, 
în numele reînnoirii societăţii, îl va 
răsturna într-o zi1.  

Exemple de longevitate în dictatură 
în ţările arabe sunt: familia al-Saoud, care 
domneşte în Arabia Saudită încă din 1932, 
sultanul Qabous în Oman din 1971, linia 
Alauiţilor în  Maroc din 1956, familia 
Assad stăpâneşte Siria din 1970, din tată în 
fiu, Mouammar Kadhafi a condus Libia din 
1969 şi dorea şi el să o lase moştenire 
fiului său, iar Ali Abdallah Saleh a fost 
preşedinte al Republicii Arabe Yemen 
începând cu 1978, apoi a ajuns preşedinte 
al Yemenului unificat în 1990 etc. 

Concomitent, petrolul şi religia, 
însoţite şi de forţele represive (prin regii 
reuniţi în „Clubul regilor”, dar şi prin 
liderii islamişti ori militari2) au avut o 
contribuţie la perpetuarea autoritarismului 
în majoritatea ţărilor arabe. 
 
Au venit, firesc, revoluţiile, dar şi 
efectele lor aşteptate de schimbare 

Primăvara arabă a reuşit, până la data 
apariţiei acestui articol, să alunge de la 
putere, prin revoluţie, dictatorii din ţări 
arabe precum: Tunisia (Bin Ali), Egipt 
(Hosni Mubarak), Libia (Mouammar 
Kadhafi) şi Yemen (Ali Abdullah Saleh). 
Aceeaşi mişcare cu tendinţe pro-
democratice a condus la război civil 
în Bahrain şi Siria, la violenţe stradale 
serioase în Algeria, Irak, Iordania, Kuwait, 
Maroc şi Sudan, precum şi la proteste cu 
un impact mai redus în Liban, Mauritania, 

                                                 
1Samuel Huntington, Ordinea politică a societăţilor 
în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999, p. 158. 
2 De exemplu, având în vedere faptul că “forţele 
armate au devenit adesea gărzi pretoriene ale 
monarhilor şi sultanilor”, cheltuielile pentru forţele 
armate au devenit printre cele mai mari din lume: 
11% din PIB în Oman, 10% în Arabia Saudită şi 
Qatar, în timp ce Irakul ocupa în locul 4 în lume în 
acest sens, Iordania locul 6 şi Yemenul locul 7 
(David Sorenson, Transitions dans le monde arabe: 
printemps ou automne?, http://www.airpower. 
maxwell.af.mil/apj international/apj-af/2012/2012-
1/fra/2012_1_02-f-sorenson.pdf (accesat la 14 
februarie 2013). 

Oman, Arabia Saudită, Djibuti  şi Sahara 
Occidentală. 

Efectele revoluţiilor din majoritatea 
ţărilor arabe au condus la o primă 
deschidere, prin renunţarea la candidatura 
unică a unora din preşedinţi: în Algeria s-
au înscris în competiţie 6 candidaţi, deşi 
actualul preşedinte a obţinut 90,2 % din 
voturi (în 2009, Abdelaziz 
Bouteflika sprijinit de partidul 
“Frontul Naţional de Eliberare”), în Egipt 
13 candidaţi (în 2012, câştigător fiind 
Mohamed Morsi, din partea Partidului 
Libertăţii şi Dreptăţii, cu doar 24,78% din 
voturi în primul tur şi cu 51,73% din voturi 
în al doilea tur, în faţa unui independent, 
care a obţinut 23,66%, respectiv 48,27%), 
în Tunisia este înscris deja în cursă actualul 
preşedinte interimar Moncef Marzouki din 
partea Congresului pentru Republică, dar 
deja are trei contra-candidaţi anunţaţi, în 
Senegal s-au confruntat 14 candidaţi la 
prezidenţiale, în februarie-martie 2012, 
lupta fiind strânsă între primul loc în 
primul tur (obţinut de preşedintele în 
funcţie) şi cel de-al doilea, care l-a 
răsturnat, pe această cale paşnică, pe 
preşedintele în funcţie, în turul al doilea 
(ex-prim ministrul Macki Sall versus 
preşedintele în funcţie Abdoulaye Wade) şi 
exemplele pot continua3. 

 
Secularizare versus islamizare prin 
implicarea partidelor în viaţa statului  

În unele ţări care au fost influenţate 
de "Primăvara arabă”, partidele islamiste 
(adică cele care propovăduiau implicarea 
religiei, a legii islamice, în viaţa statului, 
dar nu cu mijloace violente în numele 
Jihadului sfânt), au fost îngăduite, chiar şi 
în timpul dictaturilor, să desfăşoare 
activităţi politice, inclusiv pentru cucerirea 
puterii (de regulă în coaliţii conduse de 
partide guvernamentale ale establishment-
ului). Aşa a fost cazul unor ţări islamice 

                                                 
3A se vedea analizele şi statisticile de la alegerile 
prezidenţiale cu candidaturi multiple, inclusiv ratele 
de participare la vot cu aceste prilejuri, prezentate 
de Jason Brownlee, Executive Elections in the Arab 
World: When and How Do They Matter? in 
„Comparative Political Studies” Vol. 44, No. 7, 
2011, pp. 807-828. 
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precum Iordania, Indonezia, Kuweit, 
Liban, Maroc, Pakistan, Yemen, unde 
partidele islamiste au fost şi sunt libere să 
participe la viaţa politică.  

În alte ţări, precum Turcia, Egipt sau 
Tunisia, partidele islamiste au fost interzise 
prin lege, până recent, deşi unele din 
partide îşi „mascau” tendinţele extremiste 
în programe politice cu un conţinut pacifist 
sau acţionau sub forme deghizate de 
alianţe cu candidaţi independenţi, aceştia 
declarând deschis necesitatea acţiunii 
armate contra duşmanilor politici non-
islamici din interiorul şi din exteriorul ţării. 

În prezent, majoritatea partidelor 
islamiste se feresc să mai propage violenţa, 
mai ales dacă au şanse de a accede la 
putere, singure sau în coaliţii (în Egipt şi 
Tunisia, ele au câştigat peste 37% din 
voturile parlamentare acordate în primele 
alegeri libere din 2011-2012, conducând 
guvernele, vezi Anexele 3 şi 4), dar altele 
declară pe faţă că sunt adepte ale acţiunilor 
armate în numele lui Allah (cu precădere 
contra duşmanului american ori israelian). 
Cele mai cunoscute cazuri, în acest din 
urmă sens, sunt Al-Qa’ida, Jihadul Islamic, 
Hamas în Palestina, Hizb Allah în Liban, 
varii grupări politice salafiste1  . 

Partidele politice cele mai numeroase 
din majoritatea ţărilor arabe sunt islamiste, 
din punct de vedere ideologic, iar 
simbolurile pe care le folosesc sunt 
preluate din cultura naţională a ţărilor 
respective, dar pluri-partididismul şi 
libertatea ideologică sunt necesităţi 
inerente în viitor, ceea ce le va  obliga să 
construiască alianţe şi translatări de la o 
ideologie la alta (deja se constată un astfel 
de caz în Tunisia, unde un partid social-
democrat s-a unit cu unul liberal, iar 

                                                 
1 Denumirea provine de la cuvântul arab salafi, care 
înseamnă "strămoş”, "predecesor” şi se referă la 
mişcările sunite cunoscute sub numele de 
Salafiyyah sau Salafism, promovate de lideri 
consideraţi ca un fel de “islmişti puri, pioşi” care 
interpretează într-un mod strict şi tradiţionalist 
învăţăturile coranice. În numele acestui înţeles 
traditionalist, unele grupuri salafiste au devenit 
extremiste (jihadism salafist) (Gilles Kepel, Jihad: 
Expansion et Déclin de l'Islamisme, Gallimard, 
Paris, 2000). 

rezultatul a fost o nouă entitate social-
liberală. 

Există numeroşi politologi din 
Occident, dar şi din ţările arabe, care 
folosesc, în explicarea situaţiei partidelor 
din ţările arabe, teze precum: cea a  
„învăţării politice prin practicarea 
democraţiei”, cea a „mobilităţii ideologice 
a partidelor în funcţie de interesele 
electorilor” de la un grup de venit la altul, 
ori cea a „moderaţiei ca efect al coalizării” 
sau ca efect al modernizării. Astfel de teze 
sunt împrumuturi din experienţa pluri-
partidistă a diverselor ţări occidentale sau 
islamice. Studiile care explică aceste 
împrumuturi au comparat experienţele 
occidentale cu ceea ce se întâmplă în 
prezent cu partidele islamice, iar 
rezultatele i-au determinat pe autorii lor să 
consideră că partidele islamiste de după 
1990 au început să-şi modereze discursul, 
devenind cu atât mai responsabile cu cât au 
putut exercita efectiv puterea în scurta 
perioadă post-"Primăvara Arabă”. Aşa este 
cazul tendinţei accentuate de moderaţie a 
mişcării „Fraţii musulmani”, sub a cărui 
egidă funcţionează mai multe partide pan-
arabe2, acestea preluând modelul AKP 
(Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării) din 
Turcia şi tinzând să se delimiteze de 
salafiştii extremişti, inclusiv prin preluarea 
numelui folosit de partidul turc3. Chiar şi 
în interiorul mişcării „Fraţii musulmani”, 
implicit al partidelor susţinute de mişcare 
în lumea arabă, s-au creat trei tipuri de 
acţiune: una politică-ideologică, alta 
activist-misionară de tip ONG şi alta 
violentă, de extremă dreapta (comparată cu 
nazismul). Doar aceasta din urmă mai 
utilizează mesajele din trecutul dicatorial, 
pentru cei 2 milioane de membri din mai 

                                                 
2 Primele ţări unde „Fraţii musulmani” au înfiinţat 
partide-filiale au fost: Sudan, Yemen, Kuwait, 
Iordania, Palestina, Indonezia, Malaezia, Pakistan şi 
Bangladesh. 
3Antar Noha, The Muslim Brotherhood’s Success in 
the Legislative Elections in Egypt 2005: Reasons 
and Implications, Al Ahram Center for Strategic 
Studies (ACPSS), Cairo, 2005; Sebnem Gumuscu, 
Class, Status, and Party: The Changing Face of 
Political Islam in Turkey and Egypt, în 
„Comparative Political Studies” Vol. 43, No. 7, 
2011, pp. 835-861. 
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multe ţări arabe, precum: “Coranul este 
constituţia noastră, Allah este obiectivul 
nostru, Coranul este legea noastră, Profetul 
este liderul nostru, Jihadul este calea 
noastră, iar moartea în numele lui Alah 
este cea mai mare din aspiraţiile noastre”1. 
Braţul politic al Fraţiei Musulmane, care 
este Partidul Libertate şi Justiţie (PLJ) a 
ajuns cel mai important partid, în urma 
primelor alegeri libere din Egipt, în prezent 
interzis (Anexa 3). Partidul islamistilor 
moderaţi din Tunisia, Ennahda (fondat în 
1981 de un grup de intelectuali, în frunte 
cu Rachid Ghannouchi, care a stat multă 
vreme în exil la Londra), a obţinut o 
victorie istorică, în primele 2 alegeri 
democratice ale ţării. Rachid Ghannouchi a 
comparat mereu acest partid cu AKP din 
Turcia a se vedea şi Anexa 4). De 
asemenea, alţi autori vin cu argumente 
după care partidele islamiste ar trebui 
despărţite de cele democratice islamiste, 
acestea din urmă ajungând deja la o fază de 
dezvoltare specifică unui "al treilea val de 
democratizare”2. În acest sens, cele din 
urmă au nu doar mesaje ci şi acţiuni 
politice moderate, mai ales în actul de 
guvernare, unde apar repede efecte în 
relaţie cu alte grupuri minoritare non-
islamiste (cum este cazul copţilor creştini 
din Egipt, a se vedea şi schema prezentată 
în Anexa 8). 

În schimb, cei din tabăra adversă, mai 
ales a unor lideri islamişti, interpretează 
„pe dos” evenimentele. De exemplu, 
„Ghidul” religios iranian, Seyyed Ali 
Khamenei consideră că „mişcările arabe s-
ar inspira direct din revoluţia islamică, iar 
obiectivul lor nu ar fi deloc înlocuirea 
islamismului cu o democraţie de tip 
occidental, ci construirea de regimuri 
islamice care se inspiră din modelul 
iranian3. 

                                                 
1 Brigitte Maréchal, Les Frères musulmans 
européens, ou la construction des processus locaux 
et globaux, 2002, p. 21 
2 Vali Nasr, The Rise of Muslim Democracy, în 
„Journal of Democracy”, Vol. 16, No. 2, 2005, pp. 
13-27; Mohammed Salih, Interpreting Islamic 
Political Parties, Macmillan, New York, 2009. 
3 Mohammad-Reza Djalili,  Thierry Kellner,   
Quand le vent du « printemps arabe » souffle sur le 

Evident, în „jocul strategic” din 
zonele fierbinţi ale lumii arabe sunt 
implicate nu doar partidele politice pan-
arabe islamiste, ci şi actori de forţă de pe 
plan internaţional: SUA, Rusia, China, 
India, Turcia, Iran4. 

În opinia publică arabă s-au impus în 
ultima vreme, ca efect al unei publicităţi 
masive şi al vizitelor la nivel de stat şi de 
guvern, lideri de partide reprezentativi din 
lumea islamică, unii moderaţi, precum 
Recep Erdogan (cu imaginea “şifonată” 
recent de violenţele stradale din Turcia), 
prim ministru al Turciei şi preşedintele 
partidului AKP la guvernare după trei 
alegeri succesive; alţii cu mesaje violente 
anti-occidentale, precum Hassan Nasrallah, 
secretar general al Hezbollah, ori 
Mahmoud Ahmadinejad, ex-preşedinte al 
Iranului şi al grupului de partide de 
extremă dreapta denumit “Alianţa 
Constructorilor Iranului Islamic” (precurtat 
Abdargadan): Poziţionarea lor pe primele 
trei locuri, într-un clasament recent al 
liderilor cei mai apreciaţi în 5 state arabe 
mari, arată şi divizarea lumii arabe în 
funcţie de publicitatea exercitată prin 
media partizană şi în funcţie de interesele 
geostrategice ale statelor direct interesate 
de a juca un rol în această zonă fierbinte a 
lumii (rezultatele unui sondaj de opinie, 
asupra poziţiilor ocupate de personalităţile 
politice cele mai cunoscute, în Egipt, 
Iordania, Liban, Maroc şi Emiratele Arabe 
Unite, pot fi urmărite în Anexa 7). 
 
Prezentarea concluziilor unui studiu 
sociologic cu această temă  

În finalul studiului nostru utilizăm datele 
obţinute prin aplicarea (de către autor) a unui 
chestionar la un număr de 33 de studenţi şi 
personal didactic / nedidactic de la UESEL 
(10% din totalul acestora, dintre care 1/3 sunt 
de etnie turcă), vizând tema studiului pe care îl 

                                                                       
Golfe Persique, în „Notes de l’IFRI”, septembre 
2011, p. 11. 
4 Încă Declaraţia de la Cairo din iunie 2009 şi 
Summitul de la Washington din 26-27 aprilie 2010, 
au avut alte cuvinte cheie decât conceptele geo-
politice, anume socio-economice, precum: tineri, 
antreprenoriat, parteneriat (Lucian Sanda, Actori 
nepoftiţi ai prefacerilor social-politice din Orientul 
Apropiat, în „Sfera Politicii”, Nr. 16, 2012, p. 150). 
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propunem (rezultatele integrale pot fi 
"lecturate” în Anexa 9): 

Majoritatea subiecţilor declară că: 
1. Cea mai des invocată cauzalitate a 

revoltelor din zonă ar fi de „politică 
internă: lipsa democraţiei, înţeleasă în 
mod specific (45,5%); 

2. Declanşatorii cei mai de seamă ai 
revoluţiilor cunoscute sub numele de 
"Primăvara Arabă” au fost interni, în 
opinia respondenţilor, aceşti declanşatori 
având ca scop instaurarea democraţiei de 
tip occidental (39,4%); 

3. Consecinţele revoluţiilor au fost şi au 
rămas ambigue : oamenii sunt derutaţi, 
evenimentele au un ritm prea rapid 
pentru a şti în ce direcţie merg 
guvernele nou instalate în cele trei ţări 
(87,9%); 

4. Soluţia cea mai potrivită pentru ţările 
arabe care au fost luate de “valul” 
revoluţionar al "Primăverii Arabe” ar fi 
cea a democraţiei de tip occidental 
(66,7%). 

 
Concluzii 
 Studiul de faţă a prezentat câteva 
aspecte legate de rolul pe care l-au avut 
până în prezent partidele din câteva ţări 
unde Primăvara Arabă a reuşit să înlăture 
dictaturile şi să acceadă la putere, în 
numele unei democraţii care a fost 
evidentă nu doar pe buzele cetăţenilor de 
pe străzi, ci şi în declaraţiile scrise ale 
liderilor de partid sau de mişcări care vizau 
respectarea drepturilor omului în prezent şi 
în viitorul ţărilor arabe (a se vedea cele 10 
revendicări ale "Mişcării din 20 februarie” 
publicate în Maroc, prezentate în Anexa 6). 

Concluziile pe care le sintetizăm 
aici se pot constitui şi în tendinţe care deja 
grăbesc procesele democratice din zonele 
unde revoluţiile au reuşit şi la care 
partidele sunt chemate să exercite o 
influenţă benefică pentru populaţiile din 
ţările arabe, dar şi pentru ele ca organizaţii 
menite să exercite puterea politică, dar cu 
mijloacele democratice cunoscute în lumea 
liberă. 

Considerăm că viitorul posibil al 
partidelor politice arabe, în contextul 
exprimării aspiraţiilor cetăţenilor din 

aceste ţări în favoarea democraţiei, pentru 
etapele următoare, poate fi previzionat ca 
benefic în următoarele prezumţii pe termen 
scurt, mediu şi lung: 
1. Partidele politice de pe eşichierul 

politic actual, din ţările care şi-au 
cucerit ori urmează să-şi dobândească 
libertatea de care au inerentă nevoie, 
trebuie să răspundă la problemele grave 
cu care se confruntă imediat societăţile 
din lumea arabă: eliberarea deţinuţilor 
politici din închisorile dictatorilor, 
diminuarea corupţiei generalizate, a 
sărăciei cronice în care să găseşte 
majoritatea populaţiei, a şomajului mai 
ales în rândul tinerilor, concomitent cu 
asigurarea libertăţii opiniei şi cu 
separarea puterilor în stat, aspecte care 
nu pot fi funcţionale fără construirea de 
noi instituţii democratice şi fără 
alternanţa la putere a partidelor politice 
cu ideologii diferite (literatura de 
specialitate vorbeşte despre necesitate 
existenţei a cel puţin o astfel de 
alternanţe la putere într-un interval de 
minimum trei rânduri de alegeri); 

2. Liderii partidelor nu trebuie să repete 
greşelile care au fost făcute post-
revoluţionar în ţări (precum a fost şi 
cazul României), de a căuta diverse 
soluţii necunoscute democraţiilor (de 
exemplu, de a inventa Fronturi unice de 
eliberare sau de salvare de tip 
naţionalist, care sunt noi forme 
deghizate de totalitarism), ci să 
folosească acele căi democratice 
clasice care au dat roade sigure doar 
prin experimentarea pluri-partidismului 
(experienţa din ultimele trei cicluri 
electorale ale Turciei poate fi utilă, ca 
să nu mai vorbim de Occident); 

3. Trecerea de la modelul islamizării, în 
care  religia devine implicată în 
"ţesuturile societăţii” şi în problemele 
politice ale ţării, la un model 
secularizat occidental, care a produs 
rezultate benefice pentru populaţie 
după experienţe verificate în sute de 
ani, ar reprezenta certitudinea obţinerii 
unei societăţi libere şi potenţial 
prospere pe termen mediu şi lung; 
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4. Specialiştii în ştiinţe politice şi în 
probleme de relaţii internaţionale 
îndeamnă asupra nevoii înţelegerii şi 
apoi dezvoltării valorilor democratice 
şi ale statului de drept, inclusiv în 
relaţiile dintre ţări, de trecere la pluri-
partidism şi la respectul ce trebuie 
acordat valorilor cultivate de 
ideologiile de stânga, de centru şi de 
dreapta, prin cooperarea dintre partide 
şi dintre acestea şi societatea civilă, 
inclusiv în beneficiul pan-arab. 

Sperăm şi noi, cei din România şi din 
Europa de Sud Est, că liderii politici din 
ţările arabe care au scăpat de dictatori sau 
care îi vor alunga din lumea civilizată, cât 
mai curând, pe cei rămaşi încă, vor reuşi 
mai bine decât liderii politici din această 
zonă europeană, să grăbească procesele de 
tranziţie la democraţie şi să instaureze 
stabilitatea, asigurând astfel şansa 
prosperităţii la care aspiră populaţia şi care 
este meritată de popoarele acestor ţări, cu 
mari tradiţii socio-culturale în lume. 

„Cazurile tunisian şi egiptean – spune 
Sari Hanafi1 – arată nu doar că mişcările 
islamice sunt importante, ci şi că ele nu pot 
reuşi în mod izolat, ci mai degrabă prin 
alianţe cu alte grupe de opoziţie. Forţa 
mişcărilor islamice constă în depăşirea 
sloganului simplist "Islamul este soluţia”, 
pentru a ajunge la libertate şi la democraţie 
– prin conjugarea forţelor proprii cu acelea 
ale altor partide de opoziţie”. Acelaşi 
sociolog conchide că „diferenţa faţă de 
revoluţiile din Europa de Est şi din Europa 
Centrală, constă în faptul că aceste două 
revoluţii nu au avut leaderi ai unei opoziţii 
unificate. Am fost puşi în faţa unor 
revoluţii fără  leaderi, cu o fragmentare 
fără organizare – aspect care ar putea fi 
ameliorat cu trecerea timpului. 
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Anexe 

 

1. Trucul “democraţiei de faţadă” din Tunisia 
Tabel  1 

 
Rezultate (Nr. mandate) 

Tip de 
alegeri 

An 
Rată 

de vot 
(% ) 

Status Pt. partidul 
guvernamental 

Pt. partidele 
de opoziţie 

Parlamentare 1981 74 Multi-partidism (islamişti) Toate mandatele 
Nici un 
mandat 

Prezidenţiale   Candidat unic Bin Ali (99%)  
Parlamentare 1994 82 Multipartidism (neislamişti) 144 19 
Prezidenţiale   Candidat unic Bin Ali (99%)  
Parlamentare 1999 86 Multi-partidism (neislamişti) 148 34 
Prezidenţiale   Mai mulţi candidaţi Bin Ali (99,4%)  
Parlamentare 2004 - Multi-partidism (neislamişti) 152 37 
Prezidenţiale   Mai mulţi candidaţi Bin Ali (94,5%)  
Parlamentare 2009 89,45 Multi-partidism (neislamişti) 161 53 
Prezidenţiale   Mai mulţi candidaţi Bin Ali (89,6%)  
Parlamentare 2011 51,97 Multi-partidism (neislamişti) 138 89 

Prezidenţiale   Mai mulţi candidaţi 
Moncef Marzouki, 

ad interim 
 

 
Sursa: Larbi Sadiki, Political Liberalisation in Bin Ali’s Tunisia:  Façade Democracy, 2002, p. 127. Pentru anii 
2004 şi 2009 am utilizat website-ul: http://psephos.adam-carr.net/countries/t/tunisia/tunisialeg2004.txt (accesat 

în 14 martie 2013, ultimele alegeri au date adăugate de noi, conform ultimelor rezultate ale alegerilor din 
Tunisia). 

 
2. Simulacrul democratic din Egipt în perioada 1976-1995 

Tabel 2 
 

Mandate obţinute în parlament, pe ani Partide 
1976 1979 1984 1987 1990 1995 

Forumul Socialist Arab din Egipt (unic) 280 - - - - - 
Partidul Democratic Naţional (guvernamental) - 330 390 308 348 316 
Forumul Socialist Liberal 12 - - - - - 
Partidul Liberal Socialist - 3 - - - - 
Partidul Liberal al Muncii - 29 - - - - 
Alianţa SLP - - - 56 - - 
Forumul Unionist Progresist Naţional 2 0 - - - - 
Partidul Unionist Progresist Naţional - - - 0 6 5 
Noul Partid Wafd - - 58 36 - 6 
Independenţi  48 - - 48 83 115 
Partidul Nasserit - - - - - 1 

TOTAL 342 362 448 448 437 443 
 

Sursa: Den Hartog, Michael, A Two-Way Approach to Stability in The Arab Southern Mediterranean Coastal 
States. Theories on Democracy and International Cooperation Applied to Developments Regarding Political 
Stability in: Algeria, Egypt, Libya, Morocco and Tunisia, 1999, p. 21, în http://www.nato.int/acad/fellow/96-

98/denharto.pdf. (accesat în 10 martie 2013). 
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3.  Rezultatele obţinute de partide şi alianţe la primele alegeri libere din Egipt 
(Adunarea Populară, 2011-2012) 

Tabel 3 
 

Partide şi alianţe Ideologie 
Nr. 

voturi 
% 
vot 

Nr. mandate 

Alianţa Democrată pentru Egipt (condusă de 
Partidul Libertate şi Justiţie – PLJ) 

Islamistă (sub 
egida Fraţilor 
Musulmani) 

10138134 37,5 
235 (PLJ 213, 
PCD 13, PA 3) 

Blocul islamist (condus de Partidul Al-Nour) 
Islamistă 
(salafistă) 

7.534.266 27,8 
123 (Al Nour 107, 

PCD 13, PA 3) 

Partidul Nou al Delegaţiei (Al-Wafd al Jadid) 
Liberal centru 

dreapta 
2.480.391 9,2 41 

Blocul egiptean Social-liberal 2.402.238 8,9 35 
Partidul de Centru (al-Wasat, facţiune 
derivată din PLJ) 

Islamistă 
moderată 

989.003 3,7 10 

Alianţa Revoluţiei Continue (Tahaluf al-
thawra mustamirra), între timp dizolvată 

Liberal şi socialist 
de centru-stânga 

745.863 2,8 9 

Partidul Reformei şi Dezvoltării Misruna 
(Hizb Al-Islah wa Al-Tanmiyah) 

Liberal de centru-
dreapta 

604.415 2,2 9 

Partidul Libertăţii (Hizb al-Horreya ), în 
parte, fost Partidul Democrat Naţional 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

514.029 1,9 4 

Partidul Naţional al Egiptului (Hizb Masr al-
Qawmi), în parte, ex-P. Democrat Naţional 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

425.021 1,6 5 

Partidul Egiptean al Cetăţenilor (Hizb al-
Mowaten al-Masri), în parte, ex-Partidul 
Democratic Naţional (ex-guvernamental) 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

235.395 0,9 4 

Partidul Uniunii (Hizb al-Ittihad), în parte, ex-
P. Dem. Naţional 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

141.382 0,5 2 

Partidul Conservator (Hizb Al-Mohafezeen), 
în parte, ex-P. Dem. Naţional 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

272.910 1,0 1 

Partidul Democrat al Păcii (Al-Salam al-
Dimuqrati), în parte ex-P. Dem. Naţional 

Naţionalist, ex-
guvernamental 

248.281 0,9 1 

Partidul Dreptăţii (Hizb ElAdl ) Centru 184.553 0,7 1 
Partidul Nasserist (Al-Dimuqrati Al-Nasseri)  Centru Nec. 0,6 1 
Partidul Unităţii Arabe din Egipt Nec. 149,253 - 1 
Independenţi -   26 
Numiţi din CSA (Consiliul Suprem al Armatei) - - - 10 
Total aleşi    508 

 
Surse: http://psephos.adam-carr.net/countries/e/egypt/egypt20111.txt;  http://www.jadaliyya.com/pages/index/ 

6047/scaf-expands-its-power-with-constitutional-amendme (accesate în 14 martie 2013). 
 

4.  Rezultatele obţinute de partide şi alianţe la primele alegeri din Tunisia 
(pentru Adunarea Constituantă – Majlis al-Nuwaab, la 23 octombrie 2011) 

Tabel  4 
 

Partide şi alianţe Ideologie Nr. voturi % vot 
Nr. 

mandate
Mişcarea Ennahda (Harakat an-
Nahdah) 

Islamistă (sub egida Fraţilor 
Musulmani) 

1.501.320 37.04 89 

Congresul pt. Republică (al-
Mu’tamar min ajl il-Jumhūriyyah) 

Liberal  
(centru stânga) 

353.041 8.71 29 

Petiţia Populară pt. Libertate,  
Dreptate şi Dezvoltare (Al Aridha) 

Populism 273.362 6,74 26 
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Forumul Democrat pt. Muncă şi 
Libertăţi (Ettakatol) 

Social-democrat 284.989 7,03 20 

Partidul Democrat Progresist (PDP) Liberal (centru stânga) 159.826 3,94 16 
Iniţiativa (Al-Moubedra) Centru 129.120 3,19 5 
Polul Democratic Modernist (condus 
de mişcarea Ettajdid) 

Social-democrat 113.005 2,79 5 

Aspiraţia Tunisiană (Afek Tounes) Centru-dreapta 76.488 1,89 4 
Partidul Comunist Muncitoresc Comunist 63.652 1,57 3 
Mişcarea Poporului Populist 30.500 0,75 2 
Mişcarea Social-Democrată Socialistă 22.830 0,56 2 
Uniunea Patriotică Liberă Centru 51.665 1,26 1 
Mişcarea “Democraţii Patrioţi” Comunist 33.419 0,83 1 
Partidul Liberal Maghrebian Liberal (centru dreapta) 19.201 0,47 1 
Partidul Social-Democrat Naţional Socialist 15.534 0,38 1 
Partidul Destour Nou Liberal (centru dreapta) 15.448 0,38 1 

Partidul Progresiv al Luptei Naţionalist 9.978 0,25 1 

Partidul Echităţii şi Egalităţii Socialist 7.621 0,19 1 

Partidul Naţional Unionist Cultural Naţionalist 5.581 0,14 1 

Liste de independenţi - 62.293 1,54 8 

Liste de nereprezentaţi - 1.290.293 31,83 - 

Voturi invalidate - 255.740 5,94 - 

Total - 4.308.888 100 - 

Rata participării la vot - - 51.97  
Total aleşi - - - 217 
 

Surse: http://www.europeanforum.net/uploads/countries/pdf/tunisia.pdf; http://en.wikipedia.org/wiki/      Elections_in_Tunisia; 
http://www.tunisia-live.net/2011/11/14/tunisian-election-final-results-tables/ 

 
5. Opţiunile pentru tipul de partide dorit de egipteni 

după alungarea de la putere a lui Hosni Mubarak 
                                                                                                                           Fig. 1 

        
       Întrebarea: “Dacă alegerile parlamentare ar avea loc astăzi, ce tip de partid v-ar plăcea să votaţi ?” (au 
răspuns doar eşantionul de 750 de cetăţeni egipteni); Sursa: Telhami, S., 2011 Annual Arab Public Opinion 
Survey, College Park: University of Maryland, octobre 2011, 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/events/2011/1121_arab_public_opinion/20111121_ arab_public_ 
opinion.pdf (accesat în 10 martie 2013). 
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6. Cele 10 revendicări ale "Mişcării din 20 februarie” din Maroc  
(comunicate în 14 februarie 2011) 

Tabel 5 
 

1. O constituţie democratică votată de o Adunare constituantă aleasă democratic; 
2. Dizolvarea parlamentului şi destituirea actualului guvern precum şi înlocuirea acestuia cu un 

guvern de tranziţie însărcinat să iniţieze revendicările mişcării din 20 februarie; 
3. O justiţie independentă şi o separare a puterilor în stat; 
4. Judecarea tuturor celor care sunt implicaţi în jefuirea, vinderea şi delapidarea bogăţiilor ţării; 
5. Recunoaşterea limbii ţării (amazighe), ca oficială alături de cea arabă, precum şi recunoaşterea 

aspectelor specifice ale identităţii marocane în elementele sale constitutive esenţiale: lingvistice, 
culturale şi istorice; 

6. Eliberarea tuturor prizonierilor politici şi de opinie, odată cu trimiterea în faţa justiţiei a tuturor 
celor care au răspuns de arestările arbitrare, de „dispariţii”, de torturi şi de represiuni sălbatice; 
este vorba de condiţii necesare pentru ca poporul marocan să acceadă la o veritabilă democraţie 
şi cetăţenie, în aşa fel încât persoana să devină singura stăpână a propriului destin şi care astfel 
să-i faciliteze: 

7. Integrarea diplomelor şomerilor la toate nivelurile funcţiei publice şi doar prin concurs, în 
deplină transparenţă şi echitate; 

8. Asigurarea unei vieţi demne pentru toţi, prin lupta contra scumpirii vieţii;  
9. Creşterea salariilor la un nivel minim garantat; 
10. Asigurarea accesului celor mai săraci la serviciile publice demne de acest nume şi dotate cu 

mijloace care să le permită de a-şi îndeplini misiunile. 
 

Sursa: Mernissi, Laïla,  Le Mouvement du 20 février au Maroc: Vers une seconde 
indépendance ?, în "Revue Averoes”, No. 4-5 (Spécial "Printemps arabe"), 2011, p. 11. 

 
7. Aprecierea de care se bucură mai vechi sau actuali lideri din lumea politică de azi 

Fig. 2 

 
Întrebarea: “Pe care dintre liderii lumii (din afara ţării dvs.) îl admiraţi cel mai mult ?” 

Sursa: Telhami, Shibley, idem (3000 de respondenţi din Egipt, Iordania, Liban, Maroc şi Emiratele Arabe 
Unite); Precizări la tabelul Anexei 2: Recep Erdogan este prim ministrul Turciei; Hassan Nasrallah, secretar 

general al Hezbollah; Ahmadinejad, ex-preşedintele Iranului (până în 2014); Abdullah Al Saud, regele  Arabiei  
Saudite;  Sheikh Mohamed bin Rashed,  prim ministru  al  Emiratelor Arabe Unite şi monarhul Dubaiului; 

Sheikh Mohamed bin  Zayed, prim ministru  al  Emiratelor Arabe Unite şi principal acţionar al  echipei britanică 
de fotbal Manchester City, din septembrie 2008. 
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8. Tipuri de partide în ţările arabe care participă la jocul democratic 
                                                                                                                             Fig. 3 

 
Sursa: Karakaya, Suveyda, Rise of Moderate Islamic Parties: A Potential Challenger to Both Secular and 

Religious Elite in The Muslim World, University of Tennessee, Department of Political Science, 2012, p. 5. 
 

9. Rezultatele complete ale chestionarului aplicat la studenţii şi cadrele didactice de la 
UESEL (Universitatea Europei de Sud Est) din Bucureşti 

 
 
Întrebarea 1: Care a fost, în opinia dvs., principala cauză, dintre cele de mai jos, care a stat la 
baza declanşării revoluţiilor cunoscute sub numele de "Primăvara Arabă” (ne referim mai ales 
la Tunisia, Egipt şi Libia) ?        

                                                                                                                                   Fig. 4 
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Cauze socio-economice (legate de exemplu, de
prosperitate şi egalitate) 

Cauze politice interne (lipsa democraţiei,
înţeleasă în mod specific)

Cauze pan-arabe (instaurarea de guverne
islamice în lumea arabă)

Cauze politice externe (influenţe occidentale)  

 
Întrebarea 2: De unde au provenit, în opinia dvs., declanşatorii revoluţiilor cunoscute sub 
numele de "Primăvara Arabă”? 
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Fig. 5 
 

 
Întrebarea 3: Cum caracterizaţi consecinţele acestor revoluţii după ce acestea au reuşit (în cele 
trei ţări menţionate) ? 

Fig. 6 
 

 
Întrebarea 4: Care credeţi că este soluţia cea mai potrivită pentru ţările arabe care au fost luate 
de “valul” revoluţionar al "Primăverii Arabe” ? 

Fig. 7 
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Statusul respondenţilor din Universitatea Europei de Sud Est 
Fig. 8 

 
Vârsta respondenţilor din Universitatea Europei de Sud Est 

Fig. 9 
 

 
10. Principalele scoruri pentru 4 indicatori comparativi  

în cazurile Egiptului, Tunisiei şi Yemenului în 2012 
Tabel 6 

 

Ţara 
Voce publică şi 

transparenţă pt. public 
Libertăţi civile Domnia legii 

Anticorupţie şi 
transparenţă 

Egipt 2,62 1,99 2,68 1,70 
Tunisia 5,59 4,33 3,05 3,48 
Yemen 2,33 2,01 1,92 2,05 
 

42,4

48,5

9,1

%

Studenţi Cadre didactice Personal nedidactic

Sub 25 ani; 
36,4

25-35 ani; 6,1

Peste 35 ani; 
57,6

%
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Indicator 1: Voce publică şi transparenţă pt. public                                                                
 Tabel 7 

 

Ţara 
Legi electorale 

corecte şi alegeri 
libere 

Guvernare 
eficientă şi 

transparentă 

Angajament 
civic şi 

monitorizare 

Independenţă 
media şi libertatea 

de exprimare 

Voce publică şi 
transparenţă 

pt, public 
Egipt 3,80 2,67 2,00 2,00 2,62 
Tunisia 6,20 5,00 6,00 5,14 5,59 
Yemen 2,40 1,67 3,67 1,57 2,33 
 
Indicator 2: Libertăţi civile                                                                                                      

Tabel 8 
 

Ţara 

Protecţie 
contra 
terorii, 

închisoare 
nejustificată 

Echitate 
de gen 

Drepturi 
etnice, relig, şi 

pt, alte 
grupuri 

Libertate de 
conştiinţă şi 
de credinţă 

Libertate de 
asociere şi de 

adunări publice 

Libertăţi 
civile 
Medie 

Egipt 1,13 2,33 2,25 2,00 2,25 1,99 
Tunisia 5,00 4,33 4,25 3,33 4,75 4,33 
Yemen 0,88 1,67 2,50 3,00 2,00 2,01 
 
Indicator 3: Domnia legii                                                                                                        

Tabel 9 
 

Ţara 
Indepen-

denţa 
justiţiei 

Primatul legii în 
materie de 

probleme de 
criminalitate 

Transparenţă în 
problemele securităţii 

militare pentru autorităţile 
civile 

Protejarea 
drepturilor de 

proprietate 

Domnia 
legii, 

Medie 

Egipt 3,20 2,20 1,00 4,33 2,68 
Tunisia 2,00 2,60 3,25 4,33 3,05 
Yemen 2,40 2,20 0,75 2,33 1,92 
 
Indicator 4: Anticorupţie şi transparenţă                                                                             

Tabel 10 
 

Ţara 
Mediu protective 
contra corupţiei 

Cadru anti-
corupţie şi 

întărirea lui 

Protecţia 
cetăţenilor 

contra corupţiei 

Transparenţă 
guvernamentală 

Anticorupţie şi 
transparenţă 

pt, public 
Egipt 1,40 1,33 1,75 2,33 1,70 
Tunisia 3,60 3,33 3,50 3,50 3,48 
Yemen 1,60 2,33 2,25 2,00 2,05 
 

Sursa: Vanessa Tucker, Divergence and Decline: The Middle East and the World after the Arab Spring. 
Countries at the Crossroads 2012: Comparative Country Scores, in website 

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Countries%20at%20the%20Crossroads%202012%20Overview
%20Essay.pdf (accesat în 13.03.2013).
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Prezentul articol își propune să 

individualizeze închisoarea ca subiect de 
interes pentru științele politice, aceasta 
presupunând o abordare a conceptelor de 
pedeapsă ca precursoare a închisorii și 
studierea evoluției acestora în societate în 
diferite perioade istorice. Evoluție ce se 
referă atât la rolul educativ şi social, dar şi la 
calitatea unei forme de represiune a statului 
contra propriilor cetăţeni. 

În România, și nu numai, perioada 
actuală impune găsirea de noi abordări și 
soluții ale fenomenului pedepsei, ca urmare a 
noilor propuneri și norme venite din partea a 
diferite organizații non-guvernamentale și 
instituții ce au ca activitate protejarea 
drepturilor omului, dar și datorate creşterii tot 
mai acute a numărului de infractori1. 

                                                 
1 Fapt ce reiese din Regulile minime ale Naţiunilor 
Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de 
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Necesitatea de a găsi soluţii viabile pentru 
nevoile societăţii de astăzi, se explică în mare 
măsură prin tendinţa de umanizare a pedepsei 
în societatea democratică, fapt care ne obligă 
să apelăm în mod negreşit la experienţa 
istorică a modului în care a fost percepută 
pedeapsa, transformările, precum şi cauzele 
ce au stat la originea reformării acesteiea. 
 
Apariţia închisorii ca instituţie 
specializată, rezultat al proceselor de 
modernizare, raţionalizare şi birocratizare 

Închisoarea, ca instituţie specializată, 
îndeplineşte mai multe roluri, dintre care 
amintim: cel de a izola individul de restul 
societăţii, dar şi de restul deţinuţilor, cum 
sunt exemplele închisorilor din America, 
unde deţinutul este sigur într-o celulă. 
Izolarea asigurând intimitatea dintre deţinut 
şi puterea ce se exercită asupra lui1. Un alt 
rol este cel de pedeapsă asupra corpului 
atunci când este supus la diferite suplicii; 
rolul de tortură psihică prin umilire, rol de 
corecţie de îndreptare a celui ce a greşit, rolul 
de a disuada, de a fi un exmplu pentru 
posibilii delicvenţi, rol de educare spre a fi 
un cetăţean ce respectă legile, rol de 
resocializare, atunci când făptaşul va fi 
eliberat să poată sa se reinteregreze în 

                                                                        
libertate sau Regulile de la Tokyo din 14 decembrie 
1990. Unul din motivele pentru care se doreşte 
găsirea de soluţii pentru tratamentul delicvenţilor în 
mediul deschis, este tocmai creşterea populaţiei 
carcerale şi supraaglomerarea închisorilor în 
numeroase ţări. Prezentul set de reguli este anexat la 
sfârşitul lucării ANEXA 10. De asemenea şi în 
România numărul deţinuţilor este în creştere 
Referitor la ținerea în custodie a persoanelor private 
de libertate, în cursul anului 2009 s-a constatat o 
ușoară creștere a numărului de deținuți, la data de 
31.12.2009 numărul acestora era de 26.716 (2.628 
arestați preventiv, 1.780 condamnați prin hotărârea 
primei instanțe și 23.308 condamnați definitiv) față 
de 26.212 la aceeași dată a anului 2008, se arată în 
bilanțul ANP pe 2009, disponibil pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
http://www.anp-just.ro/, accesat ultima dată la 26 
ianuarie 2011. Am anexat şi situaţia efectivă a 
deţinuţilor la data de 25 ianuarie 2011, datele fiind 
disponibile tot pe acelaşi site al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, anexa nr. 11. 
1 Michel Foucault, A supraveghea și a pedepsi. 
Nașterea închisorii, Traducere Bogdan Ghiu, Ediţia 
a II-a revizuită, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2005, 
p. 299. 

societate, dar şi un rol de formare a unei 
meserii, ce va ajuta pe cel ce părăseşte 
închisoarea să-şi găsească un serviciu şi 
astfel să-şi asigure supravieţuirea fără a 
comite fapte de încălcare a legii şi recidiva 
acestuia2. 

În doctrina juridică europeană de la 
sfârşitul secolului XVIII, apar unele premise 
de diferenţiere pe ramuri a pedepsei, adică 
delimitarea pedepsei în penală, civilă, 
disciplinară, fapt care a constituit faza 
primară a separării pedepsei de unele 
categorii complementare. Ia naştere astfel 
procesul de formare a unei noi atitudini, mai 
umane faţă de pedeapsă, iar sumbra 
sărbătoare punitivă este pe acele de a se 
stinge. Este vorba aşadar de dispariţia 
treptată a spectacolului punitiv, ceremonial 
ce tinde să se eclipseze transformându-se 
într-un nou act procedural sau administrativ.3  

Conform lui Weber, cu cât o societate 
tinde spre modernizare cu atât tinde spre 
birocratizare este mai pregnantă, fapt dovedit 
şi de sistemul carceral. De-a lungul 
procedurii penale şi a executării pedepsei, 
există o întreagă abundență de instanţe 
anexe4. 

Acum, procesul de pedepsire implică 
mai mulţi actori, diferiţi specialişti implicaţi 
în procesul de pedepsire: micii justiţii şi 
judecători paraleli în jurul judecăţii 
principale, asistenţi, educatori, preoții din 
penitenciar, experţi psihiatrii sau psihologi, 
medici, magistraţi însărcinaţi cu aplicarea 
pedepselor, funcţionari ai administraţiei 
penitenciare, care fragmentează puterea 
legală punitivă, iar prin simpla lor prezenţă 
aduc justiţiei elogiile de care are nevoie, 
garantând că trupul şi durerile nu fac obiectul 
acţiunii ei punitive. Reducerea acestor 
suferinţe defineşte noua morală a actului 
punitiv5. 

De ce se au loc toate aceste schimbări? 
Care se doreşte a fi scopul spre care se tinde? 
Aceste schimbări se întâmplă deoarece într-o 

                                                 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 13. 
4 Max Weber, Sociologia religiei, Tipuri de 
organizări comunitare religioase, Traducere de 
Claudiu Baciu, Ed. Universitas Teora, Bucureşti, 
1998, p. 145. 
5 Ibidem, p. 29. 
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societate modernă nu mai este raţional să 
pedepseşti violent, să supui trupul la torturi. 
Dispariţia supliciilor presupune şi dispariţia 
spectacolului, iar ca şi consecinţă înseamnă o 
slăbire a dominaţiei asupra corpului. Se tinde 
spre un comportament raţional, care să aibă 
ca efect reducerea costurilor fenomenelor de 
infracţiune prin reeducarea şi crearea de 
cetăţeni obedienţi care să respecte normele, 
să se integreze cât mai bine în societate, 
astfel încât societatea să obţină beneficii1. 

Urmând evoluţia pedepsei vom observa 
că aceasta devine moderată şi pe măsura 
delictelor comise, transformându-se din 
supliciu în pedeapsă cu scop de prevenire de 
umanism, dacă până atunci pedeapsa era 
privită ca răzbunare, ca intimidare, devine ca 
posibil mijloc de corectare a delincventului, 
izolare în vederea evitării comiterii de noi 
infracţiuni2. 

Supliciul reprezenta un ritual politic, un 
ceremonial de manifestare a puterii, şi asta 
deoarece crima pe langă victima nemijlocită 
constituia un atac la adresa suveranului, ea îl 
ataca personal, reiese aşadar funcţia juridico-
politică îndeplinită de aceasta.3 

Metodele punitive trebuie analizate nu 
ca simple consecinţe ale unor regului de 
drept ori ca indicatori de structuri sociale; ci 
ca tehnici dotate cu propria lor 
specificacitate în câmpul mai general al 
celorlalte procedee de putere4. 

„Umanitate” este numele dat acestei 
economii şi calculelor sale minuţioase. În 
materie de pedeapsă, ne dezvăluie Foucault, 
nivelul minim este cerut de umanitate şi 
recomandat de politică5. A pedepsi va 
devenit o artă a efectelor: efectele crimei şi 
efectele pedepsei. 

Se doreşte transformarea detenţiei în 
pedeapsă legală, iar ca model este celula 
tehnică a monahismului creştin, ce nu se mai 
păstra decât în ţările catolice, devine în 

                                                 
1 Ibidem, p. 14. 
2 Ibidem, p. 60. 
3 Michel Foucault, A supraveghea și a pedepsi. 
Nașterea închisorii, Traducere Bogdan Ghiu, Ediţia 
a II-a revizuită, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2005, 
pp. 63-64. 
4 Ibidem, p. 30. 
5 Ibidem, p. 117. 

această societate protestantă6, intrumentul 
care poate reconstitui homo economicus, cât 
şi conştiinţa religioasă. 

În istoria evoluţiei metodelor de 
represiune, închisoarea ca metodă punitivă în 
păstrarea ordinii sociale, marcheză un 
moment important şi anume „umanizarea 
represiunii”. În acelaşi timp marchează un 
moment important în istoria mecanismelor de 
disciplinare a regimurilor politice moderne. 

Umanitatea este numele respectuos dat 
acestei economii şi calculelor sale 
minuţioase. În materie de pedeapsă, nivelul 
minim este cerut de umanitate şi recomandat 
de politică7. 
 
Evoluţia rolului social al închisorii 

Dacă în prezentarea de mai sus, am luat 
cunoştinţă de transformările pedepsei ca 
modalitate repesivă în strânsă legătură cu 
formarea şi dezvoltarea Statului, în această 
parte, se doreşte a se aborda evoluţia rolului 
social al închisorii cu toate funcţiile sale: de 
la pedeapsă ca ritual politic până la 
încercarea de re-educare şi resocializare a 
celor ce încălcau legea. Aşadar vom 
descoperi pedeapsa ca o modalitate de 
control social, pedeapsa ca ritual politic, 
izolare, penitenţă, disuadare, re-educare, 
corecţie, resocializare. 

Printre autorii cei mai importanţi cu 
contribuţii în acest sens amintim: Foucault, 
Durkheim, Rusche şi Kirchheimer8 care ne 
oferă o viziune generală şi realistă asupra 
evoluţiei sistemului penitenciar.   

Ca urmare  a schimbărilor generate de 
diferite perioade istorice de formare a 
Statului, cât şi a mentalităţilor şi sensibilităţii 

                                                 
6 Max  Weber, Etica protestantă şi spiritul 
capitalismului, Traducere de Alexandru 
Diaconovici, Ed. Antet, Bucureşti, 2003, p. 21. 
7 A. Duport, Discours à la Constituante, 22 
decembrie 1789, Archives parlamentaires, vol X, p. 
744 apud Michel Foucault, A supraveghea și a 
pedepsi. Nașterea închisorii, Traducere Bogdan 
Ghiu, Ediţia a II-a revizuită, Editura Paralela 45, 
Bucureşti, 2005, p. 117. 
8 G. Rusche, O. Kirchheimer, Punishment and Social 
Structure, Ed. Columbia University Press, New 
York, 1939, trad. It. Bologna, Il Mulino, 1981, apud 
Emilio Santoro, Carcere e societa liberale, Seconda 
Edizione, Ed. G. Giappichelli Editore- Torino, 2004, 
p. 305. 
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organizărilor umane, apar schimbări 
importante şi în modul de represiune.  

Dacă până la sfârşitul secolului XVI, 
prevala mutilarea şi moartea combinată 
uneori cu amenzi, secolele XVII-XVIII, se 
afirmă cu introducerea caselor de corecţie ca 
metode de re-educare, începând cu secolul 
XIX apare detenţia ce impunea separare de 
mediul ce corupea, şi uneori chiar izolarea 
completă a făptaşului1. 

Modernitatea şi încarcerarea modernă 
este o altă abordare care poartă marca 
evoluţiei de la ideea care i-a dat viaţă-
pedeapsa ca „prevenţie generală”. Fiecare 
societate modernă trăieşte conflictul dintre 
necesitatea de a pedepsi şi „durerea” acestei 
pedepse. Nu s-a reuşit să se gasească o 
modalitate de a pedepsi fără a utiliza 
represiunea.2 

Emile Durkheim3, sintetizează evoluţia 
pedepsei în două tipuri de legi reprezentative 
pentru evoluţia sistemului represiv. 

1. Legea variaţiilor cantitative, „cu cât 
societăţile sunt mai puţin dezvoltate, şi cu cât 
puterea centrală are caracter absolutist, cu 
atât creşte intensitatea pedepsei.”4 

Dacă o societate este sau nu dezvoltată 
este recunoscută după complexitatea şi 
modul de organizare a formelor sociale. Mai 
delicat este însă să identificăm caracterul 
absolutist, adică acea putere a guvernului 
care nu poate fi contrabalansată sau limitată 
de alte funcţii sociale. Chiar şi în cazul unui 
absolutism major, nu se pot întâlni cazuri 
totale de constrângere, ar fi inacceptabil, 
datorită faptului că tradiţiile şi credinţele 
religioase reprezintă o frână pentru guvernele 
cele mai rigide5.  

2. Legea variaţiei calitative, „pedepsele 
privative de libertate pentru perioade de timp 

                                                 
1 Michel Foucault, A supraveghea și a pedepsi. 
Nașterea închisorii, Traducere Bogdan Ghiu, Ediţia 
a II-a revizuită, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2005, 
p. 20. 
2 Ibidem, p.314. 
3 Emile Durkheim, Due leggi dell’ evoluzione 
penale, în Emilio Santoro, Carcere e Societa 
Liberale, Seconda edizione, G. Giappichelli Editore- 
Torino, 2004. 
4 Ibidem, pp. 177-178. 
5 Ibidem, p 178. 

ce variază în funcţie de gravitatea faptelor, 
tind să devină modul normal de represiune.”6 

Astfel putem vorbi de mai multe feluri 
de pedeapsă: sub formă de amendă, câteva 
zile, luni sau ani de detenţie, ori o 
complementaritate în funcţie de gravitatea 
faptei. 

Umanitatea contemporană face să pară 
mult mai dezgustătoare pedepsele violente, 
crude, inspirând o aversiune faţă de actele 
dezumane. 

Dacă în Europa cel puţin, pedepsele de 
astăzi sunt mai blânde ca în trecut nu este 
pentru că instituţiile penitenciare şi-au 
pierdut din rigoare ci pentru că au fost 
înlocuite de instituţii diverse. Raţiunile 
pentru care au fost înlocuite şi înfiinţate 
unele noi, au acceaşi logică să se renunţe la 
violenţă, spaimă, insulte faţă de vinovat, 
acum pedeapsa prezintă caracteristici mult 
mai sensibile, predomină emoţia, calmitatea 
şi reflecţia, aşadar s-au impus noi pedepse în 
concordanţă cu noile mentalităţi7.  

 
Închisoarea instituţie socială în prezent, 
respectarea drepturilor omului şi a 
demnităţii umane 

Interesul sporit faţă de această 
problematică reflectă necesitatea analizei 
teoretice a rolului pe care îl joacă instituţia 
pedepsei în sistemul de reglementare a 
relaţiilor sociale ca mijloc de protecţie a 
drepturilor persoanei, precum şi teoriile 
pedepsei în contextul evoluţiei diverselor 
sisteme de drept. 

În concluzie, problema abordata de 
Foucault este una de eternă actualitate: 
„continuum-ul carceral”, închisoarea, se află 
nu doar la baza științelor omului, ci a tuturor 
instituțiilor actuale, iar pedeapsa este o 
instituţie complexă a cărei existenţă în timp 
se explică prin necesitatea ei pentru 
menţinerea conveţuirii în societate. Evoluţia 
societăţii a determinat şi o adaptare a acestui 
instrument pentru a răspunde exigenţelor 
generate de transformările social politice8. 
                                                 
6 Ibidem, p. 180. 
7 Ibidem, p. 192. 
8 Niculina Paroșanu, în Teza de doctorat: Pedeapsa, 
element structural în sistemul răspunderii juridice, 
Chişinău, 2010, disponibilă pe site-ul Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare: 
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Cadrul general al închiderii, conform 
regulilor europene, a fost ameliorat în ceea ce 
priveşte scopul general al pedepsei, care a 
fost adaptat societăţii moderne, excluzând 
izolarea totală de societate, ba mai mult, 
eliminând or ice fel de suferinţe fizice şi 
psihice care nu sunt inerenete închiderii şi 
transformând pedeapsa într-o măsură de 
constrângere cu scop reeducativ, pentru 
prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.1 

Privarea de libertate va fi efectuată în 
condiţiile materiale şi morale care să  asigure 
respect pentru demnitatea. Respectul 
demnităţii umane este un deziderat universal, 
făcând parte din paoplia drepturilor omului2, 
fapt ce a determinat recunoaşterea lui chiar şi 
în condiţii de detenţie, unde mai ales 
demnitatea umană poate fi dispreţiută, ca 
urmare a săvârşirii faptelor infracţionale. 

Respectul demnităţii umane în 
penitenciare ori în locurile de detenţie 
demonstrează superioritatea unei structuri 
sociale moderne, arată modelul de urmat şi 
conduita spre care o societate superioară se 
îndreaptă, indiferent dacă persoana 
condamnată merită sau nu consideraţie; 
valorile organizaţiei statale crescând cu cât 
valorile umane sunt mai bine apărate în orice 
împrejurare, tratamentul penitenciar fiind 
realizat ca voinţă a societăţii libere, şi nu ca 
un răspuns la comportamentul infracţional 
individual.3 

Iată ce ne transmitea Tocqueviile cu 
mult timp în urmă şi chiar dacă nu se referea 
strict la drepturile ce trebuiesc recunoscute 
deţinuţilor, cu siguranţă că acestea pot fi 
încadrate în societatea actuală ca şi 
concretizare a acestei idei: 

După ideea de virtute, nu cunosc alta 
mai frumoasă decât cea a drepturilor sau mai 
degrabă, aceste două idei se confundă. Ideea 
drepturilor nu este altceva decât ideea de 
virtute introdusă în lumea politică...fără 

                                                                        
http://www.cnaa.md/files/theses/2010/16644/niculin
a_parosanu_abstract.pdf, accesat (24.03.2014). 
1 Ioan Chiș, Umanismul dreptului execuţional 
românesc, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp.12-
13. 
2 Ibidem.. 
3 Ibidem.. 

respectul drepturilor nu există popoare mari, 
s-ar putea spune chiar că nu există societate4 
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term, however, the conditions attached to these loans have compounded 
Greece's woes. 
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Introduction  
Since its beginnings 60 years ago, the 

European community has almost always 
stumbled from one crisis to the next. 
Setbacks are part of its normal mode of 
operation. A sense of crisis characterizes the 
modern European era. From it, one can draw 
the general conclusion that Europe actually 
isn't a state or a community in the national 
sense, which grows together organically. It 
also can't be compared with the ancient 
Greek city-states, which, despite their 
differences and rivalries, formed a single 
cultural unit. European nations are not alike, 
which is why they can't be merged together. 

What unites them is not a community 
but a societal model. There is a European 
civilization and a Western way of thinking. 
Since the Greeks – from Socrates to Plato to 
Aristotle – Western philosophy has inherited 
two fundamental principles: Man is not the 
measure of all things, and he isn't immune to 
failure and evil1.  

                                                 
1 André Glucksmann, A Dark Vision of the Future 
of Europe,”Spiegel online”, Interview conducted by 
Romain Leick, translated from the German by 
Christopher Sultan, August 23rd 2012, accessed 
March 11th 2013. Available at: 
http://www.spiegel.de/international/europe/philosop
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Nevertheless, he is responsible for 
himself, and for everything he does or 
refrains from doing. The adventure of 
mankind is an uninterrupted human creation. 
Europe was never a national entity, not even 
in the Christian Middle Ages. Christianity 
always remained divided -- the Romans, the 
Greeks and later the Protestants. A European 
federal state or European confederation is a 
distant goal that is frozen in the abstraction 
of the term. 

The crisis of the European Union is a 
symptom of its civilization. It doesn't define 
itself based on its identity but, rather, on its 
otherness. A civilization isn't necessarily 
based on a common desire to achieve the 
best but, rather, on excluding and making 
the evil taboo. In historical terms, the 
European Union is a defensive reaction to 
horror. The Balkan wars in the former 
Yugoslavia and the murderous incendiary 
actions of the Russians in the Caucasus 
didn't happen that long ago. The European 
Union came together to oppose three evils: 
the memory of Hitler, the Holocaust, racism 
and extreme nationalism; Soviet 
communism in the Cold War; and, finally, 
colonialism, which some countries in the 
European community had to painfully 
abandon1.  

These three evils gave rise to a 
common understanding of democracy, a 
civilizing central theme of Europe. 

In the early 1950s, the core of the 
union was the establishment of the European 
Coal and Steel Community (ECSC), the first 
supranational economic alliance in the area 
of heavy industry; (it was) Lorraine and the 
Ruhr area, the ECSC as a means of 
preventing war. As everyone knows, the 
counterpart today would be a European 
energy union. Instead, Germany decided to 
embark on its transition to renewable energy 
on its own, ignoring the European 
dimension. Everyone is negotiating 
individually with Russia for oil and gas, 
Germany signed an agreement to build the 
Baltic Sea pipeline despite the resistance of 

                                                                       
her-andre-glucksmann-a-dark-vision-of-the-future-
of-europe-a-851266.html 
1Ibidem. 

Poland and Ukraine, and Italy is involved in 
the South Stream pipeline through the Black 
Sea. 

Complaints about the loss of vitality, 
decadence and downfall have been a 
recurring theme in European history. Of 
course, we are no longer constantly living on 
the brink of a global political and 
ideological catastrophe, as we did in the 
20th century. But disconcerting shifts are 
underway along Europe's margins, such as 
an ominous encounter between Stalinism 
and old European nationalism in Hungary 
and Romania. And there is the special case 
of Greece. The country is an isolated case of 
sorts, with a horribly chaotic history since 
independence in 1830 as well as after 1945, 
complete with civil war and military 
dictatorship2. In many ways, Greece is at 
odds with Europe, being anti-German, pro-
Serbian and often pro-Russian. 

 
How Greece got into such a mess in the 
first place? 

 It is widely acknowledged the fact 
that, back in 1999, in the beginnings of the 
single European currency, the European 
Union had very little reasons for accepting 
Greece among the members of the newly 
euro-zone. And its reserve, then, might just 
prove to have not been quite a far-fetched 
thought or a bizarre whim. During that year 
of 99, and furthermore, the Greek debts 
were simply too high and inflation was out 
of control.      

When the due date came, in 2000, the 
EU finally allowed it to join, though there 
were many questions at the time regarding 
the fact that Greece was operating some 
peculiar ”maneuvers” – squeezing its figures 
to fit the stringent euro criteria, only for 
them to slip back to dangerous levels once 
the country had joined the euro-zone. Indeed 
many believe Greece simply chose to lie 
about its figures to gain entry. If we care to 
take a look at some figures at the time, we 
can easily see that its inflation was 4%, 
much higher than the European average, and 
was suffering from one in ten people out of 
work – a higher figure than currently in 

                                                 
2 Ibidem. 
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recession-hit Britain. By joining the euro, 
however, Greece suddenly enjoyed 
substantially lower interest rates, because 
then it was able to borrow in Euros. 
Whereas during the 1990s, Greece was 
frequently in the situation to pay out 10% or 
more (even 18% in 1994) to borrow money, 
in the aftermath of gaining full-membership 
of the euro-club, its rate fell dramatically to 
3% or 2%1. 

Debt troubles in Greece, especially, 
should not have surprised anyone, least of 
all northern Europeans. But, even when the 
Greek crisis erupted, leaders in Brussels and 
Frankfurt failed to recognize it as a close 
cousin of the Argentine crisis of 2001-2002, 
the Mexican crisis of 1994, and many others 
in history, including among European 
countries2. 

In Argentina, the economy turned from 
a free-fall depression – with GDP falling at 
an annual rate of almost 20% at the end of 
2001 – to positive 8% GDP growth by early 
2002 after default and exit from the currency 
board3. But the transition was very ugly and 
costly: riots and blood in the streets and 
dozens of deaths; massive social and 
political instability and five different 
presidents in one year; a deposit freeze in 
the banking system; capital controls; 
asymmetric pesification4 and the need to 

                                                 
1 Stephen Pope, When ”Greece Good Enough” Is 
Simply Not Good Enough, ”Forbes”, June 13th, 
2011, accessed at August 24th, 2013, available at: 
http://www.forbes.com/sites/stephenpope/2011/06/
13/when-greece-good-enough-is-simply-not-good-
enough/ 
2 Jeffrey Frankel, A Flock of Black Swans,”Project 
Syndicate”, August 20th 2012, accessed at 
September 26th 2012. Available at: 
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-
flock-of-black-swans-by-jeffrey-frankel 
3 Nouriel Roubini, Full Analysis: Greece Should 
Default and Abandon the Euro,”Financial Times”, 
September 22nd, 2011, accessed November 10th, 
2012. Available at: http://blogs.ft.com/the-a-
list/2011/09/19/greece-should-default-and-abandon-
the-euro/#axzz2yzN8LUQk 
4 The asymmetric conversion of loans and deposits 
into pesos, the increase in banks’ non-performing 
loans and the decline in value of bank holdings of 
government debt, left much of the financial sector 
virtually insolvent. To help prevent widespread 
insolvencies, the Argentine government pledged to 
provide offsetting compensation to banks. The 

recapitalize insolvent banks; the loss of 
external market access; a sharp short-term 
rise in poverty and unemployment (before 
high growth rapidly cut both); inward-
looking economic policies and political 
economy; the retardation of economic 
reforms; a sharp fall in inward FDI; and an 
overall change in economic policies toward 
long-term populism and policy 
mismanagement. So, breaking up is hard and 
costly to do and every country considering it 
should be fully aware of the risks of such 
collateral damage. And if a society finds 
such costs unbearable it should stick to the 
policy sacrifices necessary to avoid that 
painful break-up5. 

Until 2006, most Americans based 
their economic behavior on the assumption 
that nominal housing prices, even if they 
slowed, would not fall, because they had not 
done so before – within living memory in 
the US. They may not have been aware that 
housing prices had often fallen in other 
countries and in the US before the 1940’s.  

Needless to say, many indebted 
homeowners and leveraged bank executives 
would have made very different decisions 
had they thought that there was a non-
negligible chance of an outright decline in 
prices. From 2004 to 2006, financial markets 
perceived market risk as very low. This was 
most apparent in the implicit volatilities in 
options prices such as the VIX6. But it was 
also manifest in junk-bond spreads, 
sovereign spreads, and many other financial 
prices. One reason for this historic 

                                                                       
general principles of the compensation scheme 
were to: (1) maintain the peso value of each bank’s 
net worth, and (2) leave the banks hedged in terms 
of currency. To that end, the Argentine government 
issued two types of bonds to banks: (1) a bond 
denominated in pesos (BODEN 2007) to 
compensate for losses linked to asymmetric 
pesification; and (2) a bond denominated in dollars 
(BODEN 2012) that the Central Bank offered to 
affected banks at a discounted price of Ps.1.40 plus 
CER indexation to US$ 1.00, to compensate for the 
consequences of creating a mismatch between a 
bank’s dollar and peso position as a result of 
pesification. Banks could purchase the BODEN 
2012 with either BODEN 2007 or by borrowing the 
applicable amount from the Central Bank. 
5 Nouriel Roubini, Op. cit. 
6 Jeffrey Frankel, Op. cit. 
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mispricing of risk is that traders’ models 
went back only a few years or at most a few 
decades (the period of the late “Great 
Moderation”). Traders should have gone 
back much further – or better yet, formed 
judgments based on a more comprehensive 
assessment of what risks might confront the 
world economy. 

Greece went on a spending spree, 
allowing public sector workers' wages to 
nearly double over the last decade, while it 
continued to fund one of the most generous 
pension systems in the world1. Workers 
when they come to retire usually receive a 
pension resembling 92% of their pre-
retirement salary. As Greece has one of the 
fastest ageing populations in Europe, the bill 
to fund these pensions kept on mounting.  

Tax evasion, endemic among Greece's 
wealthy middle classes, meant that the 
Government's tax revenues were not coming 
in fast enough to fund its outgoings.  

By the start of 2010, Greece's debt had 
hit €300 billion, more than the entire value 
of its annual GDP. This was very unlikely to 
fall quickly, as its current budget deficit – 
how much its borrowing exceeds tax 
receipts – is running between 12.7-13.6% of 
its gross domestic product, twice the euro-
zone average. In addition, Greece's multi-
billion euros debt is 80% owned by 
foreigners – mostly pension funds and banks 
in Germany, Britain and France that are still 
recovering from the financial crisis. The 
exposure of U.S. banks to Greek debt stands 
at about $18 billion2. 

                                                 
1 ”Their mistake was to go out, borrow money and 
use it to fund huge wage growth, rather than pay 
down its already substantial debts”, according to 
Ben May, Greek economist at think-tank Capital 
Economics, in Harry Wallop, Greece: Why did its 
economy fall so hard?, „The Telegraph”, April 28th, 
2010, accessed January 20th, 2014, available at: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europ
e/greece/7646320/Greece-why-did-its-economy-
fall-so-hard.html 
2 According to a report by Barclays Capital cited in 
Anthony Faiola, Greece's economic crisis could 
signal trouble for its neighbours, Washington Post 
Foreign Service, ”The Washington Post”, February 
10th, 2010, accessed at March 5th, 2014, available 
at: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/02/09/AR2010020903946.
html.  

Things have come to a head because 
the international rating agencies have cut 
Greece's credit rating, concerned that it will 
default on its debts. This has the immediate 
effect – just as when a credit agency cuts a 
consumer's rating – of pushing up the cost of 
its borrowing, setting off a vicious spiral.  

The news sent markets higher. During 
the year 2010 turmoil and in the immediate 
aftermath, Dow Jones industrial average 
rose 1.5%, to close at 10,058%, and Greek 
bonds and the euro rose as well3. 

One reason the markets reacted with 
such enthusiasm is that Greece's problems 
aren't its alone. Similar fears have hit 
nations such as Portugal, Spain and Italy, 
which also benefited from historically low 
borrowing rates, but which critics say were 
riskier investments than they seemed4. 

Greece has long lived beyond its 
means and spent much of the last two 
centuries defaulting on its debts. Joining the 
euro was meant to put an end to all that. 
However, it merely seems to have 
exacerbated its problems. Although the 
country saw a long economic boom during 
the 2000s, analysts say successive 
governments failed to tackle an inefficient 
public sector in which wages and benefits 
ballooned. When the Socialist government 
came to power in October, its leaders 
discovered that their predecessors had 
”doctored” Greek financial data and that the 
deficit actually was 12.7% of the gross 
domestic product, as much as double the 
previous figures. The realization sparked 
downgrades by rating agencies that triggered 
the sell-off in Greek bonds, as well as a 
sharp drop in the euro. 

Greece is now in a vicious circle of 
insolvency, lack of competitiveness and 
ever-deepening depression, exacerbated by 

                                                 
3 Anthony Faiola, op.cit. 
4 ”There are parallels to the subprime mortgages in 
the U.S., especially with Greece”(…) ”They 
borrowed money on an economy with almost no 
manufacturing base, one that lives off tourism and 
agriculture. They have been living beyond their 
means. Even if they get short-term help from 
Europe, the question is still, how and when are they 
going to cut back?”, rhetorically asks Thomas 
Mayer, chief economist with Deutsche Bank in 
London in Anthony Faiola, Loc. cit. 
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draconian fiscal austerity that is making the 
recession much worse. 

And while fiscal austerity and 
structural reforms are necessary to restore 
medium-term debt sustainability and 
growth, in the short run they will lead to an 
even deeper recession, thus making the 
deficit and debt even more unsustainable. 

Argentina in 1999-2001 fell into the 
same trap of deficit, austerity, deeper 
recession, depression, higher deficit, greater 
insolvency. 

 
Where do we go from here? 

 Greece's woes presented European 
leaders with their biggest test of unity since 
the advent of the common currency almost 
15 years ago. In the break of January, the 
country took over the rotating presidency of 
the European Union1 amid hopeful forecasts 
of an end this year to its protracted recession 
but lingering resentment of the austerity 
imposed by the 28-nation bloc. As the six-
month governance of the European bloc 
lands in the hands of Greece, the country 
faces the challenge of running the entire 
continent while they figure out how to best 
run themselves. 

Greek leaders put a confident face on 
their economic circumstances and skirted 
questions from journalists about whether 
some of the country's massive debt would 
have to be written off for the glimmers of 
recovery to be realized. With great 
expectations ahead, Athens vows to focus its 
EU presidential term on reducing Greece's 
staggering jobless rate and improving 
security in a country that has become a 
conduit for illegal immigration into Europe.  

Greece continues to implement its 
“rigorous” austerity measures, which 
include major job cuts in the public sector, 
wage and pension cuts, as well as the 
privatization of state assets. Unemployment 

                                                 
1 Greece takes the helm of the EU at a critical time, 
just months before the end of the current European 
Parliament. This means that Greece will have less 
than four months to deliver on complicated 
dossiers, rather than the full six months. The main 
presidency priorities are the European Banking 
Union, growth and jobs, migration and a European 
maritime policy. 

in Greece is amongst Europe’s highest at 
27.8% compared to the 28-member nation 
average of 12%. Youth unemployment is 
over 60%2. 

Six years of straight recession has hit 
the economy hard3, and now the country is 
experiencing severe deflation; prices have 
hit 50-year lows, and disposable incomes 
have diminished by a third since the country 
dipped into recession. 

Europe’s biggest economy has been at 
odds with the IMF and other Troika 
members over a Greek debt write off. Even 
after receiving the biggest bailout in 
European history, the Greek economy 
continues to contract, and it is the most 
indebted country in the euro-zone, with debt 
totally 176% of gross domestic product. 

While the levels of output volumes and 
new orders increased strongly, jobs kept 
being lost, which puts a fully fledged 
recovery in question. Two other leading 
indicators - economic sentiment and 
consumer confidence – produced a mixed 
picture last January: while economic 
sentiment improved by 1.2 points to 92.6, 
consumer confidence was down by the same 
1.2 points to -64.54. 

The International Monetary Fund has 
admitted it has made mistakes in its 
handling of the crisis in Greece. Germany 
has so far been the biggest lender to troubled 
European economies. The next financial 
lifeline Greece will receive from Germany 
and its European lenders for 2014-2015 will 
be worth, according to IMFs forecast, 10.9-
11 billion euro, and Greek Finance Minister 
                                                 
2 Eurostat Newselease, Euroindicators (December 
2013), no. 17/2014, Luxembourg, European Union, 
31 January 2014. Available at: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLI
C/3-31012014-AP/EN/3-31012014-AP-EN.PDF 
3 The Greek economy has reportedly contracted 
15% of its admittedly inflated size in 2008 after tax 
increases and cuts in wage and public spending. 
Unemployment has been rising steadily – it went up 
from 11.7% in April 2010 to a staggering 21% in 
January 2012. OECD Economic Surveys: Greece 
2013, OECD Publishing, 157 pp. Available at: 
http://www.oecd.org/eco/surveys/greece-2013.htm. 
4 European Commission, European Sentiment 
Indicator, October 2013. Available at: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/
surveys/documents/2013/esi_2013_10_en.pdf 
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Yannis Stournaras has publicly estimated a 
similar sum for the third bailout1. 

Although the form of political union 
advocated by Germany and others remains 
vague, it would not involve centralized 
revenue collection, as in the US, because 
that would place a greater burden on 
German taxpayers to finance government 
programs in other countries. Nor would 
political union enhance labor mobility 
within the eurozone, overcome the problems 
caused by imposing a common monetary 
policy on countries with different cyclical 
conditions, or improve the trade 
performance of countries that cannot 
devalue their exchange rates to regain 
competitiveness. 

The most likely effect of strengthening 
political union in the eurozone would be to 
give Germany the power to control the other 
members’ budgets and prescribe changes in 
their taxes and spending. This formal 
transfer of sovereignty would only increase 
the tensions and conflicts that already exist 
between Germany and other EU countries. 

2013 was a year of slight economic 
recovery and complete political chaos for 
the nation. The EU's bailouts have managed 
to stabilize some sectors of the economy 
despite Greece's serious problems with 
social safety nets and wasteful spending 
during the 2004 Athens Olympic Games that 
have greatly inflated the national debt. 
Greece’s so-called troika of international 
lenders — the European Commission, the 
European Central Bank and the International 
Monetary Fund — has extended the country 
two bailouts worth €240 billion2. The 

                                                 
1 Jannis Papadimitriou, Germany offers Greece 
further financial lifeline,”Deutsche Welle”, July 
19th, 2013 accessed November 8th, 2013. Available 
at: http://www.dw.de/germany-offers-greece-
further-financial-lifeline/a-16962669  
2 Greece’s government secured enough votes in 
parliament after midnight on Sunday, March 30th, to 
pass what was called a ”key reform bill”, ensuring 
further bailout loans to avoid default. Greece needs 
the fresh bailout to repay 9.3 billion Euros of debt 
maturing in May, this year. (Angeliki Koutantou 
and Renee Maltezou, Greece passes reform bill, 
government majority shrinks to two seats, 
”Reuters”, March 30th 2014, accessed April 1st 
2014, available at: 

bailout money has been given out in 
installments in exchange for austerity 
measures, chiefly tax increases and cuts to 
salaries and pensions, that have slashed 
living standards and led to record 
unemployment rates. The latest measures 
include steps to lift barriers to competition 
and a new framework for the continuing 
recapitalization of Greek banks. It also 
includes a pledge to distribute €527 million 
to Greeks on low incomes3. 

After six years of recession, the Greek 
economy is forecast to grow at a modest 
0.6% rate this year. Structural reforms, 
albeit slow, are starting also to take root and 
deliver results. Labour market reforms – a 
reduction by 22% of the minimum wage, 
average salaries in the public sectors 
reduced by 23% and pensions income by 
21%4 - are producing results in terms of 
fiscal consolidation, but less so in terms of 
new jobs. But the spending cuts and tax 
hikes imposed on Greeks have sown 
resentment, fueling social unrest and 
undermining the coalition government's 
efforts to stay the course through years of 
hardship. 

 Austerity and IMF debt have 
squeezed the indebted Greek economy into 
the ground. The economy is so far in debt to 
its lenders, it has to dismember and sell off 
state assets in order to reduce costs and raise 
money. Yet, apart from the popular domestic 
aversion to these conditions, the economic 
wisdom of austerity in the medium term can 
be questioned. Greece needs the economy to 
expand to generate revenues for debt 
repayment. Unless wage and benefit cuts 
from the government are accompanied by a 

                                                                       
http://www.reuters.com/article/2014/03/31/us-
greece-bailout-idUSBREA2U00520140331) 
3 Despite this newly adopted bill, including more 
than half a billion euro windfall to be spent on poor, 
the hardest austerity-hit Greeks, the mood on the 
streets remains highly critical of the government. 
(Angeliki Koutantou and Renee Maltezou, Art. cit.) 
4 Carol J. Williams, Still-troubled Greece assumes 
presidency of European Union, ”Los Angeles 
Times”, January 8th, 2014 accessed March 17th, 
2014, available at: 
http://articles.latimes.com/2014/jan/08/world/la-fg-
wn-greece-european-union-presidency-20140108 
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corresponding increase in private-sector 
dynamism, they will not achieve growth. 

 So Greece may have averted a 
default – and, in truth, bondholders had little 
choice but to agree – but many continue to 
doubt its ability to meet future obligations1, 
given the stringent cutbacks in public 
spending imposed on it by the troika of the 
European Commission, the European 
Central Bank and the International Monetary 
Fund. As importantly for the euro-zone, this 
debt swap does not address the larger 
question of containing the contagion. 
Portugal and Spain continue to be a worry.  

As for the Greeks a painful process of 
national rebuilding lies ahead, regardless. So 
they would do well to examine what the real 
costs of exiting the euro-zone and reviving 
the drachma will be for their economy. At 
the very least, that will give them monetary 
leverage, just as the East Asian economies 
enjoyed during the 1998 crisis, and which 
played an important part in restoring the 
region's growth. 

 Its everybodys guess, that at least 
for the near future, the larger question of the 
Greek economy's ability to recover remains 
unanswered. 

 
Conclusion 

In the midst of the near financial ruin 
in Greece and Italy, former French President 
Nicolas Sarkozy wondered a few years ago, 
whether the whole idea of one Europe 
needed a rethink2. What he had in mind, first 
and foremost, was the euro, and whether any 
country should still be admitted into the euro 
zone. But there has long been more to the 

                                                 
1 Indeed, given the fact that Greece was unable to 
stick to the earlier austerity package following the 
2010 bailout of 110 billion Euros, it could be 
considered unlikely that it will be able to conform 
to the deeper cuts being imposed this time. The 
price of the second bailout included more cuts in 
government spending, equal to 1.5% of GDP, plus 
steep reductions in pensions, benefits and civil 
service jobs. (Carol J. Williams, art. cit.) 
2 Juliette Kayyem, A Rethink for Europe,”The 
Boston Globe”, November 17th, 2011, accessed 
April 30th, 2013. Available at: 
http://www.bostonglobe.com/opinion/2011/11/17/re
think-for-
europe/R0TGd5fIXnRusBBV69FCOJ/story.html 

European Union than currency; it was never 
only about the money. 

From its beginnings in the late 1950s, 
the EU has been a powerful promoter of 
stability and democracy in the region and 
the world. America has no monopoly on that 
effort. But now, as the EU turns inward in a 
bid to save the economies of its original 
members, its influence will weaken – like 
the euro itself. 

Initially, with Europe exhausted by 
two world wars, fascism, totalitarianism, and 
the threat of communism, the EU helped to 
keep the peace. While combining the coal 
and steel communities in Germany and 
France served economic interests, the treaty 
that brought them together was always about 
more than dollars and cents. After all, no 
war could be fought, and no army could be 
armed, without independent access to mines 
and steel. Continental Europe tied its own 
hands to avoid slaughter in the future. The 
EU played the same role even after the 
memory of World War II began to fade. 

When Spain, Portugal, and Greece 
moved from dictatorships to democracies, 
the EU helped ease those transitions by 
bringing each one into its fold. Once the 
Soviet Union fell, the EU opened its doors 
yet again. In 2004 alone, Hungary, Estonia, 
Cyprus, the Czech Republic, Poland, Malta, 
Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia, 
Bulgaria, and Romania all joined the party.  

Following in that same democratizing 
tradition, the EU embarked on an ambitious 
European Neighborhood Policy in response 
to the Arab Spring, to promote „deep and 
sustainable democracy” in North Africa and 
the Middle East. The European Union was, 
in other words, both carrot and stick. It had a 
disciplining effect on member nations. And 
it used membership or economic support as 
a magnet to lure non-member nations toward 
the ideals of liberal democracy its original 
members embraced.  

The new austerity in Europe also 
means emerging Arab democracies will get 
little from the EU. Worse, the EU’s well-
known elitism is galvanizing the rise of new 
populist parties. Anti-globalization, anti-
immigrant, and anti-elite, they are also anti-
EU. The Netherlands’ Freedom Party, 
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France’s National Front, the True Finns, and 
the Danish People’s Party combine racism 
and nationalism in a perfect antidote to 
Europeanism1. 

Still, the EU is unlikely to disintegrate. 
The continent has, after all, been relatively 
peaceful since World War II. The EU may 
become smaller and more rigidly structured, 
as Sarkozy envisioned2. And by doing so it 
may save itself. But a certain idea of the EU 
will be gone. The latest sovereign-debt 
ratings and the details of the latest austerity 
package matter, but they only capture part of 
the drama in Europe. Even if the EU 
survives this fiscal crisis, it will be some 
time until it has the bandwidth or credibility 
to play the galvanizing role for the many 
countries now transitioning to democracy. 

Finally, the eurozone needs policies to 
restart economic growth on its periphery. 
Without growth, any austerity and reform 
will deliver only social unrest and the 
constant threat of a political backlash, 
without restoring debt sustainability. To 
revive growth, the European Central Bank 
needs to stop raising interest rates and 
reverse course. The eurozone should also 
pursue a policy – partially via looser 
monetary policy – that weakens the value of 
the euro significantly and restores the 
periphery’s competitiveness. And Germany 
should delay its austerity plan, as the last 
thing that the eurozone needs is a massive 
fiscal drag. 

To prevent a disorderly outcome in the 
eurozone, today’s fiscal austerity should be 
much more gradual, a growth compact 
should complement the EU’s new fiscal 
compact, and a fiscal union with debt 
mutualization (Eurobonds) should be 
implemented.  In addition, a full banking 
union, starting with eurozone-wide deposit 
insurance, should be initiated, and moves 
toward greater political integration must be 
considered, weather Greece will leave the 
eurozone or not3. 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Nouriel Roubini, A Global Perfect Storm,”Project 
Syndicate”, June 15th, 2012, accessed November 
10th, 2013. Available at: http://www.project-
syndicate.org/commentary/a-global-perfect-storm 

The eurozone’s current muddle-
through approach is an unstable 
disequilibrium: kicking the can down the 
road, and throwing good money after bad, 
will not work. Either the eurozone moves 
toward a different equilibrium – greater 
economic, fiscal, and political integration, 
with policies that restore growth and 
competitiveness, including orderly debt 
restructurings and a weaker euro – or it will 
end up with disorderly defaults, banking 
crises, and eventually a break-up of the 
monetary union. The status quo is no longer 
sustainable. Only a comprehensive strategy 
can rescue the eurozone now. 

Unfortunately, Germany resists all of 
these key policy measures, as it is fixated on 
the credit risk to which its taxpayers would 
be exposed with greater economic, fiscal, 
and banking integration. As a result, the 
probability of a eurozone disaster is still 
luring. And, while the cloud over the 
eurozone may be the largest to burst, it is not 
the only one threatening the global 
economy. 
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Privind înapoi către începutul 
Primăverii Arabe 

Primăvara Arabă defineşte 
evenimentele care au avut loc în MENA1, 
de la sfârşitul anului 2010 şi care au făcut 
ca patru regimuri autoritare să cadă până la 
momentul redactării acestui material: al lui 
Ben Ali în Tunisia (17 decembrie 2010), al 
lui Mubarak, în Egipt (11 februarie 2011), 
la lui Gaddhafi, Libia (23 august 2011) şi 
Saleh, Yemen (23 noiembrie 2011). În 
2011 „mişcările de protest s-au extins în 
Siria, Maroc şi Bahrain”2: „unda 
revoluţionară a fost de neoprit şi (…) a 
copleşit regimuri considerate puternice şi 
inatacabile, cum au fost cel al lui Gaddhafi 
în Libia şi Mubarak în Egipt”3, iar alte 
revoluţii s-au stins în urma intervenţiilor 
brutale ale regimurilor de la conducere sau 
ca urmare a unor concesii făcute de acestea 
(de exemplu, Regele Abdullah al Iordaniei 
şi Regele Mahommed VI al Marocului au 
creat oportunităţi de angajare pentru 
populaţia fără slujbe4).  

Un caz aparte este cel al Siriei, 
distrusă de un conflict intern care continuă 
chiar şi acum. În Siria, populaţia prinsă 
între un regim dictatorial şi ameninţarea 
unor grupări mai degrabă teroriste decât 
politice, de opoziţie, nu întrevede o 
stabilizare sau normalizare a situaţiei prea 
curând. De altfel, şi Nordul Africii rămâne 
o zonă încă conflictuală. Libia, de 

                                                 
1 MENA este termenul pentru Middle East and 
North Africa, cf. definiţiei Băncii Mondiale 
(http://web.worldbank.org), un acronim utilizat în 
cercurile academice, planificare militară, literatură 
economică. Se consideră că ţările care fac parte din 
MENA sunt, în ordine alfabetică: Algeria, Arabia 
Saudită, Bahrain, Egipt, Emiratele Arabe Unite, 
Iordania, Irak, Iran, Kuweit, Liban, Libia, Maroc, 
Oman, Palestina, Qatar, Siria, Tunisia, Yemen. 
2 Baghat Korany, Rabab El-Mahdi, Arab Spring in 
Egypt - Revolution and Beyond, The American 
University in Cairo Press, Cairo, New York, 2012, 
p.1. 
3 Cf. prefeţei volumului coordonat de Francesco 
Anghelone, Andrea Ungari, Atlante Geopolitico del 
Mediterraneo 2013, Istituto di Studi Politici „S. Pio 
V”, Roma, 2012. 
4 Ibidem. 

exemplu, tocmai este pe cale de a fi 
cuprinsă de un război civil „est-vest”5.  

În fiecare ţară cuprinsă de 
revoluţiile6 denumite generic Primăvara 
Arabă situaţia a evoluat diferit în funcţie de 
răspunsul unor actori politici internaţionali, 
dar şi de condiţiile interne: toate ţările 
MENA cuprinse de revoluţii sufereau de o 
criză generată de „predominanţa 
structurilor statale despotice, represive”7, 
respectiv lipsa libertăţilor şi încălcarea 
drepturilor cetăţeneşti, o acută lipsă a 
opţiunilor politice, economice, etc.  

În Egipt, primele alegeri 
democratice – cu toate rezervele exprimate 
de analiştii politici privind corectitudinea 
lor - organizate în urma Primăverii Arabe, 
au instaurat un alt autoritarism, al Frăţiei 
Musulmane, pentru ca în cele din urmă 
armata să rejoace rolul consacrat încă din 
anii ’50, acela de reprezentantă a voinţei 
poporului. Astfel încât, în iulie 2013, 
Mohamad Morsi a fost înlăturat, iar 
generalul Abdel Fatah El-Sisi8 a devenit 
figura principală a politicii egiptene, chiar 
dacă nu a condus oficial, ci prin 
intermediul unui preşedinte interimar.  

Lucrarea de faţă îşi propune să 
pună în discuţie trei teorii cu privire la 
Primăvara Egipteană. În ce măsură putem 
vorbi despre „începutul celui de-al patrulea 
val de democratizare”, despre „o trezire 
islamică” şi despre instalarea unui nou 
„autoritarism soft”? În plus, voi încerca să 

                                                 
5 Patrick Cockburn, Three years after Gaddafi, 
Libya is imploding into chaos and violence, „The 
Independent”, 16 martie 2014, la 
http://www.independent.co.uk/voices/commentator
s/three-years-after-gaddafi-libya-is-imploding-into-
chaos-and-violence-9194697.html, (18.03.2014). 
6 Şi asupra utilizării acestui termen au existat 
numeroase controverse: s-a vorbit de revolte, 
mişcări populare, cercetătorii nefiind cu toţii de 
acord dacă evenimentele subsumate Primăverii 
Arabe au avut peste tot elementele necesare pentru 
a fi definite drept revoluţii. 
7 Dumitru Chican, Primăvara arabă sau chipurile 
lui Ianus, Editura Proema, Baia Mare, 2011, p. 51. 
8*** Egypt's Army Chief General Abdel Fattah el-
Sisi is the most powerful man in the country, analiză 
realizată de „Al Jazeera”, Profile: General Abdel 
Fattah el-Sisi, 27 ianuarie 2014, la 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07
/201373112752442652.html, (03.02.2014). 
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răspund unor întrebări cum ar fi : care este 
relaţia islam-democraţie şi care ar fi 
posibilele surse de democratizare? De ce în 
locul democraţiei care ar însemna „puterea 
poporului”, în 2013 şi, în continuare în 
2014, egiptenii au ales – sau li s-a impus? - 
din nou, armata, ca reprezentantă a 
„voinţei poporului”?  
 
1. Primăvara Arabă şi Al Patrulea Val 
de Democratizare 

Imediat după declanşarea 
evenimentelor din MENA, în 2010-2011, 
cercetătorii politicii internaţionale au făcut 
analogia între procesele revoluţionare de la 
sfârşitul anilor ’80 - începutul anilor ’90, 
din Europa Centrală şi de Est, şi Primăvara 
Arabă.  

Andrea Margelletti1 consideră că în 
fiecare ţară, Primăvara Arabă a avut un 
element central: în Tunisia a prevalat 
caracterul social, creat de criza economică; 
în Egipt revoltele au avut caracter politic şi 
s-au îndreptat în mod direct asupra 
regimului Mubarak; în Libia a fost o 
revoltă tribală şi separatistă contra 
regimului Gaddafi. De asemenea, într-un 
articol din iunie 2011, apărut la câteva luni 
de la declanşarea revoluţiilor arabe, 
Giordano Altarozzi afirma că „în ciuda 
impactului evident asupra evoluţiei 
sistemului internaţional, cauzele noului 
proces revoluţionar, care include aceste 
regiuni sunt predominant interne. Din 
acest punct de vedere, ţinând cont de toate 
diferenţele, revoluţiile care au loc în 
Magreb şi lumea arabă se aseamănă cu 
cele care au dus la căderea regimurilor 
comuniste din Europa Centrală şi de Est 
şi, în acest sens, pare a se materializa 
teoria propusă în 1991 de către Samuel P. 
Huntington, în articolul său „Al treilea Val 
al Democraţiei” potrivit căreia revoluţiile 
care au caracterizat aşa-numitul Imperiu 
Exterior al Uniunii Sovietice ar putea fi un 
model pentru democratizarea lumii 
arabe”2.  

                                                 
1 Andrea Margeletti, Introdizione la Atlante 
Geopolitico..., pp. 8-9. 
2 Giordano Altarozzi, Analisi di due processi 
rivoluzionari: dalle rivoluzioni del 1989 alla 
Rivoluzione dei Gelsomini în “Focus, Rivista di 

Conform teoriei valurilor concepută 
de Huntington3, un val de democratizare 
înseamnă tranziţii de la regimuri 
nedemocratice la regimuri democratice, 
care apar într-un interval de timp 
delimitat4. „După 1989 democraţia 
liberală devenea rapid unica ideologie 
politică legitimă (...) O trăsătură 
particulară al celui de-al treilea val este că 
democraţia a devenit o aspiraţie globală, 
indiferent de religie, cultură şi nivel de 
dezvoltare”5.  

Primăvara Arabă, însă, a coagulat 
toate forţele în jurul unui singur ţel: acela 
de a pune capăt dictaturilor, fără a afirma 
neapărat şi dorinţa de democratizare. Chiar 
şi aşa, Fareed Zakaria vedea în Egipt, 
anterior declanşării revoluţiilor arabe, un 
potenţial al democratizării6: „Dacă ar 
trebui să impunem reforma într-un singur 
loc - economică şi politică - acesta ar fi 
Egiptul (...) Egiptul este centrul lumii 
intelectuale arabe. Dacă el ar progresa 
economic şi politic, faptul că Islamul este 
compatibil cu modernitatea şi că arabii pot 
prospera în lumea de azi ar fi o 
demonstraţie mult mai convingătoare 
decât orice eseu sau discurs”. Ideea sa este 
susţinută şi de cercetări recente. „Egiptul 
este centrul lumii arabe, aşa că ce se 
întâmplă acolo tinde să aibă un impact în 

                                                                       
Studi Politici” - S. Pio V N: 2/2011 - Anno XXIII - 
Aprile/Giugno, Roma, Italia, p. 9. 
3 Samuel P. Huntington, Al Treilea Val al 
Democraţiei publicat în „Journal of Democracy”, 
dezvoltat în cartea The Third Wave: 
Democratization in the Late Twentieth Century. 
University of Oklahoma Press, SUA, 1991. 
4 Primul val a început în secolul XIX şi a durat până 
în jurul anului 1930, perioadă în care democraţia 
liberală s-a extins, deşi exista şi alternativa 
socialismului, iar ambele au înfruntat fascismul, 
care a pus capăt primului val. Contravalul a durat 
din 1926 până în 1942. Al doilea val a început după 
1945, a adus şi începutul decolonizării Africii şi a 
durat până în 1962, urmat de un al doilea val de 
invers, în perioada 1958-1975. Cel de-al treilea val 
al democratizării a început în 1974 în Portugalia şi 
a durat în 1990, odată cu organizarea primelor 
alegeri libere în Europa Centrală şi de Est. 
5 Jean Grugel, Democratizarea - O introducere 
critică, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 16.  
6 Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii- Democraţia 
neliberală în SUA şi în lume, Editura Polirom, 
2009, Iaşi, Bucureşti, p. 135. 
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Orientul Mijlociu. În momentul de faţă, 
revoluţia sa este într-o stare de incompletă 
şi de auto-corectare (...) Acest proces de 
lungă durată de transformare implică nu 
numai schimbări politice şi economice, dar 
şi referitoare la demnitate”1. 

 
1.1.Egiptul, Islamul şi complicatul 
raport Islam-democraţie  

Democraţia este o combinaţie de 
contestare electorală şi drepturi civile şi 
politice. În guvernarea democratică, 
responsabilitatea şi transparenţa sunt 
susţinute de garantarea drepturilor omului, 
inclusiv libertatea de gândire şi de 
exprimare, dreptul la adunare, la 
participare la treburile publice şi vot, 
justiţie liberă. Un atribut al democraţiei 
este şi controlul guvernului civil asupra 
armatei2. 

De-a lungul timpului s-a pus 
problema compatibilităţii Islamului cu 
democraţia, idee importantă pentru ceea ce 
s-a întâmplat în Egipt după 2011 şi, mai 
ales, după 2013, când armata s-a impus din 
nou în politica Egiptului. Camil 
Ungureanu3, susţine că există două moduri 
încetăţenite de vedea Islamul în relaţie cu 
democraţia: tentaţia de a aşeza Islamul al 
antipozii democraţiei, un duşman al 
modernităţii; multiculturalismul, care 
susţine că democraţia şi Islamul sunt 
compatibile.  
Adepţii primei teorii4 susţin că „în Islam 
nu există separaţie între religie şi stat, 
Sharia este incompatibilă cu drepturile 

                                                 
1 Shafeeq Ghabra, The Arab Revolutions: A Second 
Independence în Silvia Colombo, Kristian Coates-
Ulrichsen, Shafeeq Ghabra, Shadi Hamid, Eman 
Ragab The GCC In The Mediterranean In Light Of 
The Arab Spring, în „Mediterranean Paper Series 
2012”, The German Marshall Fund of the Unites 
States şi IAI-Istituto Affari Internazionali, 2012, p. 
4. 
2 Javed Maswood, Usha Natarajan, 
Democratization and Constitutional Reform in 
Egypt and Indonesia în Arab Spring...., p. 225. 
3 Camil Ungureanu (coord.), capitolul Islam şi 
democraţie, în volumul Religia în democraţie - O 
dilemă a modernităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2011, 
p. 233. 
4 Cf. Olivier Roy, Islamul şi secularizarea, în 
volumul coordonat de Camil Ungureanu, Religia în 
democraţie...., p. 241. 

omului şi cu democraţia (pentru că legea 
lui Allah se impune omului), credinciosul 
nu poate să se identifice decât cu 
comunitatea credincioşilor şi prin urmare 
ignoră societatea politică a cetăţenilor”. 
În acest caz, susţine Olivier Roy5, sunt 
posibile două concluzii: fie este nevoie de 
o reformă teologică, fie Islamul este 
nereformabil, musulmanilor fiindu-le 
inaccesibilă modernitatea.  

Sayyid Qutb6 afirma în scrierile 
sale despre democraţie că nu este 
compatibilă cu lumea musulmană: „Unul 
din cele mai nocive produse ale 
secularismului pe care America vrea să îl 
impună cu forţa este democraţia care 
aboleşte supremaţia Legii Islamice asupra 
societăţii. Coranul spune că nimeni în 
afară de Allah nu are dreptul să 
poruncească, dar democraţia susţine 
dictatura majorităţii asupra minorităţii 
(…) Introducerea democraţiei în statele 
musulmane va fi un grav act de corupţie”. 

De cealaltă parte, alţi cercetători 
susţin că Islamul are o trăsătură 
antiautoritaristă, care provine din cele 
câteva hadith-uri – ziceri ale Profetului 
Mahomed - care arată că supunerea faţă de 
conducători este obligatorie pentru 
musulmani numai dacă poruncile acestora 
sunt compatibile cu Legea (Sharia). 
Islamul nu are instituţie religioasă care să 
decreteze care interpretare a Coranului este 
cea corectă. „Tocmai de aceea oricine se 
poate opune statului dacă statul nu este 
suficient de...islamic!”7 De asemenea, 
Liberalii Islamului utilizează tehnicile 
clasice ale jurisprudenţei: tafsir şi hadith, 
adică interpretarea textului Coranului şi 
citarea cuvintelor şi faptelor Profetului şi 
susţin că „ceea ce nu este explicit 
împotriva Islamului, este acceptabil”. O 
altă abordare este cea reformistă: mesajul 
coranic trebuie separat de forma pe care o 
ia într-un moment istoric şi un spaţiu, 
Islamul trebuie decontextualizat şi adaptat 
la noua cultură. „Religia eliberează 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Sayyid Qutb, Lupta dintre Islam şi capitalism, 
citat de Dumitru Chican în Primăvara Arabă...., p. 
17. 
7 Cf. Fareed Zakaria, Op. cit., p. 110. 
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cetăţeanul de omnipotenţa statului” este 
ideea susţinută de Abdulkarim Soroush1.  

Dificultatea înţelegerii unei gândiri 
politice izvorâtă din Islam este explicată de 
Bernard Lewis2: „religia creştină, Biblia, 
spune să dăm Cezarului ce este al 
Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al 
lui Dumnezeu”. Mereu au fost două 
autorităţi: Cezarul şi Dumnezeu, în lumea 
creştină însemnând Stat şi Biserică. În 
Islam, Statul şi Biserica sunt unul şi acelaşi 
lucru, pentru că profetul Mahomed a fost şi 
conducător, cel care a scris Legea, a 
colectat taxe şi a dus războaie. Autoritatea 
conducătorilor musulmani izvorăşte din 
Sharia, în Arabia Saudită, de exemplu, 
ţinând locul unei Constituţii. Şeful statului 
are puterea printr-un contract cu 
comunitatea, contract care impune 
îndatoriri de ambele părţi. Dar dacă cel 
care conduce dă greş sau, mai mult, prin 
deciziile luate face rău comunităţii, atunci 
contractul nu mai este valabil, iar 
ascultarea faţă de conducător nu mai este 
obligatorie. Iar acest lucru s-a văzut în 
felul în care egiptenii au decis să îi înlăture 
de la putere pe preşedinţii „apostaţi”: 
Sadat, Mubarak şi Morsi, toţi trei asociaţi 
cu imaginea Faraonului, adică a 
necredinciosului şi a despotului.  

O problemă majoră pentru Orientul 
Mijlociu3, valabilă însă şi în cazul de faţă 
pentru că Egiptul este o ţară aflată la 
graniţa cu Orientul Mijlociu şi, în plus, 
egiptenii spun despre ei că nu se consideră 
Nord-Africani, ci arabi, este cea a 
legitimităţii politice, pentru că ideologiile 
din zonă sunt mai degrabă 
supranaţionaliste - vezi Frăţia Musulmană.  
 
1.2. Posibile surse şi instrumente ale 
democratizării societăţii egiptene 
 
                                                 
1 Începând cu anul 2000, profesorul iranian 
Abdulkarim Soroush a activat la Universitatea 
Harvard unde predă lecţii despre Islam şi 
Democraţie, studii coranice şi Filosofie a legii 
islamice. 
2 Cf. Bernard Lewis în prefaţa volumului Faith and 
Power - Religion and Politics in the Middle East, 
Oxford University Press, New York, 2010. 
3 cf. Olivier Roy, Semiluna şi haosul, Editura 
Nemira, Bucureşti, 2010, p.67. 

a. Moştenirea ideilor liberale, importul 
instituţiilor europene: Constituţia şi 
Parlamentul 

Egiptul a cunoscut gândirea politică 
şi socială de sorginte liberală, în secolele 
XVIII-XIX4. Napoleon, în 1789, la venirea 
sa în Egipt a rostit sloganurile Revoluţei 
Franceze5. A adus Europei orientalismul, 
iar Orientul a descoperit gândirea politică 
europeană. Campania lui Napoleon în 
Egipt „a fost considerată un început al 
modernizării nu numai în Egipt, ci în 
întreaga zonă arabă”6. Iar în secolele 
XIX-XX, elitele Egiptului se formau la 
Victoria College din Alexandria, Oxford, 
Cambridge, Sandhurst etc. de unde veneau 
cu o altă viziune asupra guvernării. Anii de 
dominaţie britanică, au lăsat „urme” în 
gândirea politică egipteană. „Stilul 
european de democraţie nu a murit în 
ţările islamice - cele care au fost sub 
dominaţie europeană - şi dau semne de 
revitalizare (...) În Egipt, după o perioadă 
de dictatură militară grea a urmat o 
reîntoarcere graduală la o societate mai 
liberă, cu alegeri contestate cu o presă de 
opoziţie şi cu o economie relativ 
liberală”7. 

Constituţia exprimă valorile 
fundamentale şi regulile vieţii politice ale 
unei naţiuni şi arată, în teorie, cât de 
democratică este o ţară. Cea mai recentă 
Constituţie a Egiptului a fost adoptată în 
urma unui referendum în ianuarie 2014. 
Comitetul electoral din Egipt a anunţat la 
jumătatea lunii ianuarie 2014 că 98.1% 
dintre cetăţenii cu drept de vot au aprobat 
noua Constituţie8. Nabil Salib, şeful 
comitetului electoral, a menţionat în 

                                                 
4 Fareed Zakaria, Op. cit. p. 117. 
5 „Libertate, Egalitate, Fraternitate”, care însă nu 
aveau înţeles pentru egipteni. Libertatea avea sens 
juridic nu politic, iar musulmanii erau oricum egali 
în faţa lui Allah, şi fraţi. 
6 Nadia Anghelescu, Identitatea arabă - istorie, 
limbă, cultură, Editura Polirom, Iaşi, Bucureşti, 
2009, p. 278. 
7 Bernard Lewis, Faith and Power..., p.36. 
8 *** Egypt constitution approved by 98.1 percent, 
„Al Jazeera”, 24 ianuarie 2014, la 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01
/egypt-constitution-approved-981-percent-
201411816326470532.html, (16.03.2014). 
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discursul său: „Nu vă faceţi griji cu privire 
la Egipt: are statut special pentru 
Dumnezeu. Acesta este menţionat în 
Coran, Biblia şi Tora (...) Amintiţi-vă de 
eroii armatei voastre. Ei au restaurat 
speranţa în viitorul nostru şi protejează 
Egiptul”, readucând astfel în atenţie rolul 
armatei în „normalizarea” vieţii politice 
egiptene. 

Ce prevede noua Constituţie? 
Preşedintele egiptean poate fi ales pentru 
două mandate de câte patru ani, dar 
Parlamentul îi poate retrage încrederea. 
Regimul politic se schimbă din 
parlamentar în semi-prezidenţial, cu un 
echilibru teoretic între puterile 
Parlamentului şi cele ale Preşedintelui, dar 
acesta atribuie portofoliile a patru 
ministere. Shura, Camera Superioară a 
Parlamentului a fost desfiinţată. 

Şi referendumul din 2012, 
organizat sub Morsi pentru modificarea 
Constituţiei şi cel din 2014, au la bază 
Constituţia Egiptului din 1971 (a patra) 
cunoscută şi ca „Constituţia Egipteană 
Permanentă”, deşi a mai fost modificată de 
trei ori: în 1980 de preşedintele Sadat şi de 
două ori de preşedintele Hosni Mubarak, în 
2005 şi 2007, când teoretic se dorea 
înclinarea balanţei de la socialism la 
capitalism, dar care vizau în fapt limitarea 
opoziţiei Partidului Naţional Democrat, 
condus de Mubarak şi apropiaţii săi.  

Noua Constituţie1 a înlăturat 
prevederea inserată în 2012, conform 
căreia Al-Azhar2 trebuia consultat de 

                                                 
1 Gregg Carlstrom, What's in Egypt's Proposed New 
Constitution?, „Al Jazeera”, 14 ianuarie 2014, la 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/01
/what-egypt-proposed-new-constitution-
201411312385987166.html (16.03.2014) şi V.M., 
Ultima zi a referendumului constituţional din Egipt: 
Generalul el-Sisi îşi pregăteşte venirea la putere, în 
„Puterea”, 15 ianuarie 2014, la 
http://www.puterea.ro/externe/ultima-zi-a-
referendumului-constitutional-din-egipt-generalul-
el-sisi-isi-pregateste-venirea-la-putere-84725.html, 
(16.03.2014). 
2 Al-Azhar este una din cele mai mari moschei din 
Cairo, principala universitate a lumii islamice şi 
centru de iradiere culturală şi teologică, înfiinţată în 
anul 973 de califii fatimizi. cf. Dumitru Chican, 
Mic lexicon al Orientului Mijlociu – Istorie, 

parlamentari în chestiuni referitoare la 
legea islamică. Din multe puncte de vedere 
prevederile sunt mai moderne: este statuată 
egalitatea dintre sexe – în 2012 se 
menţiona doar că femeile sunt surorile 
bărbaţilor, în acord cu tradiţia islamică; de 
asemenea, este prevăzută libertatea de 
credinţă – fapt important deoarece în 
timpul guvernării Morsi au fost numeroase 
ciocnirile dintre musulmani şi copţi, dar 
chiar şi în 2014 se specifică faptul că 
„Islamul este religia statului”, iar Sharia 
rămâne sursă de drept. În schimb, pare 
imposibilă reafirmarea Islamului politic, 
pentru că se menţionează că partidele nu 
pot fi fondate pe „religie, rasă, sex sau 
geografie”, asta după ce Frăţia Musulmană 
a fost declarată, în decembrie 2013, 
organizaţie teroristă. Constituţia obligă 
guvernul să aplice în legi interne acordurile 
internaţionale ratificate, inclusiv în ceea ce 
priveşte drepturile omului, ceea ce 
înseamnă premise pentru garantarea 
drepturilor omului. În acest sens, tortura 
este declarată crimă, iar femeile devin 
egalele bărbaţilor şi, mai mult, statul 
trebuie să le protejeze de orice formă de 
violenţă. 

Evident rolul armatei este mai 
important, conform noii Constituţii: 
Ministrul Apărării trebuie să fie militar de 
carieră, iar numirea să fie este aprobată de 
Consiliul Suprem al Forţelor Armate, pe o 
perioadă de maximum două mandate - opt 
ani. Nici Parlamentul, nici Guvernul nu au 
drept de control asupra bugetului armatei. 
Ca şi legea fundamentală din 2012, cea din 
2014 menţine competenţele autonome 
militare, inclusiv puterea de a judeca civili 
în tribunale militare.  

Dar analiza datelor referendumului 
asupra Constituţiei a relevat şi alte lucruri 
cum ar fi faptul că procentul alegătorilor cu 
vârste sub vârsta de 30 ani, abia a fost de 
abia 20%, fapt care arată o nemulţumire în 
rândul tinerilor din Egipt şi o „amendare” a 
participării la viaţa politică. „O generaţie 
de tineri egipteni s-au simţit împuterniciţi 
de Revoluţia din 2011. Ei simt acum că 

                                                                       
conflicte, politică, religii, valori şi concepte, 
Editura Proema, Baia-Mare, 2011, p. 33 şi p. 72. 
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„zidul fricii”, pe care l-au demolat este 
reconstruit în jurul lor, cărămidă cu 
cărămidă”1. Mai mult, media deţinute de 
Frăţia Musulmană sau favorabilă acesteia 
au fost închise, în timp ce restul media au 
devenit „majoretele” regimului, cu 
consecinţe asupra nivelului libertăţii de 
expresie. 
 
b. Islamul 

Deşi ar putea fi contrariantă o astfel 
de ipoteză, Islamul nu susţine 
autoritarismul, sens în care amintesc tezele 
lui Bernard Lewis care arată că, atunci 
când un conducător nu mai conduce în 
conformitate cu Sharia, îşi pierde 
legitimitatea în faţa celor pe care îi 
conduce. Şi Olivier Roy2 susţine că Sharia 
înseamnă, de fapt, sfârşitul 
autoritarismului. Mai mult, conform 
Coranului, „musulmanii sunt cu toţii fraţi 
şi egali în faţa lui Dumnezeu” (Allah). Nici 
măcar discriminarea femeilor nu poate fi 
un argument puternic împotriva 
democraţiei câtă vreme şi statele 
occidentale au exclus multă vreme femeile 
din viaţa politică şi socială. Renzo Guolo3 
consideră că Islamul nu este potrivnic 
democraţiei mai ales dacă este doar „un 
fapt de viaţă privată” şi nu se amestecă cu 
politica. Şi când vorbim aici de Islam nu 
mă refer la fundamentalismul islamic.  

Renzo Guolo4 susţine că şi 
Germania nazistă sau Italia fascistă ca şi 
Japonia militar-naţionalistă au devenit din 
regimuri autoritare, regimuri democratice, 
ceea ce s-ar putea întâmpla şi cu lumea 
arabă.  
 
c. SUA şi „exportul” democraţiei 

Jurnaliştii, ca şi o parte din 
politicienii americani consideră că 

                                                 
1 *** Egypt’s referendum-Deepening rifts, „The 
Economist”, 25 ianuarie 2014, la 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21594994-referendum-constitution-fails-
heal-national-wounds-deepening-rifts, 
(16.03.2014). 
2 Olivier Roy, Semiluna şi haosul..., p. 53. 
3 Renzo Guolo, L’Islam e compatibile con la 
democrazia?, Editura Laterza, Roma-Bari, 2007. 
4 Renzo Guolo este profesor de sociologie a 
Islamului la Universitatea din Torino. 

Primăvara Arabă este un efect al politicii 
externe a SUA, iar unii spun chiar că este 
un produs „made in USA”. 
„Neoconservatorii (din SUA-n.n.) au 
împins până la limită ideea că valorile 
Occidentului sunt universale şi trebuie 
promovate, la nevoie prin intervenţie 
directă”5. Mai mult, SUA, prin 
neoconservatori afirmă că reforma ţărilor 
musulmane se află în centrul preocupărilor 
lor antiteroriste6. Deşi SUA şi-au arogat 
„exportul de democraţie” către ţările 
MENA, răspunsul locuitorilor acestora a 
fost de furie împotriva SUA. „Problema nu 
este că arabii, pakistanezii sau afganii nu 
vor libertate. Dimpotrivă. Dar nu pot 
accepta termenii SUA, ci mai degrabă ei 
vor să decidă ce înseamnă asta. Pe scurt, 
ei nu vor drepturi individuale ci dreptul la 
autodeterminare”7.  
 
d. Qatarul, Al Jazeera şi menţinerea 
spiritului revoluţionar 

Presa internaţională a adus în 
atenţie implicarea Qatarului în Primăvara 
Arabă8, deşi Qatarul nu practică 
democraţia „acasă”. Postul de televiziune 
qatarez Al Jazeera a devenit „susţinătorul 
necondiţionat” al mişcărilor de eliberare 
din Egipt, Tunisia, Siria şi Yemen. De 
exemplu, 28 ianuarie 2011, în Egipt, a fost 
declarată „ziua furiei” şi chemările la 
proteste au fost răspândite de site-urile de 
socializare, de televiziunile prin satelit, 
printre care şi Al Jazeera. În mod 
paradoxal, în 2013 Al Jazeera a devenit, 
din nou, inamicul autorităţilor egiptene, 
pentru că postul de televiziune s-a 
poziţionat de partea Frăţiei Musulmane, şi 
a denunţat „lovitura de stat” a generalului 
El Sisi.  

Conform unei analize a RUSI - 
Royal United Institute Services, birourile 
Al Jazeera din Cairo au fost închise de 

                                                 
5 Olivier Roy, Semiluna şi haosul…., p. 7. 
6 Ibidem, p. 27. 
7 Ibidem.  
8 Cf. Blake Hounshell, Mutarea de deschidere - 
Bula Qatareză - Poate acest emirat mic, dar bogat, 
să rezolve cele mai spinoase conflicte ale 
Orientului Mijlociu?, „Foreign Policy România”, 
nr. 28 din mai-iunie 2012, p. 8. 
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armata egipteană, iar reporterii din Egipt ai 
Al Jazeera au fost împiedicaţi să filmeze 
mişcările de stradă pro-Morsi din nordul 
Cairo-ului1. Mai mult, în luna martie 2014, 
Qatarul a fost pus în faţa unei alegeri, de 
către Arabia Saudită. Ministrul de Externe 
saudit, Saud al-Faisal, a cerut Qatarului, 
inclusiv în numele Emiratelor Arabe Unite 
şi Bahrainului, la cea mai recentă reuniune 
a Consiliului de Cooperare al Golfului, să 
îndeplinească trei condiţii, pentru a 
restabili relaţiile – pentru că tocmai 
anunţase retragerea ambasadorilor săi din 
Qatar: închiderea televiziunii Al Jazeera 
deoarece incită la revoltă, închiderea 
Brookings Doha Center şi a Centrului Arab 
de Cercetare şi Studii Politice, „favorabile 
Frăţiei Musulmane” şi extrădarea celor 
acuzaţi de sprijin pentru terorism2. 

 e. ONG-urile au promovat drepturile 
omului 

Cecilia Emma Sottilotta3, susţine că 
SUA şi UE au promovat democraţia în 
MENA prin: USAID (Agenţia Federală 
pentru Asistenţă Externă), Iniţiativa 
Parteneriatului cu Orientul Mijlociu 
(MEPI), Departamentul de Stat pentru 
Drepturile Omului şi Iniţiativă 
Democratică (HRDF), Instrumentul 
European pentru Democraţie şi Drepturile 
Omului (EIDHR), Parteneriatul European 
pentru Mediterana (EMP) şi Politica 
Europeană de Vecinătate (ENP). ONG-
urile destinate democratizării au creat însă, 
după cum susţine Olivier Roy4, o 
„societate civilă artificială” în MENA. Dar 
politica democratizării prin ONG-uri nu a 

                                                 
1 *** Groups condemn raids on Egypt TV channels, 
„Al Jazeera”, 5 iulie 2013, la 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07
/201374223725841263.html, (23.03.2014). 
2 Mioara Stoica, Arabia Saudită cere închiderea Al 
Jazeera şi cenzurează numele de botez, în „The 
Epoch Times România”, 17 martie 2014, la 
http://epochtimes-romania.com/news/arabia-
saudita-cere-inchiderea-al-jazeera-si-cenzureaza-
numele-de-botez---214162, (23.03.2014). 
3 Cecilia Emma Sottilotta, Political Stability in 
Authoritarian Regimes: Lessons from the Arab 
Uprisings, Istituto Affari Internazionali – „IAI 
Working Papers”, nr. 13 din ianuarie 2013, p. 5. 
4 Olivier Roy, Semiluna şi haosul..., p. 36. 

fost totuşi lipsită de efecte: au apărut mai 
multe forţe politice, însă islamiste, „tocmai 
pentru că naţionalismul şi Islamul sunt 
fundamente de legitimitate politică”5. 
 
f. Activismul feminin  

„Revoluţia (din 2011-n.n.) a fost 
plănuită şi pusă în aplicare de bărbaţi şi 
femei deopotrivă” susţine Hania 
Sholkamy6. Femeile au găsit un scop, o 
motivaţie, în a lua parte la revoltă: „sunt 
aici pentru aceşti tineri”; „este prima oară 
când sunt într-o mulţime fără a fi 
agresată”; „urăsc acest regim corupt”; 
„prietena mea a murit şi nu vreau ca 
moartea sa să fie în van”, dar nu au militat 
pentru drepturile femeilor sau pentru a lua 
parte la politică. Femeile egiptene sunt 
oricum mai emanicipate faţă de femeile din 
alte ţări islamice. În Egipt dreptul la vot 
pentru femei a fost stabilit de preşedintele 
Nasser în 1956. Chiar şi în timpul lui 
Mubarak a funcţionat Consiliul Naţional 
pentru Femei, condus de soţia acestuia, 
Suzanne Mubarak şi au fost adoptate legi 
mai lejere privind divorţul sau căsătoria cu 
cetăţeni străini. În 2005 trei femei egiptene 
fără nici o experienţă în activismul politic 
au folosit internetul pentru a vorbi despre 
drepturi şi puterea coruptă a lui Mubarak şi 
au creat Shayfeen.com. Engi Haddad, 
directoare de marketing, Bosayna Kamel, o 
foarte cunoscută jurnalistă şi Ghada 
Shahbandar, profesoară universitară au 
demascat fraudarea alegerilor de către 
regimul de la Cairo, chiar dacă acest gest le 
putea costa viaţa, nu doar serviciul. Prin 
acţiunile lor au susţinut mişcările pentru 
independenţa justiţiei din 2004-2005. „În 
anul 2005 Hosni Mubarak a anunţat 
organizarea primelor alegeri multi-partid 
în condiţiile în care concentrarea puterii în 
jurul familiei Mubarak a devenit mai 
evidentă. Puterea făcea tot ce îi stătea în 
putinţă ca opoziţia, inclusiv Frăţia 
Musulmană, să nu ajungă la guvernare: au 
măsluit buletine de vot, au fost închise 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Hania Sholkamy, capitolul Women Are Also Part 
of This Revolution în Arab Spring...., p. 154; Hania 
Sholkamy este antropolog egiptean, profesor la 
Universitatea Americană din Cairo. 
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secţii de votare acolo unde candidaţii 
Frăţiei se bucurau de susţinere”1. 
Asociaţia profesională a judecătorilor a 
refuzat să valideze rezultatele alegerilor, 
conform cărora PND - Partidul Naţional 
Democrat, condus de fiul lui Mubarak, 
obţinea trei sferturi din sufragii, iar 
partidele din opoziţie ar fi fost excluse. 
„Trio-ul” Shayfeen.com a monitorizat 
alegerile prin trimiterea de zeci de 
voluntari la locurile de votare, oameni care 
au filmat neregulile, au intervievat alţi 
oamenii despre experienţele lor şi apoi a 
postat imagini şi fotografii pe site pentru ca 
lumea să vadă altceva decât arătau ştirile 
oficiale. Shayfeen.com se alătura astfel 
Kefaya (în traducere „Destul”), o mişcare 
fondată în 2004 de intelectuali, care au 
protestat în faţa Curţii Supreme de Justiţie. 
Misiunea Shayfeen-ului a fost definită 
astfel: „Schimbarea nu va veni brusc. Va 
veni pas cu pas. Primul pas a fost să 
deschidem ochii…We are Watching You!”. 
După Revoluţia din 2011 femeile din Egipt 
au câştigat dreptul de a fi judecători sau 
procurori. Femeile egiptene au însă şi 
vederi politice, printre bloggerii care 
promovează mesaje politice sunt şi Esraa 
Abdel Fattah, Nawara Negm sau Noha 
Atef2.  
 

g.Activismul politic al tinerilor 

Revoluţia egipteană nu ar fi trebuit 
să surprindă, aşa cum s-a întâmplat, 
puterile occidentale, deoarece activismul 
politic a fost constant chiar şi în timpul 
guvernării Mubarak. Activismul politic al 
egiptenilor s-a „reactivat” odată cu a doua 
Intifadă palestiniană şi reinvadarea de către 
Israel a Cisiordaniei, dar şi în 2003 când 
egiptenii au protestat în Piaţa Tahrir 
împotriva invadării Irakului de către SUA, 
protest care a servit ca model pentru 
revolta din 25 ianuarie 2011. Câteva 
mişcări politice au fost inspirate de aceste 
revolte: Mişcarea pentru Schimbare - 
                                                 
1 Ann M. Lesch, Concentrated Power Breeds 
Corruption, Repression and Resistance, în Arab 
Spring..., p. 21. 
2 Hania Sholkamy, Women Are Also Part of This 
Revolution în Arab Spring..., p. 167. 

Kefaya, Mişcarea 9 Martie şi Mişcarea de 
Tineret 6 Aprilie3. Revoluţia din 25 
ianuarie 2011 a fost descrisă de mulţi 
observatori ca o revoluţie a tinerilor, 
datorită rolului jucat de tinerii activişti şi 
de mişcările de tineret: Tineri pentru 
schimbare, Tadamon (Solidaritate), 
Mişcarea 6 Aprilie, campania ElBaradei, 
mişcarea „We are all Khaled Said”. 
„Tinerii au venit cu mijloace noi de 
mobilizare şi de organizare care le-au 
permis să treacă de constrângerile impuse 
de regim şi, mai ales, discursul lor a trecut 
de toate ideologiile pentru a atinge 
obiective comune”4. Până la sfârşitul lui 
2010 mişcările tinerilor includeau mulţi 
membri de partide, inclusiv din Frăţia 
Musulmană şi au câteva trăsături5: 
activismul tinerilor a luat naştere în mediul 
academic, al campusului universitar; sunt 
non-ideologice şi trans-ideologice; utilizau 
informaţia şi tehnologia comunicării ca o 
unealtă de bază pentru a organiza, 
mobiliza, dar şi pentru a se exprima. 
Olivier Roy6 susţine că „generaţia Tahrir a 
intrat pe scena politică cu tineri mai bine 
conectaţi cu exteriorul, mai educaţi, cu un 
spirit critic mai dezvoltat şi mai dornici de 
participare”. 
 
h.Media vechi şi noi 

După cel de-Al Doilea Război 
Mondial, în Egipt media erau dezvoltate şi 
aveau influenţă asupra întregii regiuni. În 
19617, în Egipt existau 375 de 
cinematografe care difuzau inclusiv filme 
autohtone. Conform lui Albert Hourani, în 
Egipt, în 1959, erau peste 150.000 de 
aparate radio. Radioul nu se asculta doar în 
casă, ci şi în cafenele şi pieţe, cele mai 
multe emisiuni şi piese de teatru 
radiofonice fiind emise de la Cairo. Şi 

                                                 
3 Ann M. Lesch, Mounting Opposition, capitolul 
Concentrated Power Breeds Corruption, 
Repression, and Resistance în Arab Spring..., p. 32. 
4 Dina Shehata, Youth Movements and the 25 
January Revolution în Arab Spring... p. 105. 
5 Ibidem, p. 119. 
6 Cf. Matei Dobrovie, Frăţia Neoliberală, în 
„Foreign Policy România” nr. 29 din iulie-august 
2012, p. 17. 
7 Albert Hourani, Istoria popoarelor arabe, Editura 
Polirom, Bucureşti, 2010, p. 397. 
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ziarele au avut un rol important în 
formarea opiniei publice egiptene. 
A.Hourani susţine că la Cairo se editau 
cele mai influente şi cele mai citite ziare 
din lumea arabă. Mubarak însă a instaurat 
represiunea asupra media, asupra 
exprimării culturale şi vieţii universitare. 
Guvernul lui Hosni Mubarak a închis 
canale tv, a blocat site-uri şi a făcute 
presiuni asupra oamenilor de afaceri pentru 
a nu-i mai susţine pe cei care scriau anti-
regim. Jurnaliştii care scriau împotriva 
puterii au trimişi după gratii. Conform unei 
legi din 2006, 35 de prevederi se refereau 
la „ofensă” adusă puterii şi puteau aduce 
condamnări cu închisoare de până la 5 ani 
pentru: publicarea de „ştiri false”, 
subminarea securităţii naţionale, 
defăimarea personalităţilor interne sau 
internaţionale, a funcţionarilor publici sau 
a conducătorilor de stat1. Doar că la 
sfârşitul anilor ‘90 au apărut noi modalităţi 
de comunicare cum ar fi canalele de ştiri 
prin satelit, care difuzau imagini şi ştiri 
care înfruntau regimul. În iulie 2011, în 
lumea arabă existau 1.100 de canale de 
satelit din care 600 gratuite care ajungeau 
în 90% din casele care au electricitate sau 
la 250 milioane de oameni, iar numărul 
este în creştere datorită programelor de 
satelit accesibile de pe telefoanele mobile2.  

Activismul online s-a dovedit a fi 
un factor important în Revoluţia Egipteană 
din 2011, dar la fel de important şi pentru 
înlăturarea, în iulie 2013, a primului 
preşedinte egiptean ales, Mohamed Morsi. 
Egiptenii au folosit Facebook, Twitter 
pentru a chema alţi protestatari în 28 
februarie 2011 în Piaţa Tahrir. Mesajul a 
fost preluat de Al Jazeera, CNN şi BBC 
care transmiteau ce se întâmplă în Piaţa 
Tahrir. „Dacă ideea politică sau 
economică a pan-arabismului fusese 
compromisă, pan-arabismul a păstrat 
latura culturală”3. În conformitate cu 
Gamal Eid, director executiv al Arabic 

                                                 
1 Cf. Ann M. Lesch, capitolul Concentrated Power 
Breeds Corruption, Repression and Resistenace în 
Arab Spring..., p. 24. 
2 Bahgat Korany, capitolul Egypt and Beyond: The 
Arab Spring în Arab Spring... p. 286. 
3 Ibidem, p. 285. 

Network for Human Right Information, 
citat de Baghat Korany4, în iulie 2010 erau 
750.000 de bloggeri în lumea arabă din 
care 300.000 extrem de activi. Important 
de subliniat este faptul că bloggeri arabi au 
ieşit în stradă: de la e-disidenţă au trecut la 
opoziţie reală în stradă, în cafenele unde se 
discuta politică. Acestea au fost locurile în 
care tinerii „şi-au dat jos masca web-ului, 
şi-au afirmat identitatea creând o 
comunitate nu numai mai virtuală. Şi chiar 
şi în aceste zile continuă să analizeze 
discursul politic al actualilor 
conducători”5. 

2. Paradoxul democraţiei: instaurarea 
islamismului politic 

Fareed Zakaria6 scria anterior 
Primăverii Arabe că mai multe partide 
islamice nu mai au acelaşi dispreţ pentru 
democraţie şi „ar accepta cu bucurie să 
ajungă la putere prin alegeri, dar apoi ar 
instaura propriul regim teocratic. 
Principiul ar fi numit un om, un vot, o 
dată”. Şi Bernard Lewis susţine că 
„întoarcerea la rădăcini, la autenticitate, 
va rămâne mereu atractivă. Pentru 
fundamentaliştii islamici democraţia este, 
evident, irelevantă. Dar cer şi exploatează 
oportunităţile unui autoproclamat sistem 
democratic şi nu au făcut un secret din 
faptul că vor impune legea islamică după 
ce vor ajunge la guvernare, în urma 
adoptării unui sistem democratic”7. 

După ce dictatorul Hosni Mubarak 
a fost înlăturat, iar primul preşedinte din 
istoria Egiptului ales democratic, 
Mohamad Morsi, a devenit un nou despot 
în ochii unei părţi însemnate a egiptenilor 
părea să se concretizeze ideea că susţinută 
de profesorul Halim Barakat, citat de 
Fareed Zakaria8, care susţine că „discursul 
                                                 
4 Ibidem. 
5 Paola Caridi, capitolul Civil Society, Youth, and 
the Internet în Silvia Colombo, Paola Caridi, Jane 
Kinninmont New Socio-political Actors in North 
Africa - a Transatlantic Perspective, în 
„Mediterranean Paper Series 2012”, The German 
Marshall Fund of the Unites States şi IAI - Istituto 
Affari Internazionali, p. 3. 
6 Fareed Zakaria, Op. cit., p. 106. 
7 Bernard Lewis, Faith and Power... p. 59. 
8 Fareed Zakaria, Op. cit, p. 114.  
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politic arab este plin de imagini ale 
dictatorului luminat, ale conducătorului 
eroic, ale Za’im-ului (şef) excepţional, ale 
capului venerat al familiei (...) aşa că 
patriarhul, odată ajuns în vârful piramidei, 
nu poate fi detronat decât de un alt 
patriarh”.  

Morsi şi Frăţia Musulmană au ajuns 
la putere în urma alegerilor libere, în 2012. 
Frăţia Musulmană, creată la sfârşitul anilor 
’20, s-a aflat practic la guvernarea 
Egiptului din 2012 şi până în iulie 2013. În 
2004 Frăţia s-a concentrat pe obţinerea 
puterii politice şi şi-a conceput o platformă 
politică: toate legile egiptene trebuiau să 
fie conforme cu Sharia, femeile şi non-
musulmanii trebuiau excluşi din oficiile 
prezidenţiale. În discursul inaugural din 
2010, Muhammad Badie, liderul ales al 
Frăţiei Musulmane a făcut un pas înapoi 
fiind mai tolerant şi faţă de femei, şi faţă 
de copţi, recunoscându-le rolul în 
societatea egipteană. „Metoda de 
islamizare a societăţii este graduală, dar 
viziunea Frăţiei despre cum ar trebui să 
arate un stat islamic la sfârşitul acestui 
proces este destul de nedemocratică şi 
restrictivă”1.  

De altfel, Islamul politic2 a luat 
naştere odată cu crearea Frăţiei Musulmane 
în Egipt. Obiectivul Frăţiei a fost sintetizat 
în sloganul „un Islam purificat, un Islam 
globalizat, un Islam militant”. Hassan El-
Banna, creatorul şi primul ideolog al 
Frăţiei a pus bazele doctrinei religioase, 
sociale şi ale angajamentului politic faţă de 
stat şi societate în Egipt. De atunci, mai 
mult de 85 de sucursale au fost create în 
întreaga lume islamică. Islamiştii egipteni, 
de exemplu, au fost în general excluşi din 
sistemul politic înainte de Revoluţia din 
2011. Este adevărat însă că momentul 
2010-2011 a făcut posibilă afirmarea unor 
curente islamiste radicale, în Egipt 
ajungând şi versiunea wahhabistă, 
„importată” din Arabia Saudită, prin 

                                                 
1 Eric Trager, Breaking Views - Putere şi islam în 
„Foreign Policy România”, nr. 29 din iulie-august 
2012, p. 16.  
2 Silvia Colombo, The Islamist Trajectory: From 
Repression to Participation în New Socio-
political... p. 25. 

muncitorii care şi-au căutat un loc de 
muncă în această ţară. „Chemarea 
fundamentaliştilor - susţine Fouad Ajami 
în lucrarea „The Arab Predicament”, citat 
de Fareed Zakaria3 - este ascultată 
deoarece îi invită pe oameni să participe, 
spre deosebire de o cultură politică care 
reduce cetăţenii la simpli spectatori şi le 
cere să lase totul pe seama conducătorilor. 
Astfel, când viitorul e nesigur, oamenii 
sunt reconectaţi la tradiţie care le reduce 
confuzia”. 

Pentru mulţi analişti ai politicii 
internaţionale „o trezire islamică” în ţările 
cuprinse de revoluţii constituie un motiv de 
îngrijorare şi pune din nou în discuţia 
relaţia Islam-Democraţie. „Democraţia 
vine din urnele de vot ale islamiştilor. 
Faptul că aceste revoluţii au pornit de la 
moschei (...) și în cele din urmă de la 
partidele islamiste (Al Nahda în Tunisia, 
Frăţia în Egipt) au venit la putere prin 
urne indică faptul că există o congruență 
reală între Islam și democrație”4. De altfel, 
Frăţia Musulmană îşi făcea auzită vocea în 
moschei. Sentimentele religioase au 
devenit tot mai puternice când islamiştii au 
devenit actori sociali importanţi, aşa încât 
Frăţia Musulmană a devenit mai puternică, 
iar regimul Mubarak se temea că aceasta 
va dori să aibă loc şi în politică. Între 2000 
şi 2004 publicaţia „Majallat Al-Azhar” 
(„Magazinul Al-Azhar”) a acordat spaţiu 
mare articolelor dedicate islamizării 
societăţii, dar nu s-a ocupat de problemele 
cetăţenilor. Soluţia pentru toate problemele 
egiptenilor era „că trebuie să devină mai 
pioşi”5. Mai mult, profesorilor universitari 
care aveau diplome obţinute în universităţi 
non-islamice li se refuza dreptul de a preda 
pentru că „cunoaşterea lor despre Islam 

                                                 
3 Fareed Zakaria, Op. cit., p. 125. 
4 Mohammad Reza Dehshiri (PhD, Vice President, 
Islamic Culture and Relations Organization, for 
Research and Education and Faculty Member, 
AllamahTabatabie University), Islamic Awakening 
or Arab Spring?, în „Islamic Awakening”, volumul 
1, nr. 5, iarna 2013, pp. 24-29, la 
http://islamicawakening-
mag.net/?_action=articleInfo&article=1505, 
(23.03.2014). 
5 Cf. Nadine Sika, capitolul Dynamics of a Stagnant 
Religious Discourse în Arab Spring ..., p. 70. 
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este minimală, superficială şi influenţată 
de Vest”1.  

Mai mult, revoluţiile care au 
început în MENA în 2010-2011, sunt „de 
fapt, mişcări islamice. Lumea islamică a 
încercat mereu să îi facă pe oameni să 
participe la politică și să îşi exercite 
dreptul la auto-determinare. Mai mult 
decât atât, Islamul politic a venit în prim-
plan, din cauza frustrării musulmanilor 
determinată de capitalism și socialism”2. 

Însă, unii cercetători menţionează 
că, în ceea ce priveşte rolul religiei în 
Primăvara Egipteană, chemările la noile 
mişcări sociale din ianuarie 2011 au fost 
laice. În timpul celor 18 zile de revoltă, 
protestatarii nu au pronunţat sloganuri 
religioase. Ideile referitoare la drepturile 
omului, echitate socială, libertate şi 
demnitate au prevalat. Simbolismul 
religios apărea după rugăciunea de vineri, 
dar nu s-a transformat în sloganuri ale 
revoltei3.  
 
3. Noul autoritarism „soft” 
 
3.1. Autoritarismul „Frăţiei” 

Dacă egiptenii au ieşit în stradă 
pentru a cere plecarea lui Morsi, nu numai 
în 2013, ci şi în 2012 când l-au acuzat că 
„Revoluţia a fost furată”, acest lucru a fost 
cauzat de faptul că regimul lui Morsi a fost 
o trecere de la o dictatură, de la un regim 
totalitar, la o altă formă non-democratică, 
autoritarismul4 „soft”: un regim în care 
exercitarea puterii nu este conformă cu 
democraţiile pluraliste, dar, spre deosebire 
de totalitarism, „acceptă un pluralism 
limitat (...), limitează libertatea dar nu o 
anulează (...) acceptă în anumite limite 
existenţa societăţii civile iar alegerile au 
caracter formal”.  

S-a spus chiar că „perioada de 
după 11 februarie 2011 este o fază a 

                                                 
1 Ibidem.  
2 Mohammad Reza Dehshiri, Islamic Awakening or 
Arab Spring?…. 
3 Nadine Sika, Dynamics of a Stagnant Religious 
Discourse în Arab Spring..., p. 63. 
4 Cf. Sergiu Tămaş, Dicţionar Politic- Instituţiile 
Democraţiei şi Cultura Civică, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 1993, p. 27.  

transformării autoritare mai degrabă 
decât a tranziţiei de la autoritarism”5: în 
timp ce unele instituţii ale sistemului 
autoritar au dispărut, armata şi aparatul 
birocratic au rămas intacte şi au continuat 
să domine luarea deciziei politice.  

Fareed Zakaria6 susţinea, înaintea 
declanşării Primăverii Arabe că „noile 
democraţii – dă exemplul Iranului - se 
transformă de prea multe ori în false 
democraţii, producând dezamăgire, 
dezordine, violenţă şi forme noi de 
tiranie”, realităţi şi ale Egiptului anului 
2013. RFI7 citează ziarul francez „Le 
Monde” care scria că se înregistrează un 
„triplul eşec” al Frăţiei Musulmane în 
Egipt: economic, politic şi social. 
„Egiptenii se simt umiliţi când îşi dau 
seama că trăiesc mai prost decât pe 
vremea lui Hosni Mubarak, când 
întreruperile de curent electric provoacă 
moartea noilor-născuţi în maternităţi, iar 
cozile la benzinării devin infernale. (...) 
Iată imaginea unui Egipt în care Fraţii 
Musulmani, după ce au venit în mod 
democratic la putere, s-au grăbit în primul 
rând să distrugă instituţia judiciară, să 
autorizeze căsătoria pentru fete de la 
vârsta de 9 ani şi să incite la persecutarea 
şi chiar asasinarea creştinilor, a evreilor 
precum şi a şiiţilor, adică a tuturor celor 
care nu aderă la viziunea despre lume 
propovăduită de Fraţii Musulmani suniţi”. 
Însă nici situaţia actuală, în care armata îşi 
asumă conducerea ţării, chiar dacă aparent 
există un preşedinte interimar, nu pare 
deloc să arate calea către democraţie.  

3.2. 2013: De la regimul islamist la 
puterea armatei 

Armata, în istoria Egiptului, 
începând cu Nasser, a însemnat garantarea 
independenţei statului, redobândirea 

                                                 
5 Holger Albrecht, capitolul Authoritarian 
Transformation or Transition from 
Authoritarianism? în Arab Spring...., p. 266. 
6 Fareed Zakaria, capitolul Epoca democratică în 
op.cit., p. 17. 
7 Matei Vişniec, Egiptul la încrucişare de drumuri, 
„Radio France International România”, 30 iunie 
2013, la https://www.rfi.ro/articol-special-paris-
42494-egiptul-incrucisare-drumuri, (10.03.2014). 
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mândriei naţionale - apariţia nasserismului, 
a pan-arabismului. Toţi preşedinţii 
Egiptului, până la Mubarak – asta pentru 
că până în anii 50 Egiptul a fost monarhie 
– au provenit din Grupul Ofiţerilor Liberi: 
Muhammad Naguib, Gamal Abdel Nasser 
şi Anwar Sadat. Chiar şi Mubarak a fost 
pilot militar, Morsi fiind primul preşedinte 
„civil”, ales în 2012. „În acest fel armata 
se proiecta ca simbol al naţionalismului 
egiptean, al unităţii şi stabilităţii şi aducea 
mereu în atenţie faptul că toţi preşedinţii 
egipteni proveneau din rândurile ei”1. 
„Poporul şi armata sunt una!”, a fost unul 
din sloganurile Revoluţiei egiptene din 
2011, iar faptul că armata s-a dezis de 
Hosni Mubarak a fost esenţial pentru 
căderea acestuia. „Soldaţii sunt făcuţi 
pentru război, nu pentru politică, dar sunt 
conduşi către politică pentru că doar aşa 
ei pot înflori într-un stat care dedică 
resurse importante războiului”2. În 
ultimele decenii, armata egipteană afirma 
că este singura forţă care poate să ţină sub 
control ameninţările interne şi externe cum 
ar fi monarhiştii, fundamentalismul islamic 
sau ameninţările israeliene.  
 De altfel, încă din primele zile ale 
Primăverii Egiptene armata a intrat în 
competiţie cu noile forţe politice egiptene: 
de exemplu, când în iunie 2012 a avut loc 
al doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidenţiale iar Frăţia Musulmană a 
anunţat că candidatul său, Mohamed 
Morsi, a câştigat alegerile, junta militară a 
făcut o declaraţie conform căreia puterile 
preşedintelui au fost sever limitate. Acest 
lucru a dus la proteste uriaşe în Piaţa 
Tahrir, protestatarii fiind mai ales membri 
ai Frăţiei Musulmane. Consiliul Supream 
al Forţelor Armate a fost acuzat de 
planificarea unei lovituri de stat3. Până la 

                                                 
1 Javed Maswood, Usha Natarajan, 
Democratizatian and Constitutional Reform in 
Egypt and Indonesia, în Arab Spring…, p. 228. 
2 Hazem Kandil, capitolul Back on Horse? The 
Military between Two Revolutions, în Arab 
Spring…, p. 175. Hazem Kandil este „Cambridge 
University Lecturer of Political Sociology”.  
3 *** Turmoil in Egypt - The struggle for the soul of 
a country, în „The Economist” din 23 iunie 2012, la 
http://www.economist.com/node/21557351, 
(12.03.2014). 

sfârşitul anului 2012, Morsi şi armata şi-au 
contestat reciproc puterea şi legitimitatea. 
„Preşedintele Mohamad Morsi nu a reuşit 
să îndeplinească cerinţele poporului 
egiptean”, a spus Abdel Fattah El-Sisi într-
un mesaj televizat către naţiune4, în iulie 
2013. De atunci, mai mult de 1.000 de 
persoane au fost ucise şi mii de membri ai 
Frăţiei Musulmane au fost reţinute. Armata 
a declarat la sfârşitul anului 2013 Frăţia 
Musulmană drept un grup terorist. Morsi şi 
alţi lideri ai Frăţiei sunt în prezent acuzaţi 
de diferite infracţiuni, inclusiv de incitare 
la crimă şi conspiraţie pentru comiterea de 
acte teroriste5. 

Cercetătorii6 susţin că „militarii vor 
reinventa populismul pentru a evita 
democraţia (...) Militarii joacă cartea 
naţionalistă şi se proclamă fondatorii 
statului modern egiptean”. La sfârşitul 
lunii februarie 2014, Abdel Fattah el-Sisi, 
ministrul Apărării şi vicepremier, a fost 
avansat la gradul de feldmareşal şi a primit 
permisiunea armatei pentru a candida la 
funcţia de preşedinte. Iar în martie 2014 a 
anunţat că „nu poate ignora cererile 
poporului şi va candida la prezidenţiale”7 
 
Concluzii: Democraţie liberală, un nou 
preşedinte din rândurile armatei sau 
altceva? 
 Cercetătorii susţin că este tentantă 
ideea unui „al patrulea val de tranziţie către 
democraţie”, dar că este prea devreme să 
putem privi cu obiectivitate câtă vreme 
evenimentele sunt încă în desfăşurare. 
Egiptenii nu sunt interesaţi neapărat, aşa 
cum am fi tentaţi să credem noi, de 
democraţia (neo)liberală. Interesant este 

                                                 
4 *** Egyptian Army Ousts Mursi and Scraps 
Constitution, „Al Arabiya”, 3 iulie 2013, la 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-
east/2013/07/03/Egypt-s-army-chief-scraps-
constitution-unveils-interim-leader.html, 
(14.03.2014). 
5 *** Egypt military chief Sisi hints at presidential 
bid, „BBC”, 4 martie 2014, la 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
26434540, (9.03.2014). 
6 Holger Albrecht, capitolul Authoritarian 
Transformation or Transition from 
Authoritarianism? în Arab Spring..., p. 269. 
7 *** Egypt military chief Sisi… 
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faptul că protestatarii egipteni nu au cerut 
în 2011 democraţie pe străzi, ci „pâine”, 
locuri de muncă şi abia apoi dreptul la 
liberă exprimare. Ideea de democraţie a 
fost rostită abia în mişcările de stradă din 
2013, după instaurarea în urma unui proces 
considerat, de asemenea, democratic – 
alegeri – a regimului lui Mohamed Morsi. 
În 2013, conform rezultatelor unui sondaj 
publicat de Al Jazeera, numai 45% din 
egipteni erau de acord că ar prefera o 
democraţie, în timp ce 52% din egipteni 
spun că „a trăi într-o economie bună este 
mai important pentru decât să trăiască 
într-o democraţie bună”1. Primăvara 
egipteană nu a avut acele elemente 
definitorii ale democraţiei liberale ci s-a 
constatat continuarea reprimării presei, a 
opoziţiei, lipsa drepturilor femeilor şi ale 
unor minorităţilor religioase, alegerile 
chiar dacă sunt libere sunt adesea 
suspiciuni de fraudare a acestora etc., lipsa 
unei clase de mijloc puternice, etc.  

Câţiva cercetători români2 au vorbit 
despre democratizare ca efect al Primăverii 
Arabe, afirmând că democraţia nu mai este 
o valoare liberală, specifică Occidentului, 
ci o valoare universală: „Democraţia, 
drepturile omului (în special drepturile 
femeii), pluralismul, alegerile libere sunt 
privite de o parte a lumii arabe drept o 
caracteristică firească a nivelului de 
dezvoltare a societăţii globale”3.  

Fukuyama4, în 1992, afirma că nu 
mai există alternativă reală pentru 
capitalism sau democraţie şi proclama, 
„sfârşitul istoriei”, din punct de vedere 

                                                 
1 Alaa Bayoumi, Analysis: Egypt's faltering 
economy - The country braces for soaring debt and 
another tough economic year, „Al-Jazeera”, 15 
iunie 2013, la  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/
2013615122844106819.html, (23.03.2014). 
2 Vasile Simileanu, Flavius Caba-Maria (coord.), 
Democratizarea Statelor Musulmane ca efect al 
Primăverii Arabe, Conferinţa Internaţională 
Bucureşti - mai 2013, Editura Top Form, Bucureşti, 
2013. 
3 Mădălina Virginia Antonescu, Democratizarea 
ţărilor arabe în urma Primăverii Arabe, în Vasile 
Simileanu, Flavius Caba-Maria (coord.) 
Democratizarea Statelor Musulmane…., p. 28. 
4 Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, 
Editura Paideia, Bucureşti, 1992. 

ideologic. Şi alte voci susţin că problema 
democratizării nu ar fi de fapt pusă doar în 
relaţia cu ţările islamice, ci se pare că 
democraţia în sine se redefineşte 
„Democraţia trece printr-o perioadă 
dificilă (...) Chiar şi în democraţiile 
consolidate, defectele în sistem au devenit 
îngrijorător vizibile şi deziluzia cu privire 
la politica este deplină. Cu toate acestea, 
în urmă cu doar câţiva ani democraţia era 
privită ca şi cum ar domina lumea”5.  

Regimul lui George W. Bush a 
crezut sincer că Orientul Mijlociu va 
rămâne un teren propice pentru terorism 
atât timp cât este dominat de dictatori. Dar 
cei care împărtăşesc viziunea realismului 
politic spun că intervenţia americană în 
Irak a fost o reţetă pentru instabilitate. Mai 
mult, „administraţia Obama pare acum 
paralizată de teama că democraţia va 
produce regimuri corupte sau va 
împuternici jihadişti”6. 

Bernard Lewis7 susţine ideea 
exprimată de S. Huntington conform căruia 
„o ţară este o democraţie dacă îşi schimbă 
guvernul de două ori, succesiv, prin 
alegeri”. Ori, tocmai în 2013, când părea 
că într-adevăr se va concretiza teoria 
valurilor şi că Egiptul va cunoaşte tranziţia 
către democraţie, armata a dat lovitura de 
graţie. Însă, în mentalul colectiv armata 
egipteană este purtătoarea voinţei 
poporului şi a stopat o guvernare islamică 
care a adus limitări ale libertăţilor. Tot B. 
Lewis, citat însă de Olivier Roy8 „nu a 
crezut niciodată în democratizarea subită 
a ţărilor arabe”, alăturându-se curentului 
realismului politic deşi este considerat 
autorul proiectului Marelui Orient 
Mijlociu9. Mare parte din egipteni 

                                                 
5 *** What’s gone wrong with democracy, „The 
Economist”, 2014, la 
http://www.economist.com/news/essays/21596796-
democracy-was-most-successful-political-idea-
20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-
be-do, (23.03.2014). 
6 Ibidem. 
7 Bernard Lewis, Faith and Power..., p. 132. 
8 Olivier Roy, Semiluna şi haosul…, p. 29. 
9 Remodelarea Marelui Orient Mijlociu, pe 
coordonatele democraţiei, modernizării şi 
globalizării, o teorie a dezvoltării: o societate 
democratică se sprijină nu pe stat ci pe indivizi, pe 



   

162 
 

consideră că democraţia a fost destinată 
pentru a împuternici Frăţia Musulmană, 
grupul politic cel mai concentrat şi 
organizat din Egipt, şi ca atare, după 2013 
şi-au unit eforturile pentru a o înlătura de 
la putere1. Însă, acum puterea se 
concentrează din nou în mâinile armatei, 
indiferent dacă El Sisi va fi preşedinte sau 
nu. „Este important să rețineți că ministrul 
Apărării este numit de ofițeri militari 
(articolul 201), o directă posibilitate (a 
armatei-n.n.) de a lua parte la formarea 
guvernului şi la alte procese politice (...) 
Perspectivele pentru viitorul apropiat sunt 
destul de sumbre: fie armata va lua 
puterea, fie va fi ales un preşedinte-
marionetă în timp ce armata va ţine 
hăţurile autorităţii în mâinile sale, iar 
acest lucru ar fi protejat prin Constituţia 
„aprobată în mod democratic”2. 

Dacă Primăvara Arabă în Egipt a 
însemnat într-adevăr afirmarea Islamului 
politic („trezirea islamică”), instaurarea 
„autoritarismului soft”, rămâne deschisă 
problema tranziţiei către democraţie. 
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Introduction

The conventional wisdom of the 
international relations has been that most 

inter-state interactions and affairs in the 
twentieth century World Order were 
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characterized by the Realism paradigm’s 
domination. In fact, humanity profoundly 
suffered from many inter-state wars 
(including two world wars), conflicts, crisis 
and tensions, which in most cases were 
caused by nation-states’ conflicts of interests 
and powers intersections. Meanwhile, it is 
important to mention that the structure of the 
World Order had been significantly 
transformed during the past century so 
inevitably resulted in the International 
Order (regime) change. For instance, the 
modern human civilization witnessed full 
de-colonization and creation of the United 
Nations Organization (UN) along with 
different regional cooperative security 
organizations (e.g. ASEAN, OSCE, NATO), 
including economic ones (WTO, OECD). 
Nowadays, national political affairs rarely 
do not have affiliation or interactions with 
international actors: states, organizations 
and groups. In the relatively-stable 
international security environment, 
International Relations (IR) Theory’s 
academics explain these changes as a newly-
revitalized Globalization era. 

In fact, Globalization is not a new 
political concept. History science reveals 
facts of several globalization periods’ 
evolutions in the pre-modern international 
relations, when the international conditions 
were not as similar as today’s ones to fully 
succeed to a global scale. For instance, the 
globalization period of 1820-1914 failed due 
to imperialistic contradictions of the Multi-
polar World Order, the least stable 
international system,1 which resulted in 
World War I. The period of 1950 – 1980 
was slow because of the uncertainty of Cold 
War with Bi-polar World Order along with 
a potential nuclear threat. Meanwhile, that 
recently-modern history period appeared as 
two independently-globalized international 
spheres, where non-allied countries felt a 
pressure to make a realistic choice in the 
international Bi-polarity: to be either in one 
of the political camps or on Bi-polar 
consensus agreement to be a neutralized 
country – the cases of Austria and Finland or 

                                                 
1 Robert Gilpin, War and Change in World Politics 
(Hegemonic Stability Theory), Cambridge, 1981 

a non-aligned country – the cases of India 
and former Yugoslavia. Fundamentally, it 
has been a big academic argument between 
Realism and Liberalism paradigms’ adepts 
about the nature of international co-
operations and inter-state interactions in that 
period and, generally, in the modern history 
evolutions. Even today, Realistic camp – 
Traditionalists and Idealistic camp - 
Modernists argue about steady international 
development or temporary quietness as the 
anomaly of the current global international 
affairs.2 Meanwhile, most of them quite 
ignore new independent or intervening 
variables of the modern international 
relations stability process, except a 
modification of the previous forms of 
technological modernization (traditional) or 
empirical continuity - always exists between 
inter-state wars. 

Professors Robert O. Keohane and 
Joseph Nye presented another view about 
world and international order developments 
in their publication Power and 
Interdependence (1989). They argue that 
despite the power and interest of the nations 
(states), the world has been changed and 
modern humanity lives in the new 
international order, which is characterized 
by interdependence. Furthermore, 
comparable to the previous international 
globalization processes, they define the 
modern international development as a 
Complex Interdependence: 

The world has become interdependent in 
economics, in communication, in human 
aspiration. (Stated Henry Kissinger)…We shall 
argue that complex interdependence 
sometimes comes closer to reality than does 
realism…Complex Interdependence has three 
main characteristics: 1.Multiple channels..; 
2.The absence of hierarchy among issues..; 3. 
Military force is not used by governments 
toward other governments within the region, or 
on the issues, when complex interdependence 
prevails.3 

Thus, Robert O. Keohane and Joseph 
Nye, as the representatives of the Neo-
Liberalism school of the International 

                                                 
2 Robert Keohane, Joseph Nye, Power and 
Interdependence. World Politics in Transition, Little, 
Brown and Company, Harvard, 1977, p. 3-4 
3 Ibidem, pp.3, 23, 25 
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Relations Theory, analyzing the modern 
world’s development, stress that 
interdependence is the main factor in the 
presently-lasting Globalization, while not 
totally rejecting Realism's arguments about 
powers and interests. Their main argument 
is Complex Interdependence with afore-
mentioned characteristics makes the world 
be interdependent politically, socially, 
economically, and militarily; consequently, 
it changes the nature of the international 
politics. They demonstrate this process by a 
systemic and paradigmatic analysis of 
international affairs, which revealed that 
international organizations, economic and 
social-interest transnational groups have also 
become main international actors besides 
traditional nation-states. The research argues 
that Complex Interdependence has been one 
of the dominant international political 
theories with generalized specific 
explanations about peculiarity of the modern 
world politics. It is recommended for 
political decision makers and students of 
international relations to better understand 
current tendency of the majority countries 
toward avoiding direct military conflicts and 
maintaining cooperative, or, at least, Status 
Quo international relations. 

 

Complex Interdependence and Power – 
Mutually Non-exclusive Attributions 

One of the distinct events of the 
twentieth century was certainly domination 
of the Bi-polar structure of the international 
system in the Cold War. That pattern 
provided lots of grounds to the Realism 
paradigm's academics to advance their 
critical assumptions and scientific arguments 
about an anarchical world order and about a 
practically-inevitable risk of an inter-state 
war. Meanwhile, realists treated 
international cooperation as a temporary 
exception, sometimes as an anomaly or a 
paradox, which has at all times existed in 
historical interwar developments as a 
principle of dialectical continuity with the 
practical examples of cooperative periods 
between Franco-Prussian War of 1870 and 
World War I or between World War I and 
World War II. Even nowadays, many 

academics, political experts and analysts 
forecast possible confrontations after the end 
of Cold War, pointing toward the Asia-
Pacific region as the future centre of gravity 
of instabilities leading to a major 
international war. Despite traditional 
Realism’s interpretations and probabilistic 
conflict scenarios, this research considers 
that Realism does not precisely explain 
peaceful changes and a beginning of the 
cooperation even between former 
enemy/adversaries: Germany and the U.S., 
the U.S. and Japan, the U.S. and the USSR. 
The cooperation between the Russian 
Federation (RF) and the United States (US) 
concerning the War in Afghanistan after 
September 11 terrorist attack is a practical 
argument, which Realists would probably 
question due to a provisional necessity of a 
national security egoistic cause of one of the 
states. This research argues if that 
cooperation was a temporary necessity then 
it was for both states or even more because 
of the mutually-critical interdependence in 
that region: collateral damages for the 
international security from the Afghan failed 
state, the high risk of international terrorist 
stronghold, the illegal immigration and 
drugs. 

On the other hand, the Liberal 
paradigm's academics have always argued 
that due to weak international 
regimes/institutions and authorities, and 
transnational actors, international 
cooperation was less possible previously; 
meantime, it is more likely than wars and 
conflicts because of growing global 
international affairs, also called as 
Globalization. In this regard, some 
representatives of the Neo-constructivism 
paradigms of the IR – also called idealistic 
camp - Modernists additionally stress on the 
futuristic evolution of a Global Village.1 
They emphasize that a modernization of 
technology with a growing economic 
interest will eventually transform a state 
entity into an internationally-economic 
corporation unit, limiting monopoly of a 
national state government. The research 
considers that at the beginning of the 

                                                 
1 Ibidem,  p.3 
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twentieth century Realist and Neo-
constructivist representatives made almost 
similar assumptions about the structure of 
the international system through different 
interpretations: total anarchy in the form of 
states without border versus world 
communist society with total equality. 
History proved those arguments had been 
quite utopian due to philosophical 
contradictions of the human nature, which 
revealed to be quite realistic with rationality 
and irrationality, which is not a topic of this 
research. 

Nevertheless, none of above-
mentioned experts presented a precise 
explanation on how and why states’ power 
and interests peacefully intersect each other 
in the modern era of a global interaction and 
cooperation. What variables influenced or 
affected the newly-restrained foreign policy 
of nation-states? In this framework, well-
known adepts of the Neo-liberalist school of 
thought – professors Robert O. Keohane and 
Joseph Nye drew the connective line 
between above-mentioned camps about 
present structure of the international system 
and the international order development in 
their work Power and Interdependence 
(1989). They did not reject the Realism 
argument about anarchical world order, 
nation-states as unitary-rational actors and 
major players in global international politics, 
but rather complemented it by 
diversification of actors as well as their 
aims, goals and objectives. Overall, Robert 
Keohane and Joseph Nye as Neo-
liberalism’s representatives have appeared 
optimistic about an inter-state cooperation. 
Meanwhile, they presented some 
disagreements with classical liberal 
approach on international affairs, which 
totally rejects anarchy as a driving force and 
substitutes it by a power of international 
organizations, technology, knowledge, state-
society relations, and personalities. 
Generally, Neo-liberalists optimistically 
view classical liberal argument on the power 
of an inter-state cooperation through 
international organizations, but they also 
emphasize different economic groups' 
mutual dependence. Thus, Robert Keohane 
and Joseph Nye went further in their 

scientific argument on the nature of the 
international system and developed a new 
Complex Interdependence Theory. 

In this framework, they revealed the 
distinction of the modern structure of 
international system, which appeared to 
become very interconnected by deeply 
penetrating national states. This form of 
national states’ interconnection on an 
international level evolved into an 
interdependence and, furthermore, in a 
complex one. Therefore, even Neo-realists 
claim that the anarchical world system has 
still been continuing to exist, according to 
the Neo-liberalists, nation-states are not 
autonomous anymore to make radical 
foreign policy decisions. In fact, other 
independent actors have appeared in the 
structure of the international system such as 
international organizations with 
international regimes, economic interest 
groups, trans-government organizations, 
inter-states treaties, transnational non-
government organizations. All of the newly-
appeared international actors with a 
philosophy of cooperation have indirectly 
constrained nation-states. Thus, non-
cooperation rationally appears to be less 
productive than cooperation, 
correspondingly in such international 
development national interest losses become 
considerable higher than gains. In some 
cases non-cooperation, which has a trigger 
to lead to a military conflict, might even be 
disastrous: the U.S. versus the USSR, India 
versus Pakistan, China versus the U.S. on 
Asia-Pacific security dilemma with nuclear 
arms scenarios. However, being emerged in 
the era of Globalization, international 
Complex Interdependence has been 
connecting nation-states so a potential crisis 
in one of them directly affects another one. 
The research argues the structure of the 
international system changed in a way that a 
different rationality from traditional one has 
emerged. Therefore, majority nation-states 
within current structure of the international 
system will reasonably attempt to avoid 
aggressive foreign policies and to maintain 
Status Quo international cooperation. 
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The research considers that Robert 
Keohane and Joseph Nye presented an 
explanatory theory with international system 
analysis about new world policy affairs. The 
Theory explains states' foreign policies 
toward avoiding direct military conflicts and 
maintaining international Status Quo that 
has been influenced by timely-created 
Complex Interdependence. The authors 
presented generalized specific explanation 
about an emerged type of interdependence, 
which is not simply states’ interconnection 
but a complex one – economic, political, 
social, and military. Furthermore, goals of 
actors reflect not only governmental but also 
a wide spectrum of non-governmental 
interests. 

In fact, Neo-liberalists systemically put 
across their findings about dependent, 
intervening and independent variables in the 
Complex Interdependence Theory. They 
accurately demonstrated and argued about 
the nature of an interdependent period: 
"Interdependence affects world politics and 
the behavior of states; but governmental 
actions also influence patterns of 
interdependence."1 In this regard, the 
method of dialectical continuity and 
state/non-state actors' interactions were 
employed to display that states’ dependence 
and interconnection had existed before but 
those had not been the same as 
interdependence. The latter one "in world 
politics refers to the situation characterized 
by reciprocal effects among the countries or 
among the actors in different countries."2 On 
the whole, Robert Keohane and Joseph Nye 
argued that world had historically entered 
into the internationally-structural situation – 
the new paradigm of the international 
relations. In the new world pattern, not 
necessarily mutual benefits of an inter-state 
relationship play primary role but rather 
reciprocally-cost effects, which could even 
be negative of transaction within such 
interdependent relationships. Thus, in this 
paradigm nation-states will confront joint 
gains and losses. Sometimes, these can be 
relative and absolute ones because of the 

                                                 
1Ibidem, p.5 
2 Ibidem, p.8 

status of an asymmetric or a symmetric 
interdependence. For instance, the 1998 
Asian (Pacific) economic crisis deeply 
affected the Russian Federation and most 
Commonwealth Independent States (CIS), 
but less the European Union (EU) states and 
Japan (Asian country), which were 
interdependent within world economies to 
avoid an asymmetric dependence on the 
Asian-Pacific markets. In order to explain 
such international paradox, Neo-liberalists 
additionally define complementary 
international notions/variables such as 
states’ vulnerability, sensitivity and role of 
power in interdependence. 

Based on the academic justification, 
vulnerability in IR is a vital interest 
condition of one of the actors (nation-state) 
in the international system, which is 
essential for its survival or success. In 
another words, “vulnerability tends to be 
seen therefore as unacceptable conditions, 
certainly in the long term.”3 The example of 
Japan’s vulnerability to an external oil 
import for the national survival in 1941 is 
one of the conventional examples, which has 
been presented by Neo-liberalist adepts to 
demonstrate this international phenomenon. 
On the other hand, sensitivity in IR is mutual 
dependence conditions of one or several 
actors (nation-states) of the international 
system, which do not approach the condition 
of vulnerability. Meanwhile, if sensitivity 
becomes asymmetric then it has a tendency 
to create a relative power of one of the 
actors over another one or over all of them. 
Consequently, too much asymmetric 
sensitivity creates dependence, which can be 
relative and absolute; in both cases, such 
conditions may lead to an inter-state 
conflict. According to Neo-liberalists 
arguments, Japan and Western Europe were 
only sensitive but not as vulnerable as 
Russia and CIS states toward the 1998 Asian 
economic development. Meanwhile, it is 
important policy makers identify the red line 
when a state may become asymmetrically 
sensitive and de facto dependent so can lead 

                                                 
3 Graham Evans,  Jeffrey Newnham, The Penguin 
Dictionary of International Relations,  Penguin 
Books, London, 1998, p.564 
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to even vulnerability and consequent relative 
big losses and extreme counter actions. The 
practical examples of such conclusions can 
serve the cases of the Egyptian closer of the 
Strait of Tirana (vulnerability) in 1967 led to 
the Israel-Arab conflict and of 2009 Russia–
Ukraine gas dispute (asymmetrical 
sensitivity) almost led to a bilateral conflict 
with international spillover effects.  

In such international framework, Neo-
liberalists argue the main independent 
variable of the current international system 
and World Order is the evolved Complex 
Interdependence, which is characterized by 
three factors: multiple communication 
channels, absence of hierarchy issues in 
states’ agenda and not primary role of 
military force, while disputing political 
agendas, international disagreements or 
conflicts. Meanwhile, this research admits 
that diversification of actors (not only 
nation-states but also international 
organizations, transnational groups) and 
their goals might be considered as additional 
intervening variables of the Complex 
Interdependence Theory. All of these 
variables influence state authorities’ political 
agendas, which correspondingly develop 
states’ foreign policy - dependent variable. 
The research considers that Robert Keohane 
and Joseph Nye described and explained 
Complex Interdependence as an achieved 
balance in the international relations that has 
several distinctions: traditional balance 
between nation-states within the structure of 
the international system (Realism view), 
nation-states and global markets (Liberalism 
view), between nation-states and different 
interest national and transnational groups 
(Constructivism view). All of the afore-
mentioned variables and characteristics can 
be viewed in the example of the modern 
international system’s structure in Europe 
after World War II. 

Comparable to the United Nations 
creation, which was the hidden realistic 
attempt1 with liberal explanation to make 
world better and safer, Western European 
security interdependent system creation after 

                                                 
1 Stanley Meisler, United Nations: The First Fifty 
Years, Atlantic Monthly Press, New York, 1995, p.3. 

World War II was realistically done with 
liberal intentions to create a new stable and 
cohesive Europe. Those intentions have 
timely established in Western Europe an 
international systemic structure with 
elements of a complex interdependence. 
After World War II, no one could have 
imagined European traditional competitors 
France, Germany and the United Kingdom 
would not have a military conflict again. 
The research argues that within post-War 
European environment interconnected non-
state actors had also been established, which 
have timely become interdependent and 
have gained relative power to effectively 
influence the process of national foreign 
policies: 

There will be no peace in Europe if states re-
establish themselves on the basis of national 
sovereignty, with all that this implies by way 
of prestige policies and economics 
protectionism. If countries once more protect 
themselves against each other, it will once 
more be necessary to build up vast armies...2 

            Jean Monnet, one of the EC's architects 

 

Thus, the main emphasis in the 
evolved European complex interdependence 
is on the multiple channels connections, 
which are arrangements of the different 
international organizations: European 
Council, European Union, OSCE, and 
NATO along with variety transnational non-
governmental organizations and groups. 
Their combinations have timely created 
informal ties among political, economic, 
social, military states' elites. Importantly, the 
agendas of most European states have been 
composed of multiple issues without 
absolute or relative hierarchy among them, 
chiefly without domination of military 
agendas out of the NATO and the EU 
frameworks. The vital characteristic of 
current structure of the international system 
is the fact that military force has not been 
used by European states within a complex 
interdependence toward each other. In this 
regard, the Neo-liberalists argue that it 
would be counter-productive if one of the 

                                                 
2 Robert Cohen, Michael Mihalka, Cooperative 
Security: from Theory to Practice, The Marshall 
Center Paper, nr.3, 2001, p.47. 
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EU/NATO states starts a conflict with 
another allied state since it will affect both 
national incomes with absolute losses scale, 
which can be much worse than expected. 
We consider that the reason most European 
countries agree to intervene in Kosovo 
Crisis was the role of power and a created 
complex interdependence in Europe. 
Obviously, one of the strategic assumptions 
was impossibility to prevent the Kosovo 
Crisis’ spillover effects to entire Europe. 
The precedent example of the Bosnia and 
Herzegovina Crisis’ spillover effects by the 
influx of refugees and illegal immigration, 
organized crimes and smuggling effects 
were fresh memories in European 
population and policymakers’ mindsets. 
Thus, today’s agendas of the European 
countries overall consist not only of hard 
security (Realism traditional interpretation) 
but also of the nations’ welfare, which 
practically depends on both internal security 
and international environment’s stability. 
According to Neo-liberalists assumptions, 
the main focuses of nation-states have 
shifted more toward economic aspects, 
which also became prerogatives of different 
trans-national non-governmental groups and 
international organizations that connected 
politicians on different formal and informal 
interest basis. 

Generally, the research considers that 
Robert Keohane and Joseph Nye's thesis on 
the Complex Interdependence Theory within 
the Neo-liberalism paradigm has a well-built 
explanation by employing relationship 
between state and non-state actors as well as 
their goals and agendas, powers and 
interests. The argumentation has been strong 
because of applicability in practical cases of 
the complex interdependence among 
European states or between Canada and the 
U.S., simplicity in explanation, satisfaction 
to understand why more and more states try 
to avoid military conflicts and to maintain 
international Status Quo. Also, the Theory is 
falsifiable by growing interest of some states 
to obtain offensive weapon and even nuclear 
in the era of Globalization. 

 

Strength and Weakness of the Complex 
Interdependence Theory 

At the end of the twentieth century, the 
historical development of the modern world 
arrived to the moment when two conclusive 
academic points became obvious. First, the 
structure of the international system, 
specifically a security regime in the EU and 
NATO, became Un-polar with partial 
dualism, which according to Robert Gilpin1 
proved to be the most stable. Second, 
without a major war for the fifty years, 
Europe as a political entity became more 
complexly interconnected and more 
globalised. Thus, we can see clear empirical 
evidence of the complex interdependence 
environment formation with joint solidarity 
supremacy, which has proved to bring more 
stability than previous Balance-of-Power, 
Bi-polar or Multi-polar international 
systems. In this regard, Robert Keohane and 
Joseph Nye clearly explain the phenomenon 
of a complex interdependence and its effects 
on international politics in a globalised 
world, which practically is more applicable 
to Europe and the Northern America. 

Meanwhile, the Complex 
Interdependence Theory does not explain 
many countries' intentions to continuously 
obtain offensive weapons and even nuclear 
(cases of India and Pakistan, China, Iran 
intention), which has also appeared as not 
every country and organizations (e.g. Al-
Qaeda) are interested in maintaining the 
Status Quo international system. 
Additionally, Neo-liberalists did not 
precisely define how cooperation between 
former enemies starts and how long it 
should last to achieve a complex 
interdependence. For instance, cooperation 
between the Russian Federation (one of the 
Bi-polarity power polls) and the United 
States (the other Bi-polarity power poll) 
concerning the War on Terrorism in 
Afghanistan (2001) was very flexible but on 
the War in Iraq (2003), on the War in 
Georgia (2008) and on the Syrian Crisis 
(2012-13) was very contradictive. Based on 
the globalization and complex 
interdependence theories, it is difficult to 
                                                 
1 Robert Gilpin, Op. cit. 
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predict how these former adversaries and 
current competitors will behave when the 
question about gains/losses will arise if a 
complex interdependence has not been 
established between them. According to 
Joseph Grieco,1 states are more interested in 
gains, which can be different as absolute or 
relative ones. The research presumes that 
one of the advantages of relative gains in the 
international relations occurs because one 
state may take asymmetrical advantage over 
another state. Therefore, it is not clear how 
an advantage of one state over others can be 
solved in a complex interdependence. The 
examples of international and trans-
governmental organizations failure in 
Globalization can also be falsified by 
demonstrating that the UN members 
periodically fought each other (e.g. 
Argentina – the U.K. over Falkland Islands, 
Arab-Israel conflict). Additionally, previous 
Marxist ideas that the entire international 
labor class would together rise in Europe 
and would prevent a big inter-state war (e.g. 
World War I and II) proved to be false. 
Oppositely, history provided evidence that 
when the question about nation-states’ gains 
and losses arose every workers became 
national patriot and forgot about 
international labor-proletarian friendship 
and solidarity, which also tends to contribute 
to the weakness of the globalization and 
complex interdependence theories. 

Nevertheless, the research sustains that 
due to a probabilistic character of social 
sciences, the Theory of Complex 
Interdependence has strong explanatory 
power about the world order situation: 
growing multi-channel interactions and 
multi-lay interdependence (political, 
economic, social, military, elite), appearance 
of different actors besides governments, and 
transformations of the actors’ goals with 
emphasis on economy, welfare and not 
necessarily military. All of these 
peculiarities of the international system 
strengthen present international 
                                                 
1 Joseph Grieco, Anarchy and the Limits of 
Cooperation: A Realist Critique of the Newest 
Liberal Institutionalism, in “International 
Organization”, vol. 42, nr. 3, Summer/1988, pp. 485-
507 

development process in the form of 
Globalization. 

From the Globalization perspective, 
not only economic ties, coalition and 
political cooperation and alliances can 
develop complex interdependence but also 
importantly willingness of the international 
system's main powerful actors to do so. It is 
hard to have Arab states and Israel starting 
cooperation and becoming interdependent 
(one of the weakest point of this theory), if 
main actors – China, the European Union, 
the Russian Federation and the United States 
have different views on that conflict 
resolution. Therefore, based on the timely-
proved assumption that a competition is 
deeply embedded in the human nature, a 
complex interdependence may become 
effective if a question of absolute and 
relative gains will be more clearly defined 
and regulated in the interdependence of 
Globalization. 

In the meantime, globalization 
tendency illustrates that if nation-states 
become engaged in a complex 
interdependence, they will be more 
concerned about economic and welfare 
goals than military ones, which will be 
reflected in their respective foreign policies. 
Thus, from the international security 
perspective, the goal of a complex 
interdependence formation is to maintain 
international Status Quo stability. 
 

Conclusions 

Modern structure of the international 
system is obviously different from the 
twentieth century Bi-polarity. One of the 
newly-evolved paradigms of the current 
international relations is lastly-evolving 
Globalization, which historically used to 
develop in different interwar periods. 
Despite many modern inter-state conflicts, 
nowadays’ historical period is characterized 
by lasting international cooperation on many 
affairs, which is seen as a paradox of the 
international relations. In this regard, the 
Theory of Complex Interdependence 
developed by neo-liberal professors Robert 
O. Keohane and Joseph Nye in 1989 
consists of arguments on the current status 
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of inter-state lasting cooperation. According 
to the Neo-liberalists, besides the influence 
of inter-states’ cooperation via international 
organizations, different economic and social 
groups' mutual dependence also contribute 
to inter-state collaboration and stability. 

In this regard, the modern 
Globalization with an evolved international 
Complex Interdependence connected 
international and national states to a degree 
that a potential crisis in one of them may 
directly or indirectly affect another one. 
Thus, national states within current structure 
of the international system will have a 
rationality to avoid aggressive foreign 
policies. As Robert Keohane and Joseph 
Nye stated the current interdependence is 
not simply states’ interconnections but a 
complex one with economic, political, 
social, military channels. The goals of 
nation-states and a wide spectrum of non-
state actors with reciprocally-cost effects 
cooperation, absolute vulnerability and 
absolute sensitivity in the form mutual 
dependence are part of such international 
interaction. 

A practical example of a complex 
interdependence is the case of the evolved 
European community with multiple 
channels’ interconnections, which are 
combinations of different international 
organizations along with diverse 
transnational non-governmental groups. 
Their combination has timely created 
informal ties among different political, 
economic, social, military states' elites. 
Importantly, the agendas of most European 
states have been composed of different 
issues without absolute hierarchy among 
them and without supremacy of military 
agendas out of the NATO and the EU 
frameworks. The essential characteristic of 
the Complex Interdependence Theory is the 
fact that military force has not been used by 
European states toward each other in such 
international regime. 

Meanwhile, in today’s Globalization 
the Complex Interdependence does not 
justify why many countries have been trying 
to obtain offensive weapon and even nuclear 
one; additionally, not every country and 

organizations are interested in maintaining 
the present Status Quo international system. 
Also, Globalization and Complex 
Interdependence do not precisely predict 
how former adversaries and current 
competitors will behave when the question 
about gains and losses will arise if a 
complex interdependence has not been 
established between/among them. As history 
reveals the question about nation-states’ 
gains and losses may potentially lead to a 
war. 

Overall, the research argues that due to 
a probabilistic character of social sciences, 
the Theory of Complex Interdependence has 
strong explanatory power about peculiarities 
of the international system that contributed 
toward present virtual international process 
in the form of Globalization. From this 
perspective, not only economic ties, 
international coalitions, political cooperation 
and alliances can contribute toward creation 
of a complex interdependence but 
importantly willingness of the international 
system's main powerful actors to do so. 
Thereupon, the Complex Interdependence 
may become effective if the question of 
absolute and relative gains will be more 
clearly regulated in the Globalized 
interconnected interactions. In conclusion, if 
nation-states become engaged in a complex 
interdependence, they will be more 
concerned about economic and welfare 
goals than military goals. Correspondingly, 
this research recommends international 
organizations and main international 
system's actors to contribute toward setting 
the above-mentioned conditions for a 
complex interdependence formation in order 
to maintain Status Quo international security 
stability; otherwise, Globalization and 
Complex Interdependence will not be the 
last evolutions in the international system 
from a paradigmatic view. 
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Introducere 
Înlăturarea de la putere a regimului 

Hosni Mubarak, în contextul Primăverii 
Arabe egiptene, a reprezentat pentru Frăția 
Musulmană un moment crucial din 
perspectiva opțiunilor liderilor organizației 
islamiste de a accede la conducerea statului 
egiptean. Deși existau numeroase fisuri și 
conflicte interne în cadrul organizației, 
precum și un curent care nu dorea 
implicarea directă a Fraților Musumani în 
viața politică a celui mai populat stat al 

lumii arabe, înființarea Partidului Libertate 
și Justiție, provenit din Frații Musulmani, a 
reprezentat momentul de început al 
implicării din punct de vedere legal al 
acestei organizații în viața politică 
egipteană, după eliminarea regimului 
autocratic. Având în vedere populartitatea 
Fraților Musulmani în societatea egipteană, 
dobândită în mod deosebit prin acțiuni cu 
efecte sociale și caritabile în rândul 
populației, Partidul Libertate și Justiție s-a 
plast de la început pe o poziție centrală în 
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cadrul Islamului Politic egiptean. 
Câștigarea primelor alegeri generale în 
epoca post Mubarak de către Partidul 
Libertate ți Justiție, a alegerilor 
prezidențiale de către Mohamed Morsi, ca 
reprezentant al acestui partid, a consemnat 
ascensiunea Fraților Musulmani pe scena 
politică egipteană după apusul epocii 
autocratice, dar a pus organizația islamistă 
în fața unor provocări fără precedent. 
Astfel, dacă înainte de Primăvara Arabă 
Frații Musulamni au denunțat acordurile de 
la Camp David cu Israelul și Tratatul de 
pace cu statul evreu, președintele Morsi a 
afirmat de mai multe ori după preluarea 
mandatului că Egiptul va susține acordurile 
internaționale angajate de statul egiptean în 
perioadele anterioare. De asemenea, dacă 
timp de mai multe decenii Frații 
Musulmani s-au concentrat din punct de 
vedere ideologic pe necesitatea menținerii 
identității islamice, pe apărarea valorilor 
islamice impotriva Occidentului secularist, 
precum și pe adoptatrea unei legislații 
compatibilă cu legea islamică Sharia, 
venirea la putere a Partidului Libertate și 
Justiție a pus în fața Fraților Musulmani 
probleme de guvernare extrem de delicate: 
relația dintre religie și stat; trecerea de la 
abordarea filozofică a identității islamice a 
societății egiptene la rezolvarea concretă a 
unor probleme guvernamentale care vizau 
partea neislamică a societății egiptene; 
menținerea echilibrului de forțe dintre 
organizație și membrii Frăției Musulmane. 
Trecerea Fraților Musulmani de la un 
regimul Mubarak, în care se găseau la 
periferia vieții politice, la etapa post 
Mubrak în care organizația, prin Partidul 
Libertate ți Justiție, a ocupat centrul 
politicii egiptene, demonstrează 
ascensiunea forțelor islamiste în societățile 
care au răsturnat regimurile autocratice 
arabe din ultimii ani. Provocările din 
sectorul economic precum și cele din cel al 
securității, ca și criza de legimitate internă 
a Frăției Musulmane datorită unor 
compromisuri ideologice ale actului de 
guvernare percepute de membrii 
organizației ca o îndepărtate de la spiritul 
tradițional al acetei mișcări, sunt aspecte 
care au făcut ca organizația să nu mai aibă 

o priză foarte mare nici în rândul populației 
egiptene, având în vedere așteptările 
politice majore care au apărut după 
eliminarea regimului Mubarak. Prezentarea 
în cadrul acestui articol a unor aspecte de 
ordin socio-politic care privesc evoluția 
istorică a organizației Frații Musulmani, 
dar și a modului în care Frăția s-a angajat 
în viața politică și cea guvernamentală în 
epoca post Mubarak, în contextul 
Primăverii Arabe, sunt menite să aducă 
anumite clarificări cu privire la poziția 
ocupată de organizație în spectrul politic și 
la influența exercitată în cadrul Islamului 
politic egiptean. 
 
Frații Musulmani-repere istorice și 
implicare în viața politică egipteană 

Fondata de Hassan al-Banna in 
1928, ca organizație transnațională 
islamistă, Frăția Musulmană a avut și 
continuă să aibă o imensă contribuție la 
revigorarea Islamului, ca religie și 
ideologie, reprezentând unul dintre actorii 
politici foarte importanți ai Islamului 
Politic în multe state din lumea arabă. 
Organizația Frații Musulmani, așa cum 
subliniază numeroși autori, este cea mai 
veche, cea mai răspândită și cea mai 
influentă organizație islamistă provenită 
din islamul sunnit. Apariția organizației 
către sfârșitul anilor '20 a fost o reacție la 
dezmembrarea Imperiului Otoman, 
eveniment capital perceput de către 
numeroși musulmani ca o înfrângere a 
lumii islamice în raport cu statele 
occidentale. Inițial, organizația Fraţii 
Musulmani părea a fi una dintre mai 
multele asociații islamice mici, care 
promovau pietate personală și erau 
implicate în activități caritabile. Dorind să 
fie diferită, Al-Banna a promovat mai întâi 
un conținut social precum și mesaje 
economice în programul Fraților 
Musulmani, transformând ulterior această 
organizație într-un canal de exprimare a 
nemulțumirii politice. Organizația a 
înființat moschei, şcoli, cluburi sportive, 
fabrici și un sistem de rețea de binefacere. 
Așa cum afirmă o serie de autori din 
spațiul islamic, Frații Musulmani nu au 
avut de la început obiective de tip național, 
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organizația fiind o parte a proiectului pan-
islamic.  Astfel, conform unor documente 
care privesc istoricul Frăției, organizația 
avea la sfârșitul celui de-al Doilea Război 
mondial circa o jumtate de milion de 
membri, fiind răspîndiți în Egipt dar și în 
alte state ale lumii arabe. Studiind istoricul 
evoluției acestei organizații1, în cele peste 
opt decenii de la apariție, se poate constata 
că intrarea membrilor ei în viața politică s-
a făcut pornind de la cauza palestiniană. 
Până în 1948 (când s-a format statul Israel) 
Frații Musulmani au fost mai degrabă o 
mișcare de educare în spirit islamic a 
societății egiptene pervertite de  influența 
britanică. Treptat, mișcarea a devenit una 
de rezistență tacită la sistemul monarhic, 
asociat cu puterea colonizatoare britanică. 
Implicarea directă a Fraților Musulmani în 
activitatea politică de promovare a 
ideologiei islamiste2, precum și critica 
vehementă la adresa autorităților laice ale 
epocii respective, a condus la asasinarea 
liderului Al-Banna, în data de 12 februarie 
1949. 

Epoca post Al-Banna este 
caracterizată ca fiind una a scindării și a 
transformării pentru organizația Frații 
Musulmani. Având în vedere implicarea 
Fraților Musulmani la diverse acțiuni 
sociale, dar efectele pe care aceste acțiuni 
le-au produs în rândul populației, se 
apreciază că în epoca post Al-Banna 
organizația s-a scindat în două ramuri: una 
conservatoare moderată și una radicală. 
Ideologul suprem al ramurii radicale a 
Frăției, considerat de către unii autori drept 
arhitectul radicalismului islamic, este 
Sayyid Qutb. În lucrările sale de referință, 
„Semne pe Drum” și „În umbra Coranului” 
(un studiu în 30 de volume) Qutb dezvoltă 
ideologia de tip jihadist, care va 
fundamenta din punct de vedere doctrinar 
curentele și rețelelor islamiste, de tip Al-
Qaida, fapt remarcat și de către specialistul 
român în problemele Orientului Mijlociu, 

                                                 
1 Olivier Carre, Michel Seurat, Les Freres 
musulmans (1928-1982), L'Harmattan, Paris, 2001, 
p.13 
2 Dumitru Chican, Jihad sau drumul spre Djanna, 
Corint, București, 2011, p.226 

Dumitru Chican3. 
In 1953, în urma atentatului eșuat 

asupra lui Nasser, în care a fost implicată 
Frăția Musulmană, Qutb a fost condamnat 
la 15 ani închisoare, dar presiunea politică 
exercitată de Iraq l-a determinat pe Nasser 
să-l graţieze pe Qutb în 1964. Cu toate 
acestea, opt luni mai târziu, Qutb a fost 
arestat din nou deoarece erau indicii că 
acesta voia să organizeze o lovitură de stat. 
De data aceasta tribunalul l-a condamnat la 
moarte şi Qutb a fost spânzurat4 în august 
1966. De altfel, după încercarea de asasinat 
a lui Gamal Abdel Nasser, din 1953, Frăția 
Musulmană a fost interzisă, fiind obligată 
să funcționeze în clandestinitate. În 
perioada în care Frăția a acționat în afara 
legii, mii de membrii ai săi au fost închiși, 
mulți dintre ei fiind torturați și încarcerați, 
pentru perioade lungi, în închisori și lagăre 
de concentrare. 
       Începând cu anii 1970, Frăția 
egipteană și-a modificat strategia de 
acțiune și comunicare, a dezaprobat 
violența și a căutat să se implice și chiar să 
participe în mod direct la mișcarea politică 
egipteană. Membrii organizației au început 
să fie eliberați din închisori și mișcarea a 
dat semne că poate face pași importanți 
spre toleranță, în ciuda opiniei exprimate 
de adversarii ideologici ai Fraților 
Musulmani. Un reper important în istoricul 
Fraților Musulmani îl reprezintă orientarea 
către al-wasatiyya5, apreciată de către unii 
istorici că s-a produs în anii '80, după 
asasinarea președintelui egiptean Anwar el- 
Sadat (1981)6. În încercarea de a găsi 
soluții politice care să se opună regimului 
autocratic, ideologii organizației au 
formulat și dezvoltat o serie de idei 
doctrinare prin care se căuta găsirea unei 
compatibilități între Islam și valorile 

                                                 
3 Ibidem, p.234 
4 Luke Loboda, The thought of  Sayyid Qutb 
http://www.ashbrook.org/wp-
content/uploads/2012/06/2004-Loboda-The-
Thought-of-Sayyid-Qutb-PDF.pdf, (19.02.2014) 
5 termenul „al-wasatiyya”desemnează un principiu 
ideologic, ''wasat'' în araba înseamnă centru; 
6 Ahmed Saad, Al-Wasatiyyah, The Lost Middle 
Path, 
http://www.islamicforumeurope.com/live/ife.php?d
oc=articleitem&itemId=324 (21.03.2014) 
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democratice. Această orientare ideologică 
s-a bucurat de succes, mai ales în rândul 
intelectualilor care locuiau în Occident în 
exil, care beneficiau de libertatea de 
expresie. 
         Considerată o mișcare, nu un partid 
politic, o serie de membri ai Frăților 
Musulmani au creat partide politice în mai 
multe țări, cum ar fi Frontul Islamic de 
Acțiune în Iordania, Hamas în Gaza și 
Cisiordania și Partidul Libertății și 
Justiției, creat în Egipt pe fondul 
Primăverii Arabe, etc. Studiul realităților 
politice din lumea arabă ne arată că aceste 
partide au numeroși membri care provin 
din rândurile Frăției dar au păstrat, într-o 
oarecare măsură, independența față de 
Frăția Musulmană. 

La alegerile parlamentare egiptene 
din 2005, candidații Frăției Musulmane, s-
au înscris ca independenți deoarece Frăția 
nu era un partid politic legal și au câștigat 
88 de locuri (20% din total), în timp ce 
opoziția legală a câștigat doar 14  locuri. 
Acest lucru a însemnat, în ciuda 
neregulilor electorale, actul de naștere al 
primului partid de opoziție din epoca 
modernă a Egiptului. Dar, încă de atunci au 
existat voci care au sesizat adoptarea de 
către Frăție a unei linii ideologice 
moderate. Diaa Rashwan, expert în Islamul 
politic și grupurile extremiste, de la 
Centrul Al-Ahram pentru Studii Politice și 
Strategice din Cairo, observând 
concentrarea tot mai intensă pe problema 
libertății politice a Fraților Musulmani, a 
afirmat următoarele: „Nu cred că Frăția 
Musulmană va începe activitățile sale, prin 
solicitarea instituirii legii islamice. Aceştia 
sunt destul de inteligenți pentru a începe cu 
reformele politice, deoarece vor beneficia 
de pe urma instaurării democrației în 
Egipt"1.                 

Primăvara Arabă, așa cum 
apreciază o serie de autori ai spațiului 
lumii arabe, a reprezentat un prilej deosebit 
pentru unele mișcări islamiste radicale de a 

                                                 
1 Sharon Otterman, Muslim Brotherhood and 
Egypt's Partliamentary Elections, 
http://www.cfr.org/egypt/muslim-brotherhood-
egypts-parliamentary-elections/p9319 (10.03.2014) 
 

se adapta noilor circumstanțe politice, 
pentru a se  afirma în noile condiții și a 
participa activ la viața politică a 
societăților musulmane respective. Spre 
deosebire de partidele noi seculariste care 
s-au format în primele luni ale regimului 
post Mubarak, partide care erau lipsite de o 
bază populară, Frații Musulmani din Egipt 
au stat la baza înființării Partidului 
Libertate și Justiție beneficiind de bazinul 
de popularitate în rândul populației 
egiptene pe care organizația islamistă l-a 
dezvoltat încă din perioada regimului 
autocratic. Se poate spune că, având în 
vedere vizibilitatea Fraților Musulmani în 
societatea egipteană, gradul de simpatie de 
care s-a bucurat organizația în rândurile 
unei importante părți din populație, 
căderea regimului Mubarak a găsit Frăția 
într-o situație mult mai favorabilă, cu un 
nivel de organizare superior, comparativ cu 
forțele politice laice și religioase care au 
apărut în condițiile dispariției regimului 
autocratic. Acest avantaj pe care Frăția 
egipteană l-a avut în prima parte a epocii 
post Mubarak, este apreciat de către 
analiștii politici ai scenei politice interne 
egiptene drept unul decisiv din perspectiva 
participării organizației la primele alegeri 
generale și prezidențiale ale epocii post-
autocratice.  
 
Frații Musulmani în contextul Islamului 
politic egiptean în epoca post- 
autocratică 

Pentru o prezentare relevantă a 
modului în care organizația Frații 
Musulmani din Egipt, precum și a 
Partidului Libertate și Justiție, se regăsesc 
în cadrul Islamului politic egiptean, 
propunem în continuare câteva considerații 
teoretice cu privire la Islamul politic. 
Astfel, este cunoscut faptul că abordările 
despre Islamul politic sunt destul de 
diferite în literatura de specialitate, atât în 
zona științelor politice, precum și în 
contextul analizelor care privesc cultura și 
civilizația musulmană. În lucrarea 
Orientalism2, autorul Edward Said sublinia 

                                                 
2 Edward Said, Orientalism, Vintage Books, 
division of Random House, New York, 1979 
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încă din 1979 schematismul abordărilor de 
tipul ”Occident versus Orient”, remarcând 
o serie de dogme care continuă și astăzi să 
caracterizeze raporturile dintre lumea 
orientală și cea occidentală: Vestul este 
dezvoltat, rațional și superior din punct de 
vedere moral iar Orientul este 
subdezvoltat, înapoiat și inferior; Orientul 
trăiește după norme și reguli care provin 
din Evul Mediu și este imposibil de a se 
adapta normelor vieții moderne; Orientul 
este incapabil de a se defini pe sine însuși 
pe când Occidentul este capabil de a 
reflecta corect o realitate pe care Orientul 
nu o poate înțelege; Orientul este un spațiu 
de care Occidentul trebuie să se teamă și 
pe care ar trebui să-l controleze. În mod 
asemănător cu acest tip de abordare a 
Orientului, astăzi avem de-a face cu 
numeroase concepte ți teorii politice care 
privesc spațiul politic islamic, fie provenite 
din Occident, fie din lumea islamică. 
„Islamul politic - remarca Mihaela Matei -
poate fi percepu simultan ca o doctrină 
religioasă aplicată în zona politicului și a 
societății, o ideologie politică derivată din 
precepte religioase, un discurs politic de 
legitimare sau manifestare politică a unui 
substrat de specificitate locală, fie aceasta 
istorică, națională sau culturală”1. Așadar, 
conceptul central care caracterizează astăzi 
starea de fapt din perspectiva vieții politice 
în lumea islamică este Islamul politic, 
înțeles ca o varietate de curente politice dar 
și a ideologiilor mai vechi sau de factură 
recentă care se fac simțite în viața politică 
a țărilor cu o polulație majoritar islamică. 
O serie de autori consideră Islamul politic 
ca fiind o formă unificatoare de exprimare 
a provocările postmodernității2, în 
condițiile unui spațiu religios extrem de 
divers  din punct de vedere al tradițiilor, 
culturii și normelor sociale. 

Conținând o diversitate de abordări 
politice, în care se regăsește atât identitatea 
islamică în diversele ei forme, cât și 
raportarea la alteritate, Islamul politic 
urmează astăzi o linie de transformare 
                                                 
1 Mihaela Matei, Islamul politic și democrația. Între 
reformă, interpretare și jihad, Editura Rao, 
București, 2011, p.49 
2 Ibidem, p.20 

culturală și morală în spațiul lumii islamice 
sub forma unui răspuns geostrategic la 
provocările majore ale lumii actuale, în 
care componenta religioasă este una destul 
de vizibilă. În cadrul acestei mari 
transformări pe care o parcurge astăzi 
Islamul politic ideea compatibilitășii 
Islamului cu democrația liberală este una 
din tezele centrale, în contextul în care o 
serie de ideologi ai spațiului politic islamic 
(reformismul, Islamul liberal, revivalismul, 
etc), sau chiar din Occident, încercă să 
găsescă puncte de vedere comune între o 
serie de tradiții politice islamice și 
principiile democrației liberale. Așadar, 
pornind de la ceastă teză, o serie de 
ideologi ai spațiului occidental precum și 
din lumea islamică consideră că Islamul 
politic ar conține „cheia” transformărilor 
prezente și viitoare din lumea arabă și din 
întreaga comunitate a țărilor islamice. În 
acest context relația dintre religie-stat-
societate reprezintă o mare provocare, atât 
pentru teoreticienii din domeniul științelor 
politice, cât și pentru forțele politice 
reformatoare din spațiul islamic care susțin 
și militează pentru modernizarea politică ți 
socială a societăților islamice. Cu alte 
cuvinte, rezolvarea problemei locului 
religiei în societățile islamice va reprezenta 
pentru Islamul politic una dintre marile 
provocări ale spațiului cultural islamic, iar 
găsirea soluțiilor politice adecvate, din 
perspectiva valorilor promovate de 
democrațiile avansate ale lumii va fi 
rezultatul unui proces care se preconizează 
a fi de lungă durată: „Islamul politic-
apreciază Aini Linjakumpu-este un proces 
care plasează Islamul în timp și spațiu 
astfel încât participanții la proces se află 
într-o relație conflictuală unii cu ceilalți. 
Aspectul esențial în această definiție îl 
constituie faptul că Islamul politic este 
văzut ca proces, nu ca o calitate atașată 
unui anumit actor, unei instituții sau 
doctrine”3.  

Fiind, în acelați timp, o ideologie 
care a evoluat în decursul istoriei odată cu 
societățile islamice, Islamul politic trebuie 

                                                 
3 Aini Linjakumpu, Political Islam in the global 
world, Ithaca Press, Londra, 2008, p.129 
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înțeles prin raportarea la modernitatea de 
tip occidental. O serie de autori din spațiul 
occidental consideră Islamul politic ca 
fiind un discurs politic, dar și o modalitate 
prin care lumea islamică asimilează  
valorile nonislamice ale modernității. În 
același timp, numeroși intelectuali arabi 
acuză demersul teoretic occidental prin 
care Islamul politic a fost „botezat” drept 
„islamism”, criticând această dezvoltare 
teoretică din SUA și Europa prin care 
islamismul a fost alăturat altor „isme” 
nocive ale istoriei omenirii: fascism, 
comunism, marxism, etc. Așadar, chiar 
dacă există o arie extinsă de abordări 
teoretice pe această temă, în literatura de 
specialitate se regăsesc numeroși autori 
care pun semnul egalității între Islamul 
politic și islamism. Totuși numeroși critici 
ai Islamului politic, fie ei occidentali sau 
din spațiul islamic, consideră că Islamul ca 
religie trebuie deosebit de Islamul ca 
ideologie politică1. Dacă Grahham Fuller 
crede că „un islamist este o persoană care 
crede că Islamul, în calitate de corp de 
convingeri religioase, are ceva important 
de spus în privinșa modului în care politica 
și societatea ar trebui să arate în lumea 
musulmană contemporană, și care caută să 
implementeze această idee într-un anumit 
mod”2, alți autori occidentali consideră 
islamismul drept o formă de activism 
politic. Având în vedere diversitatea 
abordărilor teoretice privind islamismul, 
nuanțele exprimate de către diferiți autori, 
se cuvine sa evidențiem punctul nostru de 
vedere: Islamul politic sau islamismul 
reprezintă o doctrină religioasă sau o 
ideologie aplicată societăților islamice, este 
un proces politic, în același timp, susținut 
de către o serie de actori politici, dar și un 
mod de acțiune specific comunităților 
musulmane.  

Debutul modernizării politice într-o 
serie de țări arabe, începând cu „Revoluția 
Iasomiei” din Tunisia, reprezintă o intrarea 
într-o nouă etapă de dezvoltare a Islamului 
politic din multe țări musulmane, perioadă 
                                                 
1 Malise Ruthven, Islamul. Foarte scurtă 
introducere, Editura Allfa, București, 2004, p.20 
2 Graham Fuller, The future of Political Islam, 
Palgrave MacMillan, New York, 2003, p.XI 

caracterizată de crearea de partide și a 
opoziției politice, avansarea unor proiecte 
politice de oragnizare a statelor, precum și 
de afirmare a unor structuri specifice 
societății civile. Primăvara Arabă din 
Egipt, încununată cu sfârșitul regimului 
autocratic, a adus o schimbare importantă 
în viața politică egipteană caracterizată 
prin creșterea rolului forțelor politice 
islamiste în societate, confirmând opiniile 
exprimate de o serie de analiști ai spațiului 
politic islamic referitoare la ascensiunea 
puternică a formațiunilor politice provenite 
din zona religioasă, la capacitatea acestora 
de a juca un rol major în politica internă a 
statului egiptean în epoca post Mubarak. În 
cadrul Islamului politic egiptean, în 
perioada care a urmat după eliminarea 
regimului politic al președintelui Mubarak, 
un rol central în viața politică egipteană a 
fost ocupat, timp de un an și jumătate, de 
organizația Frații Musulmani. Este vorba 
de perioada ianuarie 2012, când Partidul 
Libertate și Justiție rezultat din Frații 
Musulmani a câștigat alegerile generale, 
până la 3 iulie 2013, dată la care Ministrul 
Apărării, generalul Abd al-Fattah al-Sisi l-
a înlăturat de la conducerea Egiptului pe 
președintele Mohammed Morsi, provenit 
din Frăția Musulmană, a supendat 
Constituția și a dizolvat Parlamentul.  

În Egiptul lui Hosni Mubarak, deși 
era scoasă în afara legii organizația Frații 
Musulmani nu avea o recunoaștere politică 
oficială, însă a acționat ca un partid politic. 
La alegerile organizate în perioada 
regimului autocratic al președintelui 
Mubarak, Frații Musulmani au candidat ca 
independenți, simbolurile mișcării fiind 
afișate de fiecare dată cu prilejul 
respectivelor alegeri. Demonizată și 
hăituită timp de mai bine de jumătate de 
secol, anterior declanșării Primăverii 
Arabe, organizația Frații Musulmani și-a 
făcut o intrare triumfală pe scena politică 
egipteană după eleminarea regimului 
Mubarak. Așa cum aprecia Nathan Brown 
„La nivel ideologic mișcarea a cunoscut o 
politizare treptată a misiunii sale de-a 
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lungul ultimelor decenii”1, chiar dacă de-a 
lungul timpului liderii Frăției au afirmat că 
politica nu este cea mai importantă parte a 
activității desfășurate de organizație.  

Începutul protestelor împotriva 
regimului Mubarak în Piața Tahrir, în 
ianuarie 2011, a reprezentat o ocazie 
importantă pentru Frăția Musulmană, 
organizația având o prezență foarte activă 
printre demonstranți, acționând mai repede 
și mai eficient în comparație cu partidele 
vechi de opoziție. Deși catalogată ca o 
mișcare radicală islamistă, fapt ce a 
determinat ca o parte importantă a 
populației egiptene să se distanțeze de 
ideologia acestei mișcări, totuși în primele 
luni ale perioadei post Mubarak 
reprezentanții curentului moderat și 
reformist din cadrul organizației Frații 
Musulmani s-au dovedit foarte activi în 
comunicarea cu marele public egiptean. De 
altfel, chiar și în perioada dinainte de 
renunțarea la putere a președintelui 
Mubarak, Frăția Musulmană a intrat în 
negocieri cu vechiul regim, în încercarea 
de a se poziționa căt mai bine în perioada 
post Mubarak. Pentru a informa populația 
egipteană cu privire la intențiile de viitor, 
dar în mod deosebit la modul în care se va 
implica Frăția Musulmană în viața politică 
egipteană și pentru a da asigurări că nu 
reprezintă un pericol pentru viitorul 
Egiptului, Essam Aryan, unul dintre liderii 
organizației, afirma la începutul epocii post 
Mubarak: „Eu consider că Frații Musumani 
reprezintă un grup popular moderat și 
nonviolent, care nu amenință și nu poate 
amenința pe nimeni. Noi ne-am conformat 
regulilor democratice, am participat la 
alegeri, suntem parte din societate și ne 
facem datoria ca cetățeni”2. 

Situația politică internă extrem de 
complicată a Egiptului după căderea 
regimului autocratic, cumulată cu 
problemele sensibile de politică externă la 
nivel regional au determinat Frații 
Musulmani, prin liderii săi, să se prezinte 

                                                 
1 Nathan J. Brown, Islam and politics in the new 
Egipt, Carnegie Endowment, Middle East, April 
2013, p.3 
2 Carmen Gavrilă, Revolta Orientului, Editura 
Polirom, Iași, 2013, p.83-84 

lumii ca o organizație reformistă, nu una 
extremistă cum era percepută în anumite 
capitale ale lumii, o organizație care iși 
exprima disponibilitatea de a colabora cu 
partidele politice egiptene precum și cu 
statele occidentale. Victoria Fraților 
Musulmani, prin partidul Libertate și 
Justiție, în alegerile generale din Egipt, la 
sfârșitul anului 2011, ca și victoria în 
alegerile prezidențiale a reprezentantului 
Frăției, Mohammed Morsi, au constituit 
momente de referință în care forțele 
politice islamiste au preluat în mod 
democratic conducerea principalelor 
instituții ale statului egiptean în epoca post 
Mubarak. De remarcat este faptul că atât în 
cazul alegerilor generale, cât și al celor 
prezidențiale câștigate de Frăția 
Musulmană, tema locului și influenței 
religiei în societatea egipteană a 
reprezentat o direcție esențială a 
campaniilor electorale. Astfel, deși 
revoltele care au dus la înlăturarea 
regimului Mubarak nu au avut o motivație 
religioasă, Frăția a reușit în campaniile 
electorale să convingă o mare parte a 
populației cu drept de vot că o societate în 
care religia este bine situată în viața 
comunităților musulmane corespunde pe 
deplin aspirațiilor egiptenilor.  

Viziunea de reformă a Fraților 
Musulmani, care s-a dorit a fi una 
cuprinzătoare, a avut în vedere o serie de 
obiective de ordin social, în domeniul 
educației, al culturii, obiective caritabile 
precum și în domeniul vieții de familie. 
Încercând să se delimiteze de 
reprezentanții curentului conservator din 
cadrul Frăției Musulmane și să se situieze 
pe o linie moderat-reformistă, atât 
președintele țării cât și alți lideri ai Frăției 
au fost de la început promotorii ideii că 
„religiozitatea poate fi o garanție pentru 
lupta anticorupție, pentru o mai mare 
corectitudine în administrarea treburilor 
statului, ori pentru că în trecut rețeaua 
administrativă de ajutor social al Fraților 
Musulmani s-a dovedit foarte eficientă”3. 

Președintele Morsi a trebuit să facă 
față unor alegeri dificile în exercitarea 

                                                 
3 Ibidem, p.107 
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prerogativelor constituționale, între care 
colaborarea cu partidele salafiste a fost una 
destul de dificilă, având în vedere viziunea 
diferită a modului în care urma să fie 
introdusă Sharia în legislația de bază a 
statului egiptean. Concurența între Partidul 
Libertate și Justiție și celelalte partide 
islamiste, dornice fiecare sa-și proclame 
autoritatea religioasă, a condus la 
fragmentarea puterii religioase în spațiul 
religios egiptean, nicio formațiune sau 
partid politic islamist neputând revendica 
un anumit monopol religios. De asemenea, 
o altă provocare la care a trebuit să facă 
față Frații Musulmani în cadrul vieții 
parlamentare a fost colaborarea cu forțele 
politice seculariste în demersul extrem de 
dificil de elaborare a noii Constituții post 
autocratice. În același timp, alocarea de 
cître președintele islamist Mohammed 
Morsi a unor puteri sporite, în cursul 
anului 2012, a condus la tensiuni puternice 
între puterea judecătorească și președintele 
egiptean, în contextul disputelor puternice 
dintre putere și opoziție pentru proiectul 
noii Constituții. Adoptarea prin 
referendumul inițiat de președintele Morsi 
a unei noi Constituții a Egiptului, în 
decembrie 2012,  a divizat Egiptul datorită 
faptului că Legea Fundamentală care 
înlocuia Constituția regimului Mubarak a 
fost puternic contestată de opoziție datorită 
acuzelor la adresa majorității islamiste 
conduse de Frații Musulmani privind 
încercarea de islamizare excesivă a statului 
ți societății egiptene. 

Se apreciază că eșecul Fraților 
Musulmani în exercitarea actului de 
guvernare, ca și în îndeplinirea atrbuțiilor 
constituționale de către președintele Morsi, 
se datorează faptului că organizația nu a 
fost suficient de bine pregătită pentru a 
prelua puterea în stat, la momentul 
eliminării regimului autocratic. Așa cum 
aprecia Ed Husain către sfârșitul anului 
2013 ”Frăția Musulmană trebuia să urmeze 
exemplul turcilor și tunisienilor și să 
îmbrățișeze dechis plurarismul și 
acceptarea faptului că un stat secular nu 

este neapărat anti-Islam”1. Astfel, dacă în 
Tunisia identitatea islamică nu a 
reprezentat o clauză în Constituția statului 
tunisian în epoca post-autocratică, Frăția 
Musulmană egipteană și forțele politice 
islamiste din Egipt au luptat cu înverșunare 
pentru ca acest aspect să fie remarcat în 
noua Constituție post Mubarak. De 
asemenea, conform analiștilor politicii 
interne egiptene, lipsa unor elite puternice 
și credibile a fost o altă cauză a eșecului 
fraților musulmani în cele peste 
optsprezece luni de guvernare a Egiptului. 
Comparația cu alte perioade istorice, 
inclusiv cu cea de început a Frăției, când 
Hassan Al-Banna era integrat în diverse 
cercuri din înalta societate și avea un 
comportament specific elitelor timpului 
respectiv, este relevantă și conduce la 
concluzia că Frăția Musulmană egipteană 
de astăzi nu a fost capabilă să formeze elite 
politice redutabile care să implementeze 
reforme politice și administrative moderne, 
în conformitate cu opțiunile milioanelor de 
demonstranți care au umplut piețele 
marilor orașe egiptene în cadrul Primăverii 
Arabe.   

O altă cauză a erodării imaginii 
Fraților Musulmani în rândul populației 
egiptene a fost apropierea de formațiunile 
salafiste ultraconservatoare a căror 
ideologie islamistă a fost vehement 
dezaprobată de către alegătorii egipteni 
care au perceput acest „mariaj” politic 
drept o alunecare a Egiptului spre un regim 
mai religios, contrar aspirațiilor 
milioanelor de tineri care au fost principalii 
actori ai Primăverii Arabe egiptene.  
 
Concluzii 

În procesul de guvernare mișcarea 
Frații Musulmani din Egipt, s-a dovedit 
inaptă să respecte multe dintre 
promisiunile făcute populației egiptene 
privind democratizarea politică a celui mai 
mare stat al lumii arabe. Incapabilă să 
renunțe la unele principii cu o puternică 

                                                 
1 Ed Husain, Reforming the Muslim Brotherhood, 
http://www.cfr.org/egypt/reforming-muslim-
brotherhood/p31765 (12.02.2014) 
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încărcătură religioasă, enunțate încă din 
1928, Frăția Musulmană a promovat 
măsuri legislative precum și acțiuni 
politice care au intrat în contradicție cu 
aspirațiile tinerei generații egiptene, dar și 
ale unei importante părți din populația țării. 
Deși s-a crezut, la jumătatea anului 2012, 
că Frăția Musulmană va conduce Egiptul 
pentru o perioadă lungă, politicile 
defectoase promovate de reprezentanții 
Partidului Libertate și Justiție, iar în egală 
măsură acțiunile politice ale fostului 
prețedinte Mohammed Morsi, au creat 
impresia în rândul celei mai mari părți din 
populația țării că Egiptul se îndreaptă spre 
o direcție greșită.   

Teama populației egiptene de 
întoarcere la „Evul Mediu”, prin aplicarea 
legii islamice Sharia, în contextul unor 
demersuri politice ale Fraților Musulmani 
către un tip de stat și societate mai 
religioase, a reprezentat una dintre cauzele 
principale ale eșecului guvernării Frăției în 
perioada celor aproximativ optsprezece 
luni care s-a scurs după victoria în alegerile 
generale obținută de Partidul Libertate ți 
Justiție. Deși a lansat apeluri de colaborare 
cu opoziția secularistă încă de la preluarea 
mandatului prezidențial, în mod deosebit 
pentru elaborarea noii Constituții, în 
realitate președintele Morsi nu s-a arătat 
interesat de transpunerea cererilor 
seculariștilor în legea fundamentală a 
Egiptului. De asemenea, măsurile adoptate 
de președintele provenit din Frăția 
Musulmană l-au recomandat drept un 
personaj politic care voia să acapareze 
puterea după modelul fostului președinte 
Mubarak, ceea ce a atras dezaprobarea unei 
mari părți din populația țării. Acțiunile 
politice ale lui Morsi au fost percepute, pe 
de o parte, ca o intenție de a reinstaura 
unele „practici” ale vechii ordini 
autocratice, iar pe de altă parte, de a 
islamiza mai mult societatea și statul 
egiptean, ceea ce contribuit la scăderea 
drastică a popularității acestuia.  

O altă concluzie care derivă din 
eșecul guvernării Frăției Musulmane are în 
vedere faptul că Partidul Libertate ți 
Justiție s-a preocupat mai mult de 
problemele politice ale țării și de cele de 

politică externă, problemele economice 
rămânând pe un plan secund, deși acestea 
din urmă au reprezentat una din primele 
cauze care a determinat Primăvara Arabă 
egipteană. Adoptând un program economic 
de centru-dreapta, Partidul Libertate și 
Justiție au încercat să calmeze cerințele 
masive ale populației egiptene, dar în 
același timp a dorit să ofere un semnal 
pozitiv investitorilor străini pentru a investi 
în noul Egipt. În economia reală nu s-au 
resimțit în mod pozitiv politicile 
economice implementate de guvern, ceea 
ce a crescut și mai mult nemulțumirile 
populației fată de principala forță politică 
aflată la guvernare-Partidul Libertate și 
Justiție. Cu alte cuvinte, atât președintele 
ales cât și reprezentanții Fraților 
Musulmani aflați în exercitarea funcțiilor 
în cadrul diferitelor structuri de putere au 
dezamagit populația egipteană, atât din 
punct de vedere al politicilor generale 
adoptate, a actului de guvernare cât și a 
îmbunătățirii nivelului de viață al 
cetățeanului de rând.  

Cu toate acestea, la nivelul 
specialiștilor în drept, precum și a celor în 
științe politice, au rămas numerose 
întrebări fără răspuns cu privire la 
modalitatea în care președintele ales al 
Egiptului, Mohammed Morsi, a fost 
îndepărtat de la putere de către armata 
egipteană, având în vedere procedurile 
cunoscute care stau la baza transferului de 
putere în societățile democratice. Faptul că 
statele occidentale au salutat acțiunea 
armată de înlăturare a fostului președinte 
egiptean Morsi, în condițiile în care multe 
alte state au considerat acest act drept o 
lovitură de stat, demonstrează că îm spațiul 
occidental existau temeri foarte serioase cu 
privire la posibila alunecare a Egiptului 
spre un regim islamic de orientare 
tradiționalistă. Declararea mișcării Frații 
Musulmani drept organizație teroristă în 
decembrie 2013, menținerea în arest a 
fostului președinte Morsi precum și 
numeroasele condamnări la moarte ale 
membrilor organizației care au fost 
implicați în demonstrațiile din vara anului 
2013, pentru susținerea președintelui 
Morsi, pot fi doar trei dintre cauzele care ar 
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putea conduce la o escaladare a violențelor 
în Egipt, cu implicarea unor membri sau 
simpatizanți ai Fraților Musulmani. 

 
 

 

Bibliografie: 

 

1. Brown, Nathan J., Islam and politics in 
the new Egipt, Carnegie Endowment, 
Middle East, April 2013 

2. Carre, Olivier; Seurat, Michel, Les 
Freres musulmans  1928-1982), 
L'Harmattan, Paris, 2001   

3. Chican, Dumitru, Jihad sau drumul 
spre Djanna, Editura Corint, București, 
2011 

4. Fuller, Graham, The future of Political 
Islam, Palgrave MacMillan, New York, 
2003 

5. Gavrilă, Carmen, Revolta Orientului, 
Editura Polirom, Iași, 2013 

6. Linjakumpu, Aini, Political Islam in 
the global world, Ithaca Press, Londra, 
2008 

7. Matei, Mihaela, Islamul politic și 
democrația. Între reformă, interpretare 
și jihad, Editura Rao, București, 2011 

8. Ruthven, Malise, Islamul. Foarte 
scurtă introducere, Editura Allfa, 
București, 2004 

9. Said, Edward, Orientalism, Vintage 
Books, division of Random House, 
New York, 1979 

10. Husain, Ed., Reforming the Muslim 
Bratherhood, la 
http://www.cfr.org/egypt/reforming-
muslim-brotherhood/p31765  

11. Loboda, Luke, The thought of  Sayyid 
Qutb, la http://www.ashbrook.org/wp- 
content/uploads/2012/06/2004-Loboda-
The-Thought-of-Sayyid-Qutb-PDF.pdf  

12. Saad, Ahmed, Al-Wasatiyyah: The Lost 
Middle Path, la 
http://www.islamicforumeurope.com/li
ve/ife.php?doc=articleitem&itemId=32
4  

13. Otterman, Sharon, Muslim 
Brotherhood and Egypt's 
Partliamentary Elections, la 
http://www.cfr.org/egypt/muslim-
brotherhood-egypts-parliamentary-
elections/p9319  

 



   

186 
 

 

Cristina BODONI 
                                          Facultatea Relații Internaționale și Studii Europene 

                                                    Universitatea „Europei de Sud - Est Lumina” din București 
 

 
GLOBALIZATION AND THE ANTI-GLOBALIZATION 

MOVEMENT, TWO SIDES OF THE SAME COIN 
 

Title: GLOBALIZATION AND THE ANTI-GLOBALIZATION 
MOVEMENT, TWO SIDES OF THE SAME COIN 

Abstract: The focus of this material is globalization and the anti-globalization 
movement, which may be viewed as two sides of the same coin. This 
phenomenon has had a direct impact in  every country in the world. The 
purpose of this material  is to prove why globalization is a long term 
phenomenon for the entire human kind, whether some are for or against 
the entire idea of globalization. The research will also cover several 
arguments which stand behind the idea of both sides, the ones who are for 
globalization and the ones who are against it.  The research will be 
focused on countries from the South-Eastern Europe, Bulgaria and 
Romania, afterwards the focus will move towards reasons which will 
explain the main social, political and economic differences between the 
given countries, and how are the two countries affected by the process of 
globalization. 

Keywords: Anti-globalization, Alter-globalization, Globalization, Organizations, 
Movements, State. 

Contact 
details of the 
authors: 

E-mail: cristina_bodoni@yahoo.co.uk 

Institutional 
affiliation of 
the authors: 

The University of South-East Europe – “Lumina”, Bucharest 

Institutions 
address: 

Colentina Avenue, n0. 64b,  2nd District, Bucharest, Romania,   
Tel: +4 021 240 30 22.  Fax: +4 021 240 30 33.  Site: www.lumina.org 

 
,,Only during the last seventy lifetimes has it 
been possible to communicate effectively from 
one lifetime to another—as writing made it 
possible to do. Only during the last six 
lifetimes did masses of men ever see a printed 
word. Only during the last four has it been 
possible to measure time with any precision. 
Only in the last two has anyone anywhere used 
an electric motor. And the overwhelming 
majority of all the material goods we use in 
daily life today have been developed within the 
present, the 800th, lifetime”. 1 

 
Introducere 

                                                 
1 Alvin Toffler, Future Shock 1970, Bantam Books 
Inc, New York, U.S.A., 1970. p. 14 

Din totdeauna oamenii au dorit să 
interacționeze și să facă schimburi. Din 
vremurile când banii nu existau încă, unii 
au dorit să cucerească iar alții au fost 
nevoiți să se apere.  Au fost și grupuri care 
au dorit să rămână și să se dezvolte la ei 
acasă.  Apoi, au apărut religiile și s-au 
ridicat ziduri între culturi și civilizații. A 
fost nevoie de sute de generații pentru ca 
noi să putem scrie, să citim, să ne 
socializăm, să călătorim de la un capăt al 
lumii la celălat, să avem drepturi și 
obligații și să fim la un dublu click - 
distanță de orice informație.  

Globalizarea este punctul de 
întâlnire între științele sociale și cele 
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politice. Nu poate fi catalogată mai mult 
într-o categorie decât în cealaltă. În era 
informatică, globalizarea nu poate fi 
stăvilită de granițele fizice, politice, 
geografice, culturale sau economice. Mulți 
analiști din domeniu au împărțit 
globalizarea în mai multe valuri: în două, 
trei, alții în patru și, mai nou, în cinci. Nu 
contează numărul lor, important este 
efectul pe care fenomenul globalizării l-a 
avut asupra fiecărei generații. Fiecare 
dintre aceste valuri reprezintă un ciclu 
istoric, este diferit de cel dinainte sau de 
cel de după. Începe, are  perioada lui de 
vârf și, apoi, se închide, lăsând loc unui alt 
fel de globalizare.  

Mult timp, valurile globalizării au 
fost legate de comerț. Din  antichitate, de 
la Drumul chihlimbarului care aducea la 
Roma pietrele semiprețioase din nordul 
Europei, la Drumul  Mătăsii străbătut cu 
animale de povară sau pe apă, cu corăbii. 
Cine era suficient de puternic să 
stăpânească pământul era câștigător. 

Apoi, după a doua jumătate a 
secolului XIX, industrializarea a generat 
un altfel de globalizare. Cine a stăpânit apa 
a fost câștigător. 

Secolul trecut a fost cel al undelor 
magnetice. Descoperirea transmisiilor pe 
lungimile de unde a facilitat schimbul de 
informații care a dus la dezvoltarea 
tehnologiilor. Cine a stăpânit aerul a 
învins.  

Secolul XXI va fi al celui care va 
reuși să  stăpânească  mințile. Puterea 
convingerii este mai eficientă decât cea a 
armelor. 

 
Globalizarea 

Dintr-o tendință a modernității, din 
anii’30 ai secolul trecut, globalizarea a 
devenit cel mai cunoscut termen abia după 
cel de-al doilea război mondial. Acum 
suntem invadați de tot ce reprezintă 
globalizarea. De la nivel local sau regional 
sunt conectați global - economic, științific, 
cultural, social etc. 

Mondializarea, americanizarea sau 
mcdonaldizarea reprezintă același fenomen 
căruia i se mai spune modernizare. Acesta 
implică competiția de piață, adaptarea la 

schimbările și transformările  sociale, 
politice, militare, economice și ale 
mediului care au loc cu viteza cu care 
călătorim.  

Termenul de americanizare nu este 
o noutate.  J. Nye jr. scria că teama de 
americanizare a fost adusă în discuție de la 
începutul secolului trecut de englezi în 
cartea Ámericanizarea  lumii, publicată în 
1902 scrisă de autorul englez, W.T.Stead.1 

Globaliștii susțin unificarea lumii, 
culturilor, economiilor și estomparea 
granițelor statale, fără a le anihila. Ei sunt 
împărțiți în trei categorii: hiperglobaliștii 
sau entuziaștii, moderații și scepticii. 
Hiperglobaliștii cred că s-a deschis o nouă 
eră. Globalizarea rearanjează și 
îmbunătățește societatea umană, 
micșorează puterea statelor de a-și controla 
economiile  și schimbă ordinea lumii. 
Fenomenul impune statelor să coopereze 
între ele deoarece conflictele armate sunt 
mai costisitoare decât dialogul. Moderații  
sunt cei care  cred că în fair globalization,   
care ar trebui să ofere oportunități pentru 
toți, să fie calitativă nu cantitativă. 
Scepticii spun că globalizarea viitorul 
globalizării este incert, deși transformările 
sunt extrem de rapide.  

Thomas L. Friedman, face o 
analogie interesantă între schimbările 
petrecute în ultima jumătate de secol și era 
informației globale: ,,pe perioada 
războiului rece unitatea de măsura a puterii 
era greutatea, în era globalizării aceasta 
este viteza. ,,Dacă ieri întrebarea care conta 
era: cât de mare este racheta ta ?... mâine, 
ea va fi: cât de rapid e modemul tău?”2 

Mcdonaldizarea, noul termen al 
globalizarii, enervează deseori prin 
simbolul american pe care îl reprezintă. În 
Bolivia franciza de McDonald a dat 
faliment. În schimb, in România Mc 
hamburger-ul s-a reinventat și a devenit 
Mc mititel.  

                                                 
1 Joseph S. Nye Jr., Soft power: the means to 
success in world politics, Editura Public Affairs, 
NY., U.S.A., 2004, p. 39 
2 Friedman Thomas L., Lexus şi măslinul. Cum să 
înţelegem globalizarea, Editura Economică, 
Bucureşti, 2000,  p. 31. 
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Din punct de vedere antiglobalist, 
acest fenomen reprezintă procesul de 
exploatare a țărilor slab dezvoltate prin 
conectarea lor la economiile puterilor 
lumii, acestea  putând ajunge dependente 
de marii capitaliști occidentali.1 

Globaliști sau antiglobaști, toți 
profităm de mijloacele moderne de 
informare, de securitate, de călătorie si de 
beneficiile economice ale globalizării. 

Concluzie: Cheia globalizării este 
puterea de integrare și adaptare la nou.  
Cine nu înțelege sau nu se poate adapta, 
pierde.  

În plan economic globalizarea este 
reprezentată prin influența crescândă a 
corporațiilor și organizațiilor 
multinaționale și transnaționale, prin libera 
circulație a capitalurilor, prin acțiunile la 
nivel mondial pe bursele de valori. 
Investițiile de capital intern sau extern, 
public sau privat sunt necesare economiilor 
lumii. Organizațiile cele mai cunoscute 
sunt FMI, OMC, Banca Mondială, G-urile 
(G5, G8, G20). 

Teama de investiții externe și 
pericolele la care sunt expuse economiile 
neadaptate îi face pe antiglobaliști să  
demonstreze, uneori violent, ca la Genova, 
în 2001. Aceștia au început să organizeze 
Conferințe împotriva globalizării 
industriale și economice.  

În domeniul organizării  politice ale 
statelor, globalizarea este în perioada 
pionieratului. Statul - națiune,  după 
modelul francez  și cel național după 
modelul german sunt puse sub semnul 
întrebării fără să fie găsit, încă, un nou tip 
de stat. Sistemele actuale statale  reprezintă 
societăți închise cu frontiere și norme 
scrise pe când civilizațiile sunt societăți 
deschise, interacționează și, uneori, se mai 
și ciocnesc, iar globalizarea încurajează 
guvernele să adopte politici care să fie în 
acord cu timpurile în care trăim. 

Globalizarea politică este 
reprezentată prin organizații internaționale   
precum  Organizația Națiunilor Unite al 
                                                 
1 Jean-Francois Revel,  L'obsession anti-
américaine: Son fonctionnement, ses causes, ses 
inconséquences, Editura Plon, Paris, France, 2002, 
pp. 63-98,  211-240  

cărei domeniu de aplicare este global. În 
paralel, se observă și un fenomen de 
regionalizare: SCO (Shanghai Cooperation 
Organization), NAFTA al Americii de 
Nord și Uniunea Europeană. România și 
Bulgaria au devenit membre ale Uniunii 
Europene în 2007. 

Antiglobalizarea politică a început 
să se facă din ce în ce mai cunoscută, în  
2010, prin mari mișcări antiglobalizare 
care au izbucnit în nordul Africii și s-au 
extins  până în Orientul Mijlociu, sub 
denumirea de Primăvara Arabă. Ele au fost 
violente, au provocat schimbări de 
guverne, dar viața oamenilor nu a devenit 
mai bună. Într-un fel, Huntington, printre 
scenariile pe care le-a scris a încercat să ne 
atenționeze de pericolul conflictelor care 
pot apărea în această zonă a lumii, în 
special, pe fond religios, între iudeo-
creștini și musulmani.2 

Socialul încearcă să se adapteze 
globalizării. Socializarea internațională 
solidarizează. Mișcările sociale din spațiul 
MENA au fost provocate și dezvoltate cu 
ajutorul rețelelor de socializare. Pe fondul 
economiilor disfuncționale ale țărilor 
sărace, șomajul, crima organizată și 
corupția au găsit teren facil de dezvoltare. 
La nivel internațional, componentele 
comerțului ilicit, conflictele interetnice sau 
religioase și nu în ultimul rând terorismul,  
sunt părți ale globalizării sociale negative. 
Sărăcia, datoriile externe, corupția, rata 
mare a șomajului în rândul tinerilor 
alfabetizați din țările arabe  sunt 
principalele cauze ale mișcărilor sociale, 
demarate la sfârșitul anului 2010, care au 
aruncat în dezordine tot nordul Africii si 
Orientul Mijlociu, culminând cu Războiul 
Civil din Siria care este, încă, în plină 
desfășurare. 

Alterglobaliștii spun că puține 
valori ale comunităților au rămas nealterate 
de globalizare. Civilizațiile se 
dezrădăcinează. Industrializarea ne dădea 
un loc de muncă stabil unde ne 
specializam. Libera circulație încurajează 

                                                 
2 Samuel P Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și 
refacerea ordinii mondiale, Editura Litera, 
București, 2011  
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schimbarea. Se încurajează amatorismul și 
astfel vor dispărea elitele.  

Din cauza problemelor sociale  
generate de globalizarea negativă în 
ultimele două decenii, mulți cetățeni 
români și bulgari au emigrat. Diaspora 
românească oficială numără aproximativ 
800.000 cetățeni iar neoficial, în jur de 3 
milioane. În Bulgaria, aproximativ 2-3 
milioane de oameni (27%) călătoresc în 
fiecare an în străinătate, mulți în calitate de 
lucrători sezonieri.1 

Dacă am face un clasament al 
realizărilor globalizării culturale, pe primul 
loc ar putea fi programele universitare de 
reciprocitate ca  Erasmus, cel european și, 
Confucius, cel chinez.  

Limbile străine sunt un alt beneficiu 
al globalizării. Cunoașterea acestora face 
mai ușoară relaționarea cu alte culturi, țări 
sau oameni.  

Cultura este în cea mai mare parte 
americanizată. Toate cele șapte arte sunt 
promovate în limba engleză. Cel mai citit 
ziar este The Times – britanic. Cea mai 
vândută carte a fost Harry Potter a 
scriitoarei engleze J.K. Rowling etc. 
Cinematografia, entertainment-ul, 
televiziunile, și moda au fost transformate 
în  industrii.  Datorită globalizării, noi am 
început să existăm pentru americani. 
Hollywood-ul toarnă filme la  Buftea, pe 
melodia   Dragostea din tei s-a dansat în 
desenul animat hollywood-ian Happy Feet 
iar în 2004, Jean  Paul Gaultier s-a inspirat 
pentru colecția lui de Haute-Couture din 
portul tradițional românesc. 

La nivel internațional, România și 
Bulgaria analizate și studiate împreună. 
Fiind state vecine, balcanice, cu climă și 
relief, cu viața politică, economică și 
niveluri de trai asemănătoare. În schimb, 
românii și bulgarii sunt deranjați că sunt 
asemănați unii cu alții. Fiecare grup 
consideră că este mai important decât 
celălalt. Laureați ai Premiului Nobel pentru 
literatură avem fiecare câte unul, noi – 
Herta Muller (2009)  iar bulgarii – Elias 
                                                 
1https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ro.html (29.03.2014) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bu.html (29.03.2014) 

Canetti (1981). Noi, românii am avut o 
contribuție extraordinară la dezvoltarea 
aviației mondiale și vorbim de Henri 
Coandă. Bulgarii se laudă, în schimb, cu 
contribuția extraordinară  la dezvoltarea 
informaticii. Ivan (devenit John, după 
emigrarea în U.S.) Atanasov este 
inventatorul primului computer digital.  

Nu suntem de acord că braga 
dâmbovițeană nu place copiilor noștri. Ei 
preferă Cola sau Pepsi iar vecinii nostri de 
la sud preferau iaurtul bulgăresc. Acum 
copiii lor beau Milk-shake de la Mc iar la 
Marsilia secolului XXI se mănâncă 
poivrons farcis à la roumaine (ardei 
umpluți ca la români).  

România și Bulgaria doresc să fie 
studiate individualizat, dar nu ne 
deranjează că suntem partenere în multe 
organizații. Fiecare ne putem păstra  
identitatea, obiceiurile, legile, mergând 
împreună pe același drum.  

Știința și tehnologia sunt vârful de 
lance al globalizării actuale. Apariția 
Internetului și accelerarea progresului 
științific și tehnic schimbă continuu viețile 
noastre. Internetul ne conectează cu 
ceilalți, prin Skype sau alte rețele de 
socializare, dar rămânem închiși în 
interiorul casei. Pe termen lung, în plan 
personal, s-ar putea să ne sălbăticim pentru 
că pierdem contactul fizic cu ceilalți. Pe 
plan profesional, în schimb, a fi conectat 
fizic sau în teleconferințe, pe e-mail sau 
telefonic face parte din fișa postului.  

De când  internetul a devenit 
accesibil, românii și bulgarii s-au adaptat 
uimitor de rapid la noua lume digitală. 
Utilizatorii Internetului s-au dublat aproape 
an de an din 2000 încoace. Aproximativ un 
sfert dintre bulgari și o treime dintre 
români sunt on-line zilnic. A treia limbă 
vorbită la MICROSOFT este limba 
română. 

Aspectul militar al Globalizării este 
legat de tehnologia de ultimă generație, de 
economiile statelor care le plătesc logistica 
și personalul și ne întoarcem la 
americanizare. Suma alocată anual armatei 
S.U.A. este cât toate armatele lumii la un 
loc. Oficialii americani consideră armata 
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un mijloc de protecție a investițiilor 
americane în lume.  

În 2001 la Bondsteel, Donald 
Rumsfeld, secretarul de stat al apărării 
americane declara : ,,Viziunea mea, a spus 
el, este că nu aruncăm banii pe fereastră cu 
întreţinerea voastră, ci îi investim în voi. 
Femeile şi bărbaţii din armată nu sunt o 
povară pentru puterea noastră economică,  
ci reprezintă o garanţie a ei.  Voi sunteţi 
chiar fundaţia, baza creşterii economice a 
SUA.”1 

Există analiști critici americani care 
atrag atenția asupra pericolului pe care îl 
poate reprezenta armata. S.U.A. are la 
dispoziție arme și instrumente care pot 
aduce mari pagube materiale, umane sau 
dezastre ecologice la nivel global. Nu ar fi 
prima dată. 

Destul de optimist, Francis 
Fukuyama credea că după Căderea Zidului 
Berlinului și a destrămării Uniunii 
Sovietice ar fi trebuit să apară o eră a 
unității și a armoniei mondiale. El a folosit 
des termenul global alături de sistem, 
comerț, interdependență, victorie, libertate, 
încălzire, apărare, cultură etc. A anticipat 
amploarea fenomenului globalizării2. În 
perioada în care cartea lui, Sfârșitul Istoriei 
Și Ultimul Om începea să fie tradusă în alte 
limbi, în  spațiul ex-iugoslav, războaiele 
interetnice și religioase erau în plină 
desfășurare. Se părea că scenariile lui 
Samuel Huntington deveneau reale3. 
Ciocnirea civilizațiilor ar fi  violente și de 
lungă durată. Vor fi în spațiile de la 
marginea grupurilor religioase sau conduse 
de diferite ideologii. În prezent, Ucraina și 
Rusia sunt în conflict pentru peninsula 
Crimeea. Ambele state sunt predominant 
ortodoxe si, prezumptiv, democratice. Sunt 

                                                 
1 Gerry J. Gilmore: Army Peacekeepers Cheer 
Rumsfeld, Present Jacket, 06 iunie 2001, 
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=
45924  (09.01.2013)  
2 Francis Fukuyama; The End of History and The 
Last Man, Editura Macmillan, Inc, N.Y. U.S.A., 
1992 
3 Samuel P Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și 
refacerea ordinii mondiale, Editura Litera, 
București, 2011 p. 24 

în conflict, tocmai pentru că sunt 
asemănătoare și doresc același lucru.4 

Jumătate de secol, lumea a fost 
împărțită în două. Europa comunistă 
reprezenta pentru Occident o mare 
necunoscută. Dincolo de Cortina-de-fier, 
Occidentul era un miraj. Căderea Zidului 
Berlinului, a regimurilor comuniste din 
Europa Centrală și de Est au dus la 
schimbări radicale.   

Spațiul Balcanic reprezintă un mic 
univers de culturi și religii unde locuitorii 
lui nu s-au înțeles întotdeauna. Conflictele 
armate interetnice din anii’90, au dus la 
destrămarea Iugoslaviei. Nici Bulgaria nici 
România nu au vrut ca aceste conflicte să 
escaladeze. Bulgaria are o mare majoritate 
de turci musulmani pe teritoriul ei iar, 
maghiarii români nu sunt, nici ei, o 
minoritate de neglijat. În acest context, 
ambele state au dorit să fie membre în 
toate organizațiile mondiale sau regionale. 
În timp, Bulgaria și România au devenit 
puncte de interes strategic și economic 
pentru marile puteri, în special pentru 
Statele Unite. Numai că Boom-ul 
Globalizării  ne-a prins nepregătiți.   

Până în 1989, România și Bulgaria 
făceau parte din Tratatul de la Varșovia, 
organizație militară comunistă, înființată în 
1955 pentru a contrabalansa occidentalii de 
la NATO (1949).  Alte state membre erau  
U.R.S.S., R.P. Albaneză, R.P. Ungară, 
R.D. Germană, R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Polonă. După dizolvarea ei în 1991, statele 
ex-comuniste au căutat  soluții de aliere 
sau de înființare a unor noi tratate. Cu 
excepția Albaniei și a Rusiei, toate s-au 
alăturat la NATO. România și Bulgaria au 
devenit membre NATO în 2004. 
Globalizarea militară poate genera ca 
răspuns riscuri de securitate reprezentate 
de organizații paramilitare, terorism, 
fundamentalism religios și crimă 
organizată. Unii analiști consideră că  
succesul terorismului depinde de cel al 
globalizării militare.  

                                                 
4  Ibidem, pp. 467-468  
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GLOBALIZARE ȘI ANTIGLOBALIZARE. PRINCIPII ȘI CONCEPTE 

 
 

DOMENII  
 

 
GLOBALIZARE 

 
ANTIGLOBALIZARE 

Hiperglobaliști  Antiglobaliști  
Moderați   Alterglobaliști  

Tipuri principale 

Sceptici  Mișcări  de rezistență  
Istoric Repetitiv cu elemente noi  Repetitiv  

Liberalizare a  comerțului Menținere a monopolurilor 
Interdependență a economiilor Economii Independente 
Ajustarea economiilor naționale la 
nivelul  performant al companiilor 
multinaționale, al economiilor statelor 
dezvoltate 

Presiune foarte mare pe economiile 
neadaptate globalizării din statele 
lumilor a II-a și a III-a 

Organizații locale sau regionale Global.  Organizații Multinaționale și 
transnaționale Diferențiat 
Capital și investiții externe Dezvoltarea capitalului și investițiilor 

în plan intern 

Economic 

Creșterea nivelului de trai 
 

Diferențe mari între nivele de trai 
între statele bogate și cele sărace. 
Antiimperialism Guvernanța globală în relațiile 

internaționale. Cooperarea între state. Statul -  actor unic  pe scena relațiilor 
internaționale 

Pierderea puterii statelor.  Menținerea status – quo, a  blocurilor 
regionale 
Menținerea granițelor 

Politic 

Suprateritorializare și deteritorializare 
(descentralizare) Menținerea puterii guvernelor 

Ideologii politice  În centru stânga sau dreapta Extreme: naționalism, marxism 
Ideologii religioase Respect  pentru toate religiile Fundamentalism religios 

Liberă circulație Liberă circulație 
Lume a schimburilor și în perpetuă 
schimbare 
Toleranță  

 
Lumea la locul ei ca înainte 

Emigrare vs. Imigrare Șomaj 

Social 

Creșterea speranței de viață Creșterea speranței de viață 
Capital pentru călătorii. Dezvoltare a 
transporturilor și serviciilor 

Turism  

Intensificat și avantajat 

 
Deteriorarea mediului și diminuarea 
valorilor locale 
 

Transfer rapid de informații  Transfer rapid de informații Tehnologie 
Intensificarea în timp real a relațiilor 
profesionale, culturale, politice și 
sociale pe rețele (video) telefonice, 
internet sau rețele de socializare. 

Organizare a mitingurilor 
antiglobalizare pe rețele de socializare 
de pe internet. 

Programe internaționale de schimb 
universitare 

Pierdere a elitelor locale în favoarea 
amatorismului 

Facilitare a învățării limbilor străine Facilitare a învățării limbilor străine 
Respect pentru culturile indigene 

Cultura  

Cunoaștere a altor civilizații umane 
Pierdere a identităților și 
originalităților 
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Antiglobalizarea  
 
,,Mișcarea ai căror participanți se opun 
capitalismului și globalizării. Filozofia 
mișcării se bazează pe convingerea că 
persoanele fizice și organizațiile pot atinge 
obiectivele sociale, personale și economice, 
fără a consecințelor negative asociate cu 
capitalismul. Mișcarea anti-globalizare pune 
un accent mai mult pe eficiență economică și 
decență umană față de concurență și 
profiturile corporative cu orice preţ.”1 
 

Antiglobalizarea, alterglobalizarea, 
sau mișcarea de rezistență împotriva 
globalizării sunt variante de identificare ale 
oponenților mondializării. 

Spre deosebire de globalizare care 
este o nouă ideologie și teorie a relațiilor 
internaționale, antiglobalizarea nu poate fi,  
încă, nici una, nici alta. 

Oficial, mișcarea de antiglobalizare 
s-a născut în Franța la sfârșitul secolului 
trecut și cea mai cunoscută mișcare este 
ATTAC (Asociația pentru impozitarea 
tranzacțiilor financiare pentru ajutorarea 
cetățenilor). Alte organizații antiglobaliste 
cunoscute sunt Greenpeace și Grassroots 
Movements in East Africa. Lozincile lor, 
cel mai des întâlnite, sunt 
antimecdonaldizare și antiamericanizare. 
Printre membrii ATTAC se numără  
intelectualul de stânga, Noam Chomski și 
Europarlamentarul francez, Jose Buvé. 
Dorind să-şi arate îngrijorarea legată de 
scăderea consumului alimentelor locale, în 
vara lui 1999, un fermier francez – Jose 
Bové, a dat foc unui McDonalds, din sud-
estul Franței, care urma să se deschidă în 
următoarea zi. El și complicii lui fermieri, 
activiști sau nu, dar suporteri ai unei noi 
mișcări împotriva globalizării au reușit să 
devasteze locația cu tot ce au găsit la 
îndemână. Apoi au luat bucăți din ce au 
distrus și, cu ele, prinse de tractoare și  
automobile Citroen s-au dus la Primăria 
orașului Millau unde le-au lăsat. Ei au ales 

                                                 
1 Michael Parenti, Against Empire, Editura 
Lawrence and Nancy J. Peters, San Francisco, 
U.S.A., 1995, p. 20. 

McDonalds-ul  deoarece este simbolul 
mondial al puterii pieții libere capitaliste, 
globalizării și al Statelor Unite, în 
general.2Oare dacă globalizarea ar fi 
devenit, în timp, Galicizare sau Chanel-
izare, ar mai fi fost cei din hexagon atât de 
virulenți ?! 

 Antiglobalistii sunt cunoscuți  
pentru protestele lor radicale, violente, 
vandalism  și revolte, în special, în 
perioada 1999-2001 – la  Londra și la 
Seattle, în 1999, cu ,,Carnavalul 
antiglobalizării” în Montpellier și 
evenimentele din Genova - Italia, în 2001.  
Ei sunt împotriva impunerii unei noi 
politici de hegemonie, împotriva FMI, 
OMC, Băncii Mondiale, G8, UE Vest, 
corporațiilor  financiare și comerciale 
globale și companiilor multinaționale 
Microsoft, Mc Donalds, împotriva Statelor 
Unite. Companiile transnaționale conduc 
lumea prin metode netransparente, tăcute, 
fără dialog. Deci, nu este necesar un nou 
totalitarism.  

Unii analiști spun că mișcările 
antiglobaliștilor nu sunt constructive,  că 
nu au nici un  proiect sau un program. 
Aceștia susțin crearea unei societăți civile 
noi dar nu  explică cum. Nu oferă soluții, 
produc doar conflicte. Ei sunt împotriva 
globalizării. Ideologia ,,anti” Nu numai că 
refuză să negocieze, dar nu arată că ar avea 
vreo dorință. În schimb,  se beneficiază cu 
pricepere de realizările lumii moderne, ale 
globalizării, cum ar fi Internetul și rețelele 
de socializare. Structurile lor sunt 
orizontale și  nu au lideri. 

Anglobaliștii vor să salveze, spun 
ei, diversitatea lumii în care trăim,  valorile 
naționale și culturale. Ei doresc ca 
granițele teritoriale sau ordinea mondială 
să rămână neschimbate. Se opun 
dominațiilor hegemonice, imperialiste,  
multinaționalelor, presiunilor economice și 
militare care ar avea ca scop destabilizarea 
guvernelor statelor mai slabe și împotriva 
                                                 
2 The man who dismantled a McDonald’s articol 
din aprilie 2002/  
 http://www.bbc.co.uk/dna/onthefuture/A706736 
(27.03. 2014).  
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formării unui guvern mondial dominat de 
mercantilism. Mișcarea este unică pentru 
că este o rețea globală alcătuită dintr-un 
amalgam de actori sociali cu vederi 
politice diferite, uneori opuse,  unite de un 
pericolul comun, numit globalizare. 
Antiglobaliștii spun că globaliștilor nu le 
pasă de specificul societăților sau al 
economiilor naționale; că globalizarea 
facilitează traficul de persoane, de droguri, 
de arme, crește riscul de maladii. Din 
cauza globalizării exacerbate, mulți copii 
muncesc în condiții inumane, în timp ce ei 
ar trebui să învețe și să se joace.  
Antiglobaliștii cred că din cauza 
globalizării a crescut rata divorțurilor, 
mediul înconjurător este afectat până în 
pragul dezastrelor naturale, maladiile sau 
virușii sunt transmiși mult mai repede 
decât altădată1.   

Alterglobaliștii sunt împotriva 
economiei neoliberale și a corporatismului 
global. Aceștia susțin că sărăcia și 
inegalitatea sunt printre efectele 
globalizării exacerbate. Din această 
mișcare fac parte extremiști, marxiști, 
socialiști dar și verzi. Uneori sloganurile 
lor se remarcă prin mesaje marxiste, 
naționaliste sau anarhiste. Sunt păreri cum 
că fenomenul a făcut să renască mișcarea 
ideologică de stânga.  

CMS este un proiect politic și 
social care are ca scop  de a uni prin 
intermediul unor asociații și sindicate,  
reprezentanți ai tuturor locuitorilor planetei 
Pământ, a tuturor celor care sunt expuși la 
efectele negative ale globalizării și doresc 
să lupte sau să atenueze efectele resimțite 
la nivel mondial. . CMS se dorește să fie 
un nou tip de organizare, nu o instituție, ci 
un proces. Este conceput ca un mediu 
deschis pentru a discuta și a descoperi 
alternative pentru a contracara procesele de 
globalizare neoliberale. Ulterior, s-a 
înființat și în Europa, numindu-se Forumul 
Social European. Mișcarea, mai puțin 
vizibilă, există la noi, sub numele Forumul 

                                                 
1 Manuel Castells, The information Age: Economy, 
society and culture vol. The power of identity, 
Wiley- Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 
2010,  pp. 145- 150  

Social Român, iar în Bulgaria se numește 
CITUB.  

Alterglobaliștii și antiglobaliștii 
doresc să nu fie confundați. Spun că nu 
sunt sinonime, că în esență, acestea sunt 
două concepte diferite, dar una dintre 
asociațiile internaționale antiglobaliste, 
ATTAC le este afiliată. Alterglobaliștii au  
apărut la începutul anului 2001, în orașul 
brazilian Porto Alegre, unde au organizat 
Forumul Social Mondial ( WSF ), unde au  
elaborat și adoptat Carta Principiile FSM 
cu sloganul ,,O altă lume este posibilă”.2 

O dată cu acțiunile lui Marcos din 
1994, în Mexic, împotriva companiilor 
transnaționale au început  mișcările de 
rezistență. Spre deosebire de globaliști, 
care sunt în mare parte liberali și 
neoliberali, Mișcarea de rezistență este 
plină de idealiști, de anarhiști, de adepții 
contemporani ai ideilor lui Marx, Lenin , 
verzi, de  radicali maoiști, de feministe și 
pacifiști, de  naționaliști și neo-fasciști, 
intelectuali de stânga și de dreapta.                   
În subcapitolele cărții lui Parag Khana 
dedicate României și Bulgariei, autorul le 
cataloghează ca state ale Lumii a III-a, în 
condițiile în care înainte de 1989, ambele 
erau în Lumea a II-a.3 Friedman vine cu o  
idee nouă: în globalizare  nu mai există 
decât state lente și rapide. Pentru state mici 
cum sunt România și Bulgaria,  
globalizarea ar putea fi pozitivă dacă am fi 
atenți la ce cumpărăm și cum să ne 
vindem. Fenomenul promovează 
cooperarea pe toate nivelele: între state, 
organizații (non)statale și state, individ și 
state sau organizații. În globalizare se 
regăsesc  neoliberalii și constructiviștii cu 
sintagma că toți ar trebui să câștige iar  
zero-sum game - lăsat deoparte.  

Antiglobaliștii mai pot fi clasificați 
în funcție de organizațiile puternice non-
profit. Ele sunt la vedere, organizate și 
foarte active. Lăsând la o parte 
antiglobaliștii care sunt împotrivă pentru 

                                                 
2Site : Forumul Social Român  
http://www.forumulsocialroman.ro/index2.php?pag
e=1 29.03.2014).   
3 Khana Parag, The second world. Empires and 
influence in the new global order, Editura  Random 
House, N.Y. U.S.A., 2008, pp. 307- 329  
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că vor și au dreptul de a fi ,,anti”, 
antiglobaliștii militanți verzi sau ecologiști 
sunt cei care sunt organizați. Au platforme-
program și un scop. Una dintre cele mai 
cunoscute, Greenpeace luptă pentru o 
planetă mai puțin poluată. În această 
organizație sunt mulți verzi. Sunt 
organizații ale verzilor și ale ecologiștilor 
pe toate continentele. Alte organizații sunt 
marxiste și au de partea lor sindicatele. 
Acestea dau vina pe globalizare că 
angajaților le scad veniturile sau că devin 
șomeri din cauza mutării activităților 
industriale în țările mai sărace. În spatele 
mișcărilor sindicale, sociale, antiglobaliste 
se ascund militanți de extremă-dreapta. 
Aceștia sunt cei mai violenți. 
Alterglobaliștii sunt cei care cred că oferă 
o alternativă sau încearcă să găsească alte 
variante. Rămâne de văzut dacă vor putea 
atrage de partea lor militanți din celelalte 
părți.  

Apariția antiglobaliștilor organizați 
arată că globalizarea este pe drumul cel 
bun. Ar fi fost nefiresc să fie toată lumea 
de acord.  

Ambele fațete dihotomice ale 
globalizării au readus în actualitate 
clivajele sărac – bogat și muncitor-
proprietar.  Alte noi clivaje ale erei 
globalizării: noi – ei. Legat de identitate,  
indigen – universalist sau concret – 
compromis. 1 

 
Concluzii 

Globalizarea ar putea fi acceptată 
mai ușor dacă se vor respecta drepturile 
elementare ale omului. Fiecare loc de pe 
Pământ să continue să existe, oamenii să-și 
deruleze activitățile, fără a le fi neglijate 
drepturile, obiceiurile sau practicarea 
religiei.  

Rămâne valabilă fraza că datorită 
globalizării bogații se îmbogățesc și, din 
aceeași cauză, săracii sărăcesc. Dar este 
cumva o noutate?!  Globalizarea a 
provocat această sintagmă?! 

                                                 
1 Subiectul este dezvoltat în Huntington Samuel P, 
Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii 
mondiale, Editura Litera, București, 2011.  

Toffler a făcut acel calcul al 
generațiilor care au avut timp la dispoziție 
pentru a se obișnui cu schimbările. Pe 
timpul unei singure generații, oamenii au 
vizionat, pentru prima oară, un film, au 
zburat cu avionul etc. În general, oamenii 
nu pot sau nu vor accepta schimbările 
rapide și atât de dese.  

Globalizarea este parte a vieții 
noastre cotidiene. În ultimii douăzeci de 
ani au apărut termeni noi legați de 
globalizare. Printre autorii care au folosit 
acest termen se numără și George Ritzer2 
cum ar fi glocalizare – o globalizarea 
adaptată la nivel local sau grobalizarea pe 
care Ritzer o definește ca fiind dorința și 
ambiția imperialiste al unor state națiuni, 
corporații sau organizații de a se impune în 
lume. Ea a luat avânt datorită schimbărilor 
dramatice din ultima jumătate a secolului 
trecut. Poate că ar fi timpul să încetinim și 
să începem regândim cum se poate face în 
folosul planetei si apoi a omului. În 
contextul actual nu cred că se poate 
prevedea viitorul globalizării, dar cu 
atenție și dacă „La sfârşitul fiecărei zile 
socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de 
tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii.”, 
cum a spus N. Iorga ar trebui să nu mai 
cerem celorlalți înainte de a face noi, să nu 
ne mai întrebăm ce face țara pentru noi ci, 
mai degrabă, ce putem face noi pentru 
ceilalți, pentru țară și pentru planeta 
noastră, am putea vedea globalizarea și 
antiglobalizarea ca fenomen pozitiv în 
viețile noastre atât timp cât una se 
corectează pe cealaltă3.   

În încheiere, criticile sunt bine-
venite când sunt constructive și oferă 
alternative. Ambele tabere vor trebui să 
respecte punctele de vedere diferite, să se 
asculte una pe cealaltă, să-și preia și să 
descopere ideile și valorile comune, cât să 
întâmpine, pregătiți, schimbările 
(climatice, crizele economice, crizele 
umanitare etc.) cu care umanitatea se 
confruntă la începutul acestui secol, să 

                                                 
2George Ritzer, Globalization The essential, Editura 
Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, U.K., 
2011, p.171 
3 http://informatorulmoldovei.ro/citate-celebre-
controversate/  (15.04.2014). 
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atenueze efectele sau să le prevină.  
amândouă, să aducă individului bună-stare 
și stabilitate  conform drepturilor omului. 
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Introduction 

Most countries in Central and 
Eastern Europe established diplomatic ties 
with the People's Republic of China 
immediately after its founding. This was a 
new phase in relations among these 
countries. Historically speaking these 
countries had solid foundation on which 

relations between them are now being 
built. Both China and CEE countries have 
no historical grievance over each other. 
Therefore, it is natural to define these 
relationships as “traditional friendship”.1 

                                                 
1 Chen Xin, Trade and Economic Cooperation 
between China and CEE Countries, “Working 
Paper Series on European Studies”, Institute of 
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Many authors emphasize that the 
relationship between China and CEE 
countries has gone through four phases. 
We can say that the first phase of relations 
was “warm” one, and it was from 1949 to 
the early 1960s, second one was the phase 
of “frozen relations” from 1960s to 1978, 
third was “thawing” from 1978 to 1989 
and last one was the phase of “warming 
up” from 1989 till nowadays. According to 
some authors, fourth phase could be 
divided into three periods. The first period 
from 1989 to 1998 was the period of 
“mutual neglect”, the second period from 
1999 to 2008 when both China and CEEC 
started to find its place in international 
arena. The third period from 2009 till now, 
when the relationship between China and 
CEE countries entered a new era of 
cooperation, especially after the beginning 
of global financial crisis.1  

In 1989, domestic situation in 
Eastern and Central European countries 
changed. Since then most of them have 
entered the process of economic and 
political transition towards multi-party 
system, parliamentary democracy and a 
market economy based on private 
ownership. The priorities of CEE countries 
have been to consolidate democracy, 
integrate with the West and join the EU. 
On the other side, China was mainly 
engaged in developing its economy and 
maintaining social stability. Despite of 
different strategic development and 
political orientations after the end of the 
Cold War CEE countries continued to 
maintain and develop friendly and 
cooperative relations with China, 

                                                                       
European Studies, Chinese Academy of Social 
Sciences, Vol. 6, No.2, 2012, pp.5-6. 
1 Kong Tianping, Changing World and the China-
CEE relations, Speech given to the Meeting Point 
in Embassy of Republic of Poland on February 27th 
2013, available at: 
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fbeijing.mfa.gov.pl%2Fresource%2F2a
451c0d-8d19-431d-895e-
3f3de8746ec4%3AJCR&ei=hqlDU62QC4zasgbcq4
H4BQ&usg=AFQjCNF8ox0QB5pRE-
_hG6tNwAZJPMa8eA&sig2=CiS38LaEaJp4TpoqS
FcRxw, pp.2-4 (25.03.2014) 

recognizing the Peoples Republic of China 
Government as the sole legitimate 
government of China. In addition, Chinese 
position was one of non-interference in 
other countries’ internal affairs, and 
respect for people`s choice in CEE 
countries. 

Recently relations between China 
and 16 Central and Eastern European 
countries have been developing rapidly, 
with the emergence of the new “1+16 
platform”, the establishment of annual 
summits and forums.2 China has shown a 
particular interest in the countries of 
Central and Eastern Europe, starting with 
Hungary.  On June 25, 2011, the first 
China-Central and Eastern Europe 
Business Forum was held in Budapest. The 
second one in Warsaw brought forward the 
“12-point initiative” (China’s 12 Measures 
for Promoting Friendly Cooperation with 
Central and Eastern Countries) for 
deepening cooperation with CEE countries. 
In April 2012 China announced the 
creation of a new investment cooperation 
fund to assist Chinese investments in the 
CEE region.3 In September 2012, China-
Central and Eastern Europe Cooperation 
Secretariat was established in China’s 
Ministry of Foreign Affairs. In Bucharest 
on 25 November, the “1+16” summit was 
held in 2013. Summit ended with the 
adoption of a joint declaration entitled 
"Bucharest guidelines". 
 
Chinese engagement in CEE countries – 
The Beginning 
  Chinese involvement in Central and 
Eastern Europe has been determined by 
two events. One is Chinese policy of “go 
global” and the second one is global 
economic crisis and euro crisis that hit the 
CEE countries (eleven of them are 

                                                 
2 Richard Turcsányi, Central and Eastern Europe’s 
courtship with China: Trojan horse within the EU?, 
“EU-Asia at a Glance”, European Institute for 
Asian Studies, Brussels, 2014. 
3 Justyna Szczudlik-Tatar, China’s Charm 
Offensive in Central and Eastern Europe: The 
Implementation of Its “12 Measures” Strategy, 
“Bulletin”, No. 106 (559), Polish Institute of 
International Affairs, 2013, pp.1-2. 
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members of European Union, five are 
not).1 “The longer the crisis in the Euro 
zone, the more it seems that China has its 
sights set particularly on Europe”2 Chinese 
engagement in CEE countries and in 
Europe as a whole started in the field of 
economy and investments. The big foreign 
trade surplus, the huge domestic saving 
rates and other has accumulated an 
enormous currency reserves in China that 
should be invested somewhere.3 
Traditionally China is economically 
engaged in Asia, America and recently in 
Africa as a big donor and investor.4 From 
2008, we are witnessing that the growing 
Chinese economic involvement has been 
happening in Europe and in CEE countries 
also. This policy is based on the so-called 
“win-win” strategy. The debt crisis has 
altered the investment climate in CEE and 
many other countries not only in Europe. 
They made their investment environment 
more conducive to foreign investors and 
adopted foreign direct investment as a way 
to promote economic growth in order to 
overcome the crisis.5 This change has 
attracted Chinese investments in Europe 
and particularly in CEE countries. 
Countries in CEE region, in particular, are 
using investment promotion as a means to 
stimulate economic growth. Economic and 
trade cooperation is the most dynamic area 
in the relations between China and CEE 
countries. In 2001, China's trade with CEE 
countries was only 4.3 billion U.S. dollars. 

                                                 
1 Marta Golonka, Partners or rivals? Chinese 
Investments in Central and Eastern Europe, 
“Central and Eastern Europe Development 
Institute”, Warsaw, 2012, p.13. 
2 Sophie Meunier,  Political Impact of Chinese 
Foreign Direct Investment in the European Union 
on Transatlantic Relations, “European Parliament 
Briefing Paper”, 2012, p.1. 
3 Tamas Matura, China`s Economic Expansion into 
Central Europe, “Asian Studies”, Hungarian 
Institute of International Affairs, 2013, pp.138-150. 
4 Dragana Mitrovic, Political Economy of  the 
Chinese Investments in Eastern, Central and South-
East Europe, “Asian Studies”, Hungarian Institute 
of International Affairs, 2013, p.167. 
5 Liu Zuokui, New Opportunities and Challenges 
for Chinas Investment in Central and Eastern 
Europe, “Asian Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013 p. 154. 

In 2011, it surpassed 52 billion.6 In 
addition, the traditional fields of 
cooperation (trade and investment) have 
been expanding to new areas such as 
finance, tourism, legal services, green 
economy, infrastructure and people-to-
people exchanges. In recent years, China 
and the CEE countries have signed a series 
of bilateral agreements on economic, 
industrial, scientific and technological 
cooperation. China will set up a 10 billion 
U.S. dollar line of credit to support 
cooperative projects with CEE countries.7  

The main characteristic of Chinese 
approach to cooperation with CEE 
countries is step-by-step approach, or 
gradual one. For example, China first 
invests in consumer products and transport, 
then in industry (advanced technology).8 
China operates in terms of five-year plans 
and realization of decisions in practice 
depends on this plans. So same authors 
refers to China as “a slow partner”9 Simply 
put, China is repeating in Europe the same 
pattern that has used in other parts of the 
world, especially in its neighborhood and 
there is nothing essentially different about 
its engagement in this region.10 Clearly, the 
economic profitability is an explanation for 
PRC engagement in the region but as in 
any other state of the world China’s 
policies tend to be driven by both 
economic and political motives. 

However, when it comes to 
Chinese engagement in European countries 
this raises a large number of questions. 
Whether this Chinese engagement is just 
economic one or there are bigger strategic 
intentions of China's government behind 
it? We can say that greater degree of 
economic influence is undoubtedly the 
basis for strengthening political, cultural 
and other sorts of influences. Therefore, 
this of course leads to the strengthening of 
the Chinese “soft power” in the region. 

                                                 
6 Dragana Mitrovic, Op. cit., p.182. 
7 Tamas Matura, Op. cit., p.150. 
8 Judit Hamberger, China in Central Europe, 
“Asian Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013, p. 94. 
9Ibidem, p. 95. 
10 Dragana Mitrovic, Op. cit., p.182. 
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China in international relations and 
economy behaves very pragmatic, and 
acting as a realist in this spheres.1  This is 
no different from the way USA acted in the 
past not only in Europe but also in other 
parts of the world. Therefore, the question 
is what the motives of Chinese engagement 
in these countries are and whether they are 
merely economic. In addition, what impact 
will this have on EU and on relations 
between the “old” states of the EU and the 
“new” states of European Union as well as 
on the relations among the CEE countries 
themselves?  

Central and Eastern European 
countries have history of doing business 
with China. They don’t put pressure on 
china regarding ideological issues.2 On the 
other hand, China invests in the region 
(five no EU member states) because of its 
relatively low wages and skilful 
workforces and its closeness to EU market. 

 
Political and economic implications of 
Chinese engagement in CEE countries 

The main dilemma when we talk 
about Chinese engagement in the CEE 
countries is whether the engagement of 
China beneficial and the opportunity for 
this region or it is a challenge and a threat. 
There are many accusations about Chinese 
motives such as those that "China is trying 
to divide and rule Europe", "China buying 
out Europe", "China is seeking to re-start 
old alliances in Central and Eastern Europe 
etc. 

 Like any other state, as we already 
sad, China is very pragmatic in its 
approach to strategic interests. In 
accordance with pragmatic policy China in 
return for its economic engagement and 
investments sets, either directly or 
indirectly, conditions such as human rights 
violations issues in China, issue of Tibet 
and Xinjiang, issue of market economy 

                                                 
1 Liu Zuokui, The Pragmatic Cooperation between 
China and CEE: Characteristics, Problems and 
Policy Suggestions, “Working Paper Series on 
European Studies”, Institute of European Studies, 
Chinese Academy of Social Sciences, Vol. 7, No.6, 
2013. 
2 Dragana Mitrovic, Op. cit., p.183 

status in the WTO, respect for “one China” 
policy etc.  

One of the means that China uses to 
address these issues is economic in its 
essence, but has strategic and political 
implications. It is the Free Trade 
Agreement. So far, China has concluded 
FTAs, or entered into negotiations, with 
partners in major regions in the world 
including Europe - Iceland, Norway and 
Switzerland.  For example, China insists 
on being recognized as a market economy 
when concluding FTAs. So far, all the 
FTAs that China has entered into require 
unconditional recognition of its full market 
economy status. Iceland was the first 
European country to recognize China’s 
market economy status. According to some 
opinions, China is trying to encircle the 
European Union with FTAs and to show 
the benefits of the FTA’s to the countries 
of the European Union, or to EU as whole, 
bearing in mind its strategic interests.3 

Chinese engagement in the region 
does not differ greatly from the one US or 
Japan conducted in the past and therefore 
is not without precedent. What is new? 
According to Professor Sophie Meunier 
this novelties are “developing countries 
investing in developed economies, 
communist regime (“capitalism with 
socialist characteristics”) investing in 
democratic countries, and security rival 
investing in non-allied countries”.4 The 
main issue here is derived from the second 
novelty. These investments are controlled 
by state and Chinese companies in the 
majority are state owned companies. 
According to some authors, this means the 
“expansion of Chinese state” and Chinese 
companies are not trying to fulfill profit 
maximizing goals but strategic ones.5 
However, the way in which Chinese 
companies doing business shows us that 
China value concrete profit over 

                                                 
3 Maria Garcia, Fears and Strategies: The 
European Union, China and their Free Trade 
Agreements in East Asia, “Journal of Contemporary 
European Researc”, Volume 6, Issue 4, pp. 496- 
513, 2010. 
4 Sophie Meunier, Op. cit., pp.5-6. 
5 Judit Hamberger, Op. cit., p. 94. 
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ideological values and that there is no 
differences between companies from USA, 
or other countries, that also doing business 
by projecting the power of their states, 
although these companies are private ones. 
  According to professor Dragana 
Mitrovic “China invests in this part of 
Europe for the reason its invests anywhere 
around the Globe: to expend its’ export 
markets, to gain missing resources, 
including strategic goods, like fertile soil, 
water, but also stakes of the automobile 
industry or energy businesses that became 
relatively cheap as their shares lost much 
of its value”.1 Professor Mitrovic argues 
that as a resoult of that we saw Chinese 
investment in Romania, Bulgaria, 
Macedonia, Albania and Serbia. Other 
sectors that experienced investments are 
chemicals, machinery, home appliances, 
telecommunications, R&D, finance, 
agriculture, tourism.2 

The 1+16 framework for 
cooperation with CEE countries can 
suggest that the Chinese approach is 
regional and that this is an institutionalized 
format of cooperation. The truth is that 
CEE region is a Chinese idea and Chinese 
initiative. In fact, the 16 states are different 
from one another in terms of their 
languages, cultures, ethnic groups, 
religions, history, territorial size and 
geographical location, level of economic 
development, and five of them are not EU 
members. They don’t have common policy 
towards China and this countries are more 
focused on bilateral relation with China 
trying to attract Chinese investments and 
they perceiving one another as 
competitors. Author Liu Zuokui argues 
that “CEE is a non‐homogeneous region” 
and demands for China from CEE 
countries are diversified.3 According to 
him the cooperative demands for CEE 

                                                 
1 Mitrović Dragana, Kineska politika prema 
Zapadnom Balkanu - jugoistočnoj Evropi, In: Simić  
Dragan R. (Ed.) “Integracija Zapadnog Balkana u 
mrežu globalne bezbednosti”, Beograd: Udruženje 
za studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, 2011, pp. 
265-272. 
2 Ibidem 
3 Liu Zuokui, Op. cit., pp.5-6. 

counties to China could be divided into 
three categories: “the first category is 
represented by Hungary and Serbia which 
are willing to deepen the pragmatic 
cooperation with China…the second 
category is represented by Poland, Czech 
and most of EU members from CEE which 
are keen to become the “free riders” of 
China’s economic development…the third 
category is represented by Western Balkan 
countries except Serbia”.4 According to 
him, these countries that belong to third 
category are dependent on the European 
Union and their industries lack of 
competitiveness.5 
 China and Central and Eastern 
European countries have not only 
effectively promoted their bilateral 
cooperation but also made important 
contribution to the development of China-
EU relations. China's economic strategy is 
to enter the European Union market in 
every possible way.6 However, the EU 
main concern about Chinese engagement 
in CEE countries is that of possible 
Chinese “divide and rule” strategy. In 
efforts to attract Chinese investments and 
to compete for benefits of the economic 
cooperation with China EU member 
countries from CEE region could neglect 
the common interest of the European 
Union and therefore create a division lines 
among themselves and among other 
member states. According to some authors 
“states with high levels of Chinese FDI, or 
hoping to attract high levels, will not argue 
in favor of a supranational investment 
regime that might restrict certain 
investments…this is a typical `divide and 
rule` strategy”.7 On the other hand, for 
those countries off CEE region that are not 
yet members of the European Union this 
cooperation with China could represent an 
alternative to the economic benefits of 
possible EU membership. In addition, 
these countries could become dependent on 
Chinese investment, which in the end 

                                                 
4 Ibidem, p. 6 
5 Ibidem 
6 Mitrović Dragana, Op. cit., pp. 265-272 
7 Sophie Meunier, Op. cit ., pp.9-10. 
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could provide China with more political 
and security influence in the region. 

Chinese approach is very pragmatic 
and it means entering into bilateral 
business arrangements with individual EU 
countries. In this way, bargaining strength 
of the EU as a unified bloc is significantly 
reduced, but member states are now in the 
position to realize their individual interests 
without compliance with specific EU 
policy.1 However, China assures the 
European Union that PRC has neither 
intentions nor the capacity to create 
division lines between the member 
countries and among EU members and 
those, which are not. A contrary, China is 
doing business with those countries for the 
reason that they eventually will become the 
member states of EU and this will open the 
EU market, which is more attractive for 
China. For, example, China’s interest in 
many countries in the CEE region 
increased after they joined the EU. In 
addition, and as we already said earlier, 
China is interested in these countries 
because of their relatively growing 
economies, favorable ratio between the 
labor cost and its quality and its political 
proximity to Western Europe. The problem 
is that China is manly engaged in this 
region trough exports and this countries are 
not capable to export to some satisfactory 
extent to China, so there is huge trade 
deficit between them.2 In addition, Chinese 
companies investing abroad have a 
tendency to bring their own labor to 
country where they invest. On the other 
hand, we see from the way in which CEE 
countries behave that they don’t have 
intentions to weaken the EU in any way. 
According to some voices in EU, this 
development in cooperation between CEE 
countries can be seen as an 
institutionalized sub-regional framework 
within the EU, which is against EU rules 
and good practice.3 This way of economic 

                                                 
1 Mitrović Dragana, Op. cit., pp. 265-272. 
2 Imre Szilagyi, China`s Engagement in Slovenia 
and the Western Balkans in the Light of the Warsaw 
Meeting, “Asian Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013, p.127. 
3 Richard Turcsányi, Op. cit., p.1. 

cooperation between PRC and CEE 
countries shows nothing that could suggest 
the possible creation of some bloc against 
EU. Neither China, neither CEE countries 
want that. China is addressing these 
countries as region because of the practical 
reasons. It is easier to do business with the 
group of countries that cooperate on some 
matter, rather than each country separately. 
Although at this point, this is a better 
situation for China. In practice, we can see 
that there is nothing like unite region of 
CEE countries, they in fact perceive each 
other as rivals. 

 
Conclusion 

In this paper, we argue that Chinese 
engagement in Central and Eastern 
European countries have three aspects. 
Most important one, which is a driving 
force of Chinese engagement in the region, 
is economic aspect. The second one, which 
is natural consequence of the first, is 
political aspect and third one is the cultural 
aspect. In addition, we tried to address the 
issues of possible economic and political 
implication of PRC engagement in CEE 
region. We dial with dilemma of whether 
Chinese engagement in CEE countries is a 
possibility or a threat for them and for the 
EU in total. We conclude that Chinese 
engagement in the region it is not much 
different from Chinese engagement all 
around the world and it is primarily based 
on economic interests. There is no Chinese 
secret agenda to “divide” and to “buy” 
Europe in order to dominate it, as some 
voices in EU and not only in EU suggests. 
The economic, political and security 
implications of such engagement trough 
investment process are well known, and 
more or less, as we already said, they are 
not different from the way in which other 
countries invest. So, economic, political 
and security implications of Chinese 
engagement in the region exists and they 
are well known and we mentioned some of 
them in the paper. They are not without 
precedent in the history of international 
economy and politics, especially in 
Europe. The problem is whether these 
implications are an intentional result of 
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Chinese foreign policy and part of a 
broader Chinese geo-political strategy or 
simply a side effect of China's economic 
engagement in the region. We argue that 
the later statement is closer to reality. Both 
China and Europe are fully aware of the 
implications of Chinese engagement in 
Europe but it’s necessary for both sides to 
adjust to newly created circumstances. 
 When it comes to Central and 
Eastern European countries, we argue that 
the minimum of regional cooperation is 
necessary. These countries in comparison 
with PRC are small in every sense, so they 
have to develop theirs regional cooperation 
in order to be able to address Chinese 
economic and political demands in a 
mutually beneficial way, instead of 
compete one another for Chinese 
investments. 

 
Bibliography: 
 
1. Garcia, Maria, Fears and Strategies: 

The European Union, China and their 
Free Trade Agreements in East Asia, 
Journal of Contemporary European 
Research, Volume 6, Issue 4, pp. 496- 
513, 2010. 

2. Golonka, Marta, Partners or rivals? 
Chinese Investments in Central and 
Eastern Europe, “Central and Eastern 
Europe Development Institute”, 
Warsaw, 2010. 

3. Hamberger, Judit, China in Central 
Europe, “Asian Studies”, Hungarian 
Institute of International Affairs, 
2013.pp.70-100. 

4. Liu, Zuokui, The Pragmatic 
Cooperation between China and CEE: 
Characteristics, Problems and Policy 
Suggestions, “Working Paper Series on 
European Studies”, Institute of 
European Studies, Chinese Academy of 
Social Sciences, Vol. 7, No.6, 2013. 

5. Liu, Zuokui, New Opportunities and 
Challenges for Chinas Investment in 
Central and Eastern Europe, “Asian 
Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013, pp. 152-
166. 

6. Matura, Tamas, China`s Economic 
Expansion into Central Europe, “Asian 
Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013.pp. 138-
151. 

7. Meunier, Sophie, Political Impact of 
Chinese Foreign Direct Investment in 
the European Union on Transatlantic 
Relations, “European Parliament 
Briefing Paper”, 2012. 

8. Mitrovic, Dragana, Political Economy 
of  the Chinese Investments in Eastern, 
Central and South-East Europe, “Asian 
Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013.pp.167-185. 

9. Mitrović, Dragana, Kineska politika 
prema Zapadnom Balkanu - 
jugoistočnoj Evropi, In: Simić Dragan 
R. (Ed.), “Integracija Zapadnog 
Balkana u mrežu globalne 
bezbednosti“, Beograd, Udruženje za 
studije SAD u Srbiji, Čigoja štampa, 
2011, pp. 265-272. 

10. Szczudlik-Tatar, Justyna, China’s 
Charm Offensive in Central and 
Eastern Europe: The Implementation 
of Its “12 Measures” Strategy, 
“Bulletin” No. 106 (559),, Polish 
Institute of International Affairs, 2013. 

11. Szczudlik-Tatar, Justyna, China’s 
Policy towards Central and Eastern 
Europe, “Bulletin” No. 44 (261), 
Polish Institute of International Affairs, 
2011. 

12. Szilagyi, Imre, China`s Engagement in 
Slovenia and the Western Balkans in 
the Light of the Warsaw Meeting“Asian 
Studies”, Hungarian Institute of 
International Affairs, 2013.pp.101-137. 

13. Tianping, Kong, Changing World and 
the China-CEE Relations, “Speech 
given to the Meeting Point in Embassy 
of Republic of Poland”, 2013, available 
at: 
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fb
eijing.mfa.gov.pl%2Fresource%2F2a4
51c0d-8d19-431d-895e-
3f3de8746ec4%3AJCR&ei=hqlDU62
QC4zasgbcq4H4BQ&usg=AFQjCNF8
ox0QB5pRE-



   

203 
 

_hG6tNwAZJPMa8eA&sig2=CiS38La
EaJp4TpoqSFcRxw  

14. Turcsányi, Richard, Central and 
Eastern Europe’s courtship with 
China: Trojan horse within the EU?, 
“EU-Asia at a Glance”, European 
Institute for Asian Studies, Brussels, 
2014. 

15. Xin, Chen, Trade and Economic 
Cooperation between China and CEE 
Countries, “Working Paper Series on 
European Studies”, Institute of 
European Studies, Chinese Academy of 
Social Sciences, Vol. 6, No.2, 2012. 

 



   

204 
 

 

Vazha (Vaja) KAKABADZE 
Faculty of Business Administation  

University of Georgia ,,Rvali" and ,,Gorgasali” 
 

 
GEORGIA'S INDEPENDENCE - DEVELOPMENT 

OPPORTUNITIES 
 
Title: GEORGIA'S INDEPEDENCE - DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

Abstract: The article deals with the possibilities and evolution of the development of 
Georgian foreign economic relations and politics from the Day of 
Independence until the attempt of its re-annexation. 
Also, in the article, the research and statistical data have been detected on 
the basis of economic development and trends in international economic 
relations, defined in the regulation of alternative ways. 

Keywords: Stages of development, Alternative ways, Georgia, International 
economic relations 

Contact 
details of the 
authors: 

 
E-mail: kakabadzev@hotmail.com    

 
Institutional 
affiliation of 
the authors: 

Engineering Academy of Georgia, Independent University of Georgia 
,,Rvali" and ,,Gorgasali" and Engineering Academy of Georgia, Tbilisi,  

Institutions 
address: 

5A, 2nd Lane, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia University of 
Georgia ,,Gorgasali" 

 
Introduction 

During the existence of the Soviet 
Union the international and political 
relations of Georgia was completely cut off 
from direct contacts. Therefore, after the 
collapse of the Soviet Empire Georgia 
appeared unprepared to conduct rational 
foreign policy with the foreign countries 
independently. Moreover, the country was 
unable to meet the demands of the 
domestic market with the national 
production that preconditioned the high 
level of the country import. All this, 
against the background of uncertain 
political and financial destabilization and 
economic crisis created labyrinthine 
tendencies in the international relations of 
Georgia that found the expression in the 
political dependence on the neighboring 
and western countries, high demand in 
foreign investments and advanced growth 
of import compared to export. All this was 
caused by the fact that the country lacked 

experience in conducting multi-pole 
political and favorable international 
economic relations independently. The first 
step towards eliminating these labyrinthine 
tendencies was made in 1992.  

 
The possibilities of further developing 
economic and political relations since 
independence in 1991, 2008 and before 
August 

On 3 March, 1992 in order to 
maintain the taxation balance, the 
Georgian government issued a decree that 
enabled all the legal entities registered on 
the territory of Georgia conduct 
international economic activities without 
any limitations. The same year positive 
measures were made in the non-tariff 
policy in the regulation of foreign trade. 
Namely, the existing rule of export quoting 
and licensing was considerably moderated 
and softened and was imposed only on 
some types of goods. As for the policy of 
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tariff regulation, a significant step in this 
direction was the fact that relatively 
privileged customs taxes were introduced 
the purpose of which was to create 
convenient conditions in foreign trade. 
However, such level of liberalization was 
not sufficient to eliminate the deficit of 
foreign trade. In 1991 the deficit comprised 
36.0 million rubles, in 1992 – 247.0 and in 
1993 – 354.0 million dollars1.        

In 1993 the attempt to use the 
monetary mechanism of international 
economic regulation was limited by 
introducing a monetary surrogate – 
coupons. Their application in the national 
economy was decreased to zero due to the 
incorrect economic policy of that time. 
High inflation in the country (that was to a 
certain extent caused artificially by 
receiving profit on the Caucasus stock 
exchange at the expense of rate difference) 
and the [policy of fixed exchange rate 
considerably limited investments in the 
real sector and the flows of foreign trade. 
Though the decrease of deficit was noticed 
in the following period it still was 
preconditioned by the decrease in the 
volume of international trade and, in our 
opinion, by the fact that the customs 
service could not conduct the exact 
registration of the imported products 
(smuggled goods doubled on the national 
market2. In 1994 the volume of Georgian 
international trade comprised 489.0 million 
US dollars whereas the trade deficit – 
185.6 million US dollars.  

From the beginning of 1994 the 
process of macroeconomic liberalization of 
foreign trade and its harmonization with 
the international standards became more 
active in Georgia. From this point of view 
the EU Agreement is of significant 
importance as the mechanism of 
international agreement for foreign trade 
regulation. The Agreement signed on 17 
November, 1993, prolonged for 3 years in 

                                                 
1 Relations in Modern Situation. Part One, 
“Ekomobili”, Tbilisi, Georgia, 1998 (in Georgian), 
p. 130 
2 V. Kakabadze, Georgian Economy in the Context 
of Foreign Trade, “Tsodna”, Tbilisi,  Georgia, 2004 
(in Georgian), p. 256 

1996 and later in 2003 prolonged till 2006, 
implies the liberation from quoting of the 
textile products exported from Georgia.  

The limitation of the compulsory 
registration rule of the foreign-trade 
contracts can be considered as an 
important success in the policy of foreign 
trade regulation in Georgia. While in 1994 
the rule concerned export of all types of 
commodity groups, from November 1995 
it extended only to the export of 9 
commodity groups and the import of 3 
commodity groups. This and other 
important measures in this period enhanced 
but the unilateral activation of the 
Georgian foreign trade. Unlike the 
previous year, in 1995 the volume of 
foreign trade increased in 11.8%, import – 
17.1%, negative balance (trade surplus) – 
31.1% whereas the export remained 
unchanged3. 

In 1996 an Agreement of Cooperation 
was signed between Georgia and European 
Union. It implies a broad spectrum of 
economic relations. The Georgian 
parliament ratified the agreement on 15 
January, 1997 while in summer 1999 the 
Agreement came into force. The 
Agreement reads that the parts undertake 
responsibilities to provide priority 
enhancement and development of 
financial, trade, scientific-technological 
and other bilateral collaboration. 

The positive progress in international 
economic relations started in 1995 became 
more active in 1996, namely: the quotation 
system was cancelled; the list of export-
banned products reduced to four positions; 
the demands for export licensing were 
decreased to minimum and the rule of 
obligatory registration was annulled. The 
implementation of this and other liberal 
mechanisms significantly improved foreign 
trade (62.0%) and foreign investments 
(3.753 thousand US dollars). 

The policy of micro and 
macroeconomic regulation of international 
economic relations gradually takes shape 

                                                 
3 Georgian Statistics Annual, 1999, State 
Department of Statistics of Georgia, Tbilisi, 2000, 
(in Georgian) 
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in Georgia. Namely: the exporters get back 
the paid value-added tax (VAT) and the 
excise commodity export was liberated 
from excise duty; the raw material for 
export goods as well as customer’s raw 
material became duty-free; the import of 
all types of apparatus-equipment was taxed 
by privileged 5% customs duties and was 
liberated from VAT. This policy continued 
in future too and in 2008 we already have 
liberal macroeconomic policy of 
international economic relations 
approximated to the international 
requirements. The policy comprises 
favorable economic mechanisms of 
investment attraction and foreign trade 
activation. Particularly interesting in the 
viewpoint of foreign investment attraction 
(except the law that directly extends on 
investment activities) the following 
requirements of the Georgian Taxation 
Code are favorable: dividends paid by a 
Georgian enterprise to an individual person 
or a foreign enterprise are taxed by 0% 
interest rate of the paid amount to the 
source of payment; the dividends accepted 
by the public securities determined by the 
Georgian Law “On Securities Market” 
which are allowed for selling at stock 
exchange and, according to the stock 
exchange information, the free circulation 
factor exceeds 25% to the source of 
payment -  are not subjected to taxation 
and not included into the joint income by 
the recipient; interests paid by a permanent 
institution of a non-resident or interests 
paid by residents or on their behalf if the 
source of income is in Georgia, are taxed 
by 0% interest rate of the paid amount to 
the source of payment; on the basis of risk 
insurance and re-assurance of an 
enterprise, organization and individual 
entrepreneurs, the amounts paid for the 
international telecommunication service 
are imposed 4% duty. The same rate is 
imposed on the income received from 
leasing of non-residents’ property as well 
as the income received by non-resident 
sub-contracts from the oil and gas 
operations determined by the Georgian 
Law “On Oil and Gas”; the following types 
of goods, service, distribution and import 

are free of Value-Added Tax (VAT):  
financial service, supply and import of the 
shares of national and foreign capital, 
securities and authorized capital; supply 
and import of excise brands of the 
Georgian Ministry of Finances; import of 
equipment, transport means, spare parts 
and material used for oil and gas 
operations implied by the Georgian Law 
“On Oil and Gas” as well as supply of 
goods and service to investors and 
operation companies for conducting oil and 
gas operations in accordance with the 
licenses issued for performing oil and gas 
operations; import or temporary 
introduction of goods intended for official 
application of foreign diplomatic or equal 
representatives; supply of goods and 
service between the enterprises of free 
industrial zones as well as supply of goods 
for VAT payer in free storehouses; the 
export of goods is taxed with 0-rate of 
VAT; supply of air fuel, lubricant and 
other additional means of on board to 
conduct international air flights and sea 
voyages is taxed by 0-rate of VAT; 
organized entrance of foreign tourists by 
tour-operators on the territory of Georgia 
and their supply with tourist packages is 
taxed by  0-rate of VAT; maximum 
customs duty in Georgia is 12%1. 

The liberal economic policy 
implemented in Georgia has formed the 
following dynamics of the foreign 
international economic relations: from 
1990 till mid October, 1998 investments 
increase in average 10.0% though 
according to the World Bank report in 
1990 the number of investments in the 
percentage relation to the Gross Domestic 
Product (GDP) never exceeded the zero 
rates. Surely, it does not cause any surprise 
considering the political situation in that 
period. However, the mentioned 
percentage correlation/ratio (according to 
the analysis of the same organization) did 
not become a two-figure numbers in 13 
years time either (8.47%). In 1999 owing 
to the world economic crisis foreign 

                                                 
1 Tax Code of Georgi, Tbilisi, 2006-2008 (in 
Georgian) 
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investments comprised 82.207 thousand 
US dollars. From 2000 including the 2008 
August events (Russian aggression) and 
the aggravation of the world financial 
crisis foreign investments again tend to 
rise. E.g. the year 2006 appeared to be a 
profitable period for Georgia in direct 
investments. The amount of money was 
quite considerable – 1.14 billion US dollars 
while the analogous indicator was half 
billion less in 2005. At the same time, the 
GEPLAC 2007 Report is worth noticing 
here. In the GEPLAC January 2007 Report 
which reviews the economic policy of 
Georgia, the reviewer (Schmidt) states that 
at present investments in Georgia are 
closely connected with privatization, real 
estate and mineral extraction. These capital 
investments do not belong to the 
production that serves to the long-term 
impact on the local economy, for example, 
increase in the number of working places 
that is so essential for Georgia.  We do not 
fully agree with the GEPLAC Report 
inasmuch as the foreign investments did 
take place in the sphere of service as well 
as industrial sector. For instance, in the 
tourist sector of the region a large Kazakh 
investment is being accomplished that 
comprises 22 tourist facilities along the 
Adjara coastline. This, certainly, will foster 
the tourism potential of Georgia as far as 
all this rose great interest towards the 
region in such famous brands as Radisson, 
Sheraton Palace, Hilton, Hyatt, Hotel Belle 
Vue, Sea Shore Hotel, etc.  

The dynamics of the direct overseas 
investments made in Georgia is as follows: 
2004 – 499,107 thousand US dollars; 2005 
– 449,759; 2006 – 1,190,375.0; 2007 – 
2,014,842.0; 2008 with the data of only 3 
quarters: I quarter 430,193.0, II quarter 
525,204.0 and III quarter 150,023. As we 
see, the liberalization of micro and 
macroeconomic policy regulating the 
international economic relations has 
considerably increased the flow of 
overseas investments. The same can be 
said about the foreign trade as well. 

In 2008 the turnover of the Georgian 
foreign trade comprised 7555.8 million US 
dollars. If in 2004-2007 the average rate of 

foreign trade was 41.8%, in the first half of 
2008 this indicator of the trade turnover 
capacity was 35.8% whereas in the second 
half – fell rapidly and became -2.4%. The 
drop of the commodity turnover rate is 
mainly connected to the August events in 
Georgia and the current world economic 
crisis (the fall of average price on oil 
products). 2013 - increase rate 3.2%. 

Despite the fact that compared to the 
previous years the volume of export (in 
absolute figures) has increased, its specific 
share has decreased in total trade balance. 
The tendency is as follows: 2002 – 31%, 
2003 – 30%, 2004 – 26%, 2005 – 25.8%, 
2006 – 21.2%, 2007 – 19.1%, in 2008 the 
specific share of export has increased only 
insignificantly in the total balance and 
comprised 19.8%. Naturally, owing to this 
the specific share of import increases, and 
consequently, the negative trade surplus 
increases too.  Similar trends were 
maintained in 2009-2012 years (Figure 1). 

 
Figure 1. Foreign Trade  
Data - 2009-2012 years 

 

 
 
Thus, the necessity to elaborate the 

national model of the Georgian 
international economic relations becomes 
the issue of the agenda. It should 
necessarily include the above analysis and 
the present worldwide processes that will 
significantly precondition Georgia’s place 
and role in the world politics and economy. 
Furthermore, while elaborating the national 
model of the Georgian international 
economic relations it is necessary to 
conduct such multi-pole policy and rational 
economy that will fit into the frames of 
international democratic demands and at 
the same time protect country’s national 
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interests. Georgia should lead the policy of 
a moderately open country but open its 
doors widely to such global projects that 
will strengthen its political and economic 
security. In 2014 the “Nabuqo” project is 
considered the very project for this 
purpose. It can provide the restoration of 
the territorial unity of Georgia, growth of 
economic incomes, joining to the European 
Union and entering into NATO alliance. 

Proceeding from the above mentioned 
strategy of economic development Georgia 
should pay special attention to the correct 
investment, foreign trade and international 
agreement deals policy. The proper 
development of all these three directions 
requires the creation of such lever of 
macroeconomic policy that will provide 
the attraction of foreign investments, 
development of country’s export, growth 
of currency incomes, possibility of 
providing foreign debts and formation of 
sound international contacts; and 
afterwards, set optimal ways of the 
country’s integration into the world 
economy.  

The influence of the international 
economic relations on the development of 
the Georgian national economy is very 
high. This influence is revealed in the 
inflow of foreign investments and growth 
or decrease of foreign trade that enables us 
to single out for convenience the periods of 
decreasing and relatively lively economy. 
In this respect, the period 1990-1995 is 
characterized by a decreasing tendency 
that, in its turn, was caused by severe 
mechanisms of micro and macroeconomic 
regulation.  

The 4-year-long crisis in the Georgian 
economy (1991-1994) caused by many 
factors had a destructive impact on the 
country’s real sector, namely, in 1995 the 
industrial output volume comprised 14% of 
the level in 1990. 

From the end of 1995 up to the 
beginning of 2002 inclusive, an economic 
revival is noticeable in the country 
(exclusive of November-December, 1998 
and January-February 1999 – the fall was 
caused by the world financial crisis. The 
output volume decreased by 2.7%) that is 

connected to the elaboration and 
development of the legal base of macro-
economy. Compared to 1995, in 2001 the 
output volume increased by 30.2% and in 
1996-2001 the average annual growth 
comprised 4.5%; however, compared to 
1990 5.4 less industrial outputs was 
produced by the industrial enterprises of 
the country1.    

The period passed by Georgia up to 
2003 can be considered the first stage that 
was connected with significant difficulties. 
The counting of the second stage begins 
from 2003. It is characterized by 
establishing liberal macroeconomic policy 
and, consequently, in case of complete 
liberalization of the international economy 
an important issue will arise as to how well 
is Georgia ready to confront the 
competition on the world market. The past 
period showed us that the Georgian 
national economy appeared unprepared for 
such testing except for some produced 
goods, e.g. mineral waters (Borjomi), wine 
and minerals. Our analysis proves the 
same, namely: despite the growth of 
production the growth of export products is 
low – statistics: the output in 2003 
comprised 3492.6 million Gel, export – 
646.9, in 2005 – 5838.3, export – 865.5; in 
2006 – 7412.6, export – 936.2;  in 2007 – 
9082 million Gel, export – 1232.9 million 
US dollars;  in 2013 – export: 1302.9 
million US dollars. And if we also take 
into consideration that the most part of 
export comes on raw material the picture 
becomes more depressing2. On the basis of 
this analysis the issue as to what kind of 
the further (third) stage we should have 
becomes urgent; what measures should the 
state take in order to make the regulatory 
policy of the Georgian international 
economic relations equally profitable for 
the local businessmen of the country as 
well as the economy in the whole. This, 
finally, is reflected in the demand of our 
products on the world market, i.e. the 
growth of Georgia’s exporting potentials. 
                                                 
1 State Department of Statistics of Georgia, Tbilisi, 
2001, (in Georgian) 
2 Department of Statistics. Quarterly Bulletin, 
Tbilisi, 2008 (in Georgian) 
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In order to solve this important task it is 
reasonable to discuss the alternative ways 
of the regulation of the international 
economic relations1.  

In our opinion, the first is the 
protection of local economy from the 
influence of such non-favorable 
agreements that will make the country get 
integrated with non-democratic countries 
whose economy is the bearer of the 
directive management system. All the 
agreements existing within the frames of 
CIS belong to such agreements. In such 
cases it is more appropriate for Georgia to 
withdraw from CIS (this is what he did 
during the 2008 August events when the 
Russian Federation conducted the 
annexation of Georgian territories) and 
conclude bilateral agreements with the CIS 
member countries n the basis of the 
principle of mutual benefit.  

The example of unprofitability: the 
CIS Agreement “On Creating Free 
Economic Zone”2. The formulation given 
in the Article 20 of this Agreement placed 
the terms of the Agreement as well as the 
Agreement itself higher in the status than 
all the other international agreements 
including even the UNO Charter. Such 
actions are prohibited by the Vienna 
Convention of International Law and the 
UNO Charter. (In 1998 on the basis of the 
remark of the Georgian Ministry of 
Economy the МЕК – that time 
International Economic Committee of the 
CIS - withdrew the article from the 
Agreement). 

The second example of unprofitability 
is the customs union with CIS. For the 
quantitative evaluation of the economic 
results of the membership of this union we 
have taken the year of 1995 when the 
Russian Federation insisted Georgia’s 
membership in the union. The analysis of 
the export-import of this period confirms 

                                                 
1 V. Papava, V. Kakabadze, Advantages of  Free 
Trader  Policy in Post-Communist Georgia, 
,,Macro Micro Economics”, No. 5-6 (54-55), 
Tbilisi, Georgia, 2002 (in Georgian), p. 23 
2 „Community. Information Bulletin”,  Council of 
the Head States and the CIS’s Head Governments 
Council, No. (14), Minsk, 1994 (in Georgian) 

that in case of joining the Customs Union 
the import in Georgia would reduce in 16 
million US dollars owing to the increased 
tariffs as a result of price increase. That 
would significantly be reflected on the 
macroeconomic parameters as the reaction 
of Georgian domestic markets on all types 
of tax increase was rather acute because of 
low purchasing capacity of the population 
as well as enterprises.   

The fact that in Georgia in 1995 
export was not taxed would badly reflect 
on export while in Russian Federation, 
therefore, the prices on the exported 
products from Georgia would rise 
dramatically (due to the introduction of 
export tariffs). That would decrease 
Georgia’s income in 5 million US dollars 
and would have negative impact on the 
exporting potential of the country.  

The total negative result is determined 
by 21 million US dollars 
(21.656=16.404+5.252); whereas in 1995 
the income from customs duties comprised 
2% of the total income. 

One more active attempt from the 
Russian side to involve Georgia in the 
Customs Union took place in 1999. 
Georgia was able to escape this 
unfavorable agreement once again; and 
indeed, it is possible to calculate the 
possible losses for the country according to 
the G. Jones formula: - T/D=0.5×t×i×(I/D), 
that would equal 2 per cent of MAP: - in 
1999 MAP equaled to 2756.5 million US 
dollars while he percentage of maximum 
tariff – 12%, and under these conditions 
the import comprised 601.9 million US 
dollars. In case of absence of tariff the total 
cost of the imported products would equal 
537.4 million US dollars. However, if we 
had transferred onto the Russian tariffs 
(20%) it would have comprised 644.8 
million US dollars - 
(537.4×20/100=107.48+537.4=644.8). the 
percentage change of import equals 107%. 
The ratio of import cost to MAP is 0.19; 
and if Georgia had joined the CIS Customs 
Union the losses would have equaled 
0.5×0.20×1.07×0.19=0.02 or 2% of MAP. 
The same danger threaten from Russia to 
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Georgia in case if Georgia will come in 
new Eurasian union. 

The second alternative way is the 
joint use of duty tariffs and taxation 
mechanisms. They can be grouped as 
follows:  

Ia mechanism - the national product 
will be taxed by significantly reduced 
excise value compared to import whereas 
the imported raw material and semi-
manufactured articles will completely 
become duty-and VAT-free and the ready-
made import products will be taxed by 
increased duty tariffs and VAT too; at the 
same time, the export of ready-made goods 
should not be taxed at all and the license 
issued for the natural resources used for 
export production should be taxed with the 
“returnable” rights, i.e. the license tax 
should be returned to the producer after the 
product is exported. However, the export 
of raw materials and semi-manufactured 
products should be taxed with high export 
duties. This combined mechanism of 
management is rather complicated and it 
can be followed by high losses as well; 

IIb. mechanism – it implies imposing 
zero taxation tariffs on the import from the 
politically partner countries but at the same 
time – high excise taxes. It is politically 
justified but is considered unfair due to the 
fiscal problems in the budget; 

IIIc. mechanism – this mechanism of 
regulation implies the general level of 
excises i.e. there should be the same excise 
tax for both – national and imported goods; 
the customs tariff should also be the same 
and comparatively lower for all types of 
import while export should completely be 
duty-free. The only priority can be 
accomplished only on machinery and 
technological import. This mechanism of 
regulation is simple from the managerial 
point of view, i.e. requires less loss and is 
rational at the same time; 

IVd. mechanism – it implies the 
promotion of such spheres of activity 
where the possibility of improvement of 
the production and efficiency exists. 
However, this mechanism of regulation 
can come into conflict with WTO.  

 Thus, the present analysis gives the 
opportunity of orientation that should 
become the background for the discussion 
of the Georgian government.  

Conclude: Thus, we can boldly say 
that the unity of taxation measures creates 
such macroeconomic regulation system of 
international economic relations that 
respond to not only economic interests but 
political as well, and at the same time 
makes an impact on the vector of economic 
integration.  

 
Conclusion 

In the presented scientific article is 
analyzed Georgian economic situation 
beginning from 1991 include to 2008 
August hostility (Georgian territory 
annexation by Russian Federation), it is 
uncovered relationship between 
development of international economic 
relationship and Georgian tax policy, on 
basis of above mentioned it is allocated 
three stages of country development, also 
there is extracted alternate ways of 
regulation international economic 
relations. These alternate ways is divided 
into two directions, first is safety of 
national economic from non-profitable 
contracts influence, which could turn on 
country in discrimination conditions. 
Second alternate way it is use to 
conglomeration of customs tariff and 
other tax mechanisms, which is divided in 
four parts, it is gave us opportunity to 
make table of classify methods of 
macroeconomic regulation for Georgia.   

In the article also analysed 
comfortable and uncomfortable sides and 
results of international economic 
relationships, and was noticed that for 
economical and political security Georgia 
must do everything actualize “Nabuqo” 
project.  
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În contextul unei lumi tot mai 
globalizate, în care ideile circulă cu 
rapiditate, iar dezvoltarea este dezideratul 
fiecărei societăți, elitele statelor musulmane 
se găsesc în situația de căutare a unui 
răspuns original, compatibil cu propriile 
valori culturale și religioase, la probleme 
sociale și economice moderne.  

Islamul politic, este o „invenţie” 
modernă, care a apărut în contextul 

decolonizării, şi nu o doctrină veche 
reînviată, cu toate că îşi revendică 
legitimitatea apelând la vechile texte 
religioase şi juridice, precum Coranul şi 
Sharia (legea Islamică). Este deci, o 
„doctrină” relativ nouă aflată în proces de 
dezvoltare care se fundamentează pe 
„renaşterea Islamică”1, ca alternativă la 
„imitarea Occidentului”, la occidentalizare. 

                                                 
1 Nazih N. Ayubi, Political Islam: Religion and 
Politics in the Arab World, Editura Routledge, 
Londra 1991, p. 119. 
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Islamul politic este defapt un manifest în 
favoarea păstrării culturii Islamice. 
Partidele, grupările și organizațiile care 
utilizează Islamul în scopuri politice s-au 
înmulțit, însă actorii care fac uz de Islam 
diferă atât prin felul în care acționează cât și 
prin gradul de raportare la tradiție. Astfel, 
putem deosebi, în spațiul musulman, trei 
tipuri de curente politice, care au ca sursă de 
inspirație Islamul: fundamentalismul 
Islamic, Islamismul și post-Islamismul. Însă, 
cu toate că între actorii aceluiași curent 
există puncte comune importante, și, în 
consecință, se poate vorbi de o delimitare, în 
cadrul fiecărei categorii există atâtea 
variante ale aceluiași curent, câte cazuri. 
Mai mult, baiererele dintre categorii sunt 
suficient de fragile, pentru a putea fi 
surmontate cu ușurință. 

Dacă post-Islamismul se distinge ca 
fiind urmașul Islamismului, deja la nivel de 
denumire, conceptele „fundamentalism” şi 
„Islamism” sunt utilizate adesea ca fiind 
sinonime, ambele fiind asociate, mai ales în 
perioada de după septembrie 2001, cu 
terorismul, ceea ce este o greşeală. Într-
adevăr terorismul poate fi una dintre formele 
de manifestare a fundamentalismului 
Islamic, însă terorismul şi fundamentalismul 
nu înseamnă nicidecum acelaşi lucru, cu atât 
mai puţin putem pune în aceaşi „oală” 
Islamismul cu termenii amintiţi. Desigur, 
trebuie să admitem totodată, și că nu toate 
fundamentalismele, fie ele Islamice sau de 
altă sorginte, prezintă deziderate politice. 
Ele pot pur și simplu desemna un 
consevatorism „fundamental”.   

Încercând să elucideze dilema 
fundamentalism/Islamism Martin Kramer 
afirma într-un articol din 2003 că termenul 
„Islamism” este varianta mai nouă a 
termenului „fundamentalism”, fără ca între 
cele două să existe vreo diferenţă1. Acelaşi 
autor relevă faptul că iniţial Islamismul 
desemna religia musulmană, Islamul, primul 
care a utilizat acest concept fiind Voltaire. 
Această tendinţă a fost păstrată până la 

                                                 
1 Martin Kramer, Coming to Terms: 
Fundamentalists or Islamists, “Middle East 
Quarterly”, 2003, pp. 65-77, la 
http://www.meforum.org/541/coming-to-terms-
fundamentalists-or-Islamists (20.03.2014). 

începutul secolului al XX-lea, informa 
Kramer, când Islamul, termenul arab 
original, a înlocuit pentru totdeauna 
Islamismul, în denumirea religiei2.  Totuşi, 
în unele societăţi se mai utilizează 
Islamismul drept corespondent al Islamului, 
un astfel de caz fiind Dicţionarului 
Explicativ al Limbii Române, conform 
căruia Islamismul este o „religie monoteistă, 
răspândită în Asia şi Africa, întemeiată de 
profetul Mahomed şi bazată pe preceptele 
Coranului”3.  Această confuzie se datorează 
şi faptului că în limba română denumirea 
celorlalte mari religii se termină cu sufixul 
„ism”: creştinism, iudaism, hinduism 
(ultimii doi termeni având acelaşi caracter şi 
în limba engleză). 

Un lucru este cert, între Islamism şi 
Islam nu putem pune semnul egalităţii, 
deoarece Islamismul face parte din categoria 
ismelor, a curentelor, a ideologiilor politice. 
Islamul nu este o ideologie, ci o religie, iar 
ideologia nu este acelaşi lucru cu religia, cu 
toate că metaforic putem numi ideologia 
religie4, la fel cum de exemplu putem numi 
cruciadă intervenţia americană în Irak, 
existând similarităţi dar şi diferenţe… iar pe 
noi ne interesează deosebirile, acele excepţii 
care în cazul de faţă nu întăresc ci din contra 
abolesc regula. Aplicând această „regulă”, 
între Islamism şi Islam există multe 
deosebiri. Islamul a fost interpretat în scopul 
adaptării învăţăturilor coranice la realitățiile 
lumii moderne, produsul acestei adaptări 
fiind Islamismul. Islamismul se inspiră din 
Islam şi este de factură Islamică, făcându-şi 
simţită prezenţa exclusiv în rândul 
musulmanilor. 

Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
fundamentalism. Fundamentalismul nu este 
de origine Islamică, din contra este un curent 
care și-a făcut apariția în Occidentul 
secolului al XX-lea. Termenul a fost utilizat 

                                                 
2 Ibidem. 
3 Islamism în “Dicţionarul Explicativ al Limbii 
Române” la http://dexonline.ro/definitie/Islamism 
(27.03.2014). 
4  Ideea conform căreia ideologiile sunt religii 
politice este dezvoltată de Emilio Gentile în Emilio 
Gentile, Politics as Religion, Princeton University 
Press, Princeton, 2006. 
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pentru prima dată de către baptistul Curtis 
Lee Laws într-un editorial din 19201, 
referindu-se la Fundamentele protestante 
care promovau reîntoarcerea la esența 
adevărului biblic pur și contestau 
veridicitatea interpretărilor libere și 
individuale ale textelor religioase2. Adepții 
acestui curent au fost numiți 
fundamentaliști. Cu timpul, nevoia 
fundamentalismului religios a fost propagată 
și de către adepții celorlalte religii, iar în 
prezent se poate vorbi de fundamentalism 
creştin, hindus, iudaic și Islamic. Prin 
urmare, dacă fundamentalismul religios 
poate fi de sorginte creştină, iudaică, 
hindusă sau Islamică, Islamismul, ca 
orientare politică, este numai de sorginte 
Islamică. 

Diferențele dintre fundamentalism și 
Islamism au fost semnalate de Zbigniew 
Brzezinski în cartea „Marea dilemă: a 
domina sau a conduce”. În opinia autorului 
fundamentalismul Islamic apare în special în 
statele musulmane, care au fost odinioară 
colonii ale Vestului, și are ca obiectiv 
respingerea Occidentului și a modernității de 
sorginte occidentală, promovând urmarea 
strictă a Coranului. Fundamentaliştii sunt de 
părere că democraţia seculară occidentală 
are ca efect suprimarea religiei şi decadenţa 
morală. Numai un stat Islamic condus după 
normele Sharia este capabil să prezerve 
valorile Islamice şi moralitatea, 
incoruptibilitatea societăţii3.   

Conform editorilor proiectului 
„Fundamentalism” derulat în anii ’90 de 
Academia Americană de Arte şi Ştiinţe, 
fundamentalismul are următoarele trăsături: 
lupta împotriva marginalizării rolului religiei 
în societate prin prezervarea şi propagarea 
învăţăturilor religioase; selectarea aspectelor 
religioase „fundamentale”; opoziţia faţă de 
ideologiile moderne dar nu şi faţă de 

                                                 
1 Sandu Frunză, Fundamentalismul religios şi noul 
conflict al ideologiilor, Editura Limes, Cluj 
Napoca, 2003, p.89. 
2 Fareed Zakaria, Viitorul libertăţii: Democraţia 
neliberală în Statele Unite ale Americii şi în lume, 
Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 182. 
33 Zbigniew Brzezinski, Marea dilemă: a domina 
sau a conduce, Editura Scripta, Bucureşti, 2005, p. 
56. 

tehnologia modernă care oferă cadrul 
necesar diseminării mesajului religios; 
maniheismul moral care împarte lumea între 
bine, reprezentat de fundamentalişti şi rău, 
ilustrat de necredincioşi; absolutismul şi 
infailibilitatea textelor sacre; mesianismul. 
În privinţa grupărilor fundamentaliste, 
acestea sunt de obicei organizaţii autoritare, 
relaţiile din interiorul grupului fiind de tipul 
lider-subordonat, iar membrii sunt percepuţi 
ca fiind „aleşii lui Dumnezeu” şi trebuie să 
se supună unui cod comportamental4.  

 „Părintele fondator” al 
fundamentalismului Islamic violent, este 
considerat a fi Sayyid Qutb, membru a 
Societății Frăției Musulmane Egiptene, care 
a scris în închisoare cartea „Pietre de hotar”.  
Qutb considera că probleme contemporane 
pot fi rezolvate doar de către un stat Islamic, 
şi că oamenii nu trebuie să se închine altor 
oameni, ci numai lui Allah. Obiectivul 
musulmanilor, conform egipteanului, este 
instituirea unei guvernări Islamice globale, 
acest lucru fiind posibil numai prin jihad5. 
Pentru Qutb, jihadul nu este o strategie 
defensivă ci este o obligaţie a fiecărui 
musulman. „Pietre de hotar” este arhiplin de 
apeluri la sacrificiu în numele lui Allah. 
Autorul egiptean era de părere că jihadul nu 
au luat sfârşit, deoarece sfârşitul ar fi 
însemnat triumful etern al Islamului, a 
„celor drepţi”. Occidentul îşi continuă 
cruciada, camuflând-o în imperialism sau 
colonialism. În opinia lui Qutb, Islamul nu 
poate coexista paşnic cu necredincioşii, 
datoria lui fiind aceea de a-i converti la 
dreapta credinţă. Pentru egiptean, 
Occidentul era cel mai mare duşman6. 

                                                 
4 Luca Ozzano, Religious Fudamentalism and 
Democracy, “Politics and Religion”, vol. III, 
nr.1/2009, pp. 128-129, la 
http://www.politicsandreligionjournal.com/images/
pdf_files/engleski/volume3_no1/luca%20ozzano.pd
f  (15.03.2014). 
5 Jihadul desemnează efortul personal al 
credinciosului musulman de a respecta învăţăturile 
religioase, sensul de “război sfânt” a fost utilizat 
începând cu expansiunea Islamului, Laura Sitaru, 
Gândirea politică arabă: concepte cheie între 
tradiţie şi inovaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
6 Michael A. Palmer, Ultima cruciadă: 
Americanism versus Islamism, Editura Curtea 
Veche, Bucureşti, 2010, pp. 173-177. 
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Cartea lui Sayyid Qutb a avut un impact 
major asupra lui Osama bin Laden şi Ayman 
al Zawahiri, mâna dreaptă al acestuia. Iată 
cum fundamentalismul Islamic a lui Qutb a 
fost sursa primordială de inspiraţie pentru 
teroriştii musulmani, care au aplicat jihadul 
comiţând acte de teroare împotriva 
„necredincioşilor”. 

Fundamentalismul Islamic este, în 
consecință, reacționar, iar în contextul unei 
lumi tot mai globalizate și unite datorită 
mijloacelor de comunicare moderne, devine 
atractiv doar pentru un număr relativ mic de 
fanatici, din comunitățiile izolate. Exemple 
de astfel de comunități izolate sunt satele din 
munţii Afganistanului sau triburile wahhabi 
din Arabia Saudită1.  

Islamismul, în schimb, este definit de 
Brzezinski ca fiind o mişcare populistă, 
având ca obiectiv adaptarea preceptelor 
Islamice la lumea modernă, respectiv 
oferirea unor răspunsuri Islamice la 
problemele cu care se confruntă societățiile 
musulmane. Islamiştii îşi doresc 
modernizarea dar în acelaşi timp şi păstrarea 
identităţii Islamice, având un avantaj faţă de 
fundamentalişti, avantaj numit „dezvoltare”. 
Dacă fundamentalismul nu reușește să 
atragă prea mulți adepți, Islamismul este 
destul de popular în rândul tinerilor 
religioși2.  

Profesorul Bassam Tibi este de părere 
că toate mișcările politice de sorginte 
Islamică au ca obiectiv final instaurarea unui 
guvern Islamic, în caz contrar actorii ne mai 
putând fi numiți  Islamiști. Totuși, acesta 
admite existența unor diferențe importante 
între actori, făcând distincția între două 
tipuri de Islamiști, în funcție de mijloacele 
angajate pentru atingerea obiectivului 
guvernanței Islamice. Metodele la care Tibi 
face referire sunt Bullet și Ballot, respectiv 
glonțul și votul. În timp ce fundamentaliștii, 
sau jihadiștii respectă filosofia glonțului, 
susceptibilă să le aducă rezultate imediate, 
revoluția fiind calea cea mai scurtă pentru a-
și atinge obietivele, Islamiștii, sau Islamiștii 
instituționali, precum îi numește Basssam, 
recurg la filosofia votului,  acceptând 

                                                 
1 Zbigniew Brzezinski, Op. cit., pp. 53-57. 
2 Ibidem, p. 55. 

democrația limitată la practica alegerilor, 
fără ași asuma însă valorile liberale. 
Singurul lucru care îi diferențiază pe 
Islamiștii instituționali de jihadiști, din 
perspectiva lui Bassam, fiind renunțarea la 
violență.3 

Calea terorii, viziunea religioasă 
inflexibilă, impunerea strictă a legii 
religioase, Sharia și respingerea modernității 
nu au fost împărtășite de către Islamiști, 
deoarece Islamismul nu este o reacție 
împotriva modernizării lumii musulmane, ci 
dimpotrivă, este tocmai produsul 
modernității, după cum susține Olivier Roy4.  

În opinia lui Daniel Pipes Islamismul 
este o ideologie radicală utopică la fel ca și 
comunismul sau fascismul, al cărui scop este 
controlul statului și al societății și 
reinventarea individului, prin apelul său la 
religie. Este un totalitarism de tip Islamic, 
cel mai bine reprezentat de cazul teocrației 
iraniene sub Khomeini, de regimul afgan sau 
e partidele Islamiste de opoziție din Egiptul, 
Turcia sau Libanul anilor ‘905. 

Asef Bayat atrage atenția asupra 
faptului că Islamismul nu poate fi imputat 
decât grupărilor care urmăresc însușirea 
puterii politice, nu și mișcărilor misionare, 
neguvernamentale de redresare a 
spiritualității musulmane. Obiectivul primar 
al  Islamiștilor este crearea unei comunități 
ideologice, abia apoi fiind luate în 
considerare problemele reale ale societății. 
Islamiștii urmează principiul Coranic vag 
definit „comandă/dictează binele, interzii 
răul”, care poate fi cel mai bine 
implementat, evident, prin acapararea puterii 
politice, asumându-și totodată liberatea de a 
defini binele și răul. Consecința legală a 
acestei perspective constă în reliefarea 

                                                 
3 Bassam Tibi, Ballot and Bullet. The  Politicisation 
of Islam to Islamism, Centre for Studies in Islamism 
and Radicalisation (CIR), Noiembrie 2009, p. 16, la 
http://cir.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskunds
kab/subsites/cir/pdf-filer/H%C3%A6fte_5_Tibi.pdf 
(24.03.2014) 
4 Olivier Roy, The Failure of Political Islam, 
Harvard University Press, Cambridge, 1994, p. 50. 
5 Daniel Pipes, Distinguishing between Islam and 
Islamism, „Daniel Pipes Middle East Forum”, 30 
iunie 1998, la  
http://www.danielpipes.org/954/distinguishing-
between-Islam-and-Islamism (24.03.2014). 
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obligațiilor și subordonarea drepturilor. Cu 
alte cuvinte, Islamiștii urmăresc 
transformarea statului într-o teocrație 
gradual, pașnic și respectând Consituția1. 

Cu toate că funcționează adesea în 
cadrul sistemului democratic, este non-
violent și cooptează modernitatea, datorită 
obiectivului său teocratic și impunerii 
treptate a tot mai multor măsuri religioase în 
dauna celor liberale, Islamismul nu mai 
reușește să satisfacă așteptările populației 
expuse la fenomenul globalizării. Astfel 
grupările Islamiste sunt nevoite să se 
reformeze, să se reinventeze sub forma unor 
mișcări democratice și să denunțe 
represiunea, al cărei țintă au fost probabil 
chiar ei, să promoveze drepturile omului, 
libertatea de expresie și egalitatea dintre 
sexe2, cu alte cuvinte să se transforme dintr-
o mișcare Islamistă în una post-Islamistă.   

Termenul post-Islamism a fost utilizat 
pentru prima dată de Asef Bayat  în 1996, 
făcând referire la Iranul post-Khomeini3. 
Bayat definește post-Islamismul ca fiind o 
condiție și totodată un proiect.  Contextul 
social și politic provoacă pierderea 
legitimității Islamismului, care este 
incapabil să ofere răspunsuri fezabile 
problemelor societății, fiind obligat să se 
redefinească, facând apel la un proiect de 
fuziune între religiozitate și drepturi, 
credință și liberate. Post-Islamismul 
consacră drepturile deasupra obligațiilor, 
pluralitatea în locul autoritarismului, punând 
accent pe viitor și nu pe trecut. Obiectivul 
este de a crea o modernitate alternativă în 
care Islamul coexistă cu democrația și 
liberalismul. Dacă Islamismul înseamnă 
„căsătoria” religiei cu 
responsabilitatea/obligațiile, post-Islamismul 

                                                 
1 Asef Bayat, Post-Islamism: The Changing Faces 
of Political Islam, Oxford University Press, Oxford, 
2013, pp. 4-5. 
2 Joshua A. Stacher, Post-Islamist Rumblings in 
Egypt: The Emergence of the Wasat Party, „The 
middle East Journal”, vol. 3, nr. 56/2002, p. 416, la 
http://www.personal.kent.edu/~jstacher/docs/Stache
r,%20Post-Islamism.pdf (23. 03.2014). 
3 Asef Bayat, What is Post-Islamism, “ISIM 
Review”, nr. 16/2005, p. 5, la 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1
887/17030/ISIM_16_What_is_Post?sequence=1  (6 
January 2014). 

este fuziunea dintre Islam și drepturi. Deși 
favorizează un stat civil, non-religios, religia 
continuă să joace un rol important în sfera 
publică4, punându-și amprenta pe identitatea 
cetățenilor. 

În consecință, dacă fundamentalismul 
ignoră și respinge lumea modernă, 
democrația și drepturile omului, propagând 
respectarea strictă a fundamentelor 
Coranice,  alegând calea rapidă și violentă 
pentru a-și atinge scopurile, Islamismul s-a 
remarcat prin adoptarea modernității și 
operarea pașnică în cadrul acesteia, 
urmărind instaurarea treptată a unui regim 
Islamic. Pe de altă parte, curentul de origine 
Islamică care renunță la idealul teocrației și 
își asumă promovarea și implementarea 
drepturilor umane și libertăților 
fundamentale este post-Islamismul. 
         
Islamul politic în Turcia 

Statul turc este laic prin definiție, 
Islamul fiind înlăturat din sfera publică și 
politică după proclamarea Republicii Turcia 
de către Mustafa Kemal Atatürk în 19235, 
prin implementarea unui amplu program de 
secularizare, care a redus Islamul la simplă 
confesiune6 și a culminat cu abolirea 
califatului în 19247. 

Cu toate acestea, religia a continuat 
să joace un rol important în viața republicii, 
iar identitatea turcă a fost definită conform 
principiului „cine nu e musulman nu poate fi 
turc”8. Conform unui studiu din 1999, 40% 
dintre turci s-au declarat a fi înainte de toate 
musulmani, și abia apoi cetățeni turci, în 
timp ce 9 din 10 persoane intervievate țin 

                                                 
4 Asef Bayat, Op. cit., pp. 7-8. 
5 L. Braşoveanu, N. Grigorescu, Turcia, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 67. 
6 Renzo Guolo,  L’Islam è compatibile con la 
democrazia?, Editori Laterza, Roma, 2007, p. 44 
7 Talip Kucukcan, State, Islam, and Religious 
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Religion in the Public Sphere, “BYU Law Review”, 
nr. 2/2003, pp. 477-478, la 
http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.
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8 Giordano Altarozzi, Christian Minorities between 
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Romanian Review of European Governance 
Studies”, vol.1, nr.2/2009, p. 67, 
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post în luna Ramadanului, iar aproximativ 
jumătate se roagă de cinci ori pe zi1. Cum a 
rămas elementul identitar religios atât de 
puternic într-un stat laicizat? Răspunsul la 
această întrebare poate fi găsit în 
specificitatea secularismului turc. 

În Turcia kemalistă, Islamul nu a fost 
separat de stat, ci a fost supus unui control 
strict, având în vedere că la doar un an după 
abolirea califatului, în 1924, a fost înființată 
Direcția Problemelor Religioase (Diyanet) 
atașată cabinetului primului ministru. 
Diyanetul are o paletă largă de 
responsabilități în domeniul religios, printre 
care administrarea problemelor de credinţă 
şi ritual, organizarea cursurilor Coranice, 
pelerinajelor la Mecca, formarea imamilor şi 
deciderea predicilor care se citesc în 
moschei2. Președintele Diyanetului, Ali 
Bardakoğlu, a declarant că rolul Direcției 
este de a promova cunoașterea autentică și 
de a educa cetățenii în ceea ce privește 
credința și practicile religioase. Evident, 
cunoașterea autentică la care face referire, 
este interpretarea oferită de Direcție 
Sunnismului hannefit, religia oficială a 
statului turc, care, disociat de practicile sale, 
a fost utilizat cu scopul de a omogeniza, uni, 
forma și disciplina cetățenii turci3.  

Programul de modernizare kemalist a 
inclus și Islamul, în 1928 fiind format un 
comitet tocmai în scopul modernizării 
Islamului. Președintele comitetului, 
Mehmed Fuad Köprülü a declarat că „Viața 
religioasă, la fel ca viața morală și 
economică, trebuie reformată pe baze 
științifice, pentru a fi în armonie cu celelalte 
instituții.”4 În același timp, frățiile 

                                                 
1 Jenny B. White, Islam and Politics in 
Contemporary Turkey, în Reșat Kasaba, The 
Cambridge History of Turkey, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2008, p. 359. 
2 Radu Gabriel Safta, Călin Felezeu, Turcia 
contemporană între moştenirea kemalistă şi 
Uniunea Europeană, CA Publishing, Cluj Napoca, 
2001, p. 65. 
3Sinem Gürbey, Islam, Nation-State and Military: A 
Discussion of Secularism in Turkey, „Comparative 
Studies of South Asia, Africa and the Middle East”,  
vol. 29, nr. 3/2009, pp. 3-10. 
4 Bernard Lewis, The Emergence of Modern 
Turkey, Oxford University Press, London, 1968, p. 
414. 

musulmane au continuat să își desfășoare 
activitatea în clandestinitate5, fiind tolerate 
de regim atâta timp cât nu deveneau prea 
vizibile în spațiul public6. 

Deși, după cum am arătat, religia a 
continuat să ocupe un loc de cinste în viața 
turcilor, există foarte puține grupuri 
religioase radicalizate, fundamentaliste. 
Printre acestea se numără organizația 
teroristă turcă Hezbollah, adepta ideologiei 
jihadului violent de sorginte sunnită, diferită 
astfel de Hezbollahul libanez, de origine 
șiită. Organizația este faimoasă pentru 
asasinatele din anii 1990, care aveau ca țintă 
grupările pro-kurde, printre care PKK, și 
seculariștii, din provincile din sud-estul 
Turciei, unde Hezbollahul urmărea să 
instaureze un stat Islamic. Membrii 
organizației au înființat în 2012 partidul 
Hüda Par, luând, astfel, calea Islamismului7. 

O altă grupare Islamistă radicalizată, 
cu și mai puțini adepți a fost gruparea 
Ticani, celebră pentru distrugerea 
simbolurilor publice ale kemalismului, în 
special a statuilor lui Atatürk, considerându-
le idoli al căror „venerare”, în consecință, 
contravine învățăturilor Islamului8.  

Islamismul turc a fost cel mai bine 
reprezentat de mișcarea Milli Görüş 
(Perspectiva Națională), fondată de 
Necmettin Erbakan în 1970. Mișcarea 
promova civilizarea prin Islam și 
respingerea Occidentului și a 
occidentalizării. Erbakan a propus o cale 
alternativă de dezvoltare occidentalizării, și 
anume instaurarea unei ordini naționale 
autentice, care să revitalizeze valorile 
tradiționale, respectiv Islamice și moștenirea 
culturală otomană. Liderul considera că 
musulmanii trebuie să se unească pentru a 
contrabalansa puterea Occidentului. Adepții 

                                                 
5 Jenny B. White, Op. cit., p. 357.  
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The World’s Religions: Islam,  Routledge, 1990,  p. 
97 
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mișcării Milli Görüş erau convinși că Turcia 
nu aparține lumii Occidentale, ci lumii 
Islamice, Orientului, atât din punct de 
vedere geografic, cât și istoric și cultural1.  
Cu toate acestea, Erbakan nu a respins 
modernizarea industrială și tehnologică, ci 
din contra, a cooptat-o în programul său 
politic2. 

Mișcarea a intrat pe scena politică 
formând diverse partide, închise datorită 
caracterului antisecular. Astfel Erbakan a 
fost rând pe rând liderul Partidului Ordinii 
Naționale în 1970, Partidului Salvării 
Naționale, mai populist și anti-Occidental, 
care la rândul său a fost desființat de junta 
militară odată cu lovitura de stat din 1980, 3 
ani mai târziu înființând Partidului 
Bunăstării (Refah). La alegerile 
parlamentare din 1991, partidul a obținut 
17% din voturi și 65 de locuri,  datorită noii 
sale strategii, care  nu se mai concentra 
exclusiv pe propagarea unei viziuni 
Islamice, ci a început să abordeze și 
probleme sociale. Reușita noii abordări s-a 
văzut și în alegerile locale din 1994, când 
partidul a câștigat inclusiv voturile turcilor 
din Ankara și Istanbul, ajungând la 
guvernare în 19953. Succesul politic al 
Partidului Bunăstării s-a reflectat în spațiul 
public prin înmulțirea școlilor și băncilor 
religioase, a publicațiilor musulmane și a 
îmbrăcămintei distinctive4. 

În materie de politică externă, 
Erbakan a fost adeptul pan-Islamismul, 
având ca obiectiv unificarea politică şi 
socială a musulmanilor din lume. Unitatea 
ummei sau comunităţii Islamice este un 
deziderat prescris de Coran şi de hadith, 
tradiţiile Profetului, la care unii teologii şi 
oameni politici musulmani nu au renunţat 
niciodată să spere5. La mijlocul anilor ’90 

                                                 
1 Ihsan Dagi, Transformation of Islamic Political 
Identity in Turkey: Rethinking the West and 
Westernization, „Turkish Studies”, vol. 6, nr. 
1/2005, p. 5, la 
http://www.policy.hu/dagi/leftmenu/files/Transform
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dentity.pdf (29.03. 2014) 
2 Jenny B. White, Op. cit., p. 362.  
3 Asef Bayat, Post-Islamism…, p. 10. 
4 Jenny B. White, Op. cit., p. 372.  
5 Abdul Rauf, Pan-Islamism and The North West 
Frontier Province of British India (1897-1918), 

premierului Necmettin Erbakan a fondat D8 
(Developing 8), grupul celor 8 state 
musulmane în curs de dezvoltare: Iran, 
Turcia, Bangladesh, Pakistan, Indonezia, 
Malaezia, Egipt şi Nigeria6, ca răspuns la 
G7, forumul celor mai bogate state din lume. 
Partidul Bunăstării și-a consolidat relaţiile şi 
cu Iordania, Yemen, Libia, Arabia Saudită şi 
Irak atât la nivel guvernamental cât şi la 
nivelul ONG-urilor Islamice7.  

Susținătorii ordinii kemaliste, 
partidele seculare și militarii au fost alarmați 
de evoluția și influența partidului Islamist, în 
cele din urmă lansând o campanie anti-
Islamistă, prin care au interzis vălul, i-au 
arestat pe activiștii Islamiști, printre care și 
pe primarul Istanbulului, Recep Tayyip 
Erdoğan, au început să monitorizeze 
activitățile cu caracter religios și au închis 
școlile Islamice Imam Hatip. În acest 
context, (pan-)Islamismul lui Erbakan a avut 
viaţa scurtă, generalii kemalişti eliminând 
„ameninţarea” Islamică printr-o lovitură de 
stat indirectă pe 28 februarie 19978. 

Vedem cum, deși, Islamul este un 
element identitar puternic, Islamismul nu a 
reușit să câștige inimile majorității turcilor 
datorită limitării sale ideologice, retoricii 
anti-Occidentale și viziunilor care proiectau 
un stat tot mai religios și tradițional sub 
conducerea Islamiștilor, având în vedere că 
o parte insemnantă a societății își dorea 
aderarea la UE, democratizarea și 
liberalizarea.  

Conștienți de neajunsurile propriului 
program politic, și de amenințarea constantă 
ca partidul să fie închis de junta militară, o 
parte din Islamiști, odinioară membrii ai 

                                                                       
„Perceptions”, 2007, p. 21, la http://sam.gov.tr/wp-
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partidului lui Erbakan, au decis să consituie 
un nou partid, partidul AKP, condus de 
Recep Tayyip Erdoğan, care să răspundă 
problemelor sociale și economice ale 
cetățenilor turci. Mai mult, noul partid a 
renunțat la retorica Islamistă, concentrându-
se pe probleme reale, și autodefinindu-se ca 
fiind nu un partid Islamic, ci unul 
conservator, de tipul creștin-democrației 
europene. Pe fondul crizei economice din 
anii 2000-2001, și datorită scăderii încrederii 
cetățenilor în celelalte partide, care au eșuat 
să aducă schimbarea mult râvnită, partidul 
AKP a câștigat alegerile în 20021.   

În opinia lui Ihsan Yilmaz, fondatorii 
AKP au fost influențați de mișcarea Hizmet 
a lui Fethullah Gülen, și de așa numitul 
„Islam civil” promovat de acesta, în 
dezvoltarea unui cadru normativ mai 
tolerant, compatibil cu lumea modernă și 
aspirațiile turcilor2.  

Fethullah Gülen și-a început 
activitatea de predicator în anii ’70, 
devenind popular în scurt timp, și reușind să 
publice reviste, cărți despre Islam, să 
deschidă școli și organizații caritabile în 
întreaga lume3. Gülen a promovat dialogul 
inter-cultural, democrația și toleranța,  
negând teza ciocnirii civilizaților. Deși, a 
evitat să se implice în politică, liderul 
religios și-a exprimat părerea cu privire la 
multe aspecte ale vieții musulmanilor, având 
opinii solide și despre felul în care ar trebui 
să funcționeze viața politică a unui stat. 
Astfel,  Gülen s-a declarat susținătorul 
drepturilor omului, democrației și libertății, 
precum denotă și afirmația sa „O bună 
administrație și o politică bună se 
caracterizează prin recunoașterea 
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drepturilor, supremația legii și conștiința 
propriei datorii”4.   

Alianța dintre Gülen și partidul AKP 
se datoriează viziunii comune pe care aceștia 
o împărtășeau la începutul anilor 2000. 
Ambele părți promovau secularismul pasiv, 
care interzice amestecul statului în 
problemele religioase ale indivizilor, 
democrația, aderarea la UE și integrarea 
Turciei în economia mondială. Mai mult, 
trei dintre membrii partidului AKP, Tayyip 
Erdoğan, Abdullah Gül și Bülent Arınç, 
participau frecvent la evenimentele 
organizate de Gülen, fiind în relații bune cu 
liderul religios care i-a ajutat să acapareze 
puterea, prin intermediul rețelei sale extinse 
de susținători. Liderii AKP s-au folosit de 
mass-media mișcării Hizmet pentru a-și 
propaga ideile5. 

În perioada 2002-2012, partidul AKP 
a implementat un număr mare de reforme 
pro-europene, a întărit sistemul democratic 
turc, slăbind puterea armatei, și a lărgit sfera 
drepturilor minorităților, reușind să 
transforme Turcia într-o economie de piață, 
competitivă la nivel global. Însă succesul 
răsunător a partidului a fost umbrit de 
protestul ecologic inițiat în piața Taksim în 
luna mai al anului 2013, care s-au extins în 
toate orașele mari ale Turciei, după ce 
poliția a recurs la violență pentru a dispersa 
protestatarii. Guvernul, și în special primul 
ministru Recep Tayyip Erdoğan a fost 
contestat de o parte importantă a populației6. 

În acest context, Nuray Mert este de 
părere că post-Islamismul își pierde treptat 
popularitatea, nereușind să asigure o 
guvernare democratică și liberală, făcând 
referire la tendințele autoritare ale partidului 
AKP, și metodele neliberale la care a recurs, 

                                                 
4 M Fethullah Gülen, Perle de înțelepciune, RAO, 
București, 2010, p.116. 
5 Ahmet T. Kuru, Changing Perspectives on 
Islamism and Secularism In Turkey: The Gülen 
Movement and the Ak Party, pp.145-147, la 
http://www.usfc.sdsu.edu/~akuru/docs/AK_Party_a
nd_Gulen.pdf (27.03.2014).   
6 Firat Demir, Here's What You Need to Know 
about the Clashes in Turkey, „Foreign Policy”, 1 
iunie 2013, la 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/06/01/
here_s_what_you_need_to_know_about_the_clashe
s_in_turkey?page=0, 1 (02.07. 2013). 
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dintre care cele mai importante sunt 
încălcarea libertății de exprimare și 
înăbușirea revoltelor în mod violent. 
Autoarea este de părere că partizanii AKP, 
sau cel puțin o parte din aceștia au făcut un 
pas înapoi, redevenind Islamiști1. 

Este, probabil prea devreme să ne 
pronunțăm dacă AKP a renunțat sau nu la 
orientarea post-Islamistă, deși tendințele 
autoritare ale primului ministru balansează 
concluziile în favoarea acestei ipoteze. Însă 
partidul AKP are și lideri care și-au păstrat, 
cel puțin aparent, caracterul moderat, unul 
dintre aceștia fiind președintele Abdullah 
Gül, care continuă să promoveze democrația 
liberală, aderarea la UE, criticând totodată 
unele dintre măsurile guvernului, precum 
blocarea site-urilor de socializare2.  

Cu toate acestea, nu putem nega 
faptul că post-Islamismul inspirat de ideile 
lui Fethullah Gülen, și pus în practică în 
prima decadă a conducerii AKP, a influențat 
și redefinit într-o oarecare măsură identitatea 
turcă, reușind să o reîntregească cu 
componenta sa Islamică, mult timp renegată. 
Indiferent de poziția conduceerii, turcii sunt 
în marea lor majoritate musulmani 
practicanți, Islamul fiind un element 
important în contrucția lor identitară. În 
același timp, turcii sunt fideli secularismului 
și valorizează liberalismul, democrația și 
drepturile omului, iar la nivel ideologic 
combinația acestui amalgam de valori 
occidentale și Islamice se traduc în ceea ce 
politologi precum Asef Bayat au definit ca 
fiind post-Islamism. 
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Fenomenul globalizării reprezintă o 

caracteristică de actualitate a geopoliticii 
internaţionale, fiecare stat al lumii fiind 
afectat mai mult sau mai puţin de efectele 
negative ale globalizării, şi obţinând 
câştiguri mai mari sau mai mici în special 
în funcţie de implicarea sa în comerţul 
internaţional.  Altfel spus, globalizarea 
reprezintă dezvoltarea legăturilor de 
interdependenţă între oameni, activităţi 
umane, sisteme politice la nivel global ca 

urmare a schimbărilor induse de avansul 
tehnologic şi al transporturilor. 

Globalizarea este comercială (aceleaşi 
produse circulă în lumea întreagă), 
productivă (toţi lucrătorii sunt în 
concurenţă), financiară (piaţa este arbitrul 
între toate activele financiare), culturală 
(aceleaşi produse culturale circulă la nivel 
global), ideologică determinată de victoria 
liberalismului economic şi de aceea, 
globalizarea se traduce printr-o 
uniformizare a lumii. 



   

224 
 

În acest context, toate statele lumii au 
acceptat în mod progresiv principiile 
liberului-schimb şi mişcările de capitaluri; 
fiecare ţară doreşte să atragă investiţiile 
străine şi să-şi determine investitorii 
proprii să investească în ţara lor natală. În 
acest sistem, pe de o parte, pentru a atrage 
capitalurile, statul trebuie să fie capabil să 
ofere o bună productivitate a muncii şi 
salarii relativ scăzute comparativ cu cele 
oferite de alte state concurente, însă pe de 
altă parte, statul trebuie să menţină un 
sistem social coerent. 

Dezvoltarea actuală a diviziunii  
internaţionale a muncii permite emergenţa 
rapidă a ţărilor în curs de dezvoltare care 
se inserează în economia mondială 
utilizându-şi avantajele specifice: Hong-
Kong, Singapore, Taiwan, Malaezia, 
Indonezia, Tailanda, Vietnam, China şi 
India. Astfel, din anul 1990, noile state 
industrializate din Asia au realizat 
performanţe fabuloase la nivel 
macroeconomic. 

De asemenea, statele din Maghreb, 
deşi au costul muncii mai ridicat decât 
statele din Asia, au costurile de transport 
mai ieftine, în timp ce statele din Europa 
Centrală şi Occidentală oferă stabilitate 
politică şi socială, dar în această parte a 
lumii salariile sunt mai ridicate. 

Astfel, în acest context, fiecare stat îşi 
dezvoltă avanteje competitive pentru a 
atrage cât mai multe capitaluri străine, 
precum şi pentru a deveni un câştigător al 
globalizării. 

 
Câteva repere demografice și economice 

Încă din trecut, puterea economică a 
Franţei a fost legată de demografia sa. Sub 
domnia regelui Ludovic al IV-lea, Franţa 
era ţara cea mai populată din Europa şi cu 
economia cea mai dominantă. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, Franţa era o ţară prosperă şi puternică, 
ce a ajuns din urmă economia Angliei, 
dezvoltându-şi coloniile. În 1880, Franţa 
asigura 10% din producţia mondială.1 

                                                 
1 Nicolas Baverez, La France qui tombe, Editions 
Perrin, Paris, 2003, p. 12. 

Între anii 1946 şi 1973, Franţa 
cunoaşte o perioadă de mare creştere 
economică, ce a fost numită «Cei 30 de ani 
glorioşi». Această creştere economică 
excepţională a permis Franţei să-şi reducă 
decalajele tehnologice şi de organizare a 
producţiei (având aparatul productiv 
distrus de război), faţă de SUA. Totuşi, 
cele două Războie Mondiale, apoi 
decolonizarea au redus potenţialul de 
dezvoltare economică al Franţei.  

Între anii 1973 şi 2008, între cele două 
crize economice mondiale, francezii au 
beneficiat de un nivel de viaţă crescut, însă 
primul şoc al petrolului încheie perioada 
celor 30 de ani glorioşi, iar sentimentul de 
criză este răspândit, şi creşterea economică 
este mai modestă. Şomajul care era cvasi-
inexistent în anii ’60, progresează rapid 
atingând 8,7% în 1985. După această dată, 
şomajul a constituit mereu o problemă de 
actualitate în societatea franceză.  

După 2008, puterea economică a 
Franţei a slăbit atât din cauza scăderii 
demografice din ultimii ani, cât şi ca 
urmare a unor politici economice ce au 
condus la o creştere a şomajului. 

Dacă, în anul 1960 populaţia Franţei 
reprezentat 1,5% din populaţia mondială, 
în 2010 ajunge să reprezinte numai 0,9%.2 

 
Tabel 1.1. Ponderea populaţiei Franţei la populaţia 

mondială 
 

Ani 1960 1973 1986  2000  2010  2050 
Populaţia 
Franţei  
(in 
milioane)  45,7 52,2 55,5  58,8  64,6  73,0 
Populaţia 
mondială
(in 
miliarde)  3,0 4,1 5,2  6,0  6,8  9,1 

Raport  1,5% 1,3% 1,1%  1,0%  0,9%  0,8% 
 
Sursa: http://www.nouvelle-dynamique.org/article-
la-france-dans-la-mondialisation-78401383.html 

 
 
 

                                                 
2Emmanuel Nkunzumwami, La Nouvelle 
Dynamique Politique en France, Editions 
l'Harmattan, Paris, Decembrie 2007. 
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Consecinţele trecutului colonial al 
Franţei  

În mod tradiţional, Franţa a 
reprezentat o prezenţă constantă la nivel 
mondial. Având un trecut colonial, Franţa 
şi-a manifestat influenţa în Africa, Orientul 
Mijlociu dar şi în unele ţări asiatice. 
Astăzi, 50 de state ale lumii sunt 
francofone.  

Vreme îndelungată, pentru multe state 
ale lumii, revoluţia franceză a fost un punct 
de referinţă, deoarece ea a incarnat dorinţa 
unui popor pentru democraţie, libertate şi 
independenţă naţională. 

Din punct de vedere economic, Franţa 
a dezvoltat un model unic – o a treia cale 
bazată pe o economie socială de piaţă, un 
sistem capitalist corectat de cheltuielile 
publice şi sociale. 

 Totuşi, trebuie menţionat faptul că, în 
prezent, modelul economic francez nu mai 
este considerat o reusită, comparativ cu 
modelul anglo-saxon sau scandinav. 1 

Mai mult, rolul de tutore jucat de 
Franţa în trecut pe continentul african s-a 
fragilizat, Franţa reducând-şi contribuţia în 
definirea unei căi originale de dezvoltare 
pentru ţările din lumea a treia, de care a 
fost în mod tradiţional apropiată. 

În contextul mondializării actuale, 
având în vedere trecutul său colonial şi 
importanţa limbii franceze, Franţa a 
devenit cu timpul o ţară a imigranţilor, însă 
nu a reuşit să asigure o integrare 
corespunzătoare a acestora, fapt ce a dat 
naştere la o serie de probleme sociale. Din 
acestă cauză, fenomenul imigraţiei 
accentuat de globalizare este perceput 
drept o ameninţare pentru societatea 
franceză şi nu o şansă. 
 
Indicatorii macroeconomici şi poziţia 
Franţei la nivel global 
 

                                                 
1  Henri Sterdyniak, Mondialisation et gouvernance 
mondiale, le point de vue français, Colloque 
«Mondialisation et régulation internationale: vers 
une nouvelle solidarité mondiale»,  Université de 
Damas, 11 şi 12 Decembrie 2004 la http://ses.ens-
lyon.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFi
chiergw?ID_FICHIER=1194602580970&ID_FICH
E=944&INLINE=FALSE. 

Poziţia Franţei la nivel mondial în 
contextul actual 

Din anul 2010, Franţa a fost cea de a 
cincea putere economică mondială, după 
Statele Unite, China, Japonia, Germania şi 
Marea Britanie8 iar dintre cele şapte state 
cele mai industrializate, economia franceză 
ocupă locul 4, în strânsă competiţie cu 
Marea Britanie. 23 

Astfel, pe plan economic, Franţa se 
găseşte în concurenţă directă cu 
principalele state industrializate din 
Occident. Din 36 de ţări care au realizat 
mai mult de 200 mld PIB între anii 2008-
2010, Franţa reprezintă 4.7% ca pondere 
economică şi numai 1.3% din populaţia 
totală. 

Puterile emergente în creştere la nivel 
mondial beneficiază la ora actuală de trei 
atuuri majore: importante populaţii în 
creştere demografică, utilizarea 
performantă a savoir-faire-ului 
occidentalilor, precum şi producţia la 
costuri foarte reduse. De asemenea, aceste 
state realizează marje brute foarte 
confortabile vânzându-şi produsele în 
Occident şi alimentându-şi astfel creşterea 
economică.  

Economia Franţei este o economie din 
ce în ce mai deschisă, ocupând un loc 
important în comerţul internaţional, în anul 
2011 fiind pe locul 5 în lume în funcţie de 
nivelul exporturilor realizate şi tot pe locul 
6 în ceea ce priveşte importurile.4  

Franţa joacă un rol important la nivel 
continental şi mondial fiind: 

-  a 2-a economie a Europei şi a 5-a 
economie a lumii; 
‐ a 2-a piaţă de consum din Europa 
cu 65 milioane de locuitori; 
‐ prima destinaţie turistică mondială 
cu 81.4 milioane de vizitatori pe an;  

                                                 
2 Grupul celor 7: SUA, Japonia, Germania, Franţa, 
Marea Britanie, Italia, Canada. 
3 Emmanuel Nkunzumwami, Op. cit. 
4 Informations économiques sur la France, la 
http://cfici.org/france_informations_economiques.p
hp (12.02.2014). 
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‐ graţie teritoriilor sale de peste mări, 
Franţa a este o ţară prezentă pe toate 
oceanele.1 

 
Grafic 1. Topul celor 5 puteri economice ale Uniunii 

Europene (PIB 2012 în miliarde de dolari) 
 

 
 

Sursa : Fondul Monetar Internaţional, Baza de 
date World Economic Outlook, Mai 2013. 

 
În ceea ce priveşte sectorul primar al 

economiei franceze, agricultura joacă un rol 
esenţial, Franţa fiind pe primul producător 
agricol al Uniunii Europene. Franţa dispune 
de o suprafaţă agricolă considerabilă, în 
2010 furnizând 19% din producţia 
europeană totală, în faţa Germaniei (13%), 
Italiei (12%) şi a Spaniei (11%). 

Mai mult, Franţa este prima 
producătoare europeană de bovine şi păsări, 
precum şi de cereale, sfeclă de zahar, 
oleoginoase şi cartofi. În anul 2011, s-a 
înregistrat un excedent comercial record, 
schimburile agro-alimentare au marcat o 
creştere de 3.8 miliarde de euro, atingând un 
prag record de 11.9 miliarde euro.2 

În ceea ce priveşte industria, Franţa 
domină sectorul industrial continental şi 
mondial prin: 
‐ industria aeronautică, aerospaţială şi 

nucleară ocupând primul loc în Europa; 

                                                 
1 Une économie performante au cœur de l'Europe, 
la http://www.invest-in-france.org/fr/une-economie-
performante-au-c%C5%93ur-de-
l%E2%80%99europe.html (15.03.2014). 
2 L’Agriculture française en quelques chiffres, la 
http://www.rpfrance.eu/L-Agriculture-francaise-
en.html (03.03.2014). 

‐ industria agroalimentară şi industria 
chimică – locul 2 în Europa; 

‐ sectoarele IT&C şi farmaceutic – locul 3 
în Europa. 

În aceste sectoare, întreprinderile 
franceze sunt lideri europeni. Conform 
studiului realizat în anul 2012 de Fortune 
Global, 31 de întreprinderi franceze sunt 
printre primele 500 de companii ale lumii ca 
cifră de afaceri – Franţa ocupând al 4-lea 
loc la nivel mondial, la egalitate cu 
Germania.3 

Mai mult, 13 întreprinderi franceze 
printre primele 200 de grupuri mondiale4, 
iar 3 companii franceze se situează printre 
primele 30 de companii inovante din lume: 
Pernod Ricard, Danone, Essilor (locul 1 la 
nivel european) şi 6 între primele 100 
(Franta ocupând locul 2 în Europa după 
Marea Britanie).5 

În ceea ce priveşte domeniul 
sectorului financiar, Franţa ocupă primul 
loc în zona Euro, fiind prima platformă 
bursieră a Europei şi principala poartă de 
intrare pe pieţele Euro, ocupând locul 2 în 
Europa pentru prezenţa instituţiilor bancare 
şi financiare străine. Mai mult, Franţa este 
cel de al 2-lea pol mondial pentru gestiunea 
activelor financiare.6  

Atragerea investiţiilor străine 
reprezintă un obiectiv strategic pentru 
Franţa. Astfel, conform unui studiu realizat 
de KPMG Choix concurrentiels  privind 
localizarea întreprinderilor la nivel 
internaţional şi care compară costurile de 
implantarea şi de funcţionare din 9 state 
industrializate şi 5 emergente, indică faptul 
că Franţa atrage mai multe investiţii decât 

                                                 
3 Fortune Global 500, 2012 la 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500
/2012/full_list/ (13.03.2014). 
4 Forbes, Global 2000, 2012 la 
http://www.forbes.com/global2000/list/ 
(17.03.2014). 
5 Classement Forbes 2012 des 100 entreprises les 
plus innovantes la 
http://www.forbes.com/innovative-companies/list/ 
(17.03.2014). 
6 Une économie performante au cœur de l'Europe, 
Loc. cit. 
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SUA, Germania, Japonia, Australia sau 
Italia.1 

De asemenea, trebuie remarcat 
faptul că costul cu forţa de lucru este mai 
mic în Franţa comparativ cu SUA, 
Germania, Ţările de Jos sau Japonia. 
Franţa ocupă locul 4 în Uniunea Europeană 
în ceea ce priveşte productivitatea orară a 
forţei de muncă, primul loc în Europa 
pentru activitatea de Cercetare-Dezvoltare, 
iar tariful de electricitate utilizată la nivel 
industrial este cel mai scăzut din Europa 
occidentală.2 

Calitatea învăţământului francez 
reprezintă un alt atuu la nivel european  şi 
internaţional al Franţei, aceasta fiind cel de 
al 4-lea stat din lume privind primirea de 
studenţi străini în învăţământul superior 
după SUA, Marea Britanie şi Australia. 
Trei şcoli de Comerţ franceze figurează în 
“Top 10” al clasamentului « European 
Business Schools Ranking 2011» întocmit 
de Financial Times, HEC Paris clasându-se 
pe primul loc în acest clasament pentru al 
şaselea an consecutiv. 3 

Infrastructura Franţei a atras un 
numar mare de investitori străini, aducând 
reale beneficii Franţei în contextul 
globalizării activităţilor de producţie. 
Câteva dintre atuurile infrastructurii 
Franţei sunt: 
- ocupă locul 2 în Europa privind căile 

ferate de mare viteză; 
- primul loc în Europa în ceea ce priveşte 

reţeaua rutieră; 
- Aeroportul Paris Charles de Gaulle  

reprezintă cea de a doua platformă 
aeriană de marfă din Europa şi al doilea 
aeroport european pentru pasageri, iar 
Aeroportul Bourget este primul aeroport 
de afaceri din Europa; 

                                                 
1 Taxes et fiscalité: la France, un marché 
competitive la http://www.invest-in-
france.org/fr/une-structure-de-couts-
competitive.html (15.03.2014). 
2 Ibidem  
3 Projet de loi de finances pour 2014 : Action 
extérieure de l'État : diplomatie culturelle et 
d'influence la http://www.senat.fr/rap/a13-158-
2/a13-158-215.html (12.02.2014). 

- 2 porturi franceze sunt printre primele 10 
porturi europene;4 

- Franța este primul stat din Europa privind 
investiţiile străine efectuate în 
infrastructură.5 

Franța reprezintă prima destinaţie a 
investiţiilor străine efectuate în industrie în 
Europa, prima ţară de primire a investiţiilor 
americane creatoare de locuri de muncă şi 
prima destinaţie europeană a investiţiilor 
străine efectuate în logistică.6 

Mai mult, Franţa ocupă primul loc la 
nivel european privind crearea de noi 
întreprinderi.7 

Referitor la turism, Franţa este 
prima destinaţie turistică a lumii8 şi al 
doilea stat în ceea ce priveste calitatea 
vieţii din Europa. În acest sens, pentru 
stabilirea unui clasament atât de complex, 
organizaţia Interntional Living ia în 
considerare 9 categorii de factori: costul 
traiului de zi cu zi, cultura şi timp liber, 
economie, mediu, liberate, sănătate, 
infrastructură, siguranţă şi risc, şi climă.9 

Parisul are reputaţia de oraş global 
deoarece: 
- deţine primul PIB al Europei (600 

miliarde Euro); 
- este primul oraş la nivel mondial privind 

calitatea vieţii (Cities of opportunity 
2012, PwC); 

- primul oraş al Europei privind primirea 
înteprinderilor din clasamentul Fortune 
Global 500, în anul 2012; 

- a doua metropolă mondială în termini de 
putere economică (Cities of opportunity 
2012, PwC);  

                                                 
4 La France aux premiers rangs en Europe, la 
http://www.invest-in-
france.org/Medias/Publications/2035/France-un-
pays-ouvert-aux-investissements-talents-etrangers-
2014.pdf (20.02.2014). 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8OMT, 2013 la 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/p
df/unwto_highlights13_en_hr.pdf (12.02.2014). 
9 International Living, 2011 la  http://www.invest-
in-france.org/Medias/Publications/1428/10-raisons-
investir-en-France-juillet-2013.pdf (02.02.2014). 
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- al doilea oraş european cel mai inovant şi 
creativ (Innovation Cities TM Top 100 
Index, 2012- 2013) ; 

- cel de al 2-lea pol mondial pentru 
gestiunea activelor financiare (Paris 
Europlace, 2012) ; 

- prima destinaţie a turiştilor străini (OMT, 
2013). 

Europeanul cel mai bogat este 
francezul Bernard Arnault, propietarul 
grupului de lux LVMH (a 4-a avere 
mondială conform Forbes) şi a doua cea 
mai bogată femeie din lume este de 
asemenea de origine franceză Liliane 
Bettencourt, moştenitoarea şi prima 
acţionară a grupului L'Oréal. 

Totuşi, în anul 2012, Franţa s-a 
situat pe locul 35 în lume în functie de 
PIB-ul/ locuitor şi paritatea puterii de 
cumpărare 1 şi a 9-a putere economică 
mondială în funcţie de paritatea puterii de 
cumpărare.2 

Franţa a pierdut două locuri într-un 
an şi cinci în doi ani în clasamentul 
competititivităţii  şi a inovaţiei. Conform 
Forumului Monetar Internaţional, Franţa 
este cea de a cincea putere economică 
mondială dacă se ia în considerare PIB-ul, 
şi a 23 –a putere globală în ceea ce priveşte 
competititivitatea. Topul a fost realizat de 
Forumul economic mondial luând în 
considerare 100 de indicatori pentru 148 de 
state studiate.3 

Tot acest Forum a stabilit că Franta 
se situează pe locul  4 în lume privind 
infrastructura, locul 15 – învăţământul 
superior în matematică şi ştiinţe şi locul 5 
în lume  pentru şcolile de comerţ şi 
gestiunea afacerilor. 

                                                 
1 The World Factbook Country Comparison : GDP 
- per capita (PPP) la 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2004rank.html (12.01.2014) 
2 Économie Française En 2013 la 
http://www.etudier.com/dissertations/%C3%89cono
mie-Fran%C3%A7aise-En-2013/527248.html 
(12.03.2014). 
3 Compétitivité : la France, 23e mondiale, perd 
encore deux places la 
http://finances.fr.msn.com/comp%C3%A9titivit%C
3%A9%C2%A0-la-france-23e-mondiale-perd-
encore-deux-places (10.02.2014). 

Deşi Franţa  a atras un numar 
important de investiţii străine, în topul 
privind  incitaţiilor fiscale pentru atragerea 
investiţiilor aceasta ocupă locul 137, 
relaţiile dintre patronat şi salariaţi locul 
135, iar prelevările obligatorii locul 134.4  

 
Efectele globalizării asupra societăţii 
franceze 

Globalizarea a produs beneficii 
solide Franţei în special la nivelul 
comerţului industrial şi de servicii.  

De asemenea, în ultimii 10 ani, Franţa a 
constituit una dintre destinaţiile cele mai 
atractive pentru investiţiile străine directe. 
Fluxul mare de investiţii străine directe au 
stimulat competitivitatea şi beneficiile 
multinaţionalelor franceze, crearea de 
locuri de muncă, precum şi creşterea 
veniturilor muncitorilor francezi.5 

Mai mult, marea mobilitate a forţei 
de lucru la nivelul UE a furnizat 
întreprinderilor franceze noi surse de 
cerere şi de ofertă – imigranţii veniţi în 
Franţa compensând îmbătrânirea 
populaţiei. 

Exporturile din ţările în dezvoltare 
au creat presiune pe producţia locală 
franceză, pusă în situaţia de a face faţă unei 
concurente acerbe privind preţul, însă 
consumatorii francezi au avut de câştigat 
întrucât aceştia au beneficiat de o 
diversitate mai mare de produse 
comercializate la preţuri mai mici. Ratele 
scăzute ale dobânzii au susţinut o creştere 
reală în Franţa, de costul inferior al 
capitalurilor beneficiind în special 
corporaţiile şi consumatorii. 

Cât priveşte piaţa muncii, şomajul 
constituie o problemă majoră la nivelul 
societăţii franceze, acesta atingând nivelul 
de 10.5% în Franţa metropolitană şi de 10, 

                                                 
4 Ibidem 
5 Daniel Hamilton, Joseph Quinlan, La France face 
à la mondialisation, Center for Transatlanitic 
Relations, 2008 la 
http://www.euractiv.fr/sites/all/euractiv/files/docs/F
rance_face_a_la_mondialisation.pdf (14.03.2014). 
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9 în teritoriile franceze de peste mări 
(DOM).1 

 
Participarea Franţei la comerţul 
internaţional 

În perioada 2008 – 2013, evoluţiile 
comerţului mondial au fost influenţate de 
criza economică mondială, iar exporturile 
franceze de bunuri au fost vizibil afectate. 
Între anii 2008 – 2012, schimburile de 
bunuri din Franţa au fost mai dinamice cu 
Asia şi cu ţările emergente decât cu ţările 
dezvoltate. În primul semestru al anului 
2014, schimburile de bunuri provenite din 
Franţa au fost deficitare în toate regiunile 
lumii cu excepţia Orientului Apropiat şi 
Mijlociu şi al Americii de Sud.  

Uniunea Europeană şi Asia rămân 
în continuare principalii parteneri 
comerciali ai Franţei reprezentând 80% din 
totalul exporturilor, totuşi în ultimii  ani se 
constată o descreştere a fluxurilor 
comerciale între Franţa şi Europa, şi o 
reorientare către zonele emergente.2 

Asia - Oceania este cel de al doilea 
partener comercial al Franţei, având o 
creştere medie de 7.3% în ultimii cinci ani. 
Exporturile faţă de această regiune au 
progresat mai repede decât importurile 
între anii 2008 – 2012 (respectiv +9.8% şi 
+5.2%), dar deficitul comercial există chiar 
dacă s-a redus cu 1.3mld Euro în perioada 
vizată, atingând valoare de 24.8 mld Euro 
în 2012.3 

Continentul american constituie cel 
de al treilea partener comercial al Franţei, 
dar importurile din această regiune cresc 
mult mai rapid decât exporturile, deficitul 
bilateral reducându-se cu 3.4mld Euro între 
anii 2008 şi 2012, fiind -4.2 mld Euro în 
2012. Comerţul cu America Latină a 
progresat în medie cu 1,8% în perioada 
2008-2012, dar exporturile franceze în 
                                                 
1 Le taux de chômage continue de grimper au 
troisième trimestre în „Le Figaro”, din data de 
05.12.2013. 
2 Bilan semestriel du commerce extérieur. Premier 
semestre 2013, 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/389289 
(10.02.2014). 
3 Projet de loi de finances pour 2014 : Économie, la 
http://www.senat.fr/rap/a13-157-4/a13-157-
418.html (17.03.2014). 

această zonă sunt mai dinamice decât 
importurile ceea ce conduce la un excedent 
comercial din 2008 în progresie de +1.3 
mld Euro.4 

Comerţul exterior cu Africa 
contribuie pozitiv la balanţa comercială a 
Franţei, însă cu o valoare destul de mică. 
La nivel regional, vânzările franceze 
destinate Africii de Nord sunt bine 
orientate (+9.1%), comerţul cu Africa sud-
sahariană, ce reprezintă 30% din vânzările 
Franţei spre Africa sunt stabile (-0.02%), 
în timp ce comerţul cu Africa austeră 
scade, scădere determinată mai ales de 
industria faramaceutică insuficient 
dezvoltată în această regiune. 

În ceea ce priveşte Orientul 
Apropiat şi Mijlociu, în primul semestru al 
anului 2013 excedentul comercial aproape 
s-a dublat faţă de primul semestru 2012, 
atingând 1.9 mld Euro faţă de 1.1 mld 
Euro. Scăderea importurilor (-11.9%) în 
special în ceea ce priveşte energia, explică 
în mare măsură această evoluţie.  

Franţa este un importator de materii 
prime şi bunuri de consum şi un exportator 
de echipamente şi servicii. Exportă bunuri 
cu un înalt conţinut în munca calificată şi 
importă bunuri cu un înalt conţinut în 
munca puţin calificată. Chiar şi în acest 
context, Franţa se simte ameninţată de 
delocalizarea activităţilor de producţie, 
care sunt adesea considerate răspunzătoare 
pentru şomajul crescut al muncitorilor 
necalificaţi.5 
 
Fluxurile de investiţii străine directe 

Globalizarea a creat un flux de 
investiţii străine directe robuste, iar Franţa 
a fost unul dintre principalii beneficiari, 
mai ales după 1990. În anul 2011, Franţa 
ocupa locul 9 în topul mondial al ţărilor 
destinaţie pentru investiţiile străine directe. 
În ceea ce priveşte primirea investiţiilor 
străine directe creatoare de locuri de 
muncă, Franţa ocupa locul 3 la nivel 
european şi primul loc pentru proiectele 
industriale.6 
                                                 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6Tableau de bord de l’attractivité de la France 
(édition 2012) la 
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La sfârşitul anului 2012, Franţa 
ocupa locul 4 în lume privind stocul 
mondial de investiţii directe făcute în 
străinătate, după SUA, Marea Britanie şi 
Germania. În acelaşi an, fluxul de investiţii 
franceze în străinătate a fost de 28 miliarde 
Euro faţă de 35 miliarde Euro în 2011, 
transformând Franţa în al 11 investitor 
mondial şi al 3-lea la nivelul UE, după 
Marea Britanie şi Germania.  

Principalele state de destinaţie pentru 
investiţiile franceze au fost statele 
industrializate: Marea Britanie, Italia, 
Belgia şi SUA, iar dintre statele emergente 
pe primul loc situându-se Rusia urmată de 
Brazilia. 

Externalizarea activităţilor de 
producţie în ţări în care costurile de 
exploatare sunt scăzute, au permis 
înterprinderilor franceze să îşi amelioreze 
profitabilitatea şi productivitatea globală.  

În 2010, mai mult de 2500 de grupuri 
franceze, exceptând sectorul bancar, 
posedau cel puţin o filială în străinătate. 
Grupurile multinaţionale franceze deţineau 
mai mult de 33 300 filiale în străinătate, 
având aproape 5 milioane de salariaţi si 
realizând o cifră de afaceri de 78 miliarde 
Euro şi un produs net bancar de 62 
miliarde Euro.1 

Fluxul de investiţii străine directe în 
Franţa au crescut foarte mult în 2011 
pentru a atinge 26.5 miliarde Euro, (cu 
+74% faţă de 2010), suma apropiată de 
nivelul lor mediu dinainte de criză.2 

Conform Agenţiei Franceze pentru 
Investiţiile Internaţionale (AFII), în 2012, 
698 proiecte de implementare  de origine 
străină au fost înregistrate în 2011, faţă de 
782 în 2010, contribuind la crearea a peste 
28000 de locuri de munca în Franţa.  Acest 
an a fost cel mai bun din ultimii 5 ani dacă 
se are în vedere investiţiile provenite din 

                                                                       
https://www.tresor.economie.gouv.fr/6384_tableau-
de-bord-de-lattractivite-de-la-france-edition-2012 
(15.02.2014).  
1 Investissements français à l'étranger la 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/investissement
s-francais-a-letranger/2 (02.02.2014). 
2 Investissements étrangers en France, la 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/investissemen
ts-etrangers-en-france (19.02.2014). 

mai multe state precum SUA (156 de 
proiecte de investiţii – cu 5% mai mult 
decât în 2011 şi 12% mai mult decât în 
2010), Italia (63), Olanda (24), Rusia (10), 
precum şi din statele emergente (8%). În 
2012, SUA reprezenta primul investitor 
străin în Franţa cu 22% de investiţii 
creatoare de locuri de muncă în Franţa, faţă 
de Germania (16%).3 

 
Globalizarea şi piaţa muncii 

Dat fiind faptul că Europa va pierde 
în deceniul următor 60 de milioane de 
muncitori, impactul îmbătrânirii populaţiei 
ar putea reduce creşterea producţiei 
potenţiale medii a Europei până la 
jumătate, până în anul 2040, fără 
implementarea unor reforme structurale. 
Însă fenomenul globalizării poate să ofere 
soluţii în acest sens. Situaţia în Franţa este 
mai bună decât în majoritatea statelor 
comunitare, graţie unei rate de naştere 
crescute şi a fluxului de imigranţi.4 

În 2010, Eurostat estima că 7.2 
milioane de străini imigranţi trăiesc în 
Franţa, reprezentând 11.1% din totalul 
populaţiei. Dintre aceştia, 5.1 milioane 
(7.8%) s-au născut în afara UE iar 2.1 
milioane (3.3%) sunt  născuţi într-un stat 
membru UE.5 

De asemenea, în cercetare, Franţa 
beneficiază de efectele globalizării. Astfel 
1 tânăr cercetător din 5 (20%) îşi începe 
carierea în străinătate în conformitate cu 
datele oferite de Asociaţia Inginerilor şi a 
Oamenilor de Ştiinţa din Franţa, iar 80 000 
de studenţi francezi pleacă în fiecare an să 
studieze în străinătate, în timp ce Franţa 
primeşte alţi 285 000 studenţi străini. În 
acest context, talentele străine devin 
esenţiale pentru cercetarea franceză, 

                                                 
3 La France est restée attractive pour les 
investisseurs étrangers en 2012  la 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/6961_la-
france-est-restee-attractive-pour-les-investisseurs-
etrangers-en-2012 (05.03.2014). 
4 Daniel Hamilton, Joseph Quinlan, op.cit. 
5 Katya Vasileva, 6.5% of the EU population are 
foreigners and 9.4% are born abroad, Eurostat 
2011, la 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPU
B/KS-SF-11-034/EN/KS-SF-11-034-EN.PDF 
(05.02.2014). 
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deoarece ele reprezintă 41% dintre 
doctoranzii din Franţa.1 

 
Globalizarea şi consumatorii francezi 

Cum globalizarea are ca rezultat 
importuri de produse la costuri inferioare, 
diversitate mai mare a produselor, 
reducerea structurală a inflaţiei, rata 
dobânzii inferioară şi creşteri reale ale 
venitului, se poate concluziona că 
consumatorii francezi au beneficiat de 
acest fenomen. 

Importurile produselor la costuri 
inferioare presupune preţuri mai bune 
pentru consumatori, creşterea ofertei de 
produse provenite din import permite 
consumatorilor accesul la produse mai 
variate. De asemenea, creşterea reală a 
veniturilor semnifică mai mulţi bani în 
buzunarul consumatorului, iar o inflaţie 
structurală inferioară presupune şi mai 
mulţi bani pentru consumatori. 

Conform unor specialişti, două treimi 
din profitul consumatorilor sunt atribuite 
faptului că coşul de produse inportate de 
către Franţa din ţările în dezvoltare s-a 
lărgit.2 

 
Globalizarea şi muncitorii francezi 

Efectele globalizării asupra 
populaţiei active franceze este inegală. 
Dacă pe de o parte, unii au profitat de 
fluxurile importante de capital şi investiţii, 
pe de altă parte alţii au avut de pierdut ca 
urmare a delocalizării activităţii de 
producţie şi externalizării ei în alte state. În 
acest sens, mai puţin de 7% din pierderile 
locurilor de muncă în Franţa sunt cauzate 
de delocalizare, în ultimii patru ani.3  

Preferinţa pentru globalizare este cea a 
managerilor şi a şefilor de întreprinderi ce 
doresc integrarea activităţii lor în economia 
mondială şi dirijarea economiei franceze 
către liberalismul economic. Pe de altă 
parte, cei care susţin protectionismul 

                                                 
1 Les jeunes diplômés français: à fond la 
mondialisation! la 
https://www.manpowergroup.fr/les-jeunes-
diplomes-francais-a-fond-la-mondialisation/ 
(19.03.2014). 
2 Daniel Hamilton, Joseph Quinlan, op.cit. 
3 Ibidem 

economic sunt în special muncitorii 
necalificaţi. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul 
că rigiditatea de pe piaţa muncii din Franţa 
face dificilă reorientarea muncitorilor ce şi-
au pierdut locul de muncă ca urmare a 
delocalizării, precum şi ocuparea unui loc 
de muncă în alte industrii.  De aceea, 
întrebarea este dacă Franţa va fi capabilă să 
dezvolte o strategie care să permită crearea 
unor locuri de muncă în industriile de 
viitor, capabile să înlocuiască locurile de 
muncă din industriile necompetitive, în 
contextul în care principalii săi competitori 
mondiali şi-au adaptat economiile la jocul 
globalizării. 

 
Globalizarea şi întreprinderile franceze 

Globalizarea a permis ca 31 de 
societăţi franceze să figureze printre 
primele 100 de mari întreprinderi 
europene, iar 39 de întreprinderi printre 
primele 500 de companii din lume în 
funcţie de cifra de afaceri în Forbes. 4  

Întreprinderile franceze au fost 
capabile să exploateze o varietate în 
creştere de pieţe accesibile datorită 
globalizării. Creşterea nivelului comerţului 
şi a investiţiilor transfrontaliere a permis 
stimularea vânzărilor şi a profiurilor pentru 
numeroase întreprinderi franceze. În 
ultimii 10 ani, acestea au înregistrat un 
boom datorat în mare masură globalizării 
în ciuda ostilităţii cu care este privit acest 
fenomen de către francezi. 

Numeroase întreprinderi cotate la 
CAC 40 realizează două treimi din 
activitatea lor şi angajează două treimi din 
personal în exteriorul Franţei. Investiţiile 
făcute în străinătate, la rândul lor, pot 
consolida întreprinderile franceze în 
Franţa. 

Multe întreprinderi franceze sunt 
lideri mondiali  în sectoarele lor de 
activitate, un avantaj concurenţial ce a 

                                                 
4Olivier Marteau, L'étrange défaite de la France 
dans la mondialisation la 
http://www.atlantico.fr/editions/books/etrange-
defaite-france-dans-mondialisation-partie-1-nos-
faux-champions-cac-40-olivier-marteau-atlantico-
editions-904393.html 12.01.2014. 
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atras investiţii străine pentru a atribui mai 
multe capitaluri bursei franceze.1 
 

Efectele globalizării asupra identităţii 
culturale franceze 

În contextul globalizării Franţa a fost 
unul dintre statele cele mai ataşate ideii de 
protejare a identităţii culturale naţionale. 

Limba franceza este cea mai veche 
limbă dominantă la nivel mondial, 
francezii fiind nostalgici după timpul în 
care Europa vorbea franceză, când lumea 
în care conducătorii de întreprinderi se 
exprimau în franceză, şi în care Marea 
Britanie, apoi jumătate din America de 
Nord vorbea franceza.2 

Popularitatea unei limbi este strict 
condiţionată de demografie, iar cum 
demografia francofonă a început să se 
reducă din mijlocul secolului al XVIII-lea, 
începând cu această dată şi limba franceză 
a început să-şi piardă din popularitate. 

Globalizarea şi revoluţia informaticii a 
reprezentat o ameninţare pentru limba 
franceză şi nu numai, întrucât aceasta a 
impus dominanţa limbii engleze.3 

 
Percepţia negativă a francezilor faţă de 
globalizare 

În cazul Franţei, deşi este unul 
dintre câştigătorii fenomenului globalizării, 
cetăţenii privesc cu multă reticenţă şi chiar 
acuzativ globalizarea pe care o consideră 
răspunzătoare pentru pierderea locurilor de 
muncă, desindustrializare, delocalizare, 
pierderea identităţii culturale şi naţionale, 
traficul de droguri, etc. 

Conform statisticilor efectuate, puşi 
să evoce în mod spontan cuvintele şi ideile 
ce le vin în minte când se gândesc la 
globalizare, francezii citează mai întâi 
cuvântul şomaj. Astfel, globalizarea este 
percepută  mai întâi drept o ameninţare 
pentru francezi, considerând că ea aduce cu 

                                                 
1 Daniel Hamilton, Joseph Quinlan, op.cit. 
2 Gabriel de Broglie, Le chances du français, la 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=
DEBA_136_0157 (17.01.2014). 
3 Gabriel de Broglie, Le mouvement des langues la 
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2002/
broglie.htm (17.01.2014). 

sine concurenţa acerbă, delocalizarea, 
sărăcia.4 

Astfel, 50% dintre francezi 
consideră globalizarea drept o ameninţare, 
în timp ce 37% din populaţie o văd drept o 
oportunitate, conform unui sondaj TNS 
Sofres, publicat pe 6 noiembrie 2011.5 
Dacă se are în vedere preferinţele politice 
ale francezilor, 53% dintre simpatizanţii 
PS (Partidul Socialist) văd globalizarea 
drept o ameninţare, 37% dintre 
simpatizanţii UMP (Union pour un 
Mouvement Populaire), 66% dintre 
partizanii Frontului de Stânga şi 75% 
dintre cei ai Frontului Naţional consideră 
acest lucru. Pe de altă parte, 56% dintre 
simpatizanţii UMP consideră că 
globalizarea este o oportunitate. 

În mod paradoxal, 78% dintre 
francezi susţin favorizarea liberului schimb 
şi participarea Franţei la comerţul 
internaţional, dar în acelaşi timp 75% 
dintre ei doresc aplicarea de măsuri 
protecţioniste aplicate la nivel european, 
iar 68% doresc aplicarea acestor măsuri 
pentru Franţa.6 

În acelaşi sens, dintre cei 68% ce 
doresc aplicarea de măsuri protecţioniste 
pentru Franţa, 35% consideră această 
măsură ca fiind realizabilă şi realistă, în 
timp ce 33% sunt conştienţi că deşi este de 
dorit să se aplice măsuri protecţioniste, ele 
nu se pot aplica în contextul actual. 

De asemenea, 92% dintre francezi 
consideră că întreprinderile care şi-au 
delocalizat activitatea trebuie să 
ramburseze ajutoarele publice primite.7 

De asemenea, deşi Franta este încă 
a 5-a putere mondială, numai 34% dintre 
francezi consideră că ţara lor este bine 
plasată pentru a face faţă competiţiei 

                                                 
4 Sondage: La France rayée du paysage 
géopolitique dans 20 ans la http://www.grenoble-
em.com/4939-actualite-sondage--la-france-rayee-
du-paysage-geopolitique-dans-20-ans-1.aspx 
(14.03.2014). 
5 La mondialisation, une menace pour la moitié des 
Français, în „Le Monde” din data de 06.11.2011. 
6 Ibidem 
7 Jean-Claude Bourbon, Les Français sont fâchés 
avec la mondialisation în „Le Monde” din data de 
26.01.2011. 
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mondiale1 comparativ cu 77% dintre 
germani sau 79% dintre australieni. 
 
Strategia Franţei în contextul 
globalizării 

Unul dintre punctele strategice prin 
care Franţa încearcă să îşi păstreze locul în 
topul economiilor lumii este 
implementarea unui ecosistem favorabil 
dezvoltării industriale, iar reforma fiscală 
joacă un rol esenţial în acest sens. Din 
acest punct de vedere se impun 
următoarele măsuri: 
‐ reducerea cotizaţiile sociale ce au 

îngreunat considerabil costul muncii în 
Franţa şi care frânează industiile de vârf 
încurajând activităţiile cu valoare 
adaugată scăzută; 

‐ reducerea taxei profesionale, considerată 
responsabilă de frânarea capitalului şi a 
investiţiilor străine în Franţa, precum şi 
de afectarea reconverisiei industriilor în 
declin; 

‐ reducerea taxei pe impozit pentru 
societăţi, reducerea fiscalitătii 
dividendelor, etc.2 

De asemenea, având în vedere 
faptul că Franţa este unul dintre statele cele 
mai reglementate din OCDE, statul trebuie 
să intervină pentru a simplifica “viaţa” 
întreprinderilor şi a atrage şi mai mulţi 
investitori străini. În acest sens, reforma 
codului muncii şi a codului pieţelor publice 
este de actualitate, iar relaţia 
întreprinderilor mici şi mijlocii cu 
administraţia publică ar putea fi 
ameliorată. O altă reformă în acest sens ar 
fi şi fluidizarea funcţionarii pieţei muncii şi 
reducerea impactului social al 
restructurărilor. 

Susţinerea politicii de inovare este 
deosebit de importantă pentru viitor, 
deoarece în contextul globalizării, mai 
mult ca oricând, politica industrială este 
strâns corelată de politica de inovare. În 

                                                 
1 Ibidem 
2 Guillaume Thibault, Quelle strategie industrielle 
pour la France? la 
http://www.consulendo.com/Quelle-politique-
industrielle-pour.html 12.03.2014. 
 

acest sens se recomandă o descentralizare a 
activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Susţinerea întreprinderilor într-o 
manieră graduală la nivel naţional şi 
european - mai exact susţinerea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, dar 
totodată şi susţinerea emergenţei 
« campionilor europeni » - face parte din 
strategia franceză privind politica 
industrială pentru a face faţă fenomenului 
globalizării. 

Astfel, în contextul unei pieţe 
globale, întreprinderile franceze lider la 
nivel european, ar trebui să fie susţinute 
pentru a fi apte să facă faţă concurenţei 
americane şi japoneze. 

Apărarea intereselor industriale 
franceze în contextul mondializării şi 
solicitarea unei echităţi în relaţiile 
economice internaţionale este un alt aspect 
al strategiei franceze. Acest lucru 
presupune ajutarea întreprinderilor 
franceze să sesizeze oportunităţile 
mondializării, dar şi protejarea acestora de 
excesele globalizării. În acest sens, Franţa 
susţine reglementările internaţionale ce 
vizează o mai mare transparenţă a 
fluxurilor financiare internaţionale precum: 
lupta împotriva paradisurilor fiscale şi 
definirea unui cod de conduită în ceea ce 
priveşte transparenţa în cadrul FMI.3 

O altă măsură ce vizează 
exporturile franceze, ar fi orientarea către 
noi pieţe de desfacere. Cum cea mai mare 
parte a exporturilor Franţei merg spre UE, 
iar piaţa europeană nu mai are de ceva 
timp o creştere dinamică, este recomandat 
ca Franţa să găsească noi pieţe de 
desfacere în Asia, Orientul Mijlociu şi 
Africa 
 
Atitudinea Franţei față de Europa în 
contextul globalizării 

Pentru francezi, subiectul 
globalizării este strâns legat de cel al 
Europei. Pentru o parte din populaţie, 
Europa este cea care protejează modelul 
social european de fenomenul globalizării, 
în timp ce pentru o alta, Europa este calul 
troian al globalizării liberale, fortând  

                                                 
3 Ibidem 
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Franţa să adopte reforme ce îi afectează 
suveranitatea naţională şi specificitatea 
franceză. 

Dacă în septembrie 1992, 
preşedintele francez François Mitterrand 
conştientiza faptul că viitorul Franţei 
trebuie să fie strâns legat de cel al 
construcţiei europene în contextul 
globalizării spunând francezilor că: „O 
Europă puternică vă va proteja mai bine”1, 
în 2005 francezii spun « Nu » unei Europe 
federale, considerând că aceasta ar aduce 
mai multe inconveniente decât avantaje 
Franţei. 

Totuşi, o Uniune Europeană 
puternică, ce reprezintă un actor autonom 
pe scena mondială, capabilă să vorbească 
pe o singură voce la nivel global ar fi de 
dorit pentru statele membre şi în speţă 
Franţa, deoarece acestea luate individual, 
nu mai au capacitatea de a gestiona 
probleme de importanţă globală. 

De asemenea, în anul 2012, 
Uniunea Europeană a avut un PIB cumulat 
al celor 27 de state membre mai mare decât 
cel al Statelor Unite, fiind prima zonă de 
atragere a investiţiilor internaţionale (de 
două ori mai multe decât cele atrase de 
SUA).2 

Consolidarea capacităţii 
tehnologice a Europei Unite reprezintă un 
factor de interes pentru Franţa, conştientă 
că doar în sânul unui mediu inovant 
competitiv, va fi capabilă să-şi 
îmbunătăţească competitivitatea 
tehnologică pentru a face faţă concurenţilor 
săi internaţionali. 

La ora actuală, UE presupune o 
reţea de 1.5 milioane de cercetători cu 
100.000 mai mulţi decât în SUA şi dublul 
efectivelor din Japonia.3 

Având în vedere că viziunea actuală 
dominantă la nivelul Uniunii Europene este 
cea a Europei liberale, ce doreşte adaptarea 
societăţilor europene la exigenţele 
globalizării, evoluţia actuală a Franţei spre 

                                                 
1 Hassen Ghanty, La grande manipulation du débat 
sur l’identité nationale, în „Le Quotidien ”, din data 
de 11.03.2011. 
2 Une économie performante au cœur de l'Europe, 
Loc. cit. 
3 Ibidem 

liberalism presupune punerea în 
conformitate a legislaţiei franceze cu 
normele europene. 

Însă, cum diversitatea europeană 
împiedica Uniunea Europeană să 
vorbească pe o singură voce la nivel 
global, statele membre având uneori 
interese ambigue, un consens comunitar 
este dificil de realizat. În această situaţie, 
strategia Franţei în Europa devine şi ea 
ambiguă, ezitând între două direcţii: una de 
rezistenţă la proiectul Europei federale, 
pentru a-şi asigura protecţia socială, 
sistemul său fiscal, serviciile publice, şi 
politica sa industrială strategică. Cea de a 
doua direcţie constă în acceptarea de către 
Franţa a transferului de competenţe 
naţionale către o Europă gestionată în mod 
democratic.  

În ceea ce priveşte raportul istoric 
Franta- Germania în sânul construcţiei 
europene şi la nivel mondial, dacă în anii 
marilor progrese comunitare acesta a fost 
unul echilibrat - fapt ce a permis o serie de 
reforme la nivel european, în ultimii 7 ani, 
Franţa pare să fie influenţată de Germania. 

Astăzi, se constată că raportul 
franco-german este unul dezechilibrat în 
detrimentul Franţei, care afectată de criza 
economică şi monetară, pare că nu mai are 
un cuvânt de spus în faţa reformelor 
comunitare iniţiate de către Germania.  

Totuşi, odată cu alegerea preşedintelui 
François Hollande, Franţa a căpătat o 
poziţie de forţă, întrucât acesta a pus punct 
politicii de riguoare economică şi monetară 
susţinută de Germania, lansând o politică 
de creştere şi relansare economică, agreată 
ulterior la nivel comunitar şi de alte state 
membre. 

Cum la nivel mondial, în ultimii ani 
Franţa a pierdut cote de piaţă în favoarea 
celorlalte puteri industriale şi mai ales în 
faţa Germaniei, este de dorit ca în viitor 
aceasta să devină din nou competitivă pe 
segmentele vizate, precum şi să-şi 
îmbunătăţească raportul politic de forţă 
faţă de Germania pentru a continua să aibă 
un cuvânt greu de spus la nivel comunitar 
şi global. 
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MEASUREMENT SYSTEMS TO ASSESS THE LEVEL 

OF MARKET GLOBALIZATION 
 
Title: MEASUREMENT SYSTEMS TO ASSESS THE LEVEL OF 

MARKET GLOBALIZATION 
Abstract: The interconnections between global companies and global trade relations 

are revealed in the article. It is depictured that the global trade and 
relations between the global companies on the global markets enclose all 
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The world economy is notable for 

internationalization of the economic life in 
the form of integration – that is unification 
of markets and businesses of certain 
countries within the free trade and 
entrepreneurship zone, which creates 
preconditions for transnationalization – an 
interplay of economies of different 

countries as a result of creation of the 
transnational capital operating in all 
segments of national industry markets and, 
eventually, for a higher level of 
internationalization – that is formation of 
global markets. 

T. Levitt has determined that deep 
transformations in technology, including 
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communication, information as well as 
formation of common consumer 
preferences in most countries of the world, 
despite cultural differences, lead to the 
emergence of global markets of 
standardized consumer goods, due to 
which companies have to change the 
strategy of their activities from 
transnational to global1. Among reasons 
for globalization of competitive relations 
and changes in strategies from 
transnational to global T. Levitt identifies 
the following ones2: 
- deep transformations in technology, 
notably, in communication and 
information; 
- formation of common consumer 
preferences in most countries, despite 
cultural differences ; 
- standardization of consumer products; 
- emergence of global industries and 
markets. 

In 1987 K. Ohmae also arrived at 
similar conclusions having identified the 
following causes of globalization of 
competitive relations characterizing the 
markets of industrialized countries in 
Europe, North America and Japan (the so-
called Triad)3: 
- on the part of consumers due to the 
increasing similarity of their needs and 
desires, on the one hand, and due to the 
development of ways of communication, 
transportation and tourism, on the other 
hand, an increasingly more homogeneous 
market of potential "global goods" that is 
attractive to companies due to the added 
effect of the scale of production, 
advertising, etc. is being shaped; 
- transnational segments of consumers 
attractive to international firms emerge in 
the markets; 
- rapid dissemination of the technological 
progress leads to the necessity to sell new 
products simultaneously in all markets 

                                                 
1 Theodore Levitt, The Globalization of Markets, 
”Harvard Business Review”, No. 61, May-June, 
1983, pр. 92-102 
2 Ibidem 
3 Kenichi Ohmae., The Triad World View, ”The 
Journal of Business Strategy”, Vol. 7, Issue 4, 
1987,  pp.8 - 19 

because competitors can get dominant 
positions in one of them by creating a 
similar product; 
- only the scale of the global market can 
provide a reduction in the high cost of 
goods production. 

M. Porter in his study "Competitive 
Strategy" also identifies trends and 
external factors of competition 
globalization4: 
 - elimination of differences between 
countries in such areas as income rates, 
cost of production factors, energy 
resources, marketing methods, and 
distribution channels, which is partially 
due to the aggressive policies of 
multinational companies distributing their 
methods worldwide; 
- an aggressive industrial policy in order to 
stimulate production in certain sectors of 
the economy and eliminate less desirable 
activities; recognition and protection of the 
most important assets on the part of the 
state; 
- free relocation of technology, emergence 
of new large markets; 
- reduction of transportation and storage 
costs, rationalization or changes in 
distribution channels; 
- competition on the part of companies 
from newly industrialized countries; 
- increasing economy due to the scale of 
production; 
- changes in the value of inputs; 
- weakening of differences between 
economic and social conditions in different 
countries; 
- alleviation of government restrictions 
including abolition of quotas, tariffs, 
promotion of international cooperation on 
the technical basis and so on. 

Thus, the formation and development 
of global industrial markets, in our view, is 
influenced by the following factors: 

1. Technological transformations in 
industries’ operation: 
 - the development of information 
technology on the basis of microelectronics 
and telecommunications; 

                                                 
4 Michael Eugene Porter, Competitive Strategy, 
Osnovy, Kyiv, 1997,  pp. 292-301 
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- drastic reduction in costs of processing, 
storage and transmission of information; 
- broadening of the possibilities of 
application of microelectronics in various 
products and systems, including 
automobiles, medical equipment, 
household and industrial equipment, as 
well as in telecommunications. 
     2. Economic benefits of expanding 
market boundaries. 
- the positive effect of scale in production, 
marketing, advertising, etc.; 
- the need to sell new products 
simultaneously in all markets due to the 
possibility of creation of similar products 
by competitors; 
- elimination of differences between 
countries in such areas as income rates, 
cost of inputs, energy resources, marketing 
techniques, channels of distribution; 
- creation of new means of goods 
transportation and reduction of transaction 
costs; 
- increase in output due to the effect of 
scale and search of markets to sell these 
products. 
     3. Changes in consumers’ tastes and 
preferences. 
- similarity of consumers’ preferences 
around the world leading to standardization 
of products in the markets; 
- formation of transnational customer 
segments; 
- perfect awareness of the products 
manufactured worldwide due to 
advertising on the Internet; 
- costs reduction, including time and travel 
between countries and continents; 
- strong impact of advertising on creation 
of a standardized demand worldwide. 
     4. External factors. 
- reduction of differences between 
economic and social conditions in different 
countries; 
- liberalization of access to markets by 
foreign companies; 
- removal of barriers to market access on 
the part of the state, etc. 

The development of competitive 
relations on the global scale takes place in 
the global markets and among global 
companies. 

Subjects of global markets are global 
companies. M. Porter was one of the first 
to suggest a division of companies into 
multinational (transnational) and 
multilocal1. Differences between them, 
according to M. Porter, are presented in 
Table 1. 

Nowadays multinational companies 
are called global. An intense global 
competition also lays the foundation for 
emergence of international strategic 
alliances (ISAs), including alliances of 
horizontal and vertical types, alliances on 
distribution, diversified family alliances, 
and diversified long-term alliances. Family 
diversified alliances are created first with 
organizations that produce complementary 
goods – for example, agreements between 
major airlines serving long-distance routes 
with smaller carriers serving short regional 
routes, and secondly, with companies 
producing goods that can be considered as 
substitutes, such as between companies 
providing fixed telephony and mobile 
operators in order to increase the capacity 
of their networks. Prospective diversified 
alliances are established with organizations 
that are engaged in unrelated activities, 
among which blurring of boundaries, 
usually as a result of innovation, is 
potentially possible (or it already exists). It 
promotes the exchange of technology and 
management experience. For example, 
such companies as Microsoft, Sega (video 
games producer), Dream Walks SKG (film 
production) have created alliances with the 
aim of access to information technologies 
and entry into the market of entertainment 
services. 

Over the last years it is getting more 
and more common to create international 
alliance networks (IAN) – associations of 
more than two companies operating in 
different countries and linked by formal 
and informal agreements on cooperation. 
They are also called "multicompany 

                                                 
1 Michael Eugene Porter, On Competition, 
Yzdatel'skyy dom "Vyl'yams",  Moskva, 2005, pp. 
361-362 
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alliances" or "clusters"1. At the end of 
1980’s they were primarily forming on the 
market of entertainment services and 
multimedia. At the beginning of the 
twentieth century such alliances are 
common in high-tech industries, notably in 
aviation, manufacturing of computers and 
software, etc.  

Differences between the strategies of 
global and multilocal companies are 
provided in Table 2. 

The global strategy is efficient when 
differences between countries are 
insignificant and competition is of global 
nature. It has advantages in terms of 
economies of scale, reduction of costs, 
coordination of activity, and pace of 
product development. 

Nowadays companies have to be 
global in order to remain competitive. 
However, many more global markets are 
still emerging that is why companies 
operate in terms of local trends, such as 
local tastes and habits of consumers, with 
government and regulatory bodies 
expecting that the company will be able to 
respond and adapt locally, at the same 
time, companies have to respond to global 
trends, for example, to the economy of 
scale, uniform consumer demand, global 
competition, homogeneity of products 
requiring global integration and 
standardization. 

Each of these variables can be 
considered as either strong or weak. 
Accordingly, four types of environment in 
which a company may find itself are 
created2: 
     1. The global environment in which 
forces of global integration are powerful 
while the need for local response is 
insignificant. At this, structural integrity is 
required from companies in such markets. 
This situation is characteristic of high-tech 

                                                 
1 Benjamin Gomes-Casseres, The alliance 
revolution. The new slope of business rivalry, 
Harvard University Press, Cambridge, 1996 
2 Goshel Sumantra, Noyria Nitin, Horses for 
Courses: Organisation Forms for Multinational 
Corporations, ”Sloan Management Review”, 
Winter 1993, pp. 23 – 35. 

product markets, where local forces do not 
exist or have no significant impact. 
     2. In multinational (or multiregional) 
environment local forces are strong while 
global ones are weak. The main factor of 
success in a market of this type is adapting 
to local conditions that is why companies 
choose a new type of behavior in each new 
environment. This category includes most 
of food markets, where consumer tastes 
and culinary traditions are important 
factors determining consumer behavior and 
preferences. 
     3. In the international environment both 
local and global forces are weak. An 
example of such an environment is the 
market of cement. On the one hand, this 
product is highly standardized both in 
production and in distribution, which 
reduces the necessity of local response – 
however, the cost of its production and 
transportation costs make global 
integration unreasonable. 
     4. The transnational environment is 
characterized by strong influence of local 
and global forces. Activity of a company in 
this case requires standardization and 
centralization, although with response to 
local conditions. For example, production 
of trucks by Volvo – Volvo Truck – while 
they were developed for the global market, 
minor design changes could be introduced 
if needed, since  the after-sales service is 
performed by local dealers. 

There is no clear definition of the 
global industry and the global market in 
academic literature so far, which is a 
serious impediment on the way to 
establishing a measurement system to 
assess the globalization level of industries 
and markets. Here are some definitions. 

T. Levitt has determined that features 
of global markets are, firstly, globalization 
of multinational companies due to changes 
in business strategy, and secondly, selling 
of standardized and high-tech products 
worldwide3. 

                                                 
3 Theodore Levitt, The Globalization of Markets, 
”Harvard Business Review”, No. 61, May-June 
1983, pр. 92-102 
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Table 1 

 
Characteristics of multilocal and multinational companies according to M. Porter 

 
Companies  Characteristics  

multilocal multinational 
Market that it serves multilocal global 
Company strategy different strategies applied for 

foreign markets  
it is centralized, but different aspects of 
operational data are decentralized or centralized 
depending on situation  

Competition between companies on certain 
national markets  

takes place between the global system of  
production and marketing resources of different 
multinational companies  

Company subsidiaries  function as strategically 
independent subdivisions, the 
operational activity of which is 
autonomous   

can specialize on production of only a certain 
part of the range of products, exchanging with 
other subdivisions of the system  

Headquarters of the 
companies 

coordinate financial management 
tools and marketing policy, they 
can centralize part of scientific 
research, developments, design, 
and manufacturing of individual 
components. 

have an international nature, it is the driving 
force behind an organization that increasingly 
goes beyond the traditional functions: 
representation, management and coordination. 

 
Table 2 

Description of strategies of global and multinational companies 
 

Companies  
Multinational Global 

Areas of application  Target countries and trade regions  A wide coverage of countries that are 
considered the most important  target 
markets  

Business strategy In compliance with conditions of each 
country there is a slight coordination as 
to duration or its complete absence  

A common basic strategy across the 
world. Slight adjustments to certain 
conditions if needed  

Product manufacturing 
strategy 

Products are oriented to the local demand Standardized products on the markets 
of all countries  

Production strategy Location of factories in different 
countries 
  

Location of factories with the 
purpose of gaining the competitive 
advantage in global markets: in 
countries with lower costs of 
resources, that provide minimization 
of transportation costs, that are close 
to the main markets or, in general, 
application of a small number of 
large factories to generate economy 
on the total scale 

Supply sources of raw 
materials and components  

The advantage is given to local suppliers  Suppliers from all countries of the 
world with the purpose of 
minimizating costs  

Decision making   In a decentralized manner Centralized 

     
M. Porter in his study "Competitive 

Strategy" argues that the global industry is 
the one in which strategic positions of 
competitors in the major geographic or 
national markets depend on their position 

in other markets1. This interpretation is 
very similar to the definition of an 

                                                 
1 Michael Eugene Porter, Competitive Strategy, 
Osnovy, Kyiv, 1997, pp. 280 
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oligopoly market and it is possible to 
accept the fact that global markets tend to 
have an oligopolistic structure, however, 
not all oligopolistic markets are global. 

The abovementioned interpretations 
do not provide a complete picture of what 
a global industry is, what characteristics it 
has or how to determine the level of 
globalization. 

An outstanding feature of the current 
global market is also the existence of 
networks, both on the part of consumers 
and producers. Based on network 
distribution of information and knowledge, 
as well as development of 
internationalization of the economic life 
the system of global market relations 
between economic entities acquires a new 
shape. A comprehensive system of the 
global market is being created changing 
the forms and methods of competition 
between companies. 

We believe that networks in the 
economic system at any level are sets of 
connections and mutual relations between 
entities comprising the network, designed 
to perform certain tasks on an equal 
footing. 

However, not every market that has 
network nature will be global. 

In their study “Global strategy: 
creating and sustaining advantage across 
borders” A. Inkpen and K. Ramaswany 
suggest certain features of global and 
multilocal industry markets (Table 3)1. 

Therefore, the characteristics of the 
global industry include the following: the 
global talent pool, cross-border teams, 
global communication channels.  
     Systematized features of global 
industrial markets and global companies 
are listed in Table 4. 

Thus, we believe that the global 
market is a market that is simultaneously 
notable for the following features: 1) 
global companies consisting of a network 
of autonomous structural units, selling 
standardized products and purchasing 

                                                 
1 Andrew C. Inkpen, Kannan Ramaswamy, Global 
strategy: creating and sustaining advantage across 
borders, N.Y.: Oxford University Press, 2006 

resources worldwide; 2) transnational 
consumer segments are formed on the 
basis of common consumer preferences in 
most countries of the world, while 
consumers have full awareness of the 
products through online advertising; 3) 
competitive relations cover the maximum 
possible number of national and regional 
markets in which goods are sold 
simultaneously, the same brands are 
available, while the competitors’ strategic 
positions in the major geographic or 
national markets depend on their position 
in other markets. 

In this context it is possible to 
provide the following definition of the 
global market. The global market is a 
market in which global companies sell 
standardized products worldwide, while 
competitive relations cover all markets and 
are based on strategic interaction between 
companies. 

A global company is a company that 
can be characterized by a network of 
independent structural units selling 
standardized products and buying 
resources around the world, it is a 
company that has a brand and a network of 
complementary products, as well as a 
single strategy and headquarters that do not 
depend on the country where the company 
is based. 

Based on the results of preliminary 
findings obtained in the theoretical and 
methodological descriptions of global 
processes and subjects of globalization 
creating an objective basis for their 
distribution in the world, based on the 
descriptive analysis of the components of 
globalization, a two-level approach to the 
development of an assessment system of 
the globalization level is proposed: 
      in terms of evaluation of the 
globalization level of a company; 
      in terms of determining the level of 
globalization of markets represented by 
relevant companies. 

This approach is caused by: first, 
the necessity to position companies in 
terms of their participation in the 
globalization of markets, and develop 
globalization processes in these companies, 
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secondly, by the necessity to position 
industry markets in statics and dynamics 
by the degree of penetration and 
proliferation of globalization on them, 
third, by the existence of groups of specific 
parameters allowing us to measure the 

degree of globalization of companies and 
markets, as well as by the inability to apply 
the same set of parameters for global 
markets representing different sectors of 
economy.

 
Table 3 

Characteristics of global and multilocal industry markets 
 
Industry markets Feature 

Multiclocal Global 
Products are 
sold 

on international markets  on international markets 

Companies 
serve 

predominantly the country or 
regional consumers  

consumers all over the world 

Company 
subdivisions 

have a high degree of 
autonomy in many countries 

have a high degree of autonomy in many 
countries, subdivisions are created on the 
markets where their major competitors are 
based  

Competitors are not necessarily present in 
all major markets 

are the same companies in all major 
markets 

Competitive 
relations 

exist between entities of two 
countries or on the regional 
level   

are revealed on the global scale 

Strategic 
position of a 
company in one 
market 

does not influence its 
positions in other markets 

fundamentally influences its  positions in 
other markets 

Company 
headquarters 

connected to the country 
where it is based 

does not depend on the country where it is 
based 

Chains of cost 
formation 

are created within the country 
where the company is founded

are created in optimal locations 

Purchase of 
resources 

on the regional level around the world 

Formation of 
company 
advantages  

within the country or on the 
regional level  

a combination of advantages created on 
local markets with those that are the result 
of international cooperation (economies of 
scale and transferrable brand image) 
Leading companies provide the same type 
of benefits in all markets (companies with 
benefits in country A have the same 
advantages in countries B, C, etc.) 

 
      

Table 4 
Characteristics of global markets 

 
 Object  Manifestation 

Resourses  Companies 
technologies deep transformations,  development of 
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microelectronics 
communication expansion, global communication channels 
information broadening due to microelectronics and 

telecommunications 
purchase all over the world on the basis of networks 
human resources global human resources reserve, trans-border teams 
Expenses reduction in transaction costs 
Company 
subdivisions 

- united in networks; 
- have a high level of autonomy in all countries; 
- are created on the markets where major competitors 
are based; 

- can specialize on manufacturing only of a certain 
part of the product range  

Company 
headquarters 

do not depend on the country they are based in 

Efficiency Economy of scale (reduction of cost with an increase 
in the scale of production and volumes of output) in 
manufacturing, sales, advertising, etc. 

Chains of cost 
formation 

Created in optimum locations based on networks 

Products - standardized; 
- obligatory brand availability; 
- existence of a network of complimentary products 

Product realization Branched infrastructure of product sale 
Company strategy is centralized, while different aspects of operational 

data are decentralized or centralized depending on 
the situation 

External activity Increase in volumes of trade, foreign private direct 
and portfolio investment, investment income and 
payments 

Consumers Advantages - formation of common consumer preferences in most 
countries; 
- transnational consumer segments; 
- increase in the number of participants in the consumer 
network;  
- perfect awareness of the products created worldwide 
through online advertising;  
- strong impact of advertising on creation of  
standardized demand worldwide 

Geographical 
limits  

- coverage of the maximum possible number of 
national and regional markets; 

- selling products on all markets simultaneously 
Strategic position 
of a company in 
one market 

strategic positions of competitors in major 
geographic or national markets depend on their 
positions in other markets 

Competitive 
relations  

Competitors the same companies and brands in all major markets 
   

The system of parameters was 
developed based on the economic essence 
of subjects and objects of globalization, 
with specifics of features that can 

characterize the global company and the 
global market taken into account (see 
Table 3). The subjects of globalization are 
companies while its objects are relevant 
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industry markets represented by these 
companies. 

Special attention should be paid to 
network companies which, in turn, may 
have specific features that are not typical 
of non-network companies. In this context, 
it is expedient to note the following: a 
network company is, actually, a global 
company, however the network nature is 
not required for positioning a company as 
global. 

Therefore, the hierarchical system of 
parameters of globalization can be 
represented as follows (Fig. 1). The 
developed system of parameters can solve 
the following tasks related to the 
assessment of the level of globalization: 

1. To determine the level of 
globalization of companies and position a 
company on the market by its degree of 
globalization. 

2. Establish a typology of 
globalization processes occurring in 

individual companies based on 
multidimensional clustering. 

3. Evaluate the dynamics of 
globalization development processes in 
individual companies and identify groups 
of companies with different levels of 
intensity of globalization processes 
proliferation. 

4. Study the influence of factors on 
the formation of globalization processes at 
the level of the company and the market. 

5. Position markets by the level of 
globalization and evaluate the intensity of 
distribution of global processes in selected 
markets. 

6. Identify a typology of markets by 
the level of their globalization and the 
intensity of deepening of the globalization 
processes. 

7. Conduct a comparative analysis of 
the degree of globalization of markets 
represented by different industries. 

8. Identify a company as global, 
partially global or non-global. 

 
 

 

 
Fig. 1. Hierarchical system of globalization parameters 

 
Let us decompose this system to the 

degree of a set of individual company 
parameters and specific parameters of the 

industry market characterizing the level of 
globalization and processes of its 

System of parameters of the globalization level  

Parameters of the globalization 
level of a company  

Parameters of the globalization 
level of a market 

General parameters 
reflecting features of the 

globalization 
 level 

 Individual parameters  
of a company identifying 
the level of globalization  

Financial 
parameters 

Sales parameters  

General parameters 
of market 

globalization 

Specific parameters 
of globalization  

characterizing the 
specificity of 

industry markets 

Personnel 
parameters  

Production 
parameters  
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dissemination and deepening in the world (Table 5, 6).  
Table 5  

Decomposed system of parameters of a global company 
 

Group of parameters Methodology of parameter determination 
1.1. Number of markets covered by the company (geographically).  
1.2. Share of covered markets (in the total number of geographic 
markets).  
1.3. Number of individual subdivisions (offices) in other countries – the 
number of subsidiaries (affiliates) beyond the country the company is 
based in. 
1.4. Share of the national market allotted to the company. 
1.5. Share of the world market allotted to the company. 
1.6. The level of consumer coverage – number of consumers serviced by 
the company in the total number of consumers.   
1.7. Efficiency of the effect of scale – the cost of sales of the company in 
the total volume of sales of corresponding products (services).   
1.8. Inclusion into the world trade – share of sales beyond the country of 
location in the total volume of sales.   
1.9. Branching of the network – the total number of outlets (a sum of 
offices and outlets).   
1.10. Number of brands 
1.11. Level of branding – the share of brand products in the total volume 
of products (by nomenclature, by volumes of sales)  
1.12. Number of trade marks 
1.13. Level of coverage of major markets – the share of sales in major 
markets in the total volume of sales.   
1.14. Ratio of coverage of major markets – the number of big markets in 
which the products of the company are realized to the total number of big 
markets.   

1. General 
parameters reflecting 
the features of the 
level of globalization 

1.15. Level of international competition – average number of foreign 
competitors  
2.1. Personnel parameters: 
2.1.1. Share of foreign staff in the company – number of foreign 
professionals from countries other than the country of company location 
in the total number of hired staff 
2.2. Production parameters: 
2.2.1. Number of countries where resources are purchased 
2.2.2. Level of standardization of the products – share of the standardized 
product in the total volume of products   
2.2.3. Company warehouse areas 
2.2.4. Company trade areas 
2.2.5. Level of production innovativeness – intensity of renewal of non-
working assets   
2.3. Financial parameters: 
2.3.1. Level of internationalization of the capital – share of foreign direct 
and portfolio investment in the total cost of assets  
2.3.2. Share of foreign assets in the total assets  

2. Individual 
parameters of a 
company 
determining the level 
of globalization  

2.4. Parameters of sales: 
2.4.1. Chain parameters – the number of links from production to end-
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consumption 
2.4.2. Availability of own logistics 
2.4.3. Representation of products in online-shops – average daily number 
of online product orders   
2.4.4. Online representation – average daily attendance of the company 
website 
2.4.5. Level of advertising beyond the country of company location – the 
share of expenses on promotion beyond the country of location in the 
total amount of advertising costs  
2.4.6. Share of sales beyond the country of location in the total volume of 
sales 

 
Table 6 

Decomposed system of parameters of the global market 
 

Group of parameters Methodology of parameter determination 
1.1. Share of market coverage by global companies in the total volume 
of the market 
1.2. Level of localization and concentration of global companies in the 
market  
1.3. Average level of consumer coverage – number of consumers 
serviced by global companies in the total number of consumers 
1.4. Number of network companies in the market 
1.5. Average number of brands in the market 
1.6. Average level of branding – share of brand products in the total 
volume of products (by nomenclature, by volumes of sales) 
1.7. Average number of trade marks 
1.8. Average level of coverage of big markets by global companies – 
share of sales by global companies on big markets in the total volume of 
sales 
1.9. Ratio of big markets coverage– number of big markets in which 
products of global companies are sold to the total number of global 
markets  
1.10. Average number of individual subdivisions abroad (beyond the 
country of company location)   
1.11. Average number of foreign competitors in the market – average 
number of competitors’ countries-companies  
1.12. Availability of substitute products 
1.13. Product standardization  
1.14. Level of market capitalization of the global companies in the 
market 

1. Summarizing 
parameters of market 
globalization 

1.15. Level of internationalization of the workforce in the market 
2. Specific parameters 

of the level of 
globalization 

characterizing the 
specific features of 
industry markets 

Decomposition of the system of parameters for an individual market 
requires considering its specific features that should be determined with 
the specifics of structure, market functioning and product set taken into 
account. In this context, it is clear that this group of parameters requires 
special development for each market, which goes beyond the objectives 
of the present study  
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Clearly, it is impossible to solve the 
outlined tasks only on the basis of the 
proposed system of parameters: it requires 
development of a single methodology that 
will allow to develop a holistic system of 
measurement to assess not only the level of 
globalization of markets and companies 
but also to determine the intensity of 
enhancement and dissemination of global 
phenomena in the contemporary global 
environment, as well as provide spatial and 
temporal comparability of global 
processes. 

The methodology should be grounded 
on partial integral assessments by 
components of globalization on the basis 
of which the total integral evaluation of the 
level of globalization will be determined. 

Each parameter of the system of 
integral assessments is independent and at 
the same time is a part of the generalizing 
characteristics. Since the parameters in the 
system are given in different 
measurements, it is necessary to conduct 
normalization (standardization) of all 
primary parameters. By standardization 
certain individual values of parameters 
change to relative values. Here came the 
question: what should be taken as the 
norm? As you know, valuation can be 
fulfilled based on the maximum achieved 
level of an indicator, the minimum level, 
on the basis of the average level or based 
on the reference level or magnitude of 
variation. By valuation it was necessary to 
take into account that the parameters 
characterizing the level of globalization are 
presented both as stimulants (parameters, 
the growth of which characterizes the 
positive dynamics, such as the level of 
inclusion into the global trade) and as 
destimulants (parameters, the growth of 
which is characterized by negative 
changes, such as chain nature). 

The methodology of evaluation of the 
globalization level should be based on the 
principle of standardization by the best 
value achieved by companies or by 
relevant markets at the present moment 
and that will be fixed. Accordingly, for 
stimulants it is the maximum achieved 
value, while for de-stimulants it is the 

minimum rate of the parameter. The partial 
integral assessment for companies 
(multivariate mean) is calculated as the 
weighted arithmetic mean by the formula 
of simple arithmetic mean of the 
normalized ratings. 

Thus, comparability will be achieved 
by components of globalization of 
companies and markets, which will make it 
possible to limit the level of variation in 
assessments from above and from below 
and will enable us to identify the level of 
globalization by the relevant measure 
group of companies and markets. Hence, 
the normalized in this way assessment 
varies from 0 to 1. The width of the 
interval comprises 0,(3 ) points. Moreover, 
application of this methodology allows us 
to interpret the obtained indices. With this 
purpose, a relevant scale for assessment of 
the level of globalization as to the 
maximum achieved level was developed 
(Table 7). If the situation improves in the 
future the integral assessment will extend 
beyond one point, indicating deepening 
and proliferation of globalization 
processes. 

On the basis of partial integral 
assessments of companies it is possible to 
define the total integral evaluation for 
certain groups of companies by the 
formula of arithmetic mean weighted in 
terms of market capitalization or by the 
role of the company in the global market, 
based on the share of the company in the 
world market or in a corresponding group 
of global companies. 

Thus, the calculation of integral 
assessments will have a hierarchical 
structure and will be based on different 
principles, namely, on unweighted and 
weighted ratings 
      for companies and markets – the 
unweighted arithmetic mean. 
      for groups of companies – arithmetic 
mean weighted by the level of 
capitalization or by the structure of sales. 
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Table 7 

Scale of assessment of the globalization level of markets and companies according to the 
maximum level achieved 

 

 
Conclusion  
1. Definitions of the global company and 
global market with indication of 
characteristics inherent in global markets 
were provided, namely: 

A global company is a company that 
is characterized by a network of 
independent structural subdivisions selling 
standardized products and buying 
resources around the world, a company 
that has a brand and a network of 
complementary products, as well as single 
strategy and headquarters independent 
from the country the company is based in. 

The global market is a market in 
which global companies sell standardized 
products worldwide, while competitive 
relations cover all the markets and are 
based on strategic interaction between 
companies. The following features are 
notable of the global market: 1) global 
companies consisting of a network of 
autonomous structural subdivisions sell 
standardized products and buy resources 
around the world; 2) transnational 
consumer segments are formed on the 
basis of common consumer preferences in 
most countries of the world and have full 
awareness of the products through 
advertising and the Internet; 3) competitive 
relations cover the maximum possible 
number of national and regional markets in 
which goods are sold simultaneously, the 
same brands are available, and strategic 
positions of competitors in the major 

geographic or national markets depend on 
their positions in other markets. 
1. The developed methodology of 
assessment of the globalization level has a 
hierarchical structure and includes 
parameters providing possibilities for 
determining the level of globalization of 
markets and the level of globalization of a 
company. 
2. Integration of partial assessments of a 
company's globalization level as well as 
market globalization level is realized 
through the process of calculating a 
multidimensional simple average mean of 
normalized to the maximum value 
estimates. 
3. Integration of partial assessments of the 
globalization level of groups of companies 
covering related market segments should 
be based on a preliminary weighing 
process. At this, the capitalization level of 
a company or the structure of sales can 
serve as the scale. 
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Introduction 
First corporations originated in 

ancient Rome. During the period of the 
Republic free establishment of new 
corporations was allowed, provided that 
their rules are in compliance with the laws, 
but in the imperial period, establishment of 
new corporations was complicated and 
special resolution of the Senate was 
required for it. Persons elected by its 
members conducted affairs of corporation. 
In case of liquidation, the Corporation’s 
property was distributed among the 

composition of participants at the moment 
of liquidation. The probable oldest 
corporation in the world is a copper mine 
Stora Kopparberget, located in Falun, 
Sweden, which received the charter from 
the King Magnus Eriksson in 1347. During 
colonial expansion in the 17th century, 
many European countries began to give to 
corporations the right to conduct business 
with the colonies and these companies 
become the prototype of the modern 
corporations. Examples of such companies 
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may be the Dutch East India Company and 
the Hudson's Bay Company. 

Corporation is one of the major 
forms of capital companies. Capital 
companies are the societies having capital, 
divided into shares. Basically this is a 
joint-stock company.  

The corporate management system is 
designed to regulate relationships between 
the managers of the companies and their 
owners, as well as to coordinate goals of 
stakeholders (company shareholders), 
ensuring the effective functioning of 
companies.  

From a legal point of view, a 
corporation is an organization of persons 
having as an independent economic entity 
certain rights, privileges and obligations, 
which differ from the rights, privileges and 
obligations of each member of the 
corporation individually. The main 
characteristics of the corporation may 
include independence of corporation as a 
legal entity, limited liability of individual 
investors, the opportunity to transfer to 
other persons the shares owned by 
individual investors, as well as centralized 
management. 

In the Anglo-American model the 
shareholders’ interests are represented by a 
large number of small investors, control is 
conducted by the corporation management. 
In German (insider) model, all parties 
interested in the activities of the 
corporation are entitled to participate in 
decision-making process (shareholders, 
managers, staff, banks, public 
organizations). 

Anglo-American and German 
models are two extreme options, between 
which there are a number of intermediate 
national forms. Japanese corporate 
management model is characterized as a 
fully closed and based on bank control, and 
it promotes to mitigate the problem of 
monitoring of managers. Family 
management model is distributed in all 
countries throughout the world. According 
to this system management of corporations 
is made by the family members, close 
relatives. In the Russian model of 
corporate management, the principle of 

separation of rights of ownership and 
control is usually not recognized1. 

Entrepreneurial model of corporate 
management. This model is typical for so 
called transition economy (post-communist 
countries). Within this model, all the 
necessary elements are represented 
formally, but in reality the fundamental 
principle of separation of ownership and 
control rights is violated. For example, the 
owner controls all the processes in the 
corporation including operational 
management. Or on the contrary, there is 
no effective owner and the management 
taking advantage of the fact that the control 
mechanisms are not developed, 
outrageously usurps authority 

So, when it comes to corporate 
management, first of all we imply the 
management of the joint-stock companies. 
The corporate management is carried out at 
top-level management of the joint-stock 
company and it is directed to its structure 
and processes to ensure a fair, transparent 
and accountable conduct. 
 
General condition of corporate 
management in post-communist 
countries  

According to statistical data for the 
year of 2011, 2439 joint stock companies 
are operating in Georgia, 2401- in 
Azerbaijan and 2443 in Armenia. In 
quantitative terms, the share of joint-stock 
companies in total number of existing 
enterprises varies from 0.7 to 0.9%, but in 
terms of employment and production, their 
share is considerably great2. 

In post-communist countries, 
corporate management passed difficult 
stages of development, which were mainly 
associated with the imperfect national 
legislative framework and the lack of 
                                                 
1 N. Kruglova, Fundamentals of business 
(entrepreneurship): manual, Мoscow, 2010  (in 
Russian) 
2 L. Chanturia, Corporate management and 
responsibility of managers in company law, 
Samartali, Tbilisi, 2009 (in Georgian); Statistical 
Bulletin ”Entrepreneurship in Georgia, statistical 
information”, Department of Statistics, Tbilisi, 
2010-11 (in Georgian) 
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skilled managerial staff. For example, for 
the regulation of this field, the Government 
of Georgia developed only a few laws, in 
particular, the law On Entrepreneurs, the 
Law On Securities, Civil Code of Georgia 
and the Law On Commercial Banks, as 
well as the Code of Corporate 
Management for the Commercial Banks. 
As for Azerbaijan, there were developed 
laws similar to Georgia with the difference 
that strict hand of the government is 
obvious in almost all laws; for example, 
the law governing the activities of 
commercial banks complicates the 
administrative procedure of bank merger. 
In Armenia in the law, governing the 
activities of entrepreneurs, the interests of 
shareholders are almost ignored. All this 
causes a conflict of interest between 
economic entities and reduces 
effectiveness of management. In Ukraine, 
there are no clearly determined 
mechanisms or restrictions regarding 
appointment and recall of external 
auditors. Notwithstanding the fact that 
independent auditors are required, the 
company's management usually appoints 
and dismisses them without significant 
external control over this process. 
Approximately the same pattern is 
observed in other post-communist 
countries. 
 
Analysis of legal aspects of corporate 
management 

International practice confirms that 
corporate management is interrelated and 
passes four stages, namely: Compliance 
with legal and regulatory requirements; 
Measures taken to improve corporate 
management, improved corporate 
management, leadership in corporate 
management. 

As well as three ways for 
improvement of operational efficiency, in 
particular: improved supervision and 
accountability; improved decision-making 
process; improved compliance, less 
conflict situations. 

Let’s consider separately all three 
factors of operating efficiency: 

- Improved supervision and 
accountability means that the improvement 
of management in the company leads to the 
sound accountability system and reduces 
the risk of fraud. Improvement of 
accountability identifies problems before 
onset of crisis and thus, measures for its 
solution are taken at early stages. 
Moreover, corporate management 
facilitates improvement of the activity of 
individuals and their control1. In the post-
communist countries the accountability 
system is adjusted and can be evaluated at 
high rate. 

- An improved decision-making 
process means that compliance with the 
standards of model corporate management 
facilitates improvement of decision-
making process. For example, if the 
communication process is efficiently 
regulated the members of the board of 
company, directors and shareholders are 
able to take more accurate decision. This 
caused by the fact that due to good 
communications they will be more 
informed and able to better comprehend 
their own responsibility. In post-
communist countries, the process of 
communication is less regarded that of 
course interfere with decision-making. 

- Improved compliance, less conflict 
situations means conformity of 
corporation’s management system with the 
applicable rules, laws, rights and 
responsibilities of stakeholders. Otherwise, 
parties begin filing complaints to the court 
due to which the company suffers 
damages. In post-communist countries, this 
issue (improved compliance) is not 
completely adjusted which indirectly 
indicates that the owners of corporations 
represent corporations as an entities 
separated from the state, and this is caused 
by the fact that corporations have their 
representatives (lobbyists) in government. 

It should be particularly noted that 
the correct corporate management is the 

                                                 
1 P. Drucker, Goals of management in XXI century. 
Tutorial, Мoscow, 2007 (in Russian); N. Kruglova, 
Op. cit.; Corporate management manual, Georgia, 
International Financial Corporation- IFC. Report, 
Tbilisi, September, 2010 (in Georgian and English) 
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basis for improvement of access of the 
capital in markets, which for its part is the 
basis for attraction of spare capital via 
issuance and sale of shares, as well as by 
attracting credit resources. Properly 
managed companies are regarded as the 
companies focused on investors with 
respect to which there is confidence that 
they can earn profit without violating the 
rights of shareholders. 

Sound corporate management means 
competently formulated reporting and 
transparency of the information 
represented in it. After getting acquainted 
with such information, investors obtain 
clear view about borrower-company. Thus, 
financial reporting increases (or decreases) 
the value of the management. According to 
the research data of economic experts it is 
determined that reporting in Western 
Europe for 45 % of investors is of little 
importance, for 40% - of equal worth, and 
for 15% - more important. In Eastern 
Europe the contrary is the case. Here for 15 
% of investors reporting is less important, 
for 45% - of equal worth, and for 40 % -
more important1. According to V. 
Kakabadze, the economic expert this is 
caused by the fact that the Eastern 
European countries are former socialist 
countries (Georgia, Poland, Czech 
Republic, Hungary, etc.), with the low 
level of development and the lack of 
experience in market relations. Of course, 
the level of confidence regarding their 
companies is lower than in relation to 
companies in Western Europe - Germany, 
France, Britain etc.  North America (USA 
and Canada) is equated with Western 
Europe but Asia, Latin America and Africa 
to Eastern Europe2. 

Advantage of sound corporate 
management is the access to cheap capital. 

                                                 
1 L. Chanturia, Op. cit.; Statistical Bulletin 
”Entrepreneurship in Georgia, statistical 
information”, Department of Statistics, Tbilisi, 
2010-11 (in Georgian) 
2 V. Kakabadze, Investments and project 
management, Meridiani, Tbilisi, 2011 (in 
Georgian); Idem, Business administration (twelve 
stages of perfection), Meridiani, Tbilisi, 2011 (in 
Georgian) 

This is achieved by reducing the value 
(price) of called-up capital. Based on our 
observations, the higher the risk of raising 
capital, the greater expenses. These risks 
include the risk of violations of investors’ 
rights as well. If investors' rights are 
protected adequately, then the cost of 
raising capital may be reduced. Moreover, 
the cost of raising capital and the level of 
risk are associated with the economic and 
political state of the country. This is 
especially applied to developing countries, 
among them Georgia and Azerbaijan. For 
example, in Georgia, reforms in this field 
are not carried through and as a result of all 
this, foreign investors refrain from 
investing in Georgian companies, and at 
the same time far-seeing investors are 
ready to pay premiums for investments 
made in well-organized companies. For 
this purpose, in the form of premium they 
pay in Russia - 38 %, in China - 25 %, in 
the USA - 14%, in Poland - 23 %, etc.3. 

Investors associate the practical level 
of corporate management with the value of 
its assets too. According to their point of 
view, if the company is well-managed, its 
assets have a larger volume too. Indeed, 
the company's assets include the asset such 
as accounts receivable (demands). Such 
indebtedness is arisen against the company 
from buyers, purchasing its products by 
installments (30, 60, 90, 120 days). 
Amount of accounts receivable is the 
company property, but due to payment by 
installments it is distracted from the 
company. If the management of company 
is sound, it is obvious that this debt is 
timely repaid, but if the management is 
weak, accounts receivable may be 
doubtful, or even bad. In the latter case, it 
will cause reduction of its assets. 
Moreover, according to the method of 
calculation of the liquidity of assets of the 
company, accounts receivable is included 
in highly liquid assets. In Georgia, it is 
recognized as a paradox, since 50-80% of 
accounts receivable is not withdrawn and 
written off in damages. The reason for this 
is the poor management of the companies. 

                                                 
3 L. Chanturia, Op. cit. 
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Creation of the best reputation is 
another advantage of sound corporate 
management. Reputation, i.e. goodwill is 
an intangible asset of the company. 
Goodwill of well-managed company is 
highly valued. Increase in the value of 
goodwill increases confidence towards the 
company's products, which on its turn 
raises sales level and increases company 
profitability. But in the former socialist 
countries such as Georgia and Azerbaijan, 
this circumstance is not properly regarded. 
For example, despite the fact that 
significant economic reforms were 
implemented in Georgia over the past 
years, the issue is still not resolved. 

One of the reasons for the lack of 
economic success in Georgia is that the 
country does not have good corporate 
management. Directors and managers of 
corporations do not consider themselves as 
representatives of shareholders, 
accountable to them, and often get personal 
benefit at the expense of shareholders or 
the company. It should be noted as well, 
that the complex tax legislation in Georgia 
caused introduction of wrong management 
practice, in particular, the directors of 
companies become compelled to introduce 
"black" and "white" accounting. 

In 2008, the International Finance 
Corporation - IFC conducted a study of 
corporate management in 150 Georgian 
companies. A similar study was carried out 
by IFC in 2004. According to recent study 
it was found that "Desirable changes in 
corporate management of Georgian 
companies were made during the past 3 
years; notwithstanding greatly improved 
knowledge of corporate management, there 
is no progress in "knowledge and loyalty". 
Violations still remain in other fields of 
corporate management, namely: - 
Ownership and sharing of control. Most of 
controlling shares act similarly as a 
Director General and are represented in 
Supervisory Board. Even in case of 
companies that distinguish ownership and 
control from each other it is written only 
on paper. Typically, such companies have 
weak structures of accountability and 
control; most controlling shareholders 

carry out supervision as a director or 
member of the Supervisory Board. 

According to IFC study it was also 
found that only in 50 % of the Georgian 
companies the shareholders are able to be 
familiarized with the balance sheet; in 
41.3% - with the profit and loss statement; 
in 25.3% - with the changes in equity; in 
19.3% - with the shareholders holding 
controlling interest. We found (in 2011) 
that only in 45% of Georgian companies it 
is available for shareholders to be 
familiarized with the balance sheet; in 20% 
- with a profit and loss statement; in 23% - 
with changes in equity; in 12% - with the 
shareholders holding controlling interest. 

Of course, the problems are in 
foreign companies too, but in post-
communist countries such problems are in 
abundance, which is mainly caused by the 
fact that post-communist countries have 
not yet switched to market psychology1. 
 
Possibilities of improvement of 
corporate management 

Regarding post-communist countries 
(Georgia, Azerbaijan, Ukraine), the 
requirements for improvement of corporate 
management became particularly urgent 
after the global crisis of 2008. In their 
promotion the most active role is played by 
the governments of western countries, 
international organizations (Organization 
for Economic Cooperation and 
Development, UNCTAD) and financial 
institutions (World Bank, European Bank 
for Reconstruction and Development, 
International Finance Corporation). 
However, the policy of state authorities 
regarding improvement of corporate 
management in post-communist countries 
(Azerbaijan, Georgia partially) is 
inconsistent. 

First of all there is no required level 
of cooperation between state departments 
having influence over development and 
introduction of standard norms, regulating 
corporate management. 

                                                 
1 V. Kakabadze, Business administration (twelve 
stages of perfection), Meridiani, Tbilisi, 2011 (in 
Georgian) 
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Secondly, there is no focus of efforts 
of state authorities responsible for 
improvement of corporate management on 
the companies the shares of which are in 
stock turnover, the activity of which 
determines trends of development in their 
fields, companies, planning initial public 
stock floatation. On the one hand, these 
companies have the greatest potential for 
growth, attraction of investments, and on 
the other hand, bear the greatest risks for 
investors. Therefore, improvement of 
corporate management in such companies 
will have a positive effect, both in terms of 
economic growth, increase in share value, 
and the protection of investors’ rights. 

Thirdly, there is no required 
interaction between state authorities and 
the judicial bodies. As practice shows, for 
a number of directions improvement of 
corporate management is impossible 
exactly due to weak law enforcement and 
inefficiency of the judicial system 

According to the data, during 2012 
there is observed improvements regarding 
corporate management (Armenia, Georgia, 
Ukraine), but the improvement in the total 
mass of companies are distributed very 
unevenly. There may be singled out two 
groups of companies which are very 
different in their attitude to the tasks 
regarding improvement of corporate 
management. 

The first group includes large 
companies, the management and major 
shareholders of which seek to improve 
their capitalization and investment 
attractiveness in the eyes of investors, 
primarily foreign ones (USA, Germany), 
and taking a number of steps to improve 
corporate management. The goal of these 
efforts is the possible sale of substantial 
holdings of shares and joint projects with 
leading foreign companies. 

Another group includes relatively 
small companies, acting in the legal form 
of a public corporation with a significant 
amount of shares held by small 
shareholders where no substantial 
improvements in corporate management 
practices is observed (typical for Georgia 
and Russia). Regarding this group of 

companies, improvement of corporate 
management is really a very important task 
based on their legal form of organization 
and the significant number of small 
shareholders. 

For medium and small companies in 
the field of corporate management, 
improvement of compliance with effective 
law is the primary task. Most of these 
companies are characterized by the 
following: 

- violation of shareholders’ rights 
during the meeting of shareholders. 
Companies and their managers, directly or 
indirectly, control the registrars, fail to 
inform shareholders about decisions 
regarding significant changes in the 
company business, create obstacles for 
exercising of rights of shareholders to 
effectively participate and vote at a general 
meeting. 

- violations associated with poor 
quality of legal regulation of certain 
corporate actions; among them - artificial 
bankruptcy or ban on disposal of shares, 
holding of simultaneous meetings of 
shareholders and election of concurrent 
executive bodies. 
 
Conclusion 

The basis for effective corporate 
management system is transparency (i.e. 
free access to information describing the 
economic activities of the company, as 
well as decision-making processes and 
control over their execution), an efficient 
and valid protection of the rights and 
interests of shareholders, availability of 
qualified board of directors able to develop 
long-term corporate strategy, approve or 
reject the proposed solutions, control their 
execution and independently hire or 
dismiss managers if required. 

While the peculiarities of corporate 
management affect the country's economy, 
the state of the national economy affects 
the methods of corporate management. 
This relationship is obvious in the 
economies of post-communist countries. 
The main problem here is the total lack of 
system of corporate management at the 
beginning of transition to market, as well 
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as the apparent deficiency of universal 
recipes for way out. Solving of these 
problems is complicated by the fact that 
the existing corporate management 
systems are very different. Differences in 
the forms and methods of corporate 
management are explained by the structure 
of capital market and the economy as a 
whole. 
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oriented to create a tolerant and democratic society related to its national 
minorities which brought this society  politically closer to the European 
Union. To assure a positive result it’s important to improve the implication 
of  both parts:on one side, the main goal of ethnic politics of state needs to 
be the protection of identity of that segment of population and an 
equilibrate naturalization by accommodation in the state community;on the 
other side, the ethnic groups wish to live in a democratic integral state. 

Keywords: Ethnic politics, Minority communities, Integration strategy, Politics of 
languages, Minority olitical participation. 
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Introducere 

Georgia rămâne a fi una dintre cele 
mai diverse etnic state din Caucazul de 
Sud. Efortul pentru obținerea 
independenței de URSS pentru unele state 
din Caucazul de Sud, a generat o 
deteriorare graduală a relațiilor interetnice. 
Inițierea unor reforme (perestroika) a 
determinat alegerea căii naționalismului 
agresiv drept ideologie care să ghideze 
statalitatea republicilor caucazului sudic. 
După obținerea independenței această 
situație a împiedicat în noile state ale 

Europei de Est dezvoltarea statului națiune 
și a concepției națiunii bazată pe cetățenie, 
liderii politici din statele respective, 
focusându-se exclusiv pe drepturile națunii 
titulare.  

De-a lungul existenței URSS, au fost 
create unități autonome etnice în cadrul 
republicilor unionale. În Caucazul de Sud 
acestea au preluat forma Republicilor 
Sovietice Socialiste Autonome Abhazia, 
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Nachichevan1, Ossetia de Sud și Regiunea 
Autonomă Nagorno-Karabakh.2 În 
consecință, la destrămarea URSS, în statele 
care cuprindeau geografic aceste entități 
autonome au izbucnit războaie civile. Este 
vorba de Ossetia de Sud și Abkhazia, 
precum și conflicte inter-statale între 
Armenia și Azerbaijan în problema 
Nagorno-Karabakh. Manifestarea unor 
asemenea scenarii au putut fi evitate la 
nivelul minorităților naționale care nu au 
dispus anterior de un asemenea statut de 
autonomie, chiar dacă la momentul 
colapsului sovietic reprezentau o cotă 
numerică substanțială din populație statelor 
în cauză. Se poate de adus exemplul, unor 
așa comunități precum armenii și azerii din 
Georgia sau lezghinii și talyshii în 
Azerbaijan, care nu s-au manifestat rebel 
versus guvernele lor centrale, în pofida 
unor mișcări etnonaționaliste puternice 
existente la nivelul acestor grupuri3. 

Ca stat multietnic, a avut o și 
continuă să descrie situații tensiunate 
generate de această situație. Cele cinci 
minorități au expus o largă varietate de 
tipuri de comportament de conflict de la 
independența ei încoace. Conflicte armate 
au izbucnit în două arealuri Abkhazia și 
Ossetia de Sud, ambele fiind foste 
republici autonome în URSS. De 
asemenea, în Javakheti și Ajaria, prima cu 
statut autonom, au demonstrat un nivel 
ridicat de tensiune la nivelul relațiilor cu 
guvernul central. Abkhazia, de fapt, era 
considerată, cea mai improbabilă regiune 
sepratistă la începutul anilor 1980 și cu atât 
mai improbabilă drept candidat la 
secesiune de facto. Doar 17% din populația 
Abkhaziei era de origine abkhază (circa 1,8 
% din populația Georgiei), iar mai mult de 
jumătate din numărul populației din acest 
areal o constituiau etnicii georgieni. În 
pofida acestui mozaic etnic al demografiei 

                                                 
1 RSSA Nachichevan a fost sub jurisdicția 
Azerbaijanului, dar separată geografic de acest stat. 
2 Ecaterine Metreveli; Niklas Nilsson; Jonanna, 
Popjanevskhi; Temuri, Yokobasvili, States 
Approaches to National Integration in Georgia: 
Two Perspectives, Central Asia-Caucasus Institute, 
2009, p. 8 
3 Ibidem, p. 9 

Abkhaziei, ea a devenit scena unui grav 
conflict, care are și la moment un impact 
considerabil asupra constituirii și 
consolidării statului georgian4.  

 
1. Dinamica structurii democrafice și 
locul minorităților naționale în 
dimensiunea demografică a statului 
georgian 

Georgia este un stat multietnic care 
se caracterizează printr-o dinamică în 
ascensiune a populației minoritate. Așadar, 
în ultimele două decenii acest stat s-a 
confruntat cu transformări majore la nivel 
de populație. În primul rând se are în 
vedere migrarea masivă a reprezentaților 
minorităților etnice în perioada renașterii 
naționale și creșterii sentimentelor 
naționaliste pe timpul președintelui Zviad 
Gamsakhurdia. Pe de altă parte, este vorba 
de efectul celor două conflicte separatiste, 
care au generat categorii de persoane intern 
strămutate, precum și a determinat 
migrarea masivă a populației în afară țării. 

În conformitate cu datele ultimului 
recensământ din 2002 Georgia are o 
populație în mărime de 4,372 000 dintre 
care 248,900 sunt etnici armeni (5,7%), iar 
284,800 sunt etnici azeri (6,5%). Armenii 
populează compact regiunea Samtkhe-
Javakheti, iar azerii locuiesc compact in 
regiunea Kvemo Kartli (vezi Figura 1). 
Analiza datelor statistice din 2002 trebuie 
să țină cont de faptul că ele nu reflectă 
dimensiunea demografică din regiunile 
Abhazia și Osetia de Sud, regiuni 
separatiste care nu sunt controlate de 
autoritățile georgiene. 

Dacă e să comparam datele 
recensământului din 1989 și 2002 se 
observă o descrește numerică a populație 
cu1.293.000 de persoane. Descreșterea 
populației se datorează în mare parte 
fenomenului migrației, în special în 
perioada colapsului sovietic și mișcării 
naționale din Georgia. Mulți dintre cei care 
au părăsit țara în aceasta perioada, au fost 
din rândul minorităților etnice, în special 
                                                 
4 Svante E. Cornell, Autonomy and Conflict. 
Ethnoterritoriality and Separatism in the South 
Caucasus – Cases in Georgia, Uppsala, 2002, 
p.173 
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ruși, ucraineni, armeni și greci. Pe 
parcursul perioadei 1989-2002 numărul 
total al minorităților a devoluat de la 1mln 
613 până la 710 mii. Deci, dacă 
descreșterea în rândul minorităților a atins 
cota de 56%, atunci cota etnicilor georgieni 
a scăzut doar cu 3%1 (vezi Figura 1).  

Din cele 13 regiuni administrative 
ale Georgiei 5 sunt compact populate de 
persoane aparținând minorităților 
naționale: Abkhazia, Ossetia de Sud, 
Kvermo Kartli, Samtskhe-Javakheti și 
Kakheti. Toate aceste cinci regiuni sunt 
teritorii transfrontaliere care se învecinează 
cu statele etnice de origine ale minorităților 
naționale din Georgia. Conform ultimului 
recensământ din 2002, constatăm că etnicii 
armeni reprezentă cca 55% din populația 
Samtskhe-Javakheti, 94% în districtul 
Akhallalaki și 96% în disctrictul 
Ninotsminda. Distritul Kvemo-Kkhartli 
este populat în măsură de 45% de azeri. 
Totodată, provinciile Marneuli și Bolnissi 
sunt populate de azeri în proporție de 83% 
și respectiv 66%.2  

Este imortant de remarcat că există 
reprezentați ai altor grupuri etnice, stabilite 
cu traiul în Georgia, care au un mod 
dispersat de amplasare la nivelul întregului 
stat. Aici se încadrează rușii, grecii, kurzii 
(yezidi), asirienii, evreii, urainenii, dar și 
armenii și azerii3. Aceste grupuri etnice 
locuiesc, de regulă, în comunități de tip 
închis, având un contact destul de redus cu 
statul. Iar așa probleme ca subdezvoltarea 
economică, marginalizarea populației 
minoritare îi determină pe reprezentanții 
lor să solicite des suportul statelor-patron, 
precum Rusia, Armenia sau Azerbaijan.  

 
2. Politica etnică și relația majoritate-
minoritate în Georgia 

                                                 
1 International Covenant on Civil and Political 
Rights, Human Rights Committee, Consideration of 
the report presented by the States party under 
article 40 of the Covenant, Third periodic report, 
Georgia, November 7th, 2006, CCPR/C/GEO/3 
2 Bazic Rezult of the First General Census of the 
Georgian Population. Geogian State Statistical 
Department, Tbilisi, 2004 
3 Azit Mirzoev, Ethnic Minorities in Georgia: 
curent situation, HDIM. NGO/123/08, 1 October 
2008 

Minoritățile etnice în Georgia 
conform ultimului recensământ reprezintă 
16% din numărul total de populație. Gradul 
scăzut de integrare civică a acestui 
segment considerabil de populație a 
contribuit la amplificarea fenomenului de 
izolare socială și politică, în special pentru 
grupurile etnice care au un mod compact 
de habitare pe teritoriul Georgiei. Fără 
îndoială, acest fenomen generează mai 
multe probleme la nivelul politicilor 
statului în raport cu societatea și toate 
substraturile sale. 

La modul general, primo, este pusă 
în pericol dinamica de dezvoltare și 
democratizare a statului, or această este un 
obiectiv major al acestei țări. Din alt 
aspect, absența unor politici de integrare 
civică generază și o ruptură bicefală, atât la 
nivelul relației stat-minorități, cât și la 
nivelul intrasocietal, afectând relația 
minorități etnice-majoritatea titulară. 
Prezervarea și cultivarea identității 
civice/politice în rândul reprezentanților 
minorităților naționale este un instrument 
important care vine să contrubuie la 
asigurarea dezvoltării stabile și construirea 
instituțiilor democratice ale statului4 
Deaceea, Georgia pe lângă setul de acțiuni 
realizate până acum, urmează să valorifice 
experiența internațională în domeniul 
minorităților și să purceada la 
perfecționalea cadrului său instituțional și 
legislativ, precum și să aplice startegii 
clare de incluziune socielă, economică, 
culturală și politică a minorităților sale 
naționale. 

Analiza celor mai relevante acte 
normative din domeniul protecției 
minorităților etnice în Georgia ne permit 
de a identifica principalele direcții de 
reglementare, precum și lacunele cadrului 
legal constituit în acest stat. Nu putem 
considera a priori legislația Georgiei ca 
fiind una discriminatorie în raport cu 
minoritățile naționale. Însă cadrul său 
normativ nu stabilește condiții preventive 
clare din punct de vedere al realizării 

                                                 
4 Policy Analysis of Civil Integration of Ethnic 
Minorities in Georgia, BTKK – Policy Research 
Group Ethnic Minorities Program, Tbilisi, 2008 



   

261 
 

recunoașterii drepturilor și libertăților 
minorităților etnice. Standardele actuale 
funcționabile din domeniul dreptului 
internațional, solicită ca piatra de temelie 
în protejarea drepturilor minorităților să fie 
pusă nu doar la nivelul proclamării 
egalității în fața tuturor cetățenilor în 
drepturi, indiferent de originea sa etnică, 
dar și promovarea exercitării eficiente a 
dreprturilor și libertăților minorităților 
naționale, precum și implementarea unor 
instrumente pozitive menite să asigure o 
egalitate autentică. 

Până la momentul actual în Georgia 
nu există o lege strict dedicată 
reglementării statutului minorităților 
naționale și a drepturilor acestora. 
Prevederi generale cu privire la drepturile 
segmentului de cetățeni în cauză, se conțin 
în Constituție și alte acte normative cu 
ingerință în diverse domenii de interes 
social și politic. Atât, Comitetul privind 
Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD), 
precum și majoritatea organismelor 
internaționale interesate de subiectul 
minorităților în Georgia, au exprimat 
opinia că acest stat trebuie să adopte o lege 
privind minoritățile naționale, precum și o 
lege privind statutul limbilor vorbite pe 
teritoriul său, un alt domeniu pe care 
guvernul georgian a evitat să-l cuprindă în 
spectrul său legal.1 

În 2005 Parlamentul Georgiei a 
ratificat „Convenția Cadru privind 
minoritățile naționale”. În Rezoluția 
adoptată de Parlamentul Georgiei cu 
privire la acest document internațional a 
fost introdusă o definiție a minorităților 
naționale. Astfel, conform aceste rezoluții 
statul georgian recunoaște în calitate de 
minoritate națională, orice grup de 
persoane: 

- membrii căruia sunt cetățeni ai 
Georgiei, 

- care diferă de majoritatea populației 
printr-o identitate lingvistică, culturală și 
etnică proprie, 

                                                 
1 Policy Analysis of Civil Integration of Ethnic 
Minorities in Georgia, Tbilisi, 2008, p.41, 
http://www.btkk.ge/files/files/DFID_Policy_Paper_
Eng.pdf, (accesat la data de 17.03.2014) 

- care locuiesc pe teritoriul statului 
gerogian de mult timp, 

- care populează compact teritoriul 
Georgiei.2 

La aprilie 2007 a fost prezentat 
Consiliului Europei primul raport cu 
privire la statutul minorităților naționale. 
 
3. Identitatea confesională a 
minorităților din Georgia 

Datorită poziționării sale geografice, 
Georgia, de-a lungul timpului, a fost 
expusă unei vaste influențe culturale: 
clasică, bizantină, persiană, turcă și rusă. 
Dar cel mai important moment în crearea 
indentității sale naționale pentru Georgia a 
fost trecrea la creștinism încă în secolul VI 
e.n. Politica sovietică privind 
naționalitățile a determinat crearea unui 
număr de regiuni autonome pe teritoriul 
Georgiei și anume –republica autonomă 
Abhazia pentru minoritatea abhază, 
regiunea autonomă Ajaria, pentru 
georgienii de origine musulmană și 
regiunea Osetia de Sud pentru minoritatea 
de origine osetă. 

Grupurile naționale din Georgia sunt 
deseori asociate cu anumite religii, în caz 
contrar tabloul este incomplet. Armenii din 
Georgia sunt gregorieni (în mare 
majoritate), catolici, protestanți și ruși 
ortodocși. Un număr substanțial de 
georgieni sunt musulmani, catolici, 
protestanți și ortodoxi (Georgian Ortodox). 
Azerii se divid în două grupuri religioase 
suniți și șiiți3. La fel ca și în întreaga lume, 
în Georgia contemporană, de rând cu 
orientările religioase tradiționale încep 
activ să se afirme noi curente religioase. 
Acest proces are premize obiective ca 
urmare a unor probleme comune de ordin 

                                                 
2 Resolution of Parliament of Georgia on 
Ratification of Framework Convention for the 
Protection of National Minorities, 1938-IIs, 13 
October 2005, 
http://www.ecmi.de/press/details/georgias-
declarations-to-the-council-of-europe-framework-
convention-for-the-protection-of-national-
minorities-226/, (accesat la data de 17.03.2014) 
3 Steven Jones, Robert Parsons, Georgia and the 
Georgians, in Smith, Granham, The nationalities 
question in the post-Soviet states, London-New 
York, 1996, p.227 
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social. După destrămarea URSS și fostului 
lagăr socialist în noile state criza politică și 
economică a fost însoțită de o criză 
spirituală acută, care s-a manifestat prin 
distrugerea și renegarea sistemului valoric 
existent. În așa mod a apărut un câmp liber 
de activitate pentru noile curente și 
organizații religioase. O trăsătură esențială 
a acestor noi formațiuni religioase este că 
ele nu se axează pe diferențele etnice, ba 
dimpotrivă le consideră neimportante, 
adică pentru ele nu există limite etnice.  

Trebuie de remarcat că, religia și 
naționalismul în Georgia au o relație 
ambivalentă și în pofida sentimentelor 
religioase renăscute, populația nu 
întotdeuna se identifică cu Biserica 
națională. Totuși, barometrele de opinie 
vorbesc despre o încredere foarte mare în 
biserica națională georgiană și în persoana 
mitropolitului Iliya. Ca și în alte foste state 
sovietice, biserica georgiană este de factură 
pravoslavă, iar acest fapt generează careva 
discrepanțe între orientările cetățenilor de 
aici. Mulți dintre ei visează la un viitor 
european, Georgia încă din 2003 dând 
startul westernizării sistemului politic. 
Conflictetele politice cu Rusia pe subiectul 
regiunilor separatiste Ossetia de Sud și 
Abkhazia, influențează mult reprezentările 
social-politice ale georgienilor față de 
vecinul stat Rusia, în acest sens biserica 
națională prin mesaje echilibrate vine să 
deradicalizeze sentimentele negative. 
Activiștii în domeniul drepturilor 
minorităților descriu biserica georgiană 
ortodoxă ca fiind cel mai puternic partid 
politic din țară1.  

Există la modul real probleme 
serioase pentru minoritățile etnice care 
reprezintă grupuri religioase distiscte de 
Biserica Ortodoxă georgiană. Spre 
exemplu, comunitatea armeană se 
confruntă cu dispute asupra proprietății 
clădirilor de cult. Dreptul istoric de 
proprietate asupra unor biserici care au fost 
naționalizate pe timpul URSS sunt motive 
de litigiu între Biserica Apostolică armeană 
                                                 
1 First State Report by Georgia pursuant to article 
25, Paragraph 1 of the European Framework 
Convention for the protection of national 
Minorities, 1 March 2007, para 97, p. 28 

și Biserica Ortodoxă georgiană.2 
Referindu-ne la cadrul general de activitate 
al organizațiilor cu caracter religios, 
rapoartele realizate de experții în domeniul 
minorităților descriu o situație defavorabilă 
versus libertății de confesiune în Georgia. 
Cadrul legal al Georgiei denotă absența 
unei legi privind organizațiile religioase. 
Aceste lacune legislative creează 
impedimente în activitatea organizațiilor 
religioase, ele fiind supozabile unei 
discriminări directe sau indirecte în raport 
cu alte entități de drept public. Astfel ele 
dispun de simplul statut de organizații non-
guvernamentale, ceea ce le limitează 
anumite drepturi, precum ar fi tranzacțiile 
financiare sau importul de articole de cult 
religios.3 

 
4. Limba oficială și repercusiunile 
cadrului lingvistic asupra drepturilor 
minorităților în Georgia 

Cât n-ar fi de paradoxal, politica 
sovietică comparativ cu alte foste republici 
sovietice a determinat ca identitatea 
georgiană să devină mai proeminentă în 
unele aspecte. Așa numitul fenomen 
korenizatsiya, precum și procesul intens de 
distribuire și promovare a literaturii în 
limba nativă a cultivat o generație mult mai 
elevată, care știa să citească în limba 
georgiană mult mai bine, decât 
predecesorii săi. Subiectul limbii însă până 
la momentul actual este extrem de politizat 
în rândul reprezentanților elitei politice, 
dar și societății georgiene. 

Conform Constituției Georgiei unica 
limbă oficială este limba georgiană. 
Conform datelor recensământului 83,8% 
din numărul populației Georgiei sunt de 
origine etnică georgieni. Acest segment 
etnic major de populație nu reprezintă însă 
doar pe cei care vorbesc limba geogiană. 
Astfel mingrelii, svanii și lazii vorbesc alte 
limbi kartveliene, deosebite de limba 

                                                 
2 Shadow Report of the Georgian-Armenian NGO 
Yekir to the Human Rights Council, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngo
s/yekir_georgiafinal.doc 
(accesat la data de 24.03.2014) 
3 Azit Mirzoev, Op.cit. 
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georgiană.1. Lingviștii georgieni, în scopul 
evitării dezmembrării unității națiunii 
georgiene, afirmă că acestea sunt mai 
degrabă niște dialecte și nu limbi separate. 
Recunoașterea lor ca limbi separate din 
punct de vedere politic ar diminua unitatea 
politică a națiunii georgiene2. 

Tebuie să menționăm că Constituția 
Georgiană, mai face referință la limba 
abkhază drept limbă oficială în Abkhazia. 
În termeni lingvistici limba georgiană și 
cea abkhază sunt limbi caucaziene. Limba 
georgiană este una de origine sud 
caucaziană, pe când cea abkhază de rând 
cu abaza, shapsug, cherkess, kabardina 
este de origine nord caucaziană și face 
parte din grupul limbilor chercheze. 
Factorul lingvistic a fost unul din motivele 
invocate de partea abkhază împotriva 
exponenților puterii de la Tbilisi, ripostând 
față de tendința de „georgenizare” a 
abkhazilor prin impunerea alfabetului 
georgian ca bază a limbii abkhaze, precum 
și instituirea limbii georgiene ca instrument 
principal de studiu încă din timpul erei 
staliniste (vezi Figura 2). 

Într-o regiune polietnică întotdeauna 
apare problema, care limbă să fie selectată 
pentru comunicare. În microregiunile 
populate compacte de ne-georgieni, se dă 
prioritate limbii ruse, dar nu în calitate de 
limbă maternă, ci ca mijloc de comunicare 
între popoarele fostei URSS, precum și 
limbă de lucru în structurile administrative. 
După ce noua Constituție a Georgiei 
independente a proclamat limba georgiană 
ca limbă de stat, în rândul minorităților 
naționale au apărut mesaje privind 
discriminarea lor pe criterii etnice. De-a 
lungul timpului, determinantele 
caracteristice situației ligvistice de la 

                                                 
1 În conformitate cu UNESCO Atlas of the World's 
Languages in danger, 
http://www.unesco.org/culture/languages-
atlas/en/atlasmap.html,  
accesat la data 23.03.2014), există circa 80 000 de 
vorbitori ai limbii svani, 350 000 de vorbitori ai 
limbii mingreli, dar și mai mulți mingreli care deja 
nu mai vorbesc această limbă. 
2 Jonathan Weatley, The Status of Minority 
Languages in Georgia and the Relevance of Models 
from Other European States, ECMI Working Pape 
No. 26, March 2006, p.21 

începutul istoriei noii Georgii nu s-au 
transformat. Astăzi, în regiunile alolingve 
de aici, în majoritatea lor este utilzată 
limba rusă în calitate de limbă de lucru. Se 
face referință cu preponderență la regiunile 
compact populate de armeni, greci, azeri, 
ruși.3 

Guvernarea de la Tbilisi definește 
lacunele lingvistice drept un obstacol 
important în integrarea minorităților, se are 
în vedere, în particular, competențele 
minore de posedare a limbii georgiene în 
rândul populației de etnie azeră și armeană, 
localizată în regiuneile Kartli și Javakheti. 
Conform recensământului din 2002, 31% 
dintre reprezentanțiii minorităților 
naționale declară ca vorbesc fluent limba 
georgiană, comparativ cu 19,5 % în 1979. 
Totodată, conform unor date statistice, din 
2006 - 83,1% de alolingvi în regiunea 
Kvemo-Karthli nu posedă deloc limba 
georgiană, iar în Samtskhe-Javakheti, 
acestă cifră se ridică la cota 75.4%4. 

Un alt aspect al situației lingvistice 
din Geogia este rolul limbii ruse ca mijloc 
de comunicare. Ea și-a păstrat ponderea în 
viața politică și socială a Georgiei în mare 
parte datorită influenței incontestabile din 
perioada sovietică. La moment, aici există 
circa 85.000 de vorbitori nativi de limbă 
rusă, iar circa jumătate de populație încă 
mai demonstrează competențe bune în 
cunoașterea limbii ruse. Nu există, însă, 
regiuni, în care vorbitorii de limbă rusă să 
habiteze compact într-o regiune geografică 
din Georgia. Todată, limba rusă este 
utilizată informal la nivelul unităților 
administrative populate de armeni și azeri. 
La moment, prin politicile sale promovate, 
Guvernul Georgiei tinde să diminueze 
influența limbii ruse ca limbă de 
comunicare interetnică, iar locul ei să fie 
preluat de limba oficială a statului, cea 
georgiană. Aceste tentative a puterii de la 
Tbilisi sunt argumentate prin ideea că în 

                                                 
3 Полиэтническая Грузия: ХХ век. Фонд 
Открытое общество – Грузия. 2004, p.340 
(Polietnicheskaya Gruziya: XX vek, Fond Otkrytoye 
obshchestvo, Gruziya. 2004)  
4 Steven Jones, Op.cit., p 233.; Vezi: Assessment 
Survey Report. National Integration and Tolerance 
in Georgia, UNAG, Tbilisi, 2007 
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pofida popularității limbii ruse în mediul 
minoritar, totuși, oricare rațiune de 
protecție a limbilor regionale sau a limbilor 
minorităților naționale, se cere a fi 
echilibrată și să nu se realizeze în 
detrimentul limbii oficiale.1 

Limba este o componentă 
indispensabilă a culturii și fără îndoială în 
perioada renașterii naționale, ea devine una 
dintre cele mai esențiale valori etnice. Pe 
de o parte, poate fi instrumentată drept 
mijloc de manipulare a intereselor politice 
asupra autoconștiinței etnice. Totuși, 
pentru unitatea unei națiuni multiculturale 
o limbă oficială comună este o componentă 
ce contribuie la forjarea unei identități 
naționale. Tendința guvernelor de a 
promova proficiența limbii grupului etnic 
dominant, drept un nucleu în incluziunea 
civică, trebuie să se relizeze prin 
incorporarea unor particularități etnice 
minoritare în această identitate națională, 
în așa mod garantându-se minorităților 
naționale drepturile din domeniul limbilor2. 

Politicile de integrare etnică 
bineânțeles trebuie să se axeze pe 
amplificarea studierii, precum și utilizarea 
administrativă a limbii oficiale în regiunile 
populate de minorități. Fără îndoială acest 
set de politici sunt controversate, deoarece 
nu sunt promovate de rând cu protecția 
drepturilor minorităților privind limbile 
etnice. După “revoluția trandafirilor”au 
urmat reforme la nivelul sistemului 
educational, drept angajamente importante 
și semnificative ale statului în asigurarea 
integrării minorităților.  

Trebuie să analizăm separat unele 
acțiuni ale statului din domeniul reformării 
sistemului educational, care din 
perspectiva practică au un impact divergent 
la nivel de societate. Pe de o parte, politica 
lingvistică a fost securizată prin noul 
sistem de examene privind accesul la studii 
universitare, cât și prin eliminarea 
sectorului rus din sistemul educational 
universitar. Pe de altă parte, au fost depuse 
eforturi în intensificarea studierii limbii de 

                                                 
1 Janathan Weatley, Op.cit., p.24 
2 Ecaterine Metreveli; Niklas Nilsson; Jonanna, 
Popjanevskhi; Temuri, Yokobasvili, Op.cit., p.14 

stat în regiunile compact populate de 
minorități3, dar fără o finalitate bună. 

Sistemul educational nou creat 
prevedea treapta școlară primară și 
secundară de studiere în limbile 
minorităților, în rezultat acest fapt a devent 
un impediment real pentru accesul copiilor 
minorităților entice la învățământul 
superior. Competențele foarte modeste de 
cunoaștere a limbii georgiene îi face 
vulnerabili în competiția pentru un loc la 
facultate în universitățile din Geogia. Unii 
autori afirmă, că în rezultatul acestor 
politici ineficiente de integrare, instituțiile 
de învățământ de aici servesc mai degrabă 
drept “școli pentru emigranți”, dat fiind 
faptul că o mare parte a absolvenților aleg 
să-și continue studiile superioare în 
Armenia, Azarbaijan sau Rusia4.  

În scopul promovării limbii 
georgiene în sistemul educational 
secundar, noua legislație a educației 
adoptată în 2005 stipulează că toate școlile 
trebuie să studieze limba și literatura 
georgiană, georgafia și istoria Georgiei, 
precum și alte științe sociale în limba de 
stat, începând cu anul de studiu 2010-2011. 
5 Aceste prevederi au mai servit și drept 
clauze pentru tensionarea relațiilor dintre 
centru și regiuni. Până la etapa actuala 
studierea limbii geogiene în rândul 
minorităților nu a generat rezultate vizibile. 
Situația creată se datorează mai multor 
carențe în domeniul aplicării reformelor 
respective. Cele mai visible sunt: 
finanțarea insuficientă, lipsa unor profesori 
calificați/care să predee în limba de stat în 
regiunile minorităților (în pofida 
programelor guvernamentale lansate 
menite să atragă profesorii în aceste 
regiuni); aplicarea unor metode de predare 
inadecvate; de asemenea, lipsa unui mediu 
de comunicare extra-școlar în limba 
georgiană pentru copii care își fac studiile 
în școlile pentru minorități6. 

                                                 
3 Aziz Mirzoev, Op.cit. 
4 Ecaterine Metreveli; Niklas Nilsson; Jonanna, 
Popjanevskhi; Temuri, Yokobasvili,, Op.cit., p.14 
5 Law of Georgia on General Education, articolele 
5.4; 58.5 
6.International Crisis Group. Gergia’s Armenian 
and Azeri Minorities, Europe Report N°178 – 22 
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5. Participarea civică și politică a 
minorităților naționale 

Modul în care minoritățile etnice 
sunt incluse în procesul democratic 
influențează puternic relațiile interetnice și 
relația stat – minorități. Vorbind despre 
participarea civică autentică a minorităților 
naționale în Georgia trebuie de accentuat 
că este una minoră, neesențială. Deși datele 
privind rata de participare la alegeri atestă 
un grad relativ sporit de participare la vot 
în regiunile compact de minorități, la 
modul general această dimensiune de 
acțiune civică și politică este dificil de a fi 
catalogată ca suficientă, ținând cont de 
situația neprivilegiată, dificultățile de acces 
la informație, generate de necunoașterea 
limbii de stat, precum și gradul scăzut de 
alfabetizare juridică. 

De fapt, cadrul legal al Georgiei nu 
prevede bariere evidente pentru minorități 
în scopul limitării de a participa la viața 
publică și politică a țării. În același timp, 
legislația nu prevede dezvolarea unor 
scheme speciale referitor la cotele 
electorale, reprezenrarea proporțională a 
grupurilor etnice în serviciul public sau 
promovarea carierei reprezentanților 
minorităților. 

Articolul 6 al Legii Georgiei privind 
asociațiile politice de cetățeni, interzice 
crearea partidelor politice conform 
principiului teritorial sau regional. Chiar de 
la începutui articolului se argumentează o 
asemenea prevedere cu scopul prevenirii 
unor eventuale mișcări separatiste în 
regiunile Kvemo Kartli și Javakheti. La fel 
și legislația din domeniul alegerilor locale 
nu este una incluzivă, dat fiind faptul că 
multe funcții publice sunt suplinite nu prin 
alegeri directe, dar prin numire de căre 
Parlament sau Președinte, optându-se în 
2005 pentru centralizarea puterii. 

Sistemul electoral, raportat la 
grupurile etno-culturale care coabitează 
într-un stat, poate fi incluzionist sau 
exclusionist. Georgia are un Parlament 
                                                                       
November 2006, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/17
8_georgia_s_armenian_and_azeri_minorities.pdf , 
(accesat la 15.03.3014), p.26-27 

unicameral și un sistem electoral mixt. De 
la prima vedere aceste particularități ale 
sistemului politic georgian nu pot fi 
caracterizare ca excluzioniste. Totuși, 
analiza profilului etnic al legislativului 
georgian descrie o situație nesatisfăcătoare 
la capitolul dat. Astfel, începând cu 1995, 
când doar 16 non-georgieni au fost aleși 
într-un parlament compus din 235 de 
deputați, reprezentarea a mers în declin. În 
1999, au fost 14, în 2004 au fost 8, iar 
2008, 6 deputați non-georgieni au reușit să 
câștige un mandat de deputat într-un 
legislativ format din 150 deputați. 

 
6. Integrarea minorităților naționale – 
probleme și strategii guvernamentale 

Primii pași ai Georgiei în calea 
construirii unor structuri instituționale în 
domeniul politicii etnice au fost făcuți în 
perioada guvernării lui Edurd Shevarnadze 
(1992-2003), cel de-al doilea Președinte al 
Georgiei independente. Primul președinte 
al Georgiei, Zviad Gamsakhurdia și-a 
construit platforma sa de guvernare pe 
motive etnonaționaliste, nu a depus mari 
eforturi pentru a crea instituții care să aibă 
menirea de a gestiona diversitatea etnică. 
Acest fapt se datorează atât unei lipse acute 
de experiență în acest domeniu, dar și 
contextului politic, perioadei istorice, care 
au coincis cu guvernarea acestui lider 
politic. Ba dimpotrivă, politica 
etnocentristă promovată de Gamsakhurdia, 
precum și retorica campaniei sale 
electorale, în termeni practici a lipsit 
reprezentanții minorităților naționale de 
dreptul de vot, teritoriile populate compact 
de minorități fiind profund izolate politic 
de restul țării1. 

După revoluția trandafirilor din 
noiembrie 2003, guvernul Georgiei a 
demarat o serie de reforme la nivel 
instituțional și al cadrului legal. O parte 
componentă a acestor reforme viza 
procesul de intergrare civilă a societății 
georgiene, care era direcționată să preia 
forma incluziunii și protecției minorităților 

                                                 
1 Giorgi Sordia, Institutions of Georgia for 
Governance on National Minorities: An Overview, 
ECMI Working Paper No. 43, September, 2009, p.6 



   

266 
 

naționale. Aceste transformări erau 
considerate prioritare în domeniul 
consolidării statului, noul guvern stabilit la 
Tbilisi, realizând primii pași în acest sens. 
Astfel, s-a reușit obținerea controlului 
asupra regiunii Ajaria, însă au urmat 
insuccese în chestiunea reintegrării regiunii 
Ossetia de Sud, culminând cu confruntarea 
armată din 2008.  

Totodată, guvernarea, în subiectul ce 
ține de identitatea națională, a decis să 
promoveze ideea de națiune civică, bazată 
pe cetățenie și loialitate față de minorități, 
președintele Saakhashvili public subliniind 
că reprezentații tuturor grupurilor etnice 
din Georgia sunt cetățeni – parte 
componentă a națiunii georgiene. 

După 2003 administrația statului a 
creat diverse organisme cu atribuții în 
domeniul minorităților naționale. Inițial 
punerea în aplicarea a politicilor în 
domeniul minorităților era sub 
responsabilitatea Ministrului de Stat pe 
probleme de Intergare Civilă, dar mai 
târziu, ca urmare a unor reforme 
guvernamentale structurale din 2008 acest 
domeniu de responsabilitate a trecut în 
subordinea Ministrului pe Probleme de 
Reintegrare. La fel din 2008 apariția unei 
instituții ca Consiliul pentru Integrare 
Civilă și Toleranță sub auspiciul 
administrației Presidențiale și consilierului 
presidențial pe probleme de integrare 
civică a obținut un rol important. Un 
rezultat important al activității acestei 
instituții a fost crearea unui document 
important – Concepția Națională cu privire 
la Toleranță și Integrare Civilă, adoptată 
la 8 martie 2009. Ea a prevăzut un plan 
detaliat de acțiuni pe care Georgia urma să 
îl realizeze pe durata a cinci ani de zile1. 

Experții Minority Right Group 
International opinează că din păcate 
ostracizarea minorităților în Georgia 
continuă, ele fiind marginalizate. Ideea că 
membrii comunității minoritare sunt 
cetățeni egali în drepturi este departe de 
realitatea propriu-zisă.2Mira Sovakar, 
                                                 
1 Giorgi Sordia, Op.cit., p.4  
2Breaking the Cycle of Exclusion: Minority Rights 
in Georgia Today, Minority Rights Group 
International, November 2009, p.2 

manager de proecte pe direcția Caucaz, la 
NGO Cnciliation Resources, a declarat că: 
„Guvernul georgian nu a fost capabil să 
gestioneze pluralismul din țara sa într-un 
mod constructiv. Minoritățile de aici încă 
mai sunt percepute ca oaspeți și nu cetățeni 
cu drepturi depline. Așadar oaspeții sunt 
întotdeauna bineveniți, dar de la ei se 
așteaptă să se adapteze situației existente 
fără să vocifereze critici sau 
nemulțumiri”3. 

Un rol important în interarea cu 
succes a minorităților, de rând cu 
instrumentele legale, educaționale, 
linvistice, o are mass-media. Ea are 
menirea să asigure accesul la informație, 
dar și să contribuie indubitabil la 
construirea portretului minorițăților, care 
să formeze ulterior reprezentările 
cetățenilor statului făță de comunitățile 
minoritare. La moment, tendința mass-
media de a opera doar cu mesage negative 
referitor la careva activități din regiunile 
compact populate de minorități naționale s-
a temperat, fiind înlocuită cu reportaje cu 
caracter pozitiv. Astfel, de exemplu, se 
încercă de a sublinia vizitele prietenești ale 
Președintelui statului în KvemoKartli în 
timpul Ramadanului.  

Portretul negativ al minorităților mai 
este alimentat de fundalul conflictelor 
separatiste din Abkhazia și Ossetia de Sud, 
astfel minoritățile fiind percepute ca surse 
de instabilitate și conflicte. Integrarea 
minorităților astfel trebuie să se 
construiască și pe o relație amicală între 
majoritate și minoritate, precum și 
micșorarea distanței sociale dintre aceste 
segmente de populație.4 

Referindu-se la chestiunea dată, G. 
Nodia sublinia că „nu este suficient doar 
să-i tolerezi pe alții, statul goergian trebuie 
să găsească o cale de a-i integra – de a-i 
determina ca ei să dorească să devină 
participanți la proectul național”5. Soluțiile 

                                                 
3 Ibidem 
4 Tobias Akerlund, National Minorities and the 
Media Situation in Georgia, ECMI Working Paper 
No. 52, January 2012, p.24 
5 Ghia Nodia, Ethnic-confessional groups and 
problems of civic integration in Georgia: Azeri, 
Javakheti Armenian and Muslim Meskhetian 
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politice cu referință la integrarea 
minorităților naționale au accentuat 
inerenta dificultate în transpunerea unor 
viziuni în practica politică.  

 
Bibliografie: 
 
1. Breaking the Cycle of Exclusion: 

Minority Rights in Georgia Today, 
Minority Rights Group International, 
November 2009 

2. First State Report by Georgia pursuant 
to article 25, Paragraph 1 of the 
European Framework Convention for 
the protection of national Minorities, 1 
March 2007, para 97 

3. Foresti, M.; Welton, G.; Jijelava, D, 
Review of international assistance to 
political party and party system 
development, Case study report: 
Georgia, 2010 

4. Nodia, Ghia, Ethnic-confessional 
groups and problems of civic 
integration in Georgia: Azeri, 
Javakheti Armenian and Muslim 
Meskhetian communities, Caucasus 
Institute for Peace, Democracy and 
Development, Tbilisi, 2000 

5. Nodia, Ghia, Georgia: Dimensions of 
Insecurity, în „Statehood and Security: 
Georgia after Rose Revolution”, Mass: 
MIT Press, Cambridge, 2005 

6. Smith, Graham, The Nationalities 
Question in the Post-Soviet States, 
London-New York, 1996. 

7. Wheatley, Jonathan, The Status of 
Minority Languages in Georgia and 
the Relevance of Models from Other 
European States, ECMI Working Paper 
No 26, March 2006 

8. Metreveli, Ekaterine; Nilsson, Niklas; 
Jonanna, Popjanevskhi; Yokobasvili, 
Temuri, States Approaches to National 
Integration in Georgia: Two 
Perspectives, Central Asia-Caucasus 
Institute, 2009 

9. Shadow Report of the Georgian-
Armenian NGO Yekir to the Human 
Rights Council, 

                                                                       
communities, Caucasus Institute for Peace, 
Democracy and Development, Tbilisi, 2000 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/docs/ngos/yekir_georgiafinal.doc  
(accesat la data de 24.03.2014) 

10. Jones, Steven; Parsons Robert, Georgia 
and the Georgians, in Smith, Granham, 
The nationalities question in the post-
Soviet states, London-New York, 1996, 
pp.291-315 

11. Cornell, Svante, Autonomy and 
Conflict. Ethnoterritoriality and 
Separatism in the South Caucasus – 
Cases in Georgia, Uppsala 2002 

12. Akerlund, Tobias, National Minorities 
and the Media Situation in Georgia, 
ECMI Working Paper No. 52, January 
2012 

13. Georgia in Transition. Report on the 
human rights dimension: background, 
steps taken and remaining challenges. 
Assessment and recommendations by 
Thomas Hammarberg in his capacity as 
EU Special Adviser on Constitutional 
and Legal Reform and Human Rights 
in Georgia, September 2013 

14. Resolution of Parliament of Geogia on 
Ratification of Framework Convention 
for the Protection of National 
Minorities, No. 1938-IIs, 13 October 
2005. 

15. International Covenant on Civil and 
Political Rights, Human Rights 
Commitete, Consideration of the report 
presented by the States party under 
article 40 of the Covenant, Third 
periodic report, Georgia, November 
7th, 2006, CCPR/C/GEO/3 

16. Bazic Rezult of the First General 
Census of the Georgian Population, 
Geogian State Statistical Department, 
Tbilisi, 2004 

17. Mirzoev, Azit, Ethnic Minorities in 
Georgia: curent situation, HDIM, 
NGO/123/08 1 October 2008 

18. Policy Analysis of Civil Integration of 
Ethnic Minorities in Georgia, BTKK 
– Policy Research Group Ethnic 
Minorities Program, Tbilisi 2008, 
http://www.btkk.ge/files/files/DFID_
Policy_Paper_Eng.pdf, (accesat la 
data de 17.03.2014)  

19. Полиэтническая Грузия: ХХ век, 
Фонд Открытое общество, Грузия. 



   

268 
 

2004 (Polietnicheskaya Gruziya: XX 
vek, Fond Otkrytoye obshchestvo, 
Gruziya. 2004) 

20. Assessment Survey Report, National 
Integration and Tolerance in Georgia, 
UNAG, Tbilisi, 2007 

21. Law of Gergia on General Education, 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload
/Georgia/Georgia_Law_of_Georgia_on
_HE.pdf, (accesat la 19.03.2014) 

22. International Crisis Group. Gergia’s 
Armenian and Azeri Minorities, Europe 
Report N°178 – 22 November 2006, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Fil
es/europe/178_georgia_s_armenian_an
d_azeri_minorities.pdf, (accesat la 
15.03.3014) 

23. Sordi, Giorgi, Institutions of Georgia 
for Governance on National 
Minorities: An Overview, ECMI 
Working Paper No. 43, September, 
2009 

 



   

269 
 

 
(Figura 1) Structura etnica a populației Georgiei în 1989 – 2002 

 
1989 2002 Schimbari între 1989-

2002 
Grupuri etnice 

mii % mii % mii 
georgieni 3 784.4 70.1 3 661.2 83.8 -126.2 
abkhazi 95.9 1.8 3.5 0.1 -92.3 
ossetini 164.1 3 38.0 0.9 -126.0 
armeni 437.2 8.1 248.9 5.7 -188.2 
ruși 341.2 6.3 67.7 1.5 -273.5 
ucraineni 52.4 1.0 7.0 0.2 -45.4 
azeri 307.6 5.7 284.8 6.5 -22.8 
greci 100.3 1.9 15.2 0.3 -85.1 
evrei 24.8 0.5 3.8 0.1 -20.9 
kurzi 33.3 0.6 2.5 - -30.8 
Totalul 
populației 

5 400.8 100 4 371.5 100 -1 029 

 
(Figura 2) Limbile regionale și minoritare în Geogia 

 
Limba Familia de 

limbi 
Vorbitori Numărul de 

vorbitori nativi 
Regiunea 
populată 

azeră subgrupul Azeri, 
Turkic 

azeri 283.632 Districtele 
Marneuli, 
Bolnisi, Dmanisi 
(>50% din 
populație). 
Districtele 
Gardabani, 
Sagarejo, 
Lagodekhi, 
Telavi (>10%). 

armeană subgrupul 
Thracian, Indo-
Europeană 

armeni 235.653 Akhlalkalaki, 
Ninotsminda 
(>90%), Tsalka 
(>50%). 
Akhalsikhe, 
Aspinda (>10%). 
Un număr mare 
în Tbilisi 

abkhază Caucaziană de 
Nord 

abkhazi 3.500 Ajara, Tbilisi, 
Rustavi 

rusă Slavică, Indo-
Europeană 

rușii, 
 alte minorități 
precum armenii 
și osetinii din 
Tbilisi 

83.007 Toate centrele 
urbane 
principale, în 
special Tbilisi; 
unele localități 
rurale în special 
disctrictele 
Kakheti, 
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Ninotsminda 
osetină Iraniană, indo-

Europeană 
osetinii 31.381 Kakheti, Shida 

Kartli, Mtskheta-
Mtiuleti 

kurmanji Iraniană, Indo-
Europeană 

Kurzii/yezidii 10.000 Tbilisi, Telavi, 
alte centre 
urbane 
importante 

ucraineană Slavică, Indo-
Europeană 

ucrainenii 5.466 Principalele 
centre urbane, în 
special Batumi 
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various intellectual property industries are analysed.     
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Introduction 
At the present stage of development 

of productive forces and formation of a 
postindustrial society, intellectual property 
relations turn from sphere of realization of 
human potential to a basic source of social 
and economic development of the nation.  

Nowadays, intellectual property is 
the basic factor of a economic 
reproduction. Intellectual activity results 
being embodied in intellectual property 
objects turn in important components of 

intangible assets of the enterprise. Objects 
of intellectual property are used in 
different spheres of economic activities, 
provide manufacture of innovative 
products, promote development of sphere 
of services and increase profitability of 
enterprise activity. Besides, usage of 
intellectual property objects allows to 
increase and effectively utilize business 
reputations of enterprise, create core 
competitiveness of it’s products, promote 
products on modern globalized market. 
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Openness of national economy under 
globalization increases quantity of 
participants of intellectual property 
relations and forces enterprises to start 
economic rivalry with the foreign 
companies for national markets. In these 
conditions, usage of intellectual capital 
and effective commercialisation of 
intellectual property objects allow 
enterprises to support its competitiveness 
and keep steady position in the market. 
Simultaneously, practice testify growing 
economic contribution of intellectual 
property intensive industries to GDP of 
USA, Grate Britain, Germany, France and 
other developed countries. 

 The growing competition in the 
international markets creates preconditions 
for rapid development of industries, that 
actively uses intellectual capital to   
produce innovative product, outlet 
expansion and greater profit reception. 
Besides, use of intellectual property 
objects not only demand realization of 
considerable expenses but also allows to 
receive an additional revenue. Thus, 
market makers as well as their competitors 
have strong incentives to use intellectual 
property under modern globalised 
postindustrial society.  

Role of intellectual property in 
economic relations for the first time was 
clearly recognized in XVIII century when 
inventions and other intellectual activities 
results formed strong basis for Industrial 
Revolution. In our opinion, under 
formation of postindustrial society 
intellectual property turn into primary 
factor of modern industry and active 
utilisation of intellectual capital in 
economic activities forms one of basic 
preconditions of enterprise competitiveness. 
Thus, effective development of intellectual 
property intensive industries forms main 
precondition for development of national 
economy and  basis for preserving of its 
economic potential.  

All of it causes necessity of the 
analysis of peculiarities of intellectual 
property and structure of intellectual 
property intensive industries for the 
purpose of implementation of appropriate 

government  policy, maintenance of 
economic development and also working 
out of effective strategy of intellectual 
property commercialization. Thus, the 
urgency of research of intellectual 
property and economic contribution of 
relevant industries to global economy is 
defined by specificity of a postindustrial 
stage of civilization development which 
transforms the intellectual capital into a 
basic component of productive forces of a 
modern society.  

The nature and the basic theoretical 
principles of intellectual property have 
been considered in the economic and legal 
literature. The appropriate place in 
working out of this scientific research area 
belong to Bazylevych V., Dozortsev V., 
Sergeyev A., Svyatotsky O., Orlyuk O., 
Andersen B., Schwabach A. and others. At 
the same time, the questions concerned 
research of economic nature and functions 
of intellectual property under 
postindustrial society, discovery of 
structure of intellectual property intensive 
industries and economic contribution of 
this industries to GDP of different 
European countries, in our opinion, remain 
partly undiscovered.  

The purpose of the article consists in: 
theoretical analysis of nature and 
peculiarities of intellectual property; 
investigation of intellectual property 
relations and its role in economic overturn;    
analysis of economic functions of different 
intellectual property subjects; investigation 
of intellectual property intensive industries 
and its structure; analysis of economic 
contribution of intellectual property 
intensive industries.  

 
Nature and features of intellectual 
property under postindustrial society.  

Intellectual property relations are 
form of economic relations of the property 
and consequently certain tendencies of 
their development will completely be 
coordinated with modern directions of 
transformation of property relations. 
Complication of intellectual property 
relations and division of intellectual 
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property rights predetermines increase in 
quantity of intellectual property subjects.  

Intellectual property (further - IP) 
relations are system of social and 
economic relations which arise concerning 
appropriation and commercialization of 
intellectual activity results. 
Commercialization of intellectual activity 
results is a system of procedures 
concerning their introduction in economic 
overturn for the purpose of creation of the 
added value and generating of additional 
profit. Involvement of intellectual activity 
results in the sphere of relations of 
appropriation-alienation turns it to 
intellectual property objects. At the same 
time, in the process of commercialization 
an IP objects turns into major factor of 
production. 

The structure of IP relations 
includes: types of intellectual property 
relations, subjects and objects of 
intellectual property relations.   

In our opinion there are several types 
of IP relations: 

- Relations of appropriation of 
intellectual activity results in the way 
authorised by a society;  

- Relations of commercialization 
which arise concerning introduction of IP 
object in economic overturn for the 
purpose of profit reception;  

- Relations of usage of intellectual 
activity results which provide cession of 
IP rights to other persons on different 
conditions and in different volume;  

- Relations of possession which 
provide actual domination of the party to 
IP relations over intellectual activity 
results that directly and indirectly is not 
connected with its use.  

It is necessary to notice that different 
kinds of intellectual property relations can 
integrate in different combinations in 
economic activities. Thus, IP relations, 
being a kind of economic relations of 
property, own both general patrimonial 
traits, and distinguishing features: 

- intellectual property right is the 
sole right that arise from the law, and not 
from civil agreements; 

- intellectual property right is limited 
in time and space, that is protected during 
certain term and in certain territory; 

- overwhelming part of IP objects 
demands the state registration for effective 
protection of corresponding intellectual 
property rights;  

- IP objects are inexhaustible, that is 
they do not wear out and do not lose 
characteristics as a result of long use. At 
the same time, they are subject to an 
obsolescence and can lose an urgency as a 
result of scientific and technical progress;     

- IP objects are non-material by the 
nature but stored on the material carrier;  

- property on IP objects directly is 
not connected with the property on 
material objects in which they are 
embodied; 

- as a result of non-material 
character IP objects are inaliennable, 
therefore within the limits of the order 
only IP rights is alienated;  

- indispensable condition of granting 
of legal protection to IP object is novelty 
(originality), and also their embodiment in 
the certain objective form;  

- IP objects grow out of art, 
scientific, literary or technical intellectual 
activity of the person and consequently 
always have creative character;  

- IP objects thanks to the non-
material nature can be easily duplicated 
and consequently demand special legal, 
technical and organizational protection.     

Considered above feature of 
intellectual property relations transforms 
them into an especial kind of relations of 
the property to which it is difficult to 
apply traditional approaches of the 
economic analysis. For this reason 
nowadays intellectual property relations 
represent a separate kind of economic 
relations which is regulated by separate 
institutions of civil law. 

 
Objects and subjects of intellectual 
property relations. 
 It is necessary to notice that today, the 
legislation does not contain criteria of 
classification of IP objects, and only 
defines them. According to Convention 
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establishing the World intellectual 
property organisation signed in 1967, 
objects of intellectual property embrace: 
literary, art and scientific products; 
execution, sound recordings, on-air 
broadcasting transfers; inventions in all 
fields of activity of the person; 
discoveries; industrial samples; trade 
marks, service marks, company names and 
commercial designations; protection 
against an unfair competition; all other 
rights which concern intellectual activity 
in industrial, scientific and art spheres1.  

According to article 420 of the Civil 
code of Ukraine objects of intellectual 
property embrace: literary and works of 
art; computer programs; databases; 
execution; soundtracks, videogram, on-air 
broadcasting transfers; discoveries; 
inventions, utility models, industrial 
designs; configuration of integrated 
microcircuits; rational proposals; grades of 
plants, breeds of animals; commercial 
names, trade marks, geographical 
indications; trade secrets2.  

In our opinion, all approaches to 
classification of IP objects should be 
divided conditionally on two groups: 1. 
Classification of IP objects depending on 
economic criterions which allow to divide 
them into groups according to concrete 
tasks of our research. 2. Classification of 
IP objects depending on its fundamental  
characteristics which is based on the 
analysis of their most essential 
peculiarities, specificity of their protection 
and realisation of property and sole rights 
on IP objects.  

Let's consider approaches which 
belong to the first group.  

1. Depending on necessity of 
registration for acquire of IP rights it is 
possible to divide IP objects on: objects, 
for which not provided registration 

                                                 
1 Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization [On-line] // World 
Intellectual Property Organization, http://wipo. 
int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504. 
(02.04.2014). 
2 Civil Code of Ukraine [On-line] // Supreme 
Council of Ukraine, http://zakon1.rada.gov.ua 
/laws/show/435-15. (28.03.2014). 

possibility (in Ukraine – related  right 
objects and company names); objects for 
which registration has facultative character 
(in Ukraine – copyright objects); objects 
for which registration carries a obligatory 
character (in Ukraine – industrial property 
objects, configuration of integrated 
microcircuits, geographical indications). 

 2. Depending on use in economic 
overturn it is necessary to define 
productive or active IP objects which are 
commercialised and produce income, and 
also unproductive or passive IP objects 
which for these or those reasons are not 
commercialised and don’t generate income. 

3. Also among intellectual property 
objects we can sign out: absolute welfares 
which directly satisfy consumer or 
industrial needs and bring in direct income 
of commercialisation; related  welfares 
which indirectly satisfy consumer or 
industrial needs and bring in indirect 
income of commercialisation (for example 
individualization tools). 

4. Depending on rate of 
formalization IP objects could be 
classified on formalized which it is 
possible to use and commercialize right 
after their creations (objects of copyright 
and related  rights); non-formalized which 
at first need to be embodied in the certain 
objective form and only then to use  
(objects of the industrial property).  

5. Depending on possibility to allow 
using IP objects (for example thought 
licensing) it is possible to divide IP objects 
on alienated and inaliennable objects (in 
Ukraine there are geographical indications 
and commercial names). 

6. Depending on sources of receipt 
IP objects can be classified on: developed, 
inherited, received in qualities of a 
assessed contribution in authorised capital, 
received in time use on a paid basis.  

7. Depending on degree of liquidity 
IP objects can be divided on: high liquidity 
objects, liquid, low liquidity objects. 
Depending on term of profitable use IPO 
is possible to divide on: current (short-
term), intermediate term, long-term.  

Concerning approaches which 
belong to the second group, opinions of 
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scientists disperse. Kraynev P. subdivides 
objects of intellectual property on: objects 
of industrial property, objects of copyright 
and related  rights, trade secrets, protection 
against an unfair competition1. Bazylevych 
V. among objects of intellectual property 
single out: objects of copyright and related  
rights, objects of industrial property, 
individualization tools of participants of a 
civil overturn of the goods and services2. 
Kiselyova J. divides IPO on: objects of 
industrial property (including 
individualization tools), objects of 
copyright, objects of related  rights3.  

In our opinion, most appropriate way 
of IP objects classification is division of IP 
objects on: copyright and related rights 
objects, objects of industrial property, 
individualization tools, untraditional 
objects of intellectual property. 

Individualization tools, objects of 
industrial property, copyrights and related  
rights objects own important patrimonial 
features.  

Objects of copyrights (literary, 
artistic, dramatic, art and scientific works) 
and related  rights (performances,  
phonograms, videograms and broadcasts) 
belong to results of art-literary intellectual 
activity; registration of this objects is not 
obligatory; property rights on noted 
objects are protected by the state during 
long term; copyright and related  rights 
extend only on the form of expression of 
intellectual activity result; a legal 
protection condition is originality, instead 
of novelty of product; protection is given 
irrespective of art level and art value of 
intellectual activity result. 

Objects of industrial property 
(inventions, utility models, industrial 
designs, integrated microcircuits layouts) 
belong to results of scientific and technical 
intellectual activity of the person; their 

                                                 
1 P.P. Kraynev, Intelektualna ekonomika: 
menedzhment promyslovoi vlasnosti, In Jure, Кyiv, 
2004, p. 25. 
2 V.D. Bazylevych, Intelektualna vlasnist, Znanna, 
Кyiv, 2008, p. 131. 
3 J.S. Kiselyova, Intellectual property substitutes 
classification, „Questions of the modern right: 
Collective papers”, No.1/2012, p. 26. 

registration is obligatory; property rights 
on objects of the industrial property are 
protected by the state during rather short 
term; they should be suitable to use in the 
industry or other branch of manufacture; 
they form the basic part of intangible 
assets of the enterprises; objects of the 
industrial property can be embodied in 
plane or volume forms, products or 
processes.  

Individualization tools (trademarks, 
commercial names and geographic 
indications) in direct understanding do not 
belong to results of intellectual activity as 
their value is defined not by a creative 
payment, art or a product technological 
level, but depend on business reputation of 
the enterprise or region; their registration 
mainly is obligatory; property rights on 
individualization tools are continuously 
protected by the state; the intellectual 
property right on noted objects does not 
provide non-property right; they reduce 
uncertainty and carry out information and 
distinguishing functions.  

To untraditional IP objects can be 
referred: scientific discoveries, rational 
proposals, grades of plants and breed of 
animals, trade secrets, know-how. In our 
opinion, separate untraditional IP objects - 
rational proposal, trade secret, know-how 
can be attributed to separate group of 
incorporeal objects. Noted objects, in a 
counterbalance to grades of plants and 
breed of animals, represent information in 
the pure state, they can concern any field 
of activity, do not demand registration and 
do not provide reception of any 
certificates. 

Party to relations of intellectual 
property (further – IP subjects) take part in 
relations concerning appropriation of 
intellectual activity results. Active 
development of intellectual property 
relations predetermines attraction to 
participation in this relations growing 
quantities of economic subjects. Therefore 
necessity of profound discovery of a circle 
of participants of intellectual property 
relations does not lose an urgency.  

Subjects of intellectual property are 
physical and legal bodies who directly or 
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indirectly take part in process of 
appropriation and commercialization of 
intellectual activity results, and also 
provided with corresponding rights and 
commitments under civil-law.  

Depending on their role in IP 
relations subjects can be divided into four 
groups: 1. Subjects that are initially 
provided with intellectual property rights 
thanks to direct participation in creation of 
IP object (first of all it concerns copyright, 
related right and industrial property); 2. 
Subjects that are initially provided with 
intellectual property rights due to 
completion of registration procedure and 
reception of the corresponding certificate 
(it concerns individualization tools which 
usually registered on legal bodies and 
literally does not grow out of intellectual 
activity); 3. Subjects who provided with 
intellectual property rights as a result of 
inheritance or contract execution; 4. 
Attorneys who represent interests of 
another IP subjects, carrying out 
mediatorial functions or acting in a role of 
authorised representatives; 5. Official 
bodies and the arbitrary organizations 
which regulate IP relations.  

In our opinion, classification of IP 
subjects on 5 groups covers all participants 
of intellectual property relations. Besides, 
primary subjects of intellectual property 
for individualization tools singled out in 
separate group which considers specificity 
of trade marks, geographical indications 
and company names as tools of 
individualization.  

Although it is important to pay 
attention to classification of IP subjects 
depending on their economic functions. In 
our opinion, in this context it is necessary 
to single out three groups of IP subjects: 1. 
Institutional subjects who take direct part 
in creation of IP objects (objects of 
copyright, related rights or industrial 
property) or carry out primary registration 
of intellectual property rights on 
individualization tools. Noted subjects 
create object of IP relations, constituting 
the market of intellectual property and 
forming institutional basis of existence of 
IP relations. 2. Economically active 

subjects who directly take part in 
commercialization of intellectual property 
objects, that is carry out their introduction 
in economic overturn for the purpose of 
profit reception. To the given group 
mainly belong legal bodies who transform 
objects of intellectual property into the 
intellectual capital which takes part in a 
economic reproduction and provides profit 
reception. Economically active subjects 
take up risks of commercialization of IP 
objects, provide production with use of 
objects of intellectual property, create 
innovative products and provide 
redistribution of a part of income for 
benefit of institutional subjects, 
stimulating them in such a way to the 
further intellectual activity. 

3. Financial institutions which carry 
out mobilization of financial resources of 
the separated small owners of the capital 
and their transformation in the investment 
into the intellectual capital, creating in 
such a way material basis for 
commercialization of intellectual activity 
results. Mediate transactions of economic 
agents and providing movement of 
financial resources, financial institutions 
carry out accumulation of free financial 
resources of the separated owners of the 
capital by issue and sale of own financial 
assets, and then invest them in the 
financial tools emitted by economically 
active subjects of IP relations. 

It is necessary to notice that 
nowadays the role of financial institutions 
in the intellectual property market is 
defining. After all the considerable part of 
projects of IP commercialization is 
characterised as unsecured, and the 
enterprises which are engaged in 
intellectual activity constantly feel 
deficiency of own financial resources. 
Therefore financial institutions under IP 
relations form the financial mechanism of 
commercialization of intellectual property 
results, accelerating economic overturn of 
the intellectual capital and providing 
preconditions for faster transformation of 
an intellectual product in a stream of 
incomes of economic activities.  

 



   

277 
 

Economic functions of intellectual 
property as a basic element of 
intangible assets of modern enterprises.  

According to article 421 of Civil 
Code of Ukraine creator of intellectual 
property object provided with sole and 
property rights. According to article 423 of 
Civil Code of Ukraine sole rights are: right 
to identification of person who create 
intellectual property object as a creator; 
right to interfere with any encroachment 
on the intellectual property right, capable 
to harm honor or reputation of the creator1. 
In the scientific literature in addition also 
consider the right to promulgation of 
intellectual property object, and also right 
to inviolability of IP object. Sole rights 
belong exclusively to the creator of 
intellectual property object, do not depend 
on intellectual property rights, are not 
limited in time and space and cannot be 
alienated, behind the exceptions 
established by the law. 

To property rights refer: right of use 
of IP object; exclusive right to allow use 
of IP object; exclusive right to interfere 
with a misuse of intellectual property 
object, including to forbid such use. 
Property rights are limited in time and in 
certain cases – In space, can be alienated 
according to the law and used as assessed 
contribution to authorised capital. 

As it was marked above, under 
formation of a postindustrial society the 
intellectual property relations start to play 
defining role in economic overturn. In our 
opinion, it is connected with functions of 
intellectual property relations under 
economic reproduction. 

Firstly, IP relations provide 
distribution of results of a production 
between all party to relations of 
appropriation of intellectual activity 
results: the subject of intellectual activity 
receives the income, the investor who 
invest resources in commercialization of 
IP objects, receives percent on the invested 
capital, the state – receives tax revenues in 

                                                 
1 Civil Code of Ukraine, Supreme Council of 
Ukraine, http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/435-
15. (28.03.2014). 

the budget, the enterprise – receive the 
additional value created on the basis of use 
of the intellectual capital.  

Secondly, IP relations accelerates 
scientific and technical progress providing 
redistribution of a part of economic  
product for benefit of creators of an 
intellectual product, stimulating them in 
such a way to the further productive 
intellectual activity. 

Thirdly, IP relations predetermine an 
innovative orientation of production and 
modernisation of economy on the ground 
of introduction of intellectual activity 
results in economic overturn. 

Fourthly, IP relations modify class 
structure of a modern society therefore 
within the limits of economy the role of 
technocrats, representatives of branch of 
science and education who are engaged in 
intellectual activity, carriers of knowledge 
and creators of an intellectual product are 
significantly grows.  

Fifthly, IP relations carry out system 
function at the present stage of economic 
development, they form basis of economic 
system, predetermine formation of the new 
factor of production – intellectual capital, 
and provide formation of preconditions of 
transition of society on a new 
postindustrial stage of development. 

IP objects turns to determining 
accelerator of economic development 
under formation of postindustrial society. 
In the process of commercialization an IP 
objects transforms into major factor of 
production – intellectual capital. 

Development of intellectual capital 
and active adoption of intellectual activity 
results in all industries of a social 
reproduction are one of the main 
conditions of transition to the higher stage 
of social and economic development. 
Intellectual capital being embodied in 
intangible assets of enterprise determines 
an enterprise position in the market and 
force its competitiveness. 

Researches of the intellectual capital 
started in the European countries and the 
USA in the second half of ХХ c. in  
consequence of fast growth of its role in 
economic relations and transformation into 
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an important component of productive 
forces of a society. Thus, at the beginning 
of ХХІ c. the share of the intellectual 
capital in assets of the world top 2000 
enterprises comes nearer to 90%. 

Thomas A. Stewart, one of founders 
of intellectual capital theory, determines it 
as set of knowledge of the enterprise 
personnel which provide its 
competitiveness. He has considered 
intellectual capital as intellectual material 
which includes knowledge, experience, 
information, intellectual property that 
causes creation of new values. The 
intellectual capital is collective intellectual 
energy which includes effective 
organizational structure of the enterprises, 
information technologies and business 
reputation of enterprise. Thus, intellectual 
capital not only provides a competitive 
position of the enterprise in the market, 
but also generates profit. According to Т. 
Stewart intellectual capital exists in the 
form of dynamic system of knowledge 
which grows round a certain person or 
enterprise, and, at the same time, helps to 
increase economic potential and 
profitability of enterprise. In structure of 
the intellectual capital T.Stewart has 
singled out human, structural and 
consumer capital1.  

In our opinion, intellectual capital is 
a set of intellectual activity results which 
used as productive force, create new 
values, raises productivity of economic 
activities, allows to get additional profit 
and provide competitive position of 
enterprise in the market. Usage of 
intellectual capital predetermines creation 
of new intellectual products and new 
values which are embodied in new 
knowledge, skills and innovative 
technologies. Besides, intellectual capital 
should be divided into two components: 
intangible assets which can be identified, 
estimated and can perform economic 
turnover (intellectual property objects); 
intangible holdings which are difficult to 

                                                 
1 Thomas A. Stewart, Intellectual Capital. The New 
Wealth of Organizations, Doubleday, New-York 
1997, p. 112 

identify and estimate, which cannot be 
alienated from the enterprise and could 
perform economic circulation only as a 
part of a complete property complex of the 
enterprise (knowledge and skills of the 
personnel, business reputation, trade 
channels and so forth). 

According to principles of Ukrainian 
legislation intangible assets are non- 
monetary values which have no material 
form, can be identified and used by the 
enterprise in own activity for the purpose 
of profit reception.  

Intangible assets are part of 
enterprise’s capital and accounted on it’s 
balance sheet. Due to possibility of 
intellectual capital accounting we could 
analyze the role of intellectual property in 
different branches of industry.  

 
Intellectual property’s intensive 
industries and it’s economic 
contribution.  

 IP intensive industries are industries 
that have an above-average use of 
intellectual property per employee and 
above-average share of IP in assets. 
Certainly all industries use IP to some 
extent in one or another way. But only IP 
intensive industries constitute a IP market 
and produce a tremendous volume  of 
innovative products. 

On the basis of the carried out  
theoretical analysis of industry structure 
we singled out the following groups of IP 
intensive industries: 

1. Copyrights and related rights 
intensive industries:  

– Newspaper, periodical, book, and 
directory publishers; 

– Software publishers; 
– Motion picture and video industries; 
– Sound recording industries; 
– Radio and television 

broadcasting industries; 
– WEB and information services; 
– TV and broadcasting services; 
– Computer systems design and 

related services; 
– Advertising, public relations and 

related services; 
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– Professional, scientific and 
technical services; 

– Performing art companies. 
2. Patent intensive industries:  
– Manufacture of power-driven 

hand tools; 
– Leasing of industrial property; 
– Manufacture of pharmaceutical 

and chemical products; 
– Biotechnology; 
– Manufacture of optical 

instruments, photographic 
equipment, measuring equipment; 

– Manufacture of electric domestic 
appliances; 

– Manufacture of machinery; 
– Research and experimental 

development on natural sciences 
and engineering;  

– Manufacture of communication 
equipment and electronic 
components;  

– Manufacture of vehicles. 
3. Design intensive industries:  
– Manufacture of watches; 
– Manufacture of ceramic 

household; 
– Manufacture of jewellery; 
– Manufacture of power-driven 

hand tools; 
– Manufacture of leather clothes; 
– Manufacture of sports goods; 
– Manufacture of electric domestic 

appliances; 
– Manufacture of games and toys; 
– Manufacture of furniture, carpets 

and lighting equipment; 
– Manufacture of vehicles and 

transport equipment;  
– Clothing and footwear. 
4. Trademark intensive industries:  
– Pharmaceutical products; 
– Manufacture of wine; 
– Manufacture of perfumes and 

toilet preparations; 
– Manufacture of transport 

equipment;  
– Manufacture of games and toys; 
– Manufacture of sports goods; 
– Publishing of computer games; 
– Distilling, rectifying and 

blending of spirits;  

– Motion picture, video and 
television programmes 
distribution; 

– WEB services and portals; 
– Manufacture of wallpaper; 
– Manufacture of foods; 
– Sound recording and music 

publishing activities. 
As shown in Table 1, IP intensive 

industries in Europe generated more than 
56 million of workplaces and employ 
25,7% of all working Europeans in 2012, 
with almost 21% in trademark intensive, 
12% in design intensive, 10% in patent 
intensive and 3,2% in copyright intensive 
industries.  

Moreover, IP intensive industries in 
Europe generated 38,5% of total GDP, 
worth 4,7 trillion euro, with 33,9% in 
trademark intensive, 12,8% in design 
intensive, 13,9% in patent intensive and 
4,2% in copyright intensive industries. 

 Likewise, 89,6% of European export 
consist of products of IP intensive 
industries, with 75,5% in trademark 
intensive, 53,4% in design intensive, 
70,6% in patent intensive and 4,3% in 
copyright intensive industries. 

As shown in Table 2, all European 
countries characterized by considerable 
share of IP intensive industries in national 
economies. Moreover, IP intensive 
industries in all European countries make 
significant economic contribution to 
national GDP.  

Austria, Czech Republic, Estonia, 
Finland, Germany, Hungary, Italy, 
Slovakia, Slovenia, Sweden and United 
Kingdom established from 26% to 38% of 
workplaces in IP intensive industries.  

IP intensive industries of such 
countries as Austria, Bulgaria, Germany, 
Hungary, Ireland, Italy, Romania and 
Sweden generated more than 40% of GDP.  

United Kingdom, Sweden, Finland, 
and Bulgaria have above-average GDP 
shares attributable to copyright intensive 
industries1.  
                                                 
1 European Patent Office, Industry-Level Analysis 
Report: Intellectual property rights intensive 
industries: contribution to economic performance 
and employment in the European Union (2013), 



   

280 
 

Germany, Romania, Hungary and 
Ireland have the highest shares of 
trademark intensive value added in GDP. 

Austria, Hungary, Ireland and 
Germany characterized with highest 
economic contribution of patent intensive 
industries to GDP.  

Unfortunately, Ukraine in comparison 
with EU countries differs in insufficiently 
developed IP market and underdeveloped 
sector of IP intensive industries that 
generate only 7,2% of GDP and provides 
Ukrainians with 6,4% of workplaces1. In 
our opinion, this situation is caused by a 
number of the reasons:  

- considerable quantity of IP rights 
infringements and low efficiency of state 
regulation and protection of intellectual 
property. In Ukraine during first half of 
2013 has been exposed over 2 thousand 
infringements of intellectual property 
rights. In noted circumstances, effective 
protection of IP rights forms main 
precondition for preserving of Ukrainian 
economic potential and provision of its 
global competitiveness; 

- industrial character of Ukrainian 
economy in which tangible assets continue 
to play the important role. This reduce 
demand of industrial enterprises for 
intellectual property objects; 

- low rate of incomes Ukrainian 
citizens that reduces demand for 
innovative product and lower volume of 
national IP market; 

- lack of state support of intellectual 
capital development; insufficient state 
financing of natural sciences and 
innovative researches development;  

- lack of effective mechanism of 
intellectual property commercialization 
and introduction of intellectual activity 
result in economic overturn for generating 
of additional profit. 

Thus, only solution of the given 
problems will allow Ukraine to become on 

                                                                       
Publications of European Patent Office, Germany, 
2013, pp. 75-84 
1 Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy,  
Statystychnyj zbirnyk: Naukova ta innovacijna 
dijalnist v Ukraini (2013), Derzhavna sluzhba 
statystyky Ukrainy, Ukraine, 2013, p. 221 

a way of innovative development and 
national economy modernisation. 
 
Conclusion 

Summing up research it is necessary 
to notice that relations of intellectual 
property under formation of a 
postindustrial society form an important 
component of basis of economic system 
and carry out stimulating and innovative 
functions within the framework of 
economic  reproduction.  

Objects of intellectual property are 
used in different spheres of economic 
activities, provide manufacture of 
innovative products and increase 
profitability of enterprise activity. Besides, 
active utilization of intellectual capital in 
economic activities forms one of primary 
factors of enterprise competitiveness. 

We discovered nature and 
peculiarities of intellectual property. Two 
approaches to classification of intellectual 
property objects have been considered: 
depending on character of intellectual 
property objects and depending on 
economic criterions which allow to divide 
them into groups according to concrete 
tasks of our research. 

As a result of the carried out research 
we had been offered new approaches to  
classification of party’s to intellectual 
property relations depending on their role 
in relations of intellectual property and 
their economic functions, which allow to 
consider their role in the process of 
commercialization of IP objects. 

There was specified 5 functions of 
intellectual property: distribution of results 
of a production between all IP subjects; 
acceleration of scientific and technical 
progress; innovative orientation of 
production and modernisation of economy; 
modifying class structure of modern society; 
intellectual capital formation. 

 On the basis of the carried out  
analysis of industry structure we singled 
out 4 groups of IP intensive industries: 
Copyrights and related rights intensive 
industries; Patent intensive industries;  
Design intensive industries; Trademark 
intensive industries. 
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We had been analyzed economic 
contribution of IP intensive industries in 
European countries and Ukraine. Impact  
of IP intensive industries on GDP an 
employment was considered. Also, we 
formulate basic issues that prevent 
development of Ukrainian IP industries.      

The topicality of a problem of 
effective institutional regulation of 
intellectual property relations, creation of 
preconditions for effective 
commercialization of intellectual activity 
results  testify to objective necessity of the 
further development of theoretical and 
methodological basis of research of nature 
and principles of intellectual property and 
it’s role in economic overturn. It is 
necessary to analyze methods of IP objects 
valuation and venture financing of 
innovative activity. Thus, necessity of 
carrying out of the further researches for 
the given direction doesn’t raise the doubts. 
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Table 1. 
Economic contribution of IP intensive industries in European Union 

 

Intellectual property 

intensive industries 

Share of total 

employment 

Share of 

export 

Share of total 

GDP 

Copyright-intensive 3,2% 4,2% 4,2% 

Patent-intensive 10,3% 70,6% 13,9% 

Design-intensive 12,2% 53,4% 12,8% 

Trade mark-intensive 20,8% 75,5% 33,9% 

Total 25,

7% 

89,6% 38,5% 

 
Source: Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report1. 
 

 
Table 2. 

Economic contribution of IP intensive industries in EU countries and Ukraine  
 

№ Country Share of employment Share of GDP 

1 Austria 27,0% 40,6% 

2 Belgium 25,0% 37,6% 

3 Bulgaria 24,0% 41,0% 

4 Cyprus 21,1%  24,8% 

5 Czech Republic 31,0% 36,2% 

6 Denmark 24,7% 37,9% 

7 Estonia 38,3% 36,3% 

8 Finland 29,8% 37,6% 

9 France 21,3% 35,1% 

10 Germany 27,4% 45,9% 

11 Greece 20,8% 33,1% 

12 Hungary 27,2% 45,0% 

13 Ireland 22,6% 48,8% 

                                                 
1 European Patent Office, Industry-Level Analysis Report: Intellectual property rights intensive industries: 
contribution to economic performance and employment in the European Union (2013), Publications of European 
Patent Office, Germany, 2013, pp. 7-9 
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14 Italy 26,8% 40,8% 

15 Latvia 21,0% 32,4% 

16 Lithuania 24,0% 38,3% 

17 Luxembourg 13,9% 22,5% 

18 Netherlands 23,3% 27,9% 

19 Poland 22,8% 35,1% 

20 Portugal 24,2% 34,0% 

21 Romania 19,4% 44,7% 

22 Slovakia 28,1% 30,5% 

23 Slovenia 29,9% 38,9% 

24 Spain 23,2% 34,8% 

25 Sweden 30,2% 40,1% 

26 United Kingdom 26,7% 37,4% 

27 Ukraine 6,4% 7,2% 

 
Source: Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report1;  
Naukova ta innovacijna dijalnist v Ukraini. Statystychnyj zbirnyk2. 

 

                                                 
1 European Patent Office, Industry-Level Analysis Report: Intellectual property rights intensive industries: 
contribution to economic performance and employment in the European Union (2013), Publications of European 
Patent Office, Germany, 2013, pp. 74-85. 
2 Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy,  Statystychnyj zbirnyk: Naukova ta innovacijna dijalnist v Ukraini 
(2013), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Ukraine, 2013, p. 221 
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Preocupată de actualitate, presa din 
ultimele săptămâni analizează situaţia 
politică a Ucrainei, făcând referiri şi la 
istoria sa recentă. Se reaminteşte că aceasta 
se situează la graniţa a două foste imperii, 
Ţarist şi Austro-Ungar care s-au destrămat 
simultan, fiind prilejul revendicării de 
teritorii de către mai toate statele nou 
formate. Aşa se explică „războiul cu 
polonezii din 1918 – 1919 sau războiul 
civil care a urmat Revoluţiei din 
Octombrie până în 1921”1 Şi desigur, din 
toată această istorie îşi trage seva actuala 
repoziţionare începută prin alipirea Crimeii 
la Rusia. 

Şi dacă astăzi criza diplomatică 
europeană atrage atenţia asupra estului, nu 
este exclusă venirea unui moment în care o 
nouă stare de urgenţă să-şi aibă cauza în 
sud est, într-o regiune - Peninsula 
Balcanică aflată de asemenea pe terenul a 
două foste imperii – Otoman şi Austro-
Ungar. Un autor american atrăgea atenţia 
prin 1997 că şi Macedonia trebuie văzută 
ca „o potenţială scânteie pentru un viitor 
război de proporţii internaţionale majore, 
putând atrage mai multe părţi implicate 
decât a făcut-o Bosnia-Herţegovina2. În 
prezent conflictul se manifestă mai ales la 
nivelul diplomaţiei publice cu referire la 
numele oficial de Macedonia. Deşi îşi 
doresc cu ardoare integrarea europeană, 
macedonenii nu par  să accepte 
abandonarea numelui lor, deşi ar fi 
pregătiţi să accepte un nume mai lung ca 
de exemplu „Noua Macedonie”, dar Grecia 
(membră UE) insistă că nu acceptă nici o 
denumire care să implice termenul 
„Macedonia”. 

Grecii argumentează că denumirea de 
Macedonia – care în viziunea lor  nu poate 
fi decât o subdiviziune a Greciei – adoptată 
de un alt stat ar ascunde ambiţii 
expansioniste, învinuind guvernul de la 

                                                 
1 R Carp, Revoluțía de la 1848 a început ]n 
Ucraina, http://www.oranoua.ro/radu-carp-
revolutia-de-la-1848-a-inceput-in-ucraina/ 
(27.03.2014) 
2 John Shea, Macedonia and Greece: the Struggle 
to define a new Balkan nation, McFarland & Co. 
the Publishers, Jefferson, 2008, p.1 
... 

Skoplije că îşi propune „eliberarea 
Macedoniei”, în prelungirea poziţiei 
expansioniste adoptate de Tito la sfârşitul 
Celui de al Doilea Război Mondial. 

La rândul său, Macedonia ca stat 
recent, pune în centrul politicii sale 
construcţia unei identităţi proprii. 
Conştienţi că se află la limita supravieţuirii 
proiectului lor de naţiune independentă, 
conducătorii de la Skoplije cheltuiesc din 
puţinele venituri ale micului stat sume 
condiderabile pentru a ridica în centrul 
capitalei construcţii şi monumente 
impunătoare prin care să sublinieze 
continuitatea peste timp cu vechiul stat 
dispărut al lui Alexandru Macedon. Nu 
sunt puţini locuitorii capitalei care se 
întreabă de ce se irosesc banii publici 
pentru  asemenea construcţii faraonice 
(care la o scară mai mică îi amintesc 
românului aflat la Skoplije de Casa 
Poporului de acasă) când infrastructura 
ţării lasă atât de mult de dorit. 

Specialiştii locali argumentează că 
acei strămoşi (macedoneni) nu erau greci, 
ci doar atraşi în lumea elenistică şi deci 
există loc suficient pentru cultivarea 
memoriei lor pe locurile unde de fapt au şi 
trăit. Cercetări arheologice au constatat, 
într-adevăr că oraşele macedonene nu 
aveau temple (aşa cum aveau oraşele 
greceşti) iar mormintele  aveau un stil 
diferit de al celor greceşti. În plus, 
instituţia „regelui” macedonean este 
diferită de tipul de sistem politic utilizat de 
greci. 

Vedem că, deşi evident forţată, 
preocuparea Macedoniei pentru cultul lui 
Alexandru Macedon nu ar putea fi stopată 
de Grecia. De altfel, un profesor german, 
Peter Hill remarca faptul că „numai în 
ultimii ani Grecia a început să vorbească 
despre regiunea  Macedonia”3.  Grecii au 
dobândit teritoriul lor din nord de la 
Imperiul Otoman, în urma războiului 
balcanic (1912-1913) numindu-l atunci 
„Noile teritorii” sau „Grecia de Nord”. 

O înţelegere mai bună asupra situaţiei 
actuale ne prilejuişte parcurgerea – pe 
scurt- a evoluţiilor istorice din ultimele 

                                                 
3 Citat după J. Shea, Op. cit., p. 8 
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aproape 200 de ani de pe aceste teritorii. 
Cu această ocazie vom putea atinge şi 
problematica vlahilor macedo-români care 
de asemenea s-au aflat şi încă se mai află şi 
ei  în procesul de construcţie identitară. 
Aşa cum constată un comentator al 
relaţiilor din zonă, avem de a face cu o 
evidentă „fluiditate a identităţilor 
naţionale” 1 producându-se pe parcursul 
ultimelor două secole numeroase 
dezintegrări şi reconstrucţii identitare. În 
acest context cultural-politic, fenomene ca 
cele menţionate de Vasile Dem Zamfirescu 
în cartea sa Nevroza balcanică2 îşi pot găsi 
explicaţii şi confirmări.  

Aşa cum apreciază acelaşi autor 
american, examinând disputa particulară 
dintre Macedonia şi Grecia putem înţelege 
mai bine aspecte semnificative din 
Balcani3. 

Astfel, câteva evenimente şi evoluţii 
istorice începând  cu secolul XIX  ne apar 
semnficative. 

Imperiul Otoman în lunga lui istorie 
s-a bazat pe o structură socială 
segmentară4, construcţia naţiunilor 
începând abia târziu când el intră deja într-
o profundă criză. În  acest context se 
afirmă şi naţionalismul grec, care chiar 
dacă pe parcurs a suferit mai multe 
transformări, şi-a păstrat ca trăsătură  
preocuparea pentru asimilarea minorităţilor 
din regiune. La începutul secolului XIX, 
afirmarea „elenismului”  a însemnat o 
invitaţie adresată tuturor creştinilor 
anatolieni şi balcanici să se alăture culturii 
elenice, să înveţe greceşte şi astfel să 
devină eligibili de a fi membri ai unei 
                                                 
1 Ioannis N. Grigoridis, Instilling Religion in Greek  
and Turkish Nationalism, Palgrave Macmillan, NY, 
2013, p. 24 
2 Vasile Dem Zamfirescu, Nevroza Balcanică, 
Editura Trei, Bucureşti ,2012, p. 6. 
3 J. Shea, Op. cit., p. 15 
4 Elementul cheie al structurii sociale din Imperiul 
Otoman este formaţiunea de tip millet, o  organizare 
în comunităţi definite după criterii etnice şi 
religioase. Aceste comunităţi, conforme cu 
descrierile lui Tonnies, coexistau separate unele de 
altele, fiecare cu religia proprie, obiceiurile şi 
convenţiile culturale. Creştinii ortodoxi şi 
musulmanii constituiau millet-uri separate, iar elita 
conducătoare cosmopolită nu se identifica cu nici 
unul dintre acestea ci numai cu puterea de stat. 

„imaginate” comunităţi elene. Frăţia 
eteristă activă şi pe teritoriul Ţărilor 
Române se hrănea cu acest ideal şi încerca 
să-şi atragă sprijinul diferitelor popoare 
balcanice. Iar în revoluţia izbucnită în 
Peloponez în 1821 au fost atraşi numeroşi 
componenţi ai millet-ului5 din Imperiul 
Otoman – albanezi, vlahi sau bulgari6. În 
acel timp noţiunea de naţiune (greacă) şi 
cea de millet al imperiului erau încă în 
dispută una cu alta şi lucrurile nu se vor 
clarifica decât după circa un secol (în 
1923, după ultimul Război turco-grec). 

Când statul grec s-a constituit, la 
1830 el nu cuprindea decât vârful Penisulei 
Balcanice şi cei mai mulţi greci care trăiau 
în marile oraşe ale Imperiului, nu erau 
cuprinşi. Aceasta a determinat ca 
iredentismul să devină „o raţiune de a fi a 
noului stat” 7 

Ideea iniţială a  „naţionalismului” 
grec era de a înlocui Imperiul Otoman cu 
un Imperiu Elen. Asta presupunea nu doar 
ocuparea vechilor teritorii bizantine dar şi 
„recivilizarea” orientului. Grecii îşi 
asumau acest rol civilizator şi coagulant 
pentru întreaga creştinătate (cel puţin) 
eliberată din Imperiul Otoman. Cooptarea 
populaţiei albaneze, bulgare, vlahe, turce, 
trecând cu vederea aspectul lingvistic şi 
etnic urmărea doar compatibilitatea cu 
moştenirea millet-ului. Orice non-grec dar 
ortodox putea – conform proiectului 
cunoscut sub denumirea de Megali Ideea - 
să se alăture noii naţiuni doar prin însuşirea 
culturii şi limbii greceşti”8. Asta nu 
însemna că etnicitatea a încetat să joace un 
rol în definirea identităţii naţionale. 
Tensiunile între conţinutul cultural şi cel 
etnic ale Megali Ideii pot fi exemplificate 
prin cazul  unui personaj istoric interesant 
despre care se spune că s-a născut în 1830  
în orşul otoman Ohrid (astăzi în FRI 
Macedonia) studiind greaca şi adoptând 
identitatea naţională elenă. Cu numele de 
Grigorias Stavridis, devine profesor de 
greacă în Ohrid iar apoi studiază medicina 
şi lingvistica în Atena iar în 1860 câştigă 
                                                 
5 I. Grigoridis, Op. cit., p. 15 
6 J. Shea, Op. cit., p. 20 
7 Ibidem, p. 21 
8 Ibidem, p. 22 
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un concurs de versuri cu un poem scris în 
greaca veche. Dar decizia juriului va fi 
contestată invocându-se originile sale 
etnice „ne-elene”. Aceasta îl determină să 
se întoarcă acasă, să adopte numele de 
Grigor Starev-Parlichev şi să devină un 
activist al naţionalismului bulgar în 
Macedonia otomană, fiind printre altele şi 
primul traducător al Iliadei în limba 
bulgară. 

Este o ilustrare a modului în care 
Rum-ul millet a fost treptat dezintegrat şi 
adjudecat de diferitele mişcări naţionaliste 
competittoare. Adoptarea identităţii 
naţionale a fost adesea o decizie personală 
(sau de grup) şi de moment care putea fi 
reconsiderată în noi circumstanţe1. Această 
idee poate fi argumentată şi prin anumite 
evoluţii şi manifestări ale grupurilor de 
vlahi macedoneni (macedo-români) pe 
parcursul ultimelor două secole. 

Trezirea la conştiinţa identitară a 
populaţiei macedoromâne (aromâne) active 
în comerţul din Imperiul Otoman se 
întâmplă la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
şi începutul celui de al XIX-lea prin 
cărturarii aromâni stabiliţi în Europa 
Centrală şi Apuseană...care au compus 
lucrări în graiul macedo-român destinate să 
înlesnească conaţionalilor din Macedonia, 
Albania, Epir, Tesalia instrucţia în idiomul 
propriu2. În 1860 lua fiinţă în Bucureşti un 
comitet macedo-român cu scopul pregătirii 
terenului pentru înfiinţarea de şcoli şi 
biserici în limba aromână. Deşi după 1878 
se dă un ordin al marelui vizir prin care 
aromânilor li se recunoaşte dreptul de a 
înfiinţa şcoli, aceasta nu a rezolvat decât 
parţial problema, astfel că în 1891 încă 
autorităţile turce promiteau omologilor din 
România că „li se va acorda statut juridic 
aromânilor” iar în 1897, Turcia condiţiona 
rezolvarea problemei recunoaşterii unui 
mitropolit pentru aromâni de alianţa 
(împotriva Greciei) pe care o propuneau 
României3. Bulgaria şi Grecia nu vedeau 
cu ochi buni asemenea proiecte, socotind 

                                                 
1 Ibidem  p.  23 
2 N. Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul 
Europei în epoca modernă 1789-1923, Cetatea de 
Scaun, Târgovişte, 2011, p. 243 
3 Ibidem, p. 247 

Macedonia o zonă de influenţă  exclusivă a 
lor.  

Războiul Turco-grec  din 1922-23 
aduce la finalul său înţelegerea asupra unor 
schimburi de populaţie din teritoriile 
cedate de Turcia. Printre cei strămutaţi (la 
cererea lor) se va afla şi o bună parte dintre 
aromâni (aproximativ30.ooo de familii)4. 
Aceştia, ca să poată fi împropietăriţi în 
România vor fi obligaţi să solicite cetăţenia 
română. Ei vor primi terenuri în Cadrilater, 
iar ulterior, după reocuparea Cadrilaterului 
de către Bulgaria, vor fi din nou strămutaţi 
(printr-un schimb  de populaţie)  în 
Dobrogea.  

Încă din perioada interbelică 
strămutarea şi integrarea noilor populaţii 
venite din Peninsula Balcanică ridica 
probleme de construcţie identitară: 

Nicolae Iorga, în 1929, patru ani 
după începutul colonizarii Cadrilaterului 
semnala dificultăţile prin care treceau 
coloniştii: 

„In Dobrogea cea nouă, datoria mea 
de partid national ar fi să sprijin pe 
macedonieni care reprezintă o parte aşa de 
interesantă a poporului românesc; oameni 
care au dat în civilizaţia natională 
proporţional infinit de mult, oameni care 
sunt desigur după cum ştiţi, cu mult mai 
destoinici decât noi; nu există unul din ei 
care pus în orice situaţie să nu fie în stare a 
se descurca, sunt mari creatori de cultură 
din toată Peninsula Balcanică, şi pe 
oamenii aceştia i-am smuls de la casele lor, 
i-am transportat pe pământ românesc, din 
neagricultori i-am facut agricultori, din 
oameni de oraş i-am făcut oameni de sate, 
ne-am bătut joc puţin de speranţele lor.”5  

Iar un general român, responsabil 
administrativ în Cadrilater semnala unele 
particularităţi culturale ale macedo-
românilor care creau dificultăţi: 

 „Am respins totdeauna propunerile 
lor nici nu le-am încredintat portul armelor, 

                                                 
4 Cf. E. Tuşa,  Imaginar politic si identitati 
colective în Dobrogea, Editura Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale, București, 
2011, p. 34 
5 Apud E. Tuşa, Imaginar politicșsi identități 
colective în Dobrogea, București, 2011, p. 46 
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de care considerau un sacrilegiu de a se 
desparti.”1 

Un portret mai amplu al coloniştilor 
îl obţinem din memoriul unui grup  de 30 
de semnatari ai unui memoriu publicat la 
Silistra: “românii-macedoneni născuţi şi 
crescuti pe meleagurile sudice ale 
Balcanilor, având obiceiurile balcanice, 
necunoscând limba româneasca şi cu un 
caracter cu totul deosebit decât al 
românilor din Regat, nu pot fi în măsură să 
dezvolte aici o cultură şi o activitate care 
să corespundă intereselor naţionale 
româneşti”2 

Astăzi, o parte din comunitatea 
aromână solicită recunoaşterea statutului 
de minoritate în România, considerând că 
în mod abuziv au fost asimilaţi cu 
românii..... Organizaţiile neo-aromâniste 
susţin că aromânii nu sunt parte a 
poporului român şi cer recunoaşterea lor ca 
minoritate naţională în România. 

Chestiunea aromânească  a revenit în 
atenţie după declaraţia preşedintelui Traian 
Băsescu în plenul Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, Strasbourg, 27 
ianuarie2011: 

 „Suntem foarte interesaţi ca 
integrarea europeană şi euroatlantică a 
statelor din Balcani să se desfăşoare cu 
respectarea normelor şi standardelor 
Uniunii Europene şi Consiliului Europei în 
materie de protecţie a minorităţilor 
naţionale. […] Vom întreprinde demersuri 
în vederea recunoaşterii statutului de 
minoritate românească pentru aromâni, 
vlahi, istroromâni şi meglenoromâni. Prin 
tratate şi acorduri bilaterale ne-am asumat 
în mod deschis interesul faţă de 
comunităţile româneşti din vecinătate.”3 

Un anume "Consiliu al 
Makedonarmânjilor" (CMA) a protestat 
faţă de declaraţia preşedintelui României 

                                                 
1 Apud  E. Tuşa, op cit. p. 43 
2 Ibidem, p. 37 
3 http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8345642-
scandal-jurul-identitatii-aromnilor-minoritate-
nationala-parte-poporului-romn.htm (30.03.2014) 
 

de a face demersuri pentru recunoaşterea 
statutului de minoritate românească pentru 
aromânii, vlahii, istroromânii şi 
meglenoromânii din ţările Peninsulei 
Balcanice contraatacând prin solicitarea 
statulului de minoritate nationala pentru 
aromânii din Romania. „Consiliul 
Makedonarmânjilor” (CMA) este format 
din organizaţii neoaromâniste din mai 
multe ţări Obiectivul consiliului este 
recunoaşterea aromânilor, ca popor 
regional din Balcani, sub numele de 
„makedonarmânji”. 

Principala organizaţie din România 
care face parte din CMA este Asociaţia 
„Comunitatea Armânjilor din România” 
(A.C.A.R.). Obiectivul ACAR este 
recunoaşterea „armânjilor” ca minoritate 
naţională în România, deşi stabilirea 
aromânilor în Ţara-Mamă, în perioada 
1926 – 1938, s-a facut în prin colonizările 
succesive din Cadrilater şi apoi din 
Dobrogea, în baza faptului că aceştia se 
considerau etnici români („români 
balcanici”) şi au fost recunoscuţi ca atare 
de autorităţile române (Constituţia din anul 
1923 nu permitea colonizarea cu alogeni). 
Nicolas Caracotă, secretarul general al 
CMA, care a acuzat încălcarea gravă de 
către preşedinte şi de către Guvernul 
României a dreptului constituţional pe care 
orice persoană îl are de a-şi declara 
apartenenţa la o minoritate etnică, a 
reafirmat intenţia CMA de a milita pentru 
recunoaşterea „armânjilor” ca minoritate 
naţională  în România, şi anume o 
minoritate aparţinând unui popor regional 
balcanic. Participanţii din Albania, 
Bulgaria şi Macedonia (FYROM) s-au 
exprimat toţi în acelaşi sens, cerând 
preşedintelui României să respecte dreptul 
„armânjilor”  din România de a se 
considera minoritate naţională. 
Stere Samara s-a referit la procesul pe care 
ACAR „Comunitatea Armânjilor din 
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România” îl are cu statul român, pentru 
primirea în Consiliul Naţional al 
Minorităţilor, şi a declarat că va ajunge 
până la CEDO dacă instanţele româneşti 
nu le vor da dreptate: „Vom ajunge şi în 
situaţia de a acuza guvernul român de un  
proces de asimilare a aromânilor”l. 
Samara a accentuat asupra nevoii 
„armânjilor”  de a-şi prezerva limba şi 
tradiţiile prin înfiinţarea de şcoli ale 
„minorităţii” şi prin predarea „limbii 
armâne”  ca limbă maternă în şcolile 
româneşti. El cere sprijinirea cu bani a 
minorităţii, aşa cum sunt sprijiniţi turcii, 
tătarii, maghiarii şi alte etnii. 

Referirea la fondurile pe care le-ar 
primi „armânjii” în cazul în care ar fi 
consideraţi minoritate a fost frecventă în 
discursul lui Stere Samara. El consideră că 
Academia Română, care emite sentinţa 
ştiinţifică a românităţii aromânilor, este o 
instituţie politizată, căci, spune el, şi 
Academia din Grecia spune că aromânii 
sunt greci. 

Liderii neoaromânişti au fost întrebaţi 
dacă există profesori care pot preda „limba 
aromână” ca limbă maternă, iar răspunsul a 
venit de la profesorul Constantin Caracoti, 
fost inspector şcolar la Constanţa: „Avem 
profesori de română, filologi, care au 
studiat dialectologia în facultate şi pot 
preda «limba armână» competent”. 
Afirmaţia, emisă chiar de un reprezentant 
al neoaromâniştilor (termen lansat de 
regretatul dialectolog  Matilda Caragiu-
Marioţeanu), pare de fapt să confirme 
teoria oficială şi general acceptată până la 
apariţia acestor pretenţii la statutul de 
minoritate naţională, că aromâna este un 
dialect al limbii române, nu o limbă a unui 
popor regional balcanic. 
Împotriva susţinerilor „neo-aromânilor” s-
au pronunţat personalităţi marcante ale 
acestei populaţii: 

● Actorul Ion Caramitru, preşedintele 
Societăţii de Cultură Macedo-Română, 
societate înfiinţată în 1879 condamnă 
aceste pretenţiile de a nega faptul că 
aromânii sunt dintre primii români. 
„Ce vor să pună în loc aceşti indivizi? Este 
foarte clar că „Armânjia” nu există, iar 
pretenţia lor de a se declara minoritate 
naţională în România ne-ar transforma într-
un popor migrator, fără o Ţară-Mamă. 
Toată istoria României, în care aromânii au 
jucat roluri atât de importante, ar deveni 
caducă. Ei nu se gândesc că, dacă nu ar fi 
fost şcolile şi bisericile româneşti din 
Balcani, la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
începutul secolului XX, aromânitatea ar fi 
dispărut din nou. Oriunde au trăit, aromânii 
au ştiut că au o patrie mamă, au ştiut că 
dacă învaţă româneşte pot să se stabilească  
în România, au fost chemaţi în 1925 să se 
stabilească în Cadrilater, iar printre aceia 
care vor acum să se autointituleze 
minoritate naţională în România, sunt şi cei 
care au beneficiat de despăgubiri din partea 
statului român pentru terenurile pierdute de 
înaintaşii lor prin cedarea Cadrilaterului. Şi 
printre ei mai sunt nepoţii şi strănepoţii 
celor care au luptat pentru românitate. 
Preşedintele a procedat perfect logic şi 
normal. România nu-şi poate permite să 
nege o realitate istorică, aceea că aromânii 
sunt români de sute şi sute de ani. Iar dacă 
pentru această organizaţie, „Comunitatea 
Armână din România”, istoria nu contează, 
atunci pot să  bănuiesc că intervenţia lor 
are alt scop, exterior intereselor 
României.” 

Referindu-se la procesul pe care 
organizaţia condusă de Costică Canacheu 
şi Stere Samara l-a intentat Guvernului 
României , Ion Caramitru menţiona că 
asociaţia neo-aromânistă a pierdut 
procesul: „Era normal să-l piardă, pentru 
că ei voiau să intre în Consiliul Naţional al 
Minorităţilor în care, prin lege, nu intră 
decât minorităţile naţionale recunoscute ca 
atare de statul român. Cum să intre în acest 
consiliu, dacă nu sunt minoritate?” Ion 
Caramitru atrăgea atenţia că „Pretenţia lor 
de a se declara minoritate naţională în 
România ne-ar transforma într-un popor 
migrator, fără o Ţară-Mamă.” 
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● Profesorul Nestor Bardu, cunoscut 
specialist în materie şi secretar al 
Asociaţiei Aromâne din Dobrogea 
„Picurarlu de la Pind”, spune că, situându-
se în afara ştiinţei, ceea ce fac  membrii 
„Consiliului Makedonarmânjilor” este 
consecvent cu ceea ce au mai făcut. „Noi 
ne luptăm cu ei (chiar în instanţă) încă de 
când au început să vehiculeze aceste idei, 
care n-au nicio legătură cu realitatea, cu 
ştiinţa, cu istoria. Nu e niciun lingvist, 
niciun om de ştiinţă reputat care să susţină 
teoria lor. Îl tot citează pe Cicerone 
Poghirc, însă şi acesta se contrazice. Este 
foarte limpede pentru toată lumea că ei 
sunt cei care nu vor să accepte o realitate 
evidentă, pe care preşedintele Băsescu a 
făcut bine că a afirmat-o. Şi, în momentul 
în care nu vor să accepte realitatea istorică, 
este foarte clar că fac jocuri murdare, care 
nu sunt româneşti şi nu sunt nici măcar 
aromâneşti... „Este foarte clar că fac jocuri 
murdare, care nu sunt româneşti şi nu sunt 
nici măcar aromâneşti.” 

O poziţie diferită de a majorităţii  
reprezentanţilori aromânilor din Balcani 
prezenţi la întâlnirea amintită au exprimat 
reprezentanţii acestei minorităţi în Bulgaria 
şi în Albania: 
 Reprezentantul din Bulgaria, Toma 

Kjurkciev, s-a referit la articolul 18 din 
Convenţia cadru pentru protecţia 
minorităţilor, articol referitor la 
tratatele bilaterale. Potrivit acestuia, 
„statul român trebuie să aibă grijă de 
minoritarii bulgari, iar statul bulgar să 
aibă grijă de minoritarii aromâni”, ceea 
ce îi plasează pe minoritarii aromâni 
exact în postura negată de 
reprezentanţii CMA, şi anume aceea de 
minoritate românească. 

 în Albania vlahii  sunt recunoscuţi ca 
minoritate etno-lingvistică, distinctă de 
grupul etnic grec, care are statut de 
minoritate naţională. Mai mult, atât 
aromânii din Albania cât şi autorităţile 
albaneze acuză intenţia grecilor de a-i 
asimila pe aromânii/vlahii din Epirul de 
Nord, pentru a fundamenta anumite 
pretenţii ale statului grec faţă de 
regiunile de sud ale Albaniei. 

Nici pe teritoriul Greciei, aromânii nu-şi 
mai concep astăzi identitatea într-o 
manieră unitară. Dacă în urmă cu un secol 
mulţi aromâni veneau cu entuziasm în 
România şi doreau să contribuie la 
propăşirea patriei lor, la începutul secolului 
XXI, chiar în interiorul comunităţilor 
aromâne părerile nu mai sunt unanime.  În 
timp ce o parte,  prin vocea unui Sotiris 
Bletsas reclamă „o mai bună recunoaştere 
a limbii aromâne”1  şi par să confirme 
ipotezele cercetătorului german German 
Thede Kahl  care susţine că a identificat 
cazuri de asimilare (forţată – n-m.) a 
populaţiei aromâne în regiunile în care se 
vorbeşte majoritar limba greacă2, alţi 
aromâni sub titulatura  unei aşa numite 
Federaţii Panelene a Asociaţiilor culturale 
a Vlahilor  afirmă public că nu doresc ca 
limba aromână să fie recunoscută că o 
limbă minoritară şi predată în şcoli. 
Aceeaşi asociaţie a protestat la susţinerile 
cercetătorului german menţionat de a fi 
recunscuţi aromânii ca minoritate, ei 
împărtăşind opinia oficială în Grecia după 
care aromânii vorbesc latina din secolul al 
V-lea, ceea ce nu ar fi în nici un fel o 
dovadă că sunt parte a românilor, aceasta 
fiind doar propagandă românească 
susţinută fără succes din 1860. Şi aşa cum 
se arată mai departe în documentul emis de 
amintita Federaţie Panelenă „nu există de 
fapt o limbă vlahă, minorităţile vlahe sunt 
parte a culturii greceşti. Un argument ar fi 
acela că dintotdeauna au participat la 
slujbe religioase în limba greacă, fiind 
foarte ataşaţi de cauza elenismului şi 
vorbind „un dialect romanic(latin) al limbii 
greceşti”3 

                                                 
1 A protest of the Association of Aromanians in 
France (AFA) outlining the details of Bletsas' arrest 
and conviction (in French) în 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sotiris_Bletsas (30.03. 
2014) 
2 Thede Kahl, Minorities in Greece. Historical 
Issues and New Perspective, „Jahrbücher für 
Geschichte un Kultur Südeuropas", Vol. 5, 2004, 
pp. 205-219 
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/special_iss
ues/aromanians.html (30.03. 2014) 
3 Cf. Izabela Papazicu, Grecia în lipsă de idei, în 
https://daimadeadun.wordpress.com/tag/moscopole/ 
(30.03. 2014) 



   

291 
 

Aceeaşi situaţie este semnalată în 
legătură cu vlahii din Valea Timocului 
(Serbia). Şi aici se susţine că Vlahii  nu 
sunt români.  Pe de altă parte, Legea 
299/20071 din România spune că vlahii 
sunt consideraţi români, chiar dacă ei nu 
împărtăşesc această poziţie. Din contră, 
mulţi locuitori spun că se tem să nu fie 
asimilaţi de români. “Este un paradox. 
România, din punct de vedere legal, îi 
consideră pe vlahi ca fiind români. 
Teoretic nu ar fi nicio problemă că cineva 
îşi zice vlah sau român. Poziţia Serbiei este 
oarecum greu de înţeles. Au creeat cu bună 
ştiinţă o minoritate artificială vlahă despre 
care se spune că nu are legătură cu poporul 
român. S-a rescris o istorie numai pentru 
românii de aici. O istorie prin care se 
încearcă să se spună că populaţia de aici 
vorbeşte o limbă similară cu româna şi o 
motivează prin faptul că au fost romanizaţi. 
Nu că au legătură cu românii. Nu înţeleg 
de ce Serbia tratează astfel problema”, a 
declarat Iulian Niţu, numit în septembrie 
2012 consulul României la Zajecar2. 

Aromânii  „paneleni” ca şi o bună 
parte dintre vlahii „sârbi”  par să ilustreze 
cum nu se poate mai elocvent sindromul 
unei  „nevroze balcanice”  descrise de V D 
Zamfirescu prin depresie, hipersensibilitate 
faţă de lezările narcisice, ipohondrie şi mai 
ales ruşine -  sentimentul „ruşinii de a fi 
român”3. Cât despre conflictul Greco-
macedonean, ar putea şi acesta să fie clasat 
între manifestările de “nevroză balcanică” 
luând în considerare complexele de 
superioritate şi de inferioritate cu rădăcini 
în geneza istorică şi care se manifestă din 
plin. 

                                                 
1 Legea nr. 299 2007 republicată privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 261 din 22.4.2009, 
http://legeaz.net/text-integral/legea-299-2007-
sprijinul-acordat-romanilor-de-pretutindeni (30.03. 
2014) 
2 Cf.  
http://adevarul.ro/locale/timisoara/vlahii-valea-
timocului-traiesc-precum-indienii-america-au-
infiintat-natiune-artificiala-nu-nicio-legatura-
romania-1_532f15030d133766a828f23f/index.htm 
(30.03. 2014) 
3 Vasile Dem Zamfirescu, op cit., p 12 

Desigur, la starea lucrurilor din 
această zonă balcanică au contribuit şi 
interesele mai largi, adesea chiar globale 
am putea spune. 

Mai întâi putem menţiona interesele 
diferitelor state din zonă: atât Grecia 
despre care am vorbit, cât şi Turcia, 
România, Bulgaria, Serbia. Fiecare a 
încercat ca din perspectiva interesului 
naţional să influenţeze situaţia din zonă. O 
acţiune dezinteresată părea chiar suspectă 
celorlalţi actori. Aşa s-a întâmplat chiar cu 
demersurile României în favoarea 
aromânilor care erau suspectate că ar 
urmări extinderea puterii României până la 
hotarul cu Grecia: un diplomat grec declara 
în 1880 că „nimeni nu neagă existenţa unei 
populaţii care vorbeşte o limbă 
asemăntoare cu româna în munţii Epir, 
Tesalia şi Macedonia dar, în mod logic, 
România nu-şi poate extinde frontierele 
până acolo”4. 

Şi chiar poate fi menţionat un 
anume calcul al politicienilor de la 
Bucureşti exprimat se pare  de Tache 
Ionescu. Acesta s-ar fi pronunţat că „în 
cazul unor schimbări defavorabile ale 
echilibrului din Balcani aromânii ar putea 
deveni la momentul potrivit un element de 
compensaţie” 5.  

Dar o influenţă majoră asupra zonei 
a avut-o politica naţională desfăşurată de 
Grecia pe parcursul a peste 100 de ani. 
Astăzi Grecia afirmă că regiunea lor de 
nord – denumită mai de curând Macedonia 
şi prezentată ca atare şi  în consistenta 
promovare turistică, este o regiune etnic 
pură (98,5% greci). O asemenea cifră este 
considerată exagerată în comparaţie cu 
estimările externe (ONU de ex. ) şi ar 
trebui coroborată cu situaţii de genul celei 
descrise în legătură cu minoritatea aromână 
care nu este nici ea recunoscută oficial. În 
plus, compoziţia etnică a fost puternic 
influenţată de procesul prin care zeci de 
mii de vorbitori de alte limbi decât cea 
greacă (şi în primul rând slavi) au fost 
exilaţi şi înlocuiţi cu greci din Asia Mică şi 
din Armenia. A fost o „epurare etnică” cu 

                                                 
4 N. Ciachir, Op. cit.,  p. 228 
5 Ibidem, p. 255 



   

292 
 

un termen care a început să se folosască 
abia după războiul din Bosnia. Ulterior 
„epurărilor”, în Grecia a fost considerat 
ilegal de a se vorbi în limba slavă şi cei 
care o făceau erau pedepsiţi . Grecii au 
schimbat numele locurilor şi au forţat 
oamenii să folosească denumirile greceşti. 
Dacă până la 1920, limba slavă era de largă 
circulaţie în toată Macedonia Aegeiană, 
după instalarea administraţiei greceşti, 
aceasta a fost interzisă. 

In al doilea rând pot fi menţionate o 
serie de interese mai largi care au 
influenţat evoluţia locală: 

În secolul al XIX lea, pentru a nu 
permite Rusiei să se stabilească în Balcani 
şi în special în strâmtori, englezii nu au 
sprijinit mişcarea de emancipare naţională 
a sărbilor, bulgarilor, macedonenilor din 
Balcani care ameninţa Imperiul Otoman. 

Asumarea de  marile puteri aflate 
departe de specificul local a rezolvării 
conflictelor din zonă a produs mai degrabă 
complicaţii decât clarificări şi pace: de 
pildă. Congresul de la Berlin nu ţine cont 
de cererile albanezilor; albanezii 
musulmani erau consideraţi drept turci, iar 
cei ortodocşi drept greci1. 

Formarea unei federaţii de state  
balcanice nu a fost pe placul Rusiei în 
secolul XIX şi nici mai târziu pe placul lui 
Stalin pentru că ar fi limitat influenţa 
rusească în zonă. 

Aceaşi poziţie au adoptat-o şi 
americanii la finalul Celui de al doilea 
Război Mondial, când dorind să stăvilească 
ofensiva iugoslavă declarau: Guvernul 
consideră că orice discuţie privind o 
„naţiune” macedoneană, ţară natală a 
macedonenilor sau despre „conştiinţa 
naţională” macedoneană este o prezentare 
demagogică fără o realitate etnică sau 
politică- posibil semnal de intenţii agresive 
împotriva Greciei”2 
 
Concluzii 

Care este semnificaţia geopolitică a 
unor fenomene ca cele descrise mai sus în 
contextul globalizării ? Identităţile 

                                                 
1 Ibidem, p. 230 
2 J. Shea, Op. cit,  p.5 

naţionale se găsesc încă în curs de 
constituire în Balcani. Aflată la marginea 
fostului Imperiu Otoman, pe un teritoriu 
revendicat de mai multe state vecine, 
Macedonia este în plin proces de afirmare 
a propriei identităţi şi nu poate evita 
conflictele cu statele vecine şi în mod 
special cu  Grecia. Aproape în acelaşi timp 
are loc şi un alt proces, acela de afirmare-
stabilizare a identităţii populaţiei macedo-
române, într-o balansare între cea a fraţilor 
mai mari (românii) şi cea a ţării de adopţie 
(Grecia). Acest proces a fost marcat de 
conflict, suferinţă şi lupta cu numeroase 
prejudecăţi. 

Ce au în comun aceste procese? 
Poate că amândouă sunt reacţii faţă de 
procese de schimbare prea rapidă şi de 
confruntarea cu oportunităţi neaşteptate în 
cursul istoriei lor recente, ceea ce este 
totodată caracteristic şi proceselor de 
globalizare. 

Mai întâi că s-a putut vedea 
diferitele faţete ale construcţiei identitare: 

Construcţiile identitare pot apărea 
pe scena politică în diferite modalităţi: de 
la mişcări separatiste naţionaliste la 
minorităţi oprimate care cer drepturi egale; 
ca reacţii anti-moderne la individualismul 
şi liberalismul conţinut în globalizare sau 
ca forme de apărare faţă de dominaţia 
străină sau chiar ca strategii camuflate de 
modernizare. Comentatorii subliniază 
prezenţa unei laturi psihologice de 
încercare nostalgică de a păstra propria 
identitate şi un sens al originilor într-o eră 
de tot  mai rapidă schimbare; are de 
asemenea de-a face cu competiţia pentru 
resurse. În acest ultim sens, unii subliniază 
excluderea şi promovarea urii, în timp ce 
alţii văd urmele comunismului şi a 
resentimentelor pentru o competiţie 
pierdută. 

În al doilea rând, se vede legătura 
cu procesul de globalizare şi de unificare, 
ca o contrapondere. Este tot mai clar că 
forţele centripete de unificare şi cele 
centrifuge de fragmentare (politici de 
identitate)  sunt două feţe ale aceleiaşi 
monede, două tendinţe contemporane care 
trebuie în mod egal înţelese de către 
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oricine ar vrea să dea sens scenei globale şi 
noului început de mileniu. 

În final, am putea reţine următoarele:  
 În prezent rolul pacificator al „marilor 

puteri” nu mai este atât de eficient pe 
cât era în trecut. Evenimentele recente  
din Ucraina au dovedit că la momentul 
în care a intervenit „troica europeană” 
nu a mai putut impune  o rezolvare 
negociată şi până la urmă, cel puţin 
pentru o vreme, evenimentele au scăpat 
de sub control. Acelaşi lucru se poate 
oricând întâmpla şi în Balcani. Chiar 
dacă ţări mici ca Macedonia au 
anumite sensibilităţi faţă de UE, există 
forţe care se pot opune unei soluţii 
negociate la conflictul său cu Grecia 
sau Bulgaria. Astăzi conflictele par a fi 
chiar mai greu de stăpânit dacă sunt 
lăsate să se dezvolte până la un anumit 
stadiu. 

 Implicarea şi intervenţia diasporei celor 
două popoare amplifică disputa la 
dimensiuni planetare. 

 Aderarea la UE grăbeşte clarificările 
din zonă şi va determina o activitate 
diplomatică dar şi de cercetare 
ştiinţifică mai intensă pentru 

clarificarea unor situaţii care ani de zile 
au fost lăsate în umbră. 

 În ce priveşte pe români, aceştia ar 
putea să contribuie la clarificarea 
situaţiei lămurind mai bine situaţia 
minorităţii aromâne. Condiţia acesteia  
ar trebui mai mult discutată şi 
clarificată, în aşa fel încât opinia 
publică să fie mai bine informată. 
Inclusiv în dialog cu Grecia şi Serbia şi 
cu punctele de vedere din aceste ţări ca 
şi ale comunităţii ştiinţifice 
internaţionale. 

 Până să ştergă diferenţele, procesele de 
globalizare trec prin faze de construcţie 
identitară. Clarificarea situaţiei 
Macedoniei ca stat viitor membru al 
UE ar putea – în  mod  neaşteptat -  să 
contribuie şi la clarificarea identităţii 
comunităţilor vlahe din Balcani. 
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1. Argumentum 
 Nimeni nu neagă faptul că dincolo 
de limitele jurisdicţiei naţionale există un 
spaţiu nesusceptibil de a fi apropriat de 
către stat. Cu toate acestea, el nu este un 
res nullius, un bun vacant asupra căruia 
fiecare dintre utilizatorii săi să poată să 
acţioneze după bunul plac, în afara 
constrângerii dreptului, şi pe care primul 
dintre aceştia care posedă mijloacele 
necesare să îl poată confisca. Este vorba, 
mai degrabă, despre un res communis, de 
care toţi se pot bucura fără să şi-l aproprie. 
Definit în linii mari de mai multe secole, 
statutul juridic al mării libere nu mergea 

totuşi până la capătul acestei logici. Unele 
norme minimale reglementau utilizarea sa, 
dar statutul mării libere nu era configurat 
în cadrul unei rodini juridice colective şi 
administrată de o organizaţie cu vocaţie 
internaţională sau să facă obiectul unei 
adunări interstatale permanente. Cu toate 
acestea, odată cu disocierea recentă a 
statutului fundului mărilor şi oceanelor 
dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale pe 
de o parte, şi a apelor supra-adiacente pe 
de altă parte, un pas important a fost făcut 
în această direcţie. Fundul mărilor, numit 
„Zona” de către Convenţia asupra dreptului 
mării din 10 decembrie 1982, a fost de fapt 
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proclamat „patrimoniu comun al 
umanităţii” şi Convenţia amenajează un 
sistem de exploatare a bogăţiilor lor sub 
auspiciile unei organizaţii internaţionale, 
Autoritatea internaţională pentru 
exploatarea fundului mărilor. Cu toate 
acestea, acest mecanism rămâne în mare 
măsură ipotetic în ciuda modificărilor 
aduse de Acordul de la New York din 29 
iulie 1994, din punctul de vedere al 
costului excesiv al exploatării resurselor de 
pe fundul mării.1 
 
2. Marea liberă.  
 2.1. Noţiune şi geneză 
 Înaintea marilor descoperiri, marea 
era considerată ca fiind un obiect de 
suveranitate a statelor riverane. Începând 
din secolul al XVI-lea, pretenţiile asupra 
exercitării unei suveranităţi naţionale 
excluzive asupra mării libere au început să 
se lovească de protestele celorlalte state ţi, 
încă din secolul al XVII-lea, necesităţile 
comerţului şi opoziţia imperiilor europene 
au impus principiul invers libertăţii mării.  
 a) Controversa Grotius-Selden. La 
început favorabilă libertăţii mărilor, ca 
reacţie la pretenţiile hegemonice ale 
Spaniei şi Portugaliei fondate pe Bula 
papei Alexandru al IV-lea în 1493, Anglia 
şi-a schimbat atitudinea deoarece credea că 
este în măsură să asigure controlul 
excluziv asupra pescăriilor de la Marea 
Nordului, la care Iacob I a interzis accesul 
străinilor printr-o proclamaţie din 6 mai 
1609.  
 Pentru a se opune acestei pretenţii, 
guvernul olandez a publicat capitolul 12 al 
unei consultări redactate de Grotius la 
cererea Companiei Indiilor: De jure 
praedae (Despre drepturile proprietăţilor 
dobândite). În acest capitol, intitulat Mare 
liberum (marea liberă), Grotius invoca 
argumente extrase din natura mării 
(mobilitate, fluiditate, imposibilitate de 
stabilire, caracter inepuizabil al acestor 
resurse) şi din dreptul natural: dreptul la 
comerţ internaţional liber este un drept 

                                                 
1 Nguien Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
Droit international Public, L. G. D. J. , Paris, 1994,  
p. 33. 

fundamental al statelor şi mările sunt 
mijloace naturale aflate în serviciul acestui 
drept; putem naviga pe ele în toate 
direcţiile, întrucât vântul suflă fie dintr-o 
parte, fie din alta; libertatea mărilor este 
astfel complementul necesar al libertăţii 
comerţului,comunicaţiilor şi schimburilor.2 
 Principalul opozant al lui Grotius a 
fost englezul Selden care scria, în 1635, 
Mare clausum (marea închisă) ca opoziţie 
la Mare liberum (marea liberă) a primului. 
În această lucrare, Selden ia apărarea 
suveranităţii britanice asupra vastelor spaţii 
incluzând Marea Nordului şi porţiuni largi 
din Atlanticul de Nord în numele vechimii 
puterilor poliţieneşti pe care ţara sa le 
exersase asupra acestui teritoriu.  
 b) Triumful libertăţii mărilor. Cu 
toate că, scrisă cu acurateţe, cartea lui 
Seldenu a făcut impresie în Europa, 
principiul libertăţii mărilor s-a impus cu 
rapiditate. Din 1689, un autor englez, sir 
Philip Meadow, preconizează reîntoarcerea 
la libertatea susţinută odinioară de 
Elisabeta. În secolul al VXIII-lea, 
Bynkershoek, apoi Pufendorf, nu se lovesc 
de nicio contestaţie atunci când reafirmă 
aceeaşi idee. Nu se mai discută de aici 
înainte decât de organizarea principiului şi 
nu de opozabilitatea sa, care este 
înfăptuită.  
 Libertatea mării libere este 
indispensabilă pentru stabilirea dominaţiei 
europene asupra restului lumii şi apare 
într-adevăr ca fiind corolarul necesar 
libertăţii comerţului, postulat indispensabil 
al capitalismului în expansiune, aşa cum îl 
prezentase Grotius încă de la începutul 
secolului al XVII-lea.  
 Ameninţată de extinderea 
apetiturilor teritoriale şi economice ale 
statelor cu ieşire la mare sau ocean, marea 
liberă a fost totuşi protejată atât de 
Convenţiile de la Geneva din 1958 – dintre 
care a doua, intrată în vigoare în 1962, este 
consacrată mării libere şi a treia, intrată în 
vigoare în 1966, pescuitului şi conservării 

                                                 
2 Pentru detalii, a se vedea, Stelian Scăunaş, Drept 
internaţional public, Editura All Beck, Bucureşti, 
2008. 
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resurselor biologice ale mării libere – cât şi 
de cea de la Montego Bay din 1982.  
 2.2. Caracteristici ale mării libere 
 După cum am văzut, marea liberă, 
fără a avea toate caracteristicile unui res 
communis „perfect”, nu este cu siguranţă 
un res nullius: bogăţiile pe care le conţine 
sunt susceptibile de apropriere, dar ea în 
sine nu este, iar această caracteristică 
constituie principalul element al definiţiei 
sale.  
 Reluând procedeul utilizat de 
primul articol al Convenţiei din 1958 
asupra mării libere, articolul 86 al 
Convenţiei de la Montego Bay defineşte 
marea liberă prin eliminare: regulile care i 
se aplică se referă la „toate părţile mării 
care nu sunt incluse nici în zona economică 
exclusivă, în marea teritorială sau apele 
interioare ale unui stat, nici în apele 
arhipelagice ale unui stat arhipelag”. Ele se 
aplică exclusiv apelor astfel definite, cu 
excluderea solului şi subsolului marin care 
fac parte fie din Zonă, fie din platoul 
continental.  Trebuie totuşi notat că 
regimul juridic al zonei economice 
exclusive este identic aceluia al mării 
libere în măsura în care explorarea şi 
exploatarea resurselor mării nu sunt 
privite. Regula de bază aplicabilă este 
aceea a libertăţii, fiecare stat exercitând 
puteri poliţieneşti asupra navelor care le 
poartă steagul. Acest principiu cunoaşte 
totuşi excepţii, în ipoteze limitate.  
 2.3. Libertăţile mării libere şi 
competenţa poliţiei 
 Prezumţia de libertate 
 Principiul libertăţii este consecinţa 
necesară a absenţei suveranităţii teritoriale 
a statelor asupra mării libere. Din 
momentul în care „niciun stat nu poate 
pretinde în mod legitim să supună o parte 
oricare din marea liberă suveranităţii sale” 
(Convenţia din 1982, art. 89), aceasta este 
„liberă pentru toate statele, fie ele riverane 
sau fără deschidere la mare” (ibidem, art. 
87; Convenţia din 1958, art. 2). De fapt, 
libertatea mării libere se descompune în 
libertăţi pe care Convenţia de la Montego 
Bay le enumeră în articolul 87: libertatea 
de navigare, libertate de survol, libertatea 
de a pescui, libertatea de a deţine cabluri şi 

conducte submarine, libertatea de a 
construi insule artificiale şi libertatea de 
cercetare ştiinţifică. (Acestea două din 
urmă nu erau prevăzute în mod explicit de 
articolul 2 al Convenţiei din 1958, dar sunt 
tradiţionale).1 
 Cele două convenţii din 1958 şi din 
1982 sunt mute cu privire la libertatea 
mării libere pe timp de conflict armat 
internaţional. Dar există o libertate pe timp 
de război: libertatea beligeranţilor de a se 
bate între ei pe marea liberă primează 
asupra celei a non-beligeranţilor, întrucât 
aceştia nu pot, pe timp de război, să se 
bucure de libertatea lor decât sub rezerva 
controlului beligeranţilor. Practica 
convenţională confirmă de altfel această 
însemnătate acordată exigenţei strategiei 
navale: numeroase acorduri relative la 
utilizarea mării precizează că dispoziţiile 
lor sunt suspendate în caz de război.  
 Aceste libertăţi, oricât de largi ar fi, 
nu sunt totuşi absolute. Există o prezumţie 
de libertate, dar ea trebuie să se exercite în 
respectul regulilor existente şi al 
intereselor celorlalte state, Convenţia de la 
Montego Bay rezervând drepturile pe care 
le recunoaşte „privind activităţile din zonă” 
(art. 87, 2). 
 Egalitatea recunoscută tuturor 
statelor în a utiliza marea liberă poate 
atrage după sine conflicte între exercitarea 
acestor libertăţi de către unii şi alţii. 
Soluţia lor este asigurată  la început – cu 
excepţia unei reguli contrare – pe plan 
intern. Aceasta este ceea ce a determinat 
C.P.J.I.2 să recunoască, în afacerea Lotus, 
facultatea statului a cărui navă este victima 
uni coliziuni în marea liberă de a-şi aplica  
propriile reguli penale. (Convenţia de la 
Bruxelles din 10 mai 1952 reţine regula 
contrară). 
 În prezent, problema 
compatibilităţii unor utilizări „privative” 
ale largului mării cu libertăţile recunoscute 
în toate statele se impune cu deosebire în 
ceea ce priveşte testele nucleare, care 
conduc la delimitarea unui perimetru 

                                                 
1 Nguien Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
op.cit.,  p. 133. 
2 Cour Permanente de Justice Internationale 
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interzis navigării. Dat fiind că C.I.J.1 s-a 
abţinut din a tranşa chestiunea în hotărârea 
sa din 20 decembrie 1974 privind testele 
nucleare franceze din Pacific, soluţia 
rămâne incertă ; „aproprierea largului mării 
în scopuri paşnice” (art. 88 al Convenţiei 
din 1982, care nu are echivalent în cea din 
1958) ar putea oferi un argument pentru 
partizanii tezei ilegalităţii acestor teste, 
deşi s-ar putea argumenta că experienţa nu 
este, în sine, „non-pacifistă”. În schimb, 
crearea unei zone interzise în timpul 
perioadei de teste este cu siguranţă în 
contradicţie cu principiile libertăţii de 
navigaţie şi de survol.2 
 Statele au adoptat un anumit număr 
de convenţii care le-au impus să introducă 
în ordinea internă dispoziţii legale cu 
privire la repararea prejudiciilor cauzate 
altor state în timpul exercitării anumitor 
libertăţi, pe modelul Convenţiei de la Paris 
din 14 martie 1884 care prevedea oferirea 
de despăgubiri în cazul deteriorării 
cablurilor submarine şi care funcţionează 
spre satisfacţia tuturor de mai mult de  un 
secol. 
 Cu toate acestea, cea mai eficientă 
metodă este prevenirea, ceea ce presupune 
ca fiecare stat să îşi stabilească 
regulamentele aplicabile resortisanţilor săi. 
Uniformizarea dorită se realizează în 
practică prin procedeul legislaţiilor 
naţionale paralele conţinând dispoziţii 
identice sau prin convenţii a căror rezoluţie 
este favorizată de organizaţiile 
internaţionale interesate. Statele pot, de 
asemenea, să le confere acestora putere de 
reglementare. 
 Alocarea de competenţe de poliţie 
în marea liberă.  
 Atâta timp cât persistă carenţa 
instituţională a comunităţii internaţionale, 
statele sunt cele care exercită, prin jocul 
dedublării funcţionale, funcţiile care ar fi 
trebuit să depindă de autorităţile 
internaţionale superioare dacă acestea ar 

                                                 
1 Cour Internationale de Justice 
2 A se vedea în acest sens, R. Miga-Beşteliu, Drept 
internaţional. Introducere în dreptul internaţional 
public, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, pp. 236-
239. 
 

exista. În acest caz, dreptul internaţional 
consacră în primul rând o regulă esenţială: 
el supune navele care se găsesc în marea 
liberă competenţei exclusive a statului al 
căror pavilion îl poartă. Cu toate acestea, 
unele competenţe sunt recunoscute altor 
state şi chiar, într-o măsură încă foarte 
limitată, organizaţiilor internaţionale. 
 1. Competenţa de principiu a 
statului de pavilion. Această regulă 
tradiţională este astăzi codificată în 
Convenţiile din 1958 (art. 6) şi 1982 (art. 
92). Mult timp discutat, fundamentul său 
nu mai presupune astăzi probleme reale, 
dar domeniul său de aplicare nu este 
absolut. 
  a) Fundamentul. Pentru a susţine 
că competenţa statului de pavilion este o 
manifestare a jurisdicţiei sale teritorială, s-
a asimilat nava teritoriului acestui stat.3. 
Aceasta este poziţia C.P.J.I. care a avut cel 
mai răsunător efect: „Principiul libertăţii 
mării are drept consecinţă faptul că nava în 
marea liberă este asimilată teritoriului 
statului al cărui pavilion îl arborează, 
pentru că, la fel ca în cazul teritoriului, 
acest stat îşi exercită autoritatea  acolo şi 
niciun alt stat nu poate să şi-o exercite pe a 
sa. În conformitate cu principiul libertăţii 
mărilor, o navă se află în aceeaşi situaţie ca 
teritoriul statului”. Regăsim în acest pasaj 
atât aspectul pozitiv al suveranităţii 
teritoriale cât şi aspectul său negativ. 
 Această teză este, evident, 
inacceptabilă în ceea ce priveşte navele 
comerciale care sunt în parte supuse 
jurisdicţiei statului de coastă în apele 
interioare şi în marea teritorială ale 
acestuia: dacă acestea sunt asimilate 
teritoriului statului de pavilion, ele trebuie 
să fie o dată pentru totdeauna; este greu de 

                                                 
3 Afirmată pentru prima dată în 1752, în cazul 
Împrumutului silezian care opunea Prusia şi Marea 
Britanie, această teză a teritorialităţii navei a fost 
reluată de unele decizii judecătoreşti sau arbitrale. 
Arbitrul lui Martens a declarat: „În marea liberă, 
chiar şi navele comerciale constituie părţi detaşate 
din teritoriul statului al cărui pavilion îl arborează 
şi, prin urmare, nu pot fi trase la răspundere cu 
privire la faptele comise în marea liberă decât de 
autorităţile naţionale respective” (afacerea Baleinier 
Costa Rica Packet între Marea Britanie şi Olanda, 
hotărârea din 25 februarie 1897, J.D.I. 1897, 624) 
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înţeles dacă această asimilare ar trebui să 
depindă de locul în care se găsesc. Din 
acest motiv, s-a realizat un acord pentru a 
stabili o legătură, în ceea ce priveşte navele 
comerciale, între competenţa exclusivă a 
statului de pavilion şi competenţa 
personală. Pe de o parte, fiecare navă 
posedă, ca fiecare persoană, o naţionalitate. 
Pe de altă parte, supunerea navei 
comerciale autorităţii statului suveran când 
intră în apele teritoriale sau interioare se 
potriveşte bine cu regula generală a 
priorităţii competenţei teritoriale asupra 
competenţei personale.  
 Cu siguranţă, cu privire la navele 
de război şi, în general, la navele statului 
utilizate în scopuri necomerciale, teza 
teritorialităţii nu este infirmată, deoarece 
acestea se bucură de imunitatea statului 
suveran în apele statelor de coastă. Este 
deci de preferat să se evite ficţiunea 
teritorialităţii şi să rămânem la jurisdicţia 
statului de pavilion pentru operarea de 
servicii publice, competenţă  care primează 
asupra competenţei teritoriale. 
 b) Domeniul de aplicare. Jurisdicţia 
statului asupra navelor care arborează 
pavilionul său în largul mării este atât 
plenară, cât şi exclusivă: el poate singur să 
utilizeze coerciţia pentru a impune regulile 
internaţionale pertinente asupra propriei 
reglementări. Acest principiu nu are un 
caracter absolut decât pentru navele de stat 
utilizate în scopuri non-comerciale (a se 
vedea secţiunile 8 şi 9 din Convenţia din 
1958 şi 95 şi 96 din Convenţia din l982); 
cele care rămân sunt, în general, excluse 
din domeniul de aplicare al convenţiilor 
care au instituit reguli colective în ceea ce 
priveşte largul mării.  
 Pe de altă parte, în cazul navelor 
comerciale, jurisdicţia statului de pavilion 
se ciocneşte câteodată cu cea a altor state. 
Această egalitate în drepturi joacă un rol 
special în reglementările privind litigiile 
private, atunci când acestea ridică 
probleme de conflicte delege sau de 
jurisdicţie, care vor fi rezolvate în 
conformitate cu regulile generale de drept 
internaţional privat. De asemenea, dacă o 
infracţiune este comisă la bord, competenţa 
de a iniţia urmărirea penală aparţine încă 

atât statului de pavilion, cât şi statul 
naţional al inculpatului. Problema se 
complică în caz de coliziune: un alt stat 
poate să intervină, statul al cărui pavilion 
nava îl arborează. Această problemă s-a 
pus în cazul Lotus judecat de către C.P.J.I.1 
 2.4. Competenţe ale altor state.  
 a) Soluţii generale.  
 Nu se poate vorbi de o competenţă 
concurentă a statelor decât în măsura în 
care fiecare stat permite excepţii de la 
exclusivitatea dreptului de pavilion, sub 
aspectul său negativ, şi anume interdicţia 
unei nave sau a unui stat de a face uz de 
putere în dauna unei nave care nu 
arborează pavilionul său. Statele nu 
acceptă aceasta decât într-un mod foarte 
restrictiv, după cum arată redactarea 
articolului 110 al Convenţiei privind 

                                                 
1 Pe 2 august 1926, pachebotul francez Lotus intră 
în coliziune cu nava turcă transportatoare de 
cărbuni BozKourt în largul mării Egee. Aceasta se 
scufundă, iar opt cetăţeni turci îşi pierd viaţa. A 
doua zi, Lotus face escală la Constantinopol: 
ofiţerul de gardă francez care a fost de serviciu la 
momentul coliziunii, a fost chemat la ţărm de către 
autorităţile locale şi a fost imediat arestat şi adus în 
faţa instanţelor din Turcia. Pe 15 septembrie, el a 
fost condamnat la 80 zile de închisoare şi a primit 
amendă 22 de lire turceşti. Franţa nu a fost de acord 
cu această judecată şi, în urma compromisului 
semnat la Geneva pe 12 octombrie 1926, guvernele 
francez şi turc decid să rezolve acest litigiu la 
C.P.J.I. Termenii contestării juridice sunt pe deplin 
clari. Guvernul francez, bazându-se pe regula 
exclusivităţii competenţei statului de pavilion care 
se întâmplă să fie şi statul naţional al inculpatului, 
neagă tribunalului turc competenţa de a judeca 
ofiţerul francez. Cât despre raţionamentul 
guvernului turc, acesta implică faptul că există în 
acest caz cel puţin o confruntare între competenţa 
statului de pavilion şi aceea a statului navei intrate 
în coliziune. Iar Curtea a dat dreptate Turciei. 
 Această soluţie s-a confruntat cu 
dezaprobarea aproape generală. Ea a fost respinsă 
de Convenţia de la Bruxelles din 10 mai 1952 
privind „competenţa penală în ceea ce priveşte 
coliziunea”. Convenţia de la Geneva privind largul 
mării (art. 11) şi cea de la Montego Bay (art. 97) au 
contrazis, de asemenea, soluţia C.P.J.I., 
nerecunoscând decât competenţa statului de 
pavilion şi a statului naţional al inculpatului.  În 
cele din urmă, pentru exercitarea competenţelor 
poliţieneşti nu numai în marea liberă, dar ale mării 
libere, competenţa statului de pavilion poate intra în 
confruntare cu aceea recunoscută altor state şi chiar 
câtorva organizaţii internaţionale. 
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dreptul mării care reia şi completează 
dispoziţiile articolului 22 al Convenţiei de 
la Geneva privind marea liberă. 
 De fapt, doar anumite „politici 
speciale” permit unei nave sau unei 
aeronave de stat să practice dreptul de 
vizită – act coercitiv minimal – al navelor 
care nu arborează pavilionul; trebuie să 
existe prezumţia de piraterie, de transport 
de sclavi, de emisie neautorizată sau 
suspiciuni de fraudă; pe de altă parte, cu 
excepţia cazului în care s-a convenit altfel, 
dreptul de vizită nu este permis pentru 
comerţul ilicit de stupefiante şi substanţe 
psihotrope. „Tensiunea naţionalistă” se 
verifică atât la nivel regional, cât şi la nivel 
universal: toate eforturile făcute până acum 
în cadrul Uniunii Europene pentru  a stabili 
un mecanism multilateral de  urmărire a 
infracţiunilor în conformitate cu 
reglementările privind pescuitul s-au soldat 
cu eşecuri.  
 b) Câteva reguli speciale sunt 
excepţii de la aceste soluţii generale şi 
recunosc competenţe particulare pentru 
anumite categorii de state. Acesta este 
cazul în care infracţiunea a fost comisă 
într-o zonă aflată sub jurisdicţia unui stat 
care îşi poate exercita un drept de urmărire 
în marea liberă. În plus, Convenţia de la 
Montego Bay recunoaşte statului riveran şi 
statului de port competenţe speciale în 
materie de încălcare a normelor privind 
prevenirea poluării.  
 3. Competenţe ale organizaţiilor 
internaţionale. Ele nu există decât cu titlu 
cu totul excepţional în virtutea unor reguli 
precise, convenţionale sau, chiar şi mai rar 
decât atât, cutumiare. În plus, dacă 
organizaţiile internaţionale pot fi investite 
cu competenţe legislative relativ extinse (în 
special pentru a defini „rutele” maritime şi 
aeriene şi, eventual, competenţe de control, 
ele nu au, în starea actuală a dreptului 
pozitiv, nicio competenţă represivă. 
 Clasificarea puterilor poliţieneşti. 
Acţiunea poliţiei este o acţiune necesară, 
inerentă fiecărei societăţi organizate pe 
baza legii şi se desfăşoară atât la nivel 
normativ prin stabilirea regulilor, în 
interesul menţinerii ordinii, 
comportamentelor şi interdicţiilor, cât şi la 

nivel operaţional, prin aplicarea 
controlului şi sancţiunii. 
 1. La nivel normativ, competenţele 
recunoscute statelor şi organizaţiilor 
internaţionale au ca scop principal sporirea 
siguranţei navigaţiei în marea liberă. Cu 
toate acestea, dacă statele au reuşit să cadă 
de acord asupra unei reglementări 
concertate destul de precisă şi cu un 
caracter obligatoriu în ceea ce priveşte 
circulaţia navelor maritime şi a aero-
navelor (rute impuse sau recomandate, 
informaţii reciproce, reguli de pilotaj), 
cooperarea rămâne mult mai puţin 
încurajată şi se confruntă cu obstacole 
semnificative în ceea ce priveşte 
standardele de proiectare şi construcţie de 
nave. 
 2. La nivel operaţional, un prim 
principiu de bază este neputinţa totală a 
oricărui alt stat decât cel de pavilion în 
ceea ce priveşte navele de stat utilizate în 
scopuri non-comerciale. În acest sens, 
normele aplicabile în zonele aflate sub 
jurisdicţie naţională sunt transpuse în toate 
privinţele în marea liberă. Pe de altă parte, 
posibilităţile de intervenţie a statelor  vis- à 
-vis de navele comerciale sunt 
diversificate. 
 a) Diferite moduri de intervenţie. 
De la cel mai puţin important la cel cu cea 
mai mare putere de constrângere, acestea 
sunt: 
 - apropierea (care nu implică 
reţinerea navei în cauză);  
 - recunoaşterea şi investigarea 
pavilionului (care constă în a „trimite o 
îmbarcaţiune aflată sub comanda unui 
ofiţer la nava suspectată” pentru a verifica 
documentele de la bord – art. 110, § 2, din 
Convenţia de la Montego Bay);  
 - vizita şi inspecţia (care urmează 
controlului şi care se derulează la bordul 
navei dacă suspiciunile subzistă după 
ancheta de pavilion; 
 - modificarea itinerariului, 
sechestrul şi imobilizarea; 
 - confiscarea şi distrugerea (dacă 
nava constituie un pericol grav, în special 
pentru mediul marin, cum a fost cazul 
epavei Torrey Canyon bombardată de 
aviaţia britanică în 1967). 



   

300 
 

 b) Combinarea intervenţiilor 
poliţieneşti. Statele nu recurge în toate 
cazurile la oricare dintre modurile de 
intervenţie şi există suficiente motive de a 
susţine că, din moment ce constituie o 
excepţie de la principiul exclusivităţii 
competenţei statului de pavilion, ele 
trebuie folosite de către state cu precauţie, 
urmând regula economiei mijloacelor. 
Unele operaţiuni complexe, precum 
urmărirea în marea liberă, impun 
combinarea mai multor mijloace. 
 Pare posibil de dedus din partea a 
şaptea a Convenţiei de la Montego Bay că 
un stat altul decât cel de pavilion nu 
beneficiază de o competenţă poliţienească 
decât în baza unei dispoziţii precise. 
Astfel, intervenţiile poliţieneşti ale statelor 
riverane şi de port care decurg din puterea 
lor de reglementare (în special în ceea ce 
priveşte poluarea) sunt delimitate în mod 
strict.1 
 Convenţia de la Bruxelles din 1969 
privind intervenţia în marea liberă în caz 
de pericole grave şi iminente de poluare 
ilustrează foarte bine ideea economiei 
mijloacelor: 
 - necesitatea consultărilor şi 
expertizelor prealabile dacă starea de 
urgenţă nu le interzice (art.3); 
 - respectarea principiului 
proporţionalităţii şi intereselor statului de 
pavilion (art. 5); 
 - obligaţia negocierilor şi, în caz de 
nereuşită, a arbitrajului (art.8); etc. 
 B. - Exercitarea puterilor 
poliţieneşti 
 
3. Protecţia intereselor fundamentale ale 
statelor. 
 3.1. Legitima apărare.  
 Acţiunea în legitimă apărare ca 
măsură poliţienească, care nu este 
menţionată nici de Convenţia din 1958, 
nici de cea din 1982, nu este unanim 
acceptată. Cu toate acestea, de la faimoasa 
afacere Virginius care a pus faţă în faţă 
Marea Britanie şi Spania în 1873, s-a 
remarcat în practica internaţională o 

                                                 
1 I. Diaconu, Tratat de drept public, vol. 1-3, 
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 167. 

tendinţă de a accepta legitimitatea sa atâta 
timp cât se respectau anumite condiţii 
destul de stricte, însă fără să putem afirma 
cu certitudine că este vorba despre o regulă 
cutumiară.2 
 Preşedintele Kennedy a ordonat, în 
octombrie 1962, „carantina” în marea 
teritorială a Cubei. În conformitate cu 
această decizie, navele de război americane 
erau autorizate să urce la bordul, să 
verifice şi la nevoie să oprească navele 
care se îndreptau spre Cuba şi erau 
suspecte de transport de arme ofensive care 
                                                 
2 Nava americană Virginius transporta insurgenţi 
cubanezi şi supuşi britanici care acţionau în calitate 
de consilieri ai acestora. Ea a fost oprită în largul 
mării de o navă de război spaniolă, Tornado. 
Autorităţile spaniole au procedat de îndată şi fără să 
judece, la bordul navei, la executarea unor persoane 
arestate, printre care se găseau şi cetăţeni britanici. 
Marea Britanie a protestat, dar numai împotriva 
executării expeditive, iar nu împotriva inspectării şi 
capturii navei Virgilius. Ea admitea corectitudinea 
acestor măsuri poliţieneşti pe care accepta să le 
considere ca acte de legitimă apărare, dar considera 
că după sechestrul asupra navei, Spania încetase de 
a fi un stat în legitimă apărare. Din ceea ce a 
susţinut guvernul britanic, atunci când, la adăpostul 
pavilionului, se încearcă o întreprindere ostilă 
împotriva unui alt stat, pot fi exercitate măsuri de 
coerciţie sub titlul de legitimă apărare. Cu toate 
acestea, trebuie să existe un pericol iminent, să se 
facă o notificare către statul de pavilion, persoanele 
aflate la bordul navei oprite să fie puse la dispoziţia 
statului de pavilion pentru ca urmărirea penală să 
fie făcută urmând legea statului de pavilion, să fie 
vorba despre simple măsuri de protecţie fără 
caracter represiv, iar prejudiciile să fie plătite dacă 
suspiciunile se dovedesc a fi nefondate (a se vedea 
J.B. Moore, Digest I, vol. II, p. 895-903). 
Un caz asemănător, În timpul războiului din 
Algeria, marina de război franceză a efectuat opriri 
şi deturnări de nave comerciale străine suspectate 
de transport de arme pentru combatanţii algerieni. 
Dar de fiecare dată, guvernul francez a primit 
contestaţii din partea statelor de pavilion 
(Iugoslavia, Polonia). Un proces împotriva 
guvernului francez a fost înaintat chiar de către o 
companie italiană (Societatea Ignazio Messina) în 
faţa instanţelor administrative franceze pentru a 
obţine despăgubiri în urma opririi şi deturnării unui 
vapor care îi aparţinea. Ministerul Marinei a 
susţinut ideea unei măsuri de poliţie autorizată de 
dreptul internaţional, pe baza legii de legitimă 
apărare. Această teză a fost criticată de către 
guvernele străine în cauză. Dar, în acest caz, 
instanţa franceză s-a abţinut de la a se pronunţa, 
ascunzându-se în spatele noţiunii de act de guvern 
(J.B. Moore, op. cit., p. 904).  
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ameninţau securitatea Statelor Unite şi a 
continentului american în general. 
Guvernul de la Washington a invocat în 
sprijinul acestei măsuri, dreptul la legitimă 
apărare. În numele libertăţii mării, unele 
state, cum ar fi Suedia şi mai ales Uniunea 
Sovietică au protestat. Această carantină a 
fost ridicată la 20 noiembrie, în urma unui 
acord americano-sovietic1  
 Franţa, care interzice accesul la o 
zonă de securitate extinsă pe care o 
defineşte în jurul insulei Mururoa, acolo 
unde face teste nucleare - în atmosferă 
până în 1974, apoi în subteran - invocă 
necesitatea apărării naţionale pentru a 
justifica această lezare a libertăţii de 
navigaţie. Legătura dintre principiul de 
legitimă apărare şi testele nucleare este cu 
toate acestea întreţinută.  
 3.2. Respectarea unor 
reglementări ale statului riveran (dreptul 
de urmărire).  
 Dreptul de urmărire în marea liberă 
este un drept tradiţional care nu face 
obiectul niciunei contestări (hot pursuit). În 
virtutea acestui drept, un stat este autorizat 
să urmărească, să urce la bordul, să 
sechestreze şi să aducă în unul dintre 
porturile sale o navă comercială străină 
despre care are motive serioase să creadă 
că a contravenit legilor şi regulamentelor 
sale (adesea este vorba despre delicte în 
ceea ce priveşte pescuitul, nava urmărită 
fiind prinsă pescuind în zone rezervate 
exclusiv statului riveran care o urmăreşte). 
 Exercitarea dreptului de urmărire 
este supusă unor condiţii stricte, codificate 
de articolul 111 al Convenţiei de la 
Montego Bay: 
 - urmărirea trebuie să fie precedată 
de un avertisment; 
 - aceasta nu este posibilă decât dacă 
a fost începută în apele supuse jurisdicţiei 
statului care urmăreşte sau care se găsesc 
deasupra platoului continental; 
 - dacă urmărirea începe în apele 
interioare, în marea teritorială sau în 
arhipelaguri, ea poate visa reprimarea 
                                                 
1 A se vedea, în acest sens, mai multe articole din 
American Journal of International Law (A.J.I.L.) 
1963, p. 515 şi următoarele. 
 

oricărei încălcări a legilor şi 
regulamentelor statului riveran; pe de altă 
parte, dacă începe în zona contiguă, în 
zona economică sau în apele care 
surplombă platoul continental, ea nu poate 
avea ca scop decât asigurarea că se 
respectă reglementarea proprie acestor 
zone; 
 - urmărirea nu poate fi exercitată 
decât de nave de război sau de aero-nave 
militare sau de alte nave sau aero-nave 
purtând „însemne exterioare care indică în 
mod clar că sunt parte a unui serviciu 
public” (al vămilor, de exemplu); 
 - ea poate continua în zona 
economică exclusivă a unui alt stat, dar 
trebuie să înceteze dacă nava urmărită 
reuşeşte să ajungă în marea teritorială a 
statului său naţional sau a unui alt stat, din 
respect pentru suveranitatea teritorială a 
acestora; 
 - riposta trebuie să fie proporţională 
delictului presupus.2 
 4. Exploatarea şi protecţia 
resurselor din marea liberă.  
 Odată cu disocierea între regimul 
juridic al fundului mării şi cel al apelor de 
deasupra realizată de instituirea „Zonei”, 
bogăţiile din marea liberă sunt acum 
constituite exclusiv din  resursele 
biologice. Interesul în ceea ce le priveşte 
este cu mult diminuat ca urmare a 
includerii unor părţi importante marea 
liberă  tradiţională, cele mai bogate în 
resurse piscicole, în zonele economice 
exclusive ale statelor. Cu toate acestea, 
acţiunile poliţiei pescuitului rămân 
indispensabile, fie aceasta numai pentru că 
nu există, concret, nicio soluţie de 
continuitate între cele două spaţii.3 

                                                 
2 Acest ultim punct a fost reafirmat în mod clar de 
Comisia de anchetă neutră constituită sub 
conducerea lui CH. de Visscher în cazul afacerii 
Red Crusader (1961). Comisia a admis că o fregată 
daneză a putut pe bună dreptate să ordone oprirea 
unei bărci britanice al cărei material folosit la 
pescuit nu era aranjat atunci când se afla în apele 
teritoriale daneze şi să înceapă urmărirea, dar că 
fregata a ripostat într-un mod excesiv prin faptul că 
a produs grave avarii bărcii din cauza focurilor de 
avertisment. 
3 Nguien Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
op.cit.,  p. 158. 
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 De mult timp, există reguli pentru a 
asigura siguranţa pescuitului prin protecţia 
pescarilor şi uneltelor lor (Convenţiile din 
1882, 1887 şi 1964 pentru Marea Nordului 
şi din 1882 şi 1967 pentru Atlanticul de 
Nord). Astăzi, cu toate acestea, este vorba 
mai puţin de poliţie exercită în beneficiul 
pescarilor decât împotriva lor, împotriva 
zelului lor, pentru protecţia animalelor. 
Vechea credinţă groţiană caracterul 
inepuizabil al bogăţiilor mării a cedat locul 
conştientizării faptului că există pericolul 
distrugerii lor în urma progresului 
tehnicilor de pescuit. 
 Cu toate acestea, problemele 
variază de la specie la alta şi de la o zonă 
geografică la alta. De aceea, o multitudine 
de tratate se aplică separat pentru anumite 
zone de pescuit pe de o parte şi anumite 
specii pe de altă parte (acestea din urmă 
putând avea un caracter universal sau 
regional).  
 Printre primele putem cita 
Convenţiile privind fenomenul de 
overfishing din 5 aprilie 1946 şi privind 
conservarea pescăriilor, pentru Atlanticul 
de nord-est, de la Gdansk din 13 
septembrie 1973, modificată printr-un 
protocol din 11 noiembrie 1982, pentru 
Marea Baltică, sau din 20 mai 1980 privind 
conservarea resurselor faunei şi florei 
marină în Antarctica, precum şi Protocolul 
din 4 octombrie 1991 privind protecţia 
mediului. Aceste convenţii regionale 
coexistă cu  cele foarte multe acorduri 
bilaterale.  
 Unele dintre cele mai importante 
convenţii care organizează protecţia 
anumitor specii au în vedere focile cu 
blană (a căror vânătoare a făcut obiectul 
încă din 1911 al unui tratat între ţările 
riverane ale Pacificului de Nord în urma 
arbitrajului anglo-american din 15 august 
1883 [cazul focilor cu blană  din Marea 
Behring (La Fontaine, Pasicrisie, p. 426), 
înlocuit de o nouă convenţie în 1958], şi 
balenele (Convenţia de la Washington din 
02 decembrie 1946). Cea mai mare parte 
dintre aceste acorduri reglementează 
condiţiile de pescuit (sau de vânătoare) şi 
limitează capturile printr-un sistem de cote 
alocate fiecărei părţi; un comitet permanent 

este responsabil cu realizarea modificărilor 
necesare; dar problema controlului nu este 
rezolvată cum trebuie (acordurile din 1963 
şi 1972 completând Convenţia din 1946 
autorizează prezenţa observatorilor pe 
baleniere).  
 În ansamblu, Conferinţa de la 
Geneva din 1958 a crezut că poate propune 
statelor un sistem coerent de gestionare 
colectivă a pescăriilor din marea liberă. 
Convenţia privind pescuitul a invitat statele 
interesate de o resursă biologică dintr-o 
zonă dată să stabilească un regulament care 
să garanteze conservarea acestei resurse şi 
randamentul optim al exploatării sale. Ea a 
recunoscut „interesul special” al statelor 
riverane de a menţine productivitatea 
resurselor situate în zonele din marea 
liberă adiacente mării lor teritoriale. Deşi 
statele au fost rezervate cu privire la 
această propunere, inspiraţia sa nu era 
deloc discutabilă. 
 Ea va fi confirmată ulterior de către 
C.I.J. în hotărârea sa din 25 iulie 1974 
(cazurile privind Competenţa în domeniul 
pescăriilor); unul dintre subiectele 
esenţiale ale negocierilor la care au fost 
invitate statele aflate în litigiu, declară 
Curtea, este de a asigura conservarea 
resurselor în zona maritimă unde Islanda, 
stat riveran, nu poate invoca decât drepturi 
preferenţiale; iar această negociere trebuie 
să ţină seama de interesele altor state în 
ceea ce priveşte protecţia animalelor. Acest 
raţionament rămâne întru totul valid astăzi 
în ceea ce priveşte un stat care nu a instituit 
o zonă economică exclusivă.  
 Cu toate acestea, din cauza 
reticenţelor statelor şi instituirii zonei 
economice exclusive, Convenţia de la 
Montego Bay este în retragere cu privire la 
acest punct în comparaţie cu Convenţia de 
la Geneva privind pescuitul şi conservarea 
resurselor biologice din marea liberă. Fără 
îndoială, ea s-a inspirat din aceeaşi dorinţă 
de a asigura o bună gestionare a stocurilor, 
dar s-a limitat la a impune statelor o 
obligaţie foarte generală de a lua măsurile 
necesare şi de a coopera (art. 116-120), iar 
sistemul rezervat prezintă lacune 
periculoase pentru eficacitatea sa în 
contextul contemporan: insuficienţa 
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angajamentului de a negocia, absenţa 
oricărei coordonări universale a 
organizaţiilor de pescuit specializate sau 
regionale, insuficienţa procedurilor privind 
reglarea diferendelor.1 În ciuda consacrării 
a zonei economice exclusive, drepturi 
preferenţiale sunt recunoscute statelor 
riverane (a se vedea articolul 116), mai 
ales pentru gestiunea „stocurilor comune” 
(între apele aflate sub jurisdicţie naţională 
şi marea liberă - conform art. 63, §2). Nu 
fără ambiguitate, articolele 65 şi 120 par să 
confere drepturi de reglementare 
particulare organizaţiilor internaţionale 
pentru protecţia, gestionarea şi studierea 
mamiferelor marine.2 
 
4. Considerente umanitare.  
 4.1.Tratamentul sclavilor.  
 Cu toate că consacrarea sa 
convenţională a fost amânată din cauza 
rivalităţii navale franco-britanice în secolul 
al XIX-lea, interzicerea transportului de 
sclavi pe mare fost dobândită cu mult timp 
înainte şi a fost confirmată de articolul 25 
al Actului anti-sclavagist de la Bruxelles 
din 2 iulie 1890. Având aproape exact 
termenii articolului 13 din Convenţia din 
1958 privind marea liberă, articolul 99 din 
Convenţia de la Montego Bay prevede: 
„Fiecare stat va lua măsuri eficace pentru a 
preveni şi reprima transportul de sclavi pe 
vasele autorizate să arborează pavilionul 
său şi pentru a împiedica uzurparea 
pavilionului său în acest scop. Orice sclav 
care se refugiază pe o navă, oricare ar fi 
pavilionul acesteia, este liber ipso facto”. 
 Articolul 110 permite navelor sau 
aeronavelor militare sau autorizate în acest 
scop de către orice stat să inspecteze orice 

                                                 
1 Importante organizaţii internaţionale privind 
pescuitul, cum ar fi I.C.N.A.F. (Comisia 
internaţională a pescuitului în Atlanticul de Nord) şi 
N.E.A.F.C. (pentru Atlanticul de nord-est), au fost 
transformate pentru a asigura supremaţia statelor 
riverane în gestionarea zonei lor economice, 
permiţând în acelaşi timp o anumită consultare în 
ceea ce priveşte pescuitul în largul mării (conform 
Convenţiei de la Ottawa din 24 octombrie 1978 
privind cooperarea multilaterală în pescăriile din 
Atlanticul de nord-vest ). 
2 Nguien Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
op.cit.,  p. 169.  

navă suspectă de transport de sclavi. Cu 
toate acestea, excepţia la principiul 
competenţei exclusive a statului de 
pavilion este mai puţin completă decât în 
cazuri de piraterie, pentru că statul de 
pavilion este singurul competent să-i 
judece pe cei vinovaţi şi să pedepsească 
infracţiunea.  
 4.2. Traficul ilicit de stupefiante şi 
de substanţe psihotrope.  
 Exclusivitatea puterilor de poliţie 
ale statului de pavilion este, pe de altă 
parte, pe deplin păstrată în acest al doilea 
caz: articolul 108 din Convenţia din 1982 
solicită statelor să coopereze în vederea 
combaterii acestui trafic, dar acesta nu 
apare în lista actelor care autorizează 
inspectarea unei nave de către un alt stat 
decât cel de pavilion şi a celor enumerate 
de articolul 110, §1. 
 Convenţia de la Viena din 1988 
împotriva traficului ilicit de stupefiante nu 
contrazice această poziţie, întrucât dreptul 
de inspectare, de vizită şi de control nu este 
recunoscut pentru navele publice ale unui 
alt pavilion decât după autorizarea statului 
de pavilion, fie în fiecare caz, fie în 
temeiul acordurilor de punere în aplicare 
(articolul 17). În plus, autorii acestei 
prevederi au avut grijă să prevină  orice 
prejudiciu sau încălcare a competenţelor 
statului riveran. 
 5.3. Zona şi patrimoniul comun al 
umanităţii 
 În mod tradiţional, dreptul mării 
este cuprins în alternativa între libertate şi 
exclusivismul statului. Statele acceptau cel 
mult atenuări la contrastul care opune una 
celeilalte (platou continental, zonă de 
pescuit în convenţiile din 1958).3 Partea a 

                                                 
3 Reprezentantul Maltei, A. Pardo, invita la o 
schimbare completă a acestei abordări într-un 
discurs răsunător în Adunarea generală a O.N.U. 
din 1967: fundul mării şi oceanelor situat dincolo 
de limitele jurisdicţiei naţionale trebuia să fie 
exclus din aproprierea naţională şi din libera 
utilizare. Propunerea a întâlnit de îndată un ecou 
foarte favorabil din partea ţărilor în curs de 
dezvoltare; cauza era de înţeles pentru că, în1970, 
Statele Unite şi-au manifestat aprobarea 
conceptului de „patrimoniu comun al umanităţii”, 
imediat consacrat de rezoluţia 2749 (XXV) a 
Adunării generale a Naţiunilor Unite. 
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XI-a a Convenţiei de la Montego Bay (art. 
133-191) încearcă să concretizeze această 
idee revoluţionară, definind regimul juridic 
aplicabil fundului mărilor şi subsolului 
dincolo de limitele jurisdicţiei naţionale, 
ceea ce constituie „Zona” (art. 1, § 1), şi 
resurselor lor.1 
 1. Consistenţa Zonei. Prima mare 
inovaţie legată de instituirea Zonei se 
datorează disocierii dintre fundul mării şi 
subsolul acestuia; şi apele adiacente. Nu 
numai că şi unele şi altele au un sistem 
juridic distinct (articolul 135 din Convenţia 
din 1982), dar nici limitele lor nu coincid: 
marea liberă începe acolo unde se termină 
zonele economice exclusive  ale statelor, în 
timp ce Zona este circumscrisă în limitele 
exterioare ale platourilor continentale ale 
acestora. 
 Comunitatea internaţională nu are 
în stăpânire aceste limite: fiecare stat 
notifică Autorităţii internaţionale limitele 
platoului său continental, pe care 
Autoritatea îl înregistrează; aceasta nu 
poate interfera cu deciziile de delimitare 
stabilite între state adiacente (art. 134, § 4). 
O singură măsură de precauţie a fost luată 
în considerare pentru platourile 
continentale de peste 200 mile: o Comisie 
privind limitele platoului continental va 
putea face recomandări statelor riverane în 
ceea ce priveşte limitele exterioare ale 
platoului; dacă aceste recomandări sunt 
respectate, limita va avea un caracter 
definitiv şi obligatoriu, prin urmare 
opozabil altor state şi Autorităţii  (art. 76).  
 Disocierea între normele aplicabile 
în Zonă şi cele privind apele de deasupra 
poate prezenta probleme dificile de 
compatibilitate. În special, respectarea 
libertăţii de navigaţie și libertăţii de 
cercetare ştiinţifică în marea liberă poate 
intra în conflict cu nevoile de explorare şi 
de exploatare a Zonei. Articolul 147 din 
Convenţia din 1982 reglementează statutul 
facilităţilor de exploatare a zonei, iar în 
ceea ce priveşte restul, se limitează la un 
simplu îndemn: activităţile în zona se vor 

                                                 
1 Marţian I. Niciu, Drept internaţional public, 
Editura Servostat, Arad, 1997, p. 218. 
 

desfăşura ţinând seama în mod rezonabil 
de celelalte activităţi întreprinse în mediul 
marin. 
 În principiu, regimul juridic al 
Zonei nu se aplică decât resurselor 
economice din patul mării şi din subsol, şi 
nu tuturor utilizărilor, economice sau de alt 
fel, ale patului mării (instalarea de 
conducte de petrol şi de cabluri, 
recuperarea epavelor). Cu toate acestea, 
unele bunuri non-naturale (de exemplu, 
„obiectele cu caracter arheologic şi 
istoric”) găsite în Zonă sunt supuse unor 
reguli speciale şi nu libertăţii din marea 
liberă. 
 2. Principii aplicabile. Comunitatea 
internaţională are deja experienţa 
internaţionalizării anumitor spaţii, dintre 
care unele sunt foarte vechi (marea liberă), 
iar altele mai noi (spaţiul extra-atmosferic, 
spaţiile polare). Dar nu a fost vorba, până 
acum, decât de o internaţionalizare 
„negativă” sau ”pasivă”, de multe ori 
consecinţă a unui simplu „blocaj” al 
pretenţiilor de exercitare a uneia sau mai 
multor suveranităţi de stat asupra unui 
spaţiu dat (Antarctica). Conceptul de 
patrimoniu comun implica ceea ce putem 
numi o internaţionalizare „pozitivă” a unei 
părţi a spaţiului maritim. 
 Reluând termenii paragrafului 1 al 
Declaraţiei 2749 (XXV), articolul 136 al 
Convenţiei de la Montego Bay proclamă: 
„Zona şi resursele sale sunt patrimoniu 
comun al umanităţii”. Din acest concept 
esenţial, reafirmat în preambulul la 
Acordul din 1994 privind punerea în 
aplicare a Părţii a XI-a a Convenţiei, pe 
care nimeni nu îl mai contestă şi care face, 
fără nicio îndoială, parte din dreptul 
pozitiv, derivă trei principii de bază, de 
obicei recunoscute: non-aproprierea, 
utilizarea în scopuri paşnice şi exploatarea 
în interesul umanităţii.2 
 a) Non-aproprierea. Exprimată în 
Declaraţia din 1970 şi de alte rezoluţii 
ulterioare, ideea a fost preluată în aceşti 
termeni în articolul 137 din Convenţia din 
1982: „Niciun stat nu poate sa revendice 

                                                 
2 Nguien Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, 
op.cit.,  p. 173. 
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sau să exercite suveranitate sau drepturi 
suverane asupra unei părţi oarecare a zonei 
sau asupra resurselor sale; niciun stat şi 
nicio persoană fizică sau juridică nu poate 
să-şi însuşească vreo parte oarecare a zonei 
sau a resurselor sale”. 
 Este vorba, prin urmare, de non-
apropriere în sensul foarte larg al 
termenului, întrucât se găsesc excluse atât 
suveranitatea, cât şi proprietatea şi aceste 
excluderi au în vedere atât Zona ea-însăşi, 
cât şi resursele sale. În acelaşi timp, s-a 
stopat şi extinderea nedefinită înspre larg a 
spaţiului naţional, fie ea şi sub forma 
drepturilor suverane. Trebuie, totuşi, 
menţionat faptul că, în mod tipic, articolul 
142 este consacrat, într-un fel de altfel 
destul de vag, „drepturilor şi intereselor 
legitime ale statelor riverane”, mai ales în 
ceea ce priveşte exploatarea depozitelor 
care se extind dincolo de limitele zonei şi 
controlul poluării.1 
 b) Utilizarea în scopuri paşnice. 
Dacă exploatarea economică - cel puţin la 
scară largă – a resurselor Zonei rămâne o 
ipoteză, nu aşa se întâmplă cu utilizarea în 
scopuri militare (stocarea armelor nucleare, 
instalarea de rampe de lansare). De 
asemenea, încă de la crearea, în 1967, a 
Comisiei speciale însărcinate să studieze 
utilizarea în scopuri paşnice a patului 
mărilor şi oceanelor dincolo de limitele 
jurisdicţiei naţionale („Comisia privind 
fundul mării”), Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite s-a preocupat de acest 
aspect, căruia i-a consacrat primul 
instrument convenţional relativ la fundul 
mării. 
 Prin Tratatul din 11 februarie 1971, 
intrat în vigoare în 1972, statele părţi se 
angajează: „să nu instaleze sau să 
amplaseze pe fundul mărilor şi oceanelor 
sau în subsolul lor, dincolo de limita 
exterioară a zonei fundului mărilor, aşa 
cum este definită în articolul 1, niciun fel 
de arme nucleare sau orice alte tipuri de 
arme de nimicire în masă, precum şi 
structuri, instalaţii de lansare sau orice alte 
                                                 
1 A se vedea pentru detalii, Adrian Năstase, Bogdan 
Aurescu, Cristian Jura, Drept internaţional public, 
Editura CH Beck, Bucureşti, 2011. 
 

instalaţii destinate în mod special stocării, 
experimentării sau folosirii unor asemenea 
arme”. Cu toate acestea, subiectul acestui 
tratat rămâne limitat şi Convenţia de la 
Montego Bay prezintă la rândul său 
principiul mai general al utilizării zonei 
exclusiv în scopuri paşnice, atât pentru 
statele riverane, cât şi pentru cele fără 
litoral (art. 141) şi cere tuturor să acţioneze 
în conformitate cu Carta ONU şi cu alte 
norme de drept internaţional „cu scopul de 
menţinere a păcii şi securităţii şi de 
promovare a cooperării internaţionale şi a 
înţelegerii reciproce” (art. 138).  
 c) Exploatarea în interesul 
umanităţii. Încă de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, a devenit cunoscut faptul că 
fundul oceanului este parţial acoperit cu 
concreţiuni de metal (noduli, dintre care 
domină manganul, dar unde se găseşte, de 
asemenea, în cantităţi mari, nichel, cupru, 
cobalt, etc. Mai recent (1968), au fost 
descoperite urme de hidrocarburi. 
 
Concluzii 
 Indiferenţa dreptului internaţional 
tradiţional cu privire la acest subiect ţine 
de faptul că aceste resurse au fost mult 
timp considerate inaccesibile; de îndată ce 
exploatarea lor a putut fi luată în 
considerare, şi oricât de îndoielnică ar 
rămâne rentabilitatea sa imediată, aceste 
enorme bogăţii potenţiale au trezit setea de 
îmbogăţire.2 Obiectivul fundamental al 
conceptului de patrimoniu comun al 
umanităţii este acela de a împărţi în mod 
echitabil avantajele care decurg din 
aceasta, într-o perspectivă pe termen lung. 
La acest lucru se referă una dintre 
dispoziţiile centrale ale Convenţiei asupra 
dreptului mării, articolul 140, § 1, care, 
reluând raţiunea paragrafului 7 al 
Declaraţiei 2749 (XXV) şi a articolului 29 
al Cartei drepturilor şi îndatoririlor 
economice ale statelor, prevede că: 
„Activităţile din zona vor fi desfăşurate 
(…) în interesul întregii umanităţi, 
independent de situaţia geografică a 
                                                 
2 A se vedea, mai pe larg, M. N. Shaw, 
International Law, 5th edn Cambridge University 
Press 2013. 
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statelor, fie că este vorba de state riverane 
sau de ţări fără litoral, şi ţinând seama în 
mod deosebit de interesele şi nevoile 
statelor în curs de dezvoltare”. 
 Acest lucru implică faptul că 
„întreaga umanitate” şi nu statele, este 
„investită cu toate drepturile asupra 
resurselor” (minerale -resursele biologice 
sunt considerate neglijabile; conform art. 
133) ale Zonei (art. 137, § 2). Pe de altă 
parte, este de datoria statelor să vegheze la 
respectarea acestui principiu de către 
companiile şi cetăţenii lor şi ele sunt 
responsabile pentru daunele rezultate dintr-
o încălcare a regulilor stabilite în cazul în 
care nu se iau măsurile corespunzătoare 
(art. 139).  
 Alternanţa formulelor utilizate în 
articolul 140 este revelatoare pentru 
obiectivul urmărit: egalitatea între state 
este proclamată dacă ne limităm la criteriul 
geografic; dar regăsim acolo ideea 
inegalităţii compensatoare în funcţie de 
criteriile economice: redistribuirea 
profiturile aşteptate trebuie să avantajeze 
ţările în curs de dezvoltare care ar trebui, 
de asemenea, să beneficieze de transferul 
tehnicilor elaborate de către statele 
industrializate (art. 144 şi secţiunea 5 a 
anexei la Acordul din 1994 ). 
 Cu toate acestea, în cazul în care 
aceste principii sunt acceptate de către 
toate statele, consensul nu se extinde la 
implementarea lor: ţărilor în curs de 
dezvoltare dornice să promoveze o 
gestionare colectivă şi „egalitară” a Zonei, 
ţările industrializate le-au opus şi continuă 
să le opună principiul tradiţional al 
libertăţii mărilor, foarte puţin temperat de 
ideea patrimoniului comun al umanităţii. 
Aceasta, dacă implică o exploatare 
raţională, echitabilă şi respectuoasă faţă de 
interesele tuturor, nu este constitutiv, în 
realitate, pentru un regim juridic special. 
Această opoziţie, care a fost în centrul 
discuţiilor de la a treia Conferinţă a  ONU 
privind dreptul mării, explică refuzul 
Statelor Unite de a semna Convenţia, non-
ratificarea sa de către statele industrializate 
şi ritmul relativ lent al ratificărilor statelor 
din Lumea a treia, conştiente de 
incapacitatea lor de a pune singure în 

aplicare Convenţia. Ostilitatea ţărilor 
bogate împotriva mecanismului şi regulilor 
de exploatare prevăzute rămâne încă 
puternică şi chiar a făcut ca unele dintre ele 
să promulge legi naţionale privind 
exploatarea fundului mării care nu sunt 
compatibile nici în literă, nici în spirit, ceea 
ce nu implică în mod automat ilegalitatea 
lor, dispoziţiile de aplicare ale Convenţiei 
neavând nicio valoare cutumiară.1 
 Acordul de la New York din 29 
iulie 1994, care a avut loc la mai puţin de 
patru luni înainte de intrarea în vigoare a 
Convenţiei, reflectă o apropiere 
spectaculoasă a punctelor de vedere, 
favorizat de „schimbările politice şi 
economice, inclusiv de orientările bazate 
pe economia de piaţă, care afectează 
punerea în aplicare a Părţii a XI-a” 
(preambul, alin. 5). Încheiat cu scopul de a 
„facilita participarea universală la 
Convenţie” (alin. 6), a cărei punere în 
aplicare provizorie este facilitată la maxim 
(art. 7), el modifică sau  „neutralizează” 
prevederile Convenţiei care stârneau mai 
multă opoziţie din partea ţărilor 
industrializate, fie că era vorba de 
condiţiile de explorare şi exploatare a 
Zonei sau de  procedurile de funcţionare a 
mecanismului instituţional. El nu rezolvă, 
însă, decât parţial conflictele între cele 
două instrumente, care nu vor putea fi 
depăşite cu adevărat decât dacă sunt, şi 
unul şi celălalt, ratificate de un număr 
important de state suficient de 
reprezentative pentru comunitatea 
internaţională în ansamblul său.  
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Pericolele modernizării şi post-
colonialismului, dezvoltate în epoca 
postmodernă trebuie percepute prin 
instrumentele perfecţionate ale sociologiei, 
în care termenul modernism este definit 
printr-o gamă largă de argumente sau 
paradigme care astăzi includ sistemul 
mondial sau globalizarea, care reflectă 
poziţia ştiinţelor sociale ca un argument 
care încearcă să realizeze puntea dintre 
modernizare din perspectiva globalizării. 

Distincţia dintre structurile relativ moderne 
şi cele relativ neo-moderne ale societăţilor 
este dezbătută la nivelul compoziţiei 
structurale a societăţilor statelor care pot 
conferi astfel elementele cheie ce privesc 
comparativ limitele de necesitate ale 
reorganizării societății, în vederea 
diminuării impactului de asigurare a 
securităţii sociale, consumatoare de resurse 
importante care ar putea fi direcţionate 
către alte sectoare de dezvoltare economică 
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şi societală. Relaţia dintre formele 
postmoderne de producţie şi consum în 
care Revoluţia Informaţională a identificat 
pragmatismul în descentralizare şi 
segmentarea autonomă a domeniilor de 
producţie, reprezintă pilonul principal al 
procesului gestionării adecvate a 
problematicii sociale din punctul de vedere 
al securităţii. In aceşti parametrii, în opinia 
noastră, trebuie discutată perspectiva 
europeană asupra evenimentelor care au 
loc în lumea arabă în proximitatea noastră 
temporară.  

Mediul de securitate modern 
prezintă o structură dinamic accelerată, 
caracterizată printr-o dependenţă crescută 
în evoluţie de o multitudine de factori 
aleatori, definiţi de caracteristici bazate pe 
incertitudine şi impredictibilitate. În 
consecinţă, mediul de securitate necesită 
adaptarea permanentă a criteriilor clasice 
de analiză a securităţii, într-o simbioză 
conectată cu realităţile actuale. Eşalonarea 
după tipul referinţei în raport cu arealul de 
manifestare, dar şi cu nivelul probabil de 
impact în mediu de securitate global, 
regional şi naţional a înregistrat apariţia şi 
dezvoltarea unor fenomene care îi 
influenţează stabilitatea, în contextul 
tendinţelor evolutive actuale.  

Evoluţia surprinzătoare a 
globalizării, parţial previzibilă, este 
concentrată într-un moment temporal în 
care multe naţiuni ale lumii manifestă 
tendinţa de îmbrăţişare a valorile 
democraţiei şi ale economiei de piaţă, a 
tendinţei de repoziţionare a individului în 
prim-planul interfeţei dintre sistemele de 
guvernare şi societate, creând astfel noi 
oportunităţi pentru realizarea unei păci 
durabile, realizate cu girul societăţilor 
componente din cadrul marilor civilizaţii. 
Dezideratul nu este lipsit de o multitudine 
de provocări la adresa securităţii în toate 
macrosistemele enumerate, din 
considerente de recurenţă sistemică a unor 
grupuri manipulate în scopuri politice, 
conduse după ideologii conservatoare sau 
care îşi promovează propriile interese 
oligarhice. 

În aceasta ecuaţie, se inscrie şi  
demersul nostru referitor la evenimentele 

din Orientul Mijlociu şi nordul Africii, prin 
intoducerea şi analiza conţinutului 
conceptului metaforic de “primăvară 
arbă”1, prin care Occidentul a deschis  o 
veritabilă „Cutie a  Pandorei”. Micul 
nostru excurs încearcă să decripteze 
resorturile interne ale politicii europene  
între aceşti parametrii. 

Cu alte cuvinte, ne punem 
întrebarea dacă utilizarea frecventă a 
acestui concept are acoperire in raport cu 
realitatile zonei. Pe de altă parte, din varii 
motive, noi nu cunoştem modalitatea în 
care lumea arabă defineşte propiu 
fenomen. Este evident pentru orice analist 
avizat faptul că eufemismul utilizat de 
către occidentali încearcă să realizeze 
analogii semnificative cu „primăvara de la 
Praga”  sau cu alte „primăveri” europene 
înregistrate de istoria mai veche sau mai 
nouă a continentului european. Cu alte 
cuvinte, încercăm să subliniem o mutaţie 
treptată a sensului evenimentelor  din 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord către 
modelul revoluţiilor europene considerate, 
justificat sau nu,  modelul  fundamental al 
tuturor mişcărilor care duc la schimbarea 
regimurilor politice. „Rivalul contemporan 
al regimul democratic este mirajul statului 
puternic și al cetățeanului satisfăcut. Riscul 
major al „Primăverii arabe” este ca 
libertățile cetățenești să nu devină ofrandă 
pe altarul ieșirii din instabilitate și 
ineficiența guvernării de tranziție2”. 
Utilizarea frecvent în mediile  europene  a 
sintagmei  „Primăvara Arabă”, în opinia 
specialiştilor,  ar acoperi, de o manieră 
generică, suita mişcărilor social - politice 
din țările Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord începând cu sfârșitul anului 2010. În 
principal, acestea a avut loc  în Egipt,  
Algeria,  Yemen,  Libia,  Iordania,  
Bahrain, Maroc,  Kuweit și Iran, 
acompaniate de evenimente de mai mică 
amploare în Sahara Occidentală, Sudan, 
Djibouti, Liban, Siria, Irak, Senegal, Arabi
a Saudită și Oman. În același timp s-au 

                                                 
1  Reprezintă o serie de proteste ce au avut loc în 
mai multe țări din Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord începând cu sfârșitul anului 2010 
2 http://www.revista22.ro/primavara-araba-anul-ii-
23054.html (30.03.2014) 
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desfășurat proteste de diferite intensităţi și 
în țări din afara zonei sus-amintite, cum ar 
fi Somalia, Albania, Serbia, Mauritania  și  
Gabon.       

Dacă încercăm o privire sumară la 
nivelul percepţiei locale a evenimentelor 
sus-amintite, acestea pot fi puse în relaţie 
cu sintagma „primăvara salafistă”. „Acesta 
este rezultatul încercării de renaştere şi 
reformă islamică a membrilor salafiyya. 
Acest partid a fost întemeiat în 1883 de 
activistul panislamist Jamal ad-Din al-
Afghani (1839-1897) şi de stralucitul său 
discipol egiptean Muhammad ‘Abdu 
(1849-1905), marele muftiu al Egiptului. 
(…) Contrar modernismului indian, care a 
urmărit adaptarea societaţii la progresele 
secolului prin ralierea provizorie la 
regimului englez. Şcoala salafiyya susţine 
în campania ei reformatoare că, în afară de 
tehnica modernă, nu datorează şi nu preia 
nimic din Europa, temându-se de influenţa 
acesteia asupra coeziunii şi independenţei 
popoarelor musulmane. Evident, Şcoala 
ramâne fundamental tributară programului 
naţionalismului arab, arătându-se ostilă 
curentelor naţionaliste care tulbură mediile 
musulmane şi macină unitatea seculară a 
comunităţilor  (‘umma) ”1.  

În istoria contemporană a regiunii 
se regăsesc şi radacinile mişcărilor de la 
sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 
urmator. Regimurile arabe ale zonei au fost 
rezultatul unor lovituri de stat militare. 
Cele mai multe au avut loc în timpul anilor 
'50 şi '60.  Conform formulei revoluţiile 
cadrelor militare în Egipt, Siria, Irak sau 
Libia au propus „naţionalismul arab + 
armata = independenţa"2. 

Uniunea Europeană (UE), ca 
urmare a evenimentelor care au început să 
se deruleze în ţările arabe din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord şi-a focusat 
atenţia mai mult asupra vecinătăţii ei 
sudice. La 8 martie 2011 a fost dat 
publicităţii un comunicat intitulat 
“Parteneriatul pentru democraţie şi 
prosperitate cu Sudul Mediteranei” care 
                                                 
1http://www.focusblog.ro/2012/09/primavara-araba-
si-cutia-pandorei (30.03.2014) 
2http://www.presseurop.eu/ro/content/article/49797
1-primavara-araba-nu-este-1989 (30.03.2014) 

menţiona în principiu, esenţa 
parteneriatului, articulată în jurul a câtorva 
elemente: transformarea democratică, cu o 
concentrare deosebită pe libertăţile 
fundamentale, reforme constituţionale,  
reforma sistemului judiciar şi 
combaterea corupţiei; stimularea societăţii 
civile, dezvoltarea contactelor între oameni 
şi mai ales între tineri; sprijinirea 
dezvoltării economice şi în special a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi 
sănătate şi dezvoltarea celor mai sărace 
regiuni. Acest document reprezintă o 
schimbare în atitudinea UE în cadrul 
Politicii Europene de Vecinătate3 (ENP), 
reamintind aici faptul că Uniunea pentru 
Mediterană (UFM) lansată de Franţa în 
2008 sau iniţiativa polono-suedeză a 
Parteneriatului Estic (EAP), precum şi 
Procesul Barcelona, început încă din 
1995”4, erau articulate în jurul statuqo-ului 
politic de la acea vreme. 

Deciziile de politică externă şi 
relaţionarea Uniunii Europene (UE) cu 
Orientului Mijlociu şi Africa de Nord sunt 
influenţate şi de faptul că de-a lungul 
istoriei principalele puteri au avut un lung 
şir de experienţe în zonă: problemele cu 
Imperiul Otoman, campaniile din al doilea 
razboi mondial, invazia anglo-sovietică din 
1941, tratatele defensive cu statele din 
Golful Persic, dureroasă experienţă cu 
arabii şi evreii anterior creării statului 
Israel în 1948, criza din 1951 cu Iranul cu 
privire la naţionalizarea companiei 
petroliere anglo-iraniene şi deasemenea 
cateva crize politice cu Egiptul in 1971.  
Europa s-a angajat în câteva iniţiative în 
stabilirea politicilor europene de-a lungul 
Orientului Mijlociu. Astfel, în 1980 
Comunitatea Economică Europeană (CEE) 
a lansat o iniţiativă la Veneţia pentru 
soluţionarea crizei israeliano-palestiniană, 

                                                 
3 PEV a fost lansată pe de-o parte, în scopul de a 
evita crearea de noi linii de separaţie între UE 
lărgită şi vecinii săi, şi pe de alta, pentru a 
consolida prosperitatea, stabilitatea şi securitatea în 
interiorul şi în jurul UE. 
4 Corneliu Pivariu, Ţările Arabe şi Uniunea 
Europeană în 2011, „Pulsul Geostrategic”, Nr.100,  
2011,  pag.25 
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dar Statele Unite şi Israelul s-au opus 
acestei iniţiative. Europa recunoaşte că cea 
mai bună metodă de a stopa imigraţia 
ilegala din Orientul Mijlociu este să 
încurajeze dezvoltarea economică şi 
modernizarea în regiune. Europa a facut 
câţiva paşi pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv dar pană la urmă aceste eforturi au 
fost subminate de acele provocări pe care 
politica europeană nu le-a analizat 
suficient de mult. 

Parteneriatul Euro-Mediteranean, 
de exemplu, lansat în Barcelona în 
noiembrie 1995 a fost creeat cu scopul de a 
transforma bazinul mediteranean într-o 
regiune pentru dialog, schimb şi cooperare 
cu obiectivul principal de a stabili pacea, 
stabilitatea si prosperitatea.  Parteneriatul 
s-a limitat la 15 membrii din Uniunea 
Europeana. şi 12 state vecine: Turcia, 
Cipru, Malta, Maroc, Algeria, Tunisia, 
Egipt, Autoritatea Naţională Palestiniană, 
Israel, Siria, Liban şi Iordania. Libia a fost 
exclusă dar i s-a permis să aibă statutul de 
observator deoarece se afla încă sub 
sancţiunile ONU pentru complicitatea în 
dezastrul din Lockerbie din 1988. Statele 
Unite şi Rusia au fost excluse deoarece nu 
au îndeplinit criteriile geografice şi politice 
pentru parteneriat. Ce a rezultat din acest 
proces au fost aşa numitele „Trei 
Coloane”:  
 Un parteneriat politic şi de securitate 

dezvoltat pentru a creea un cadru 
interior unde stabilitatea regională care 
poate fi urmarită; 

 O zonă prosperă comună urmărind 
stabilirea graduală a liberului-schimb 
mediteranean până în 2010; 

 Un parteneriat social şi cultural care 
urmareşte dezvoltarea laturii umane a 
relaţiilor internaţionale. 

Inevitabil, ordinea de zi a acestui 
parteneriat grandios şi membrii disparaţi 
(Israel de exemplu este tehnic în razboi cu 
câteva state arabe inclusiv Siria si Liban) 
au facut ca progresele substanţiale să se 
realizeze cu dificultate. Neexistând o 
soluţie pentru provocăriile cheie care 
complică politica europeană şi cea a 
Orientului Mijlociu, obiectivele Procesului 
din Barcelona sau mai bine-zis propunerile 

în stabilirea zonei de liber schimb rămân 
insesizabile. Obiectivele de cooperare şi 
armonie vor obiectivele de cooperare şi 
armonie vor fi greu de implementat dacă 
membrii Uniunii Europene (UE) nu rămân 
uniţi în rezolvarea conflictelor nerezolvate 
încă, fi greu de implementat dacă membrii 
Uniunii Europene (UE) nu rămân uniţi în 
rezolvarea conflictelor nerezolvate încă. 

Democraţia presupune de la bun 
început o populaţie de cetăţeni cărora statul 
le asigură drepturi egale, le fixează 
răspunderile prin legi şi instituţii adecvate. 
Democraţia cere astfel un cadru prealabil 
instituţional pentru ca voinţa populară să se 
poată exprima în politicile şi activităţile 
statului. Este una din explicaţiile pentru 
care normalizarea vietii sociale , echiparea 
statului cu instituţii şi legi egale pentru toţi, 
va mai dura o bună perioadă de vreme. În 
mentalul colectiv arab, „democraţia occi-
dentală” este o capcană ofensivă care 
vizează subminarea tradiţiilor, pierderea 
identităţii, aduce ocupaţie străină şi 
exploatare colonialistă. Modernizarea este 
privită ca un concept colonialist, vizând 
destrămarea societăţii tradiţionale.  

Dacă „democraţia” este atribuită 
intenţiilor expansioniste ale SUA, „moder-
nizarea” este privită ca un concept al 
vechiului continent. Chiar şi minoritatea 
cultivată a profesiunilor libere (profesori, 
medici, comercianţi şi alţii) care înţeleg 
imperativul modernizării şi scoaterea 
ţărilor din faza subdezvoltării cere 
partenerilor occidentali să utilizeze un ter-
men mai puţin compromis şi mai neutru, 
cum ar fi „reformă”. Mai mult, 
modernizarea sau reforma a fost încercată 
în decursul timpului în ţările arabe de 
numeroase ori, ca rezultat al unor lovituri 
de stat sau revoluţii, care au produs 
dictaturi militare sau regimuri civile, dar 
care au eşuat fiind acuzate de corupţie, 
abuzuri şi ineficienţă. Regimurile militare 
bazate pe ideologii laice; socialismul arab 
în Siria sau naţionalismul arab în Egipt, s-
au menţinut, dar cu promisiunile 
neîndeplinite. Actualul val de revolte din 
ţările arabe se datorează acestor experienţe 
politice care durează de o jumătate de 
secol.  
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Coordonatele tendinţelor de 
evoluţie la nivel global a raportului 
demografie/resurse indică pentru perioada 
următoare dezechilibre distribuite uniform 
in plan internaţional, atât în ceea ce 
priveşte resursele primare, dar şi referitor 
la necesarul de resurse energetice, situaţie 
care ar putea afecta şi state sau regiuni 
dezvoltate. Anticiparea proiecţiilor de 
evoluţie a ierarhiei societăţii globale 
creează premisele de coordonare şi control 
dar şi de posibilă influenţă a unor vectori 
de manifestare cu efecte în plan social.  

Acurateţea unei analize obiective, 
din perspectivă multiplă, cu implicarea 
parametrilor cuantificabili reprezentativi 
pentru procesul evolutiv curent, dar şi 
anticipat, augmentează pertinenţa 
demersului de incursiune în viitorul 
societăţii mondiale. 

Este imperativ ca la nivelul 
societăţii globale să fie create mecanismele 
de asigurare a stabilităţii mediului de 
securitate ca ansamblu al unui cumul de 
condiţii cvasitotale, care stau la baza 
funcţionării societăţii actuale, unde natura 
politică, economică şi culturală include, 
dar şi determină abordările securităţii 
sociale, ce tinde să îşi extindă limitările 
barierelor statale către nivelul regional.   

Identificarea vulnerabilităţilor, 
riscurilor şi ameninţărilor sociale majore, 
care pot tulbura echilibrul şi stabilitatea 
mediului de securitate global, în contextul 
evoluţiilor mondiale contemporane, în care 
confruntările sunt disputate în toate 
mediile posibile reprezintă o necesitate 
imediată. 

Instabilitatea socială datorată unor 
stadii intermediare pe care unele state le 
traversează pentru evitarea colapsului, va 
creşte datorită unor factori de natură 
economică sau a capacităţii de aderenţă 
ridicată a unor ideologii de tip extremist, 
pe fondul unei pauperizări1 a populaţiei, 
care poate adânci gradul de intoleranţă 
etnică dintre civilizaţii sau chiar din 
interiorul unor civilizaţii, fiind apreciată cu 
o vulnerabilitate ridicată civilizaţia 
islamică.  

                                                 
1A reduce la stare de sărăcie extremă, la mizerie 

În urma unor transformări relativ 
rapide evoluate în unele părţi ale 
Orientului Mijlociu Extins, accentuate de 
externalizarea generalizată și facilă a 
accesului la capacităţi distructive, prin 
evoluţia și discreţionalitatea generală la 
tehnologia de ultimă generaţie, pentru care 
nu au fost evaluate în mod obiectiv 
riscurile, datorită graniţei fragile dintre 
securitate/democraţie sau a prioritizării 
profitului în detrimentul siguranţei, a 
crescut riscul unor atacuri în care pot fi 
folosite arme cu o capacitate distructivă de 
masă. Pentru viitorul apropiat este 
apreciată în creștere necesitatea ca statele 
să-şi amplifice eforturile de acţiune pentru 
medierea conflictualităţii regionale din 
Orientului Mijlociu, iar aportul 
organizaţiilor non-statale nu poate fi ridicat 
fără implicarea naţiunilor, care vor trebui  
probabil să se manifeste mai semnificativ 
decât în prezent. 

Oportunităţile pentru executarea 
unor atacuri teroriste majore, cu folosirea 
unor arme chimice, biologice, sau chiar a 
armelor nucleare va creşte pe măsura 
răspândirii la scară largă a inovaţiilor 
tehnologice şi implicit a utilizatorilor 
energiei nucleare, condiţie care 
augmentează posibilităţile de adaptare ca 
arme, de către grupări radicale, a unor 
echipamente atomice. 

Consecinţele fizice şi psihologice 
ale unor astfel de atacuri, a căror 
probabilitate de executare este în creștere, 
vor avea un impact de nivel minim 
regional, iar efectele sale vor ameninţa 
ecosistemul global dar şi stabilitatea 
economică aflată în interdependenţă 
mondială, intensificată într-o lume 
generalizată gradual prin globalizare. 
Terorismul va continua astfel să fie 
perceput ca o ameninţare majoră, însă 
impactul ar putea fi redus pe termen lung 
în condiţiile în care creşterea economică va 
continua în Orientului Mijlociu, 
concomitent cu reducerea şomajului în 
special în rândul tinerilor, îndoctrinaţi 
radical pe fondul penuriei și lipsei de 
alternative privind educaţia, familia și 
perspectivele. Trebuie însă avut în vedere 
faptul determinat de creştere a 
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naţionalismului la nivelul unui stat eşuat, 
care poate amplifica gradul de instabilitate 
socială şi implicit incidenţa vectorilor de 
risc în planul securităţii sociale. 

Orientul Mijlociu are o istorie 
încărcată din punctul de vedere al 
insecurităţii regionale, cu particularităţi 
unicat datorate în parte eterogenităţii etnice 
şi culturale, a rivalităţilor seculare dintre 
popoare şi triburi dominate de o mândrie 
colosală şi o inflexibilitate sistemică bazată 
pe principiile patriarhatului sau monarhiei. 
Civilizaţia islamică dominantă la nivel 
regional, adeptă a unei religii relativ recent 
constituite, manifestă tendinţe pulsatorii de 
lansare a unor procese de natură radicală 
sau panislamistă care pot uneori fi duse la 
extrem în această regiune paradoxal de 
bogată şi în acelaşi timp incredibil de 
mizeră. Mediul de securitate al Orientului 
Mijlociu dominat peren de implacabilul 
conflict israeliano-palestinian şi de 
fundamentalismul radical izvorât din erori 
interpretative ale Coranului, din 
separatism, antisemitism şi extremism, din 
care invocarea Jihadului cu obiectivul 
anarhiei se constituie, în esenţă, într-o 
luptă pentru tăgăduirea valorilor morale 
democratice caracteristice civilizaţiei 
occidentale. 

Multitudinea variabilelor care 
destabilizează echilibrul de securitate al 
Orientului Mijlociu sunt atât de ordin 
endogen, la nivelul civilizaţiei arabe, 
manifestate social sau politic prin 
inarmonia politicilor interne şi externe ale 
statelor riverane, dar şi de origine exogenă 
prin ingerinţele politicii strategice ale 
marilor puteri pentru îndeplinirea unor 
obiective care pot privi statele din regiune. 
Manifestarea oprobriului societăţii 
islamice şi a renegării sau denigrării 
adepţilor, practicanţilor sau conducătorilor 
care nu tolerează manifestarea unei religii 
islamice moderate la nivel naţional sau 
adoptă maniere de conducere dictatorială 
ori autoritară se constituie în tendinţe de 
segregare a civilizaţiei arabe, care se 
manifestă actual prin revoltele populare 
derulate în faza post-fenomenului denumit 
„Primăvară arabă”.    

Arhitectural, mediul de securitate al 
epocii postmoderne traversează o etapă a 
cărei dinamică este fără precedent şi care 
în mod concomitent prezintă 
caracteristicile unei amplori extinse la 
nivel planetar. În acest sens, organizaţii 
militare internaţionale aflate până nu 
demult în tratate de pace antagonice, 
reunesc acum, sub legalitatea unui acord 
informal, cele mai puternice ţări ale lumii, 
luptă pentru acelaşi deziderat, reprezentat 
de noţiunea de pace asigurată prin 
combaterea terorismului şi a ameninţărilor 
asimetrice. 
 Caracteristica principală a 
geostrategiei contemporane o constituie 
închegarea unor alianţe până nu demult 
inimaginabile la nivel mondial, iar tendinţa 
este de continuare a acestui proces . 
Neoimperialismul postmodern a renunţat la 
invadarea teritorială în favoarea dominaţiei 
economice, posibile datorită discrepanţelor 
existente dintre performanţele economice 
ale statelor dezvoltate comparativ cu cele 
ale ţărilor în curs de dezvoltare raportat la 
numărul de locuitori, clivajele dintre 
puterea de cumpărare a populaţiei, venitul 
mediu lunar, standardele nivelului de trai, 
rata şomajului şi alţi indicatori care 
legitimizează investiţiile străine prin 
cumpărarea domeniilor strategice ale 
statelor aflate în derivă. Pozitivismul 
stadial al mediului de securitate actual la 
nivel global este reprezentat de 
convergenţa eforturilor pentru lupta 
concretă şi reală împotriva terorismului, 
flagel universal recunoscut la nivel 
internaţional, iar această alianță nu poate fi 
decât un uriaş pas înainte în încercările 
sistematice de instaurare a democraţiei, a 
combaterii dictaturilor, respectarea 
valorilor şi drepturilor omului, progres şi 
respingere a încercărilor de instaurare a 
anarhiei. Un alt beneficiu caracteristic 
mediului de securitate actual îl constituie 
conlucrarea fără precedent a unor naţiuni şi 
popoare până mai ieri rivale, dar care au 
înţeles că insecuritatea planetei reprezintă 
o problemă conexă propriei securităţi a 
fiecărui stat în parte, indiferent de 
varietatea etiologică a acestora sau zona 
geografică unde se desfăşoară, deoarece 
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comprimarea spaţiului planetar nu mai este 
un concept futurist ci o realitate ordinară. 

„Este o mare răscoală pentru 
democrație și libertate, pentru 
independență și drepturile omului.” - 
afirma Jan Fingerland, bun cunoscator al 
lumii arabe intr-un interviu realizat pe 
aceasta tema - si acest lucru se întâmplă 
pentru prima dată de la căderea Imperiului 
Otoman. Toate țările arabe s-au născut 
practic din dezintegrarea acestui imperiu. 
Unele au o istorie separată ca stat național, 
precum Iran, Turcia și Arabia Saudită până 
la un anumit nivel, dar perioada colonială a 
avut un impact enorm în politicile locale. 
În felul acesta s-au ridicat structuri statale 
autoritare, deoarece noile state au încercat 
să creeze ideea a ceea ce înseamnă să fii 
sirian, irakian, iordanian și așa mai 
departe. Revoltele au rădăcini chiar între 
aceste societăți și necesită un tip nou de 
politică”1.  

Este modelul European soluţia 
pentru societăţile post – revolte ? Viitorul 
rămâne să ne arate acest lucru, inclusiv 
faptul că denumirea, un pic publicistică – 
Primavara arabă -  are, sau nu, un continut 
real în realitatea zonei. 
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Introducere 

     În timpul mandatului său de 
preşedinte al SUA, mai precis – aşa cum se 
exprimă majoritatea analiştilot politici – de 
cel mai influent şi puternic om al planetei, 
evident prin prerogativele pe care i le 
conferă Constituţia SUA, Barak Obama a 
ţinut să-şi onoreze atât promisiunile 
electorale cu care a reuşită să câştige 
fotoliul prezidenţial de la Casa Albă, dar 
mai ales premiul Nobel pentru Pace, fapt 
pentru care a purces la o schimbare 
fundamentală aspra percepţiei lumii 
contemporane, a riscurilor de securitate 
globală, a modului în care SUA va gândi şi 
promova doctrinele şi politicile de 
securitate naţională. Aşa se explică 
elaborarea unor documente fundamentale 
privind înarmarea şi dezarmarea nucleară, 
strategia de combatere a crimei organizate 
transfrontaliere, strategia de prevenire şi 
combatre a extremismului violent, strategia 
pentru contra-terorism, strategii de 
securitate şi apărare. Toate aceste 
documente sunt importante puncte de reper 
în strategia de securitate a lui Obama şi 
merită să aruncăm asupra lor o privire mai 
atentă.  

 
Strategia nucleară 

     Din 6 aprilie 2010 SUA dispun de o o 
nouă doctrină nucleară, Nuclear Posture 
Riview (NPR). Scopul acesteia este 
reducerea numărului şi rolului armelor 
atomice în politica de apărare a Statelor 
Unite. Revizuirea strategiei este a treia de 
la încheierea Războiului Rece şi cea mai 
ambiţioasă. Ea prevede că Statele Unite 
vor recurge la arma nucleară numai în 
circumstanţe extreme1. Nuclear Posture 
Review (NPR), reprezintă un document în 
care, pentru prima dată pare a se renunţa la 
utilizarea armelor nucleare pentru un atac 
iniţial surpriză. 

                                                 
1 Vezi şi Rick Rozoff, Planurile SUA pentru un 
atac militar global prompt, în „Nexus New Times 
Magazine”, decembrie 2012. 

    „Întărim angajamentul pe care îl avem 
faţă de Tratatul de Neproliferare Nucleară 
şi anunţăm pentru prima dată că Statele 
Unite nu vor folosi sau ameninţa că vor 
face uz de arme nucleare împotriva unor 
state care nu deţin acest tip de arme, care 
fac parte din Tratatul de Nonproliferare 
(TNP) şi care îşi respectă angajamentele de 
neproliferare”, a precizat secretarul de stat 
american Hillary Clinton.  

     Însă Administraţia Obama a avertizat 
că pot exista excepţii - cazul Iranului şi 
Coreei de Nord, ambele suspectate că vor 
să obţină bomba nucleară. 

     „Dacă avem un mesaj către Iran şi 
Korea de Nord, acela este că dacă ele vor 
respecta regulile, dacă se vor alătura 
comunităţii internaţionale vor trebui să se 
supună unor reguli ale strategiei nucleare 
revizuite. Dar dacă nu vor să respecte 
regulile, dacă vor continua să prolifereze 
atunci vom lupta împotriva lor cu toate 
armele”, a declarat Robert Gates, secretarul 
american al apărării. 

     Pentru a-şi atinge un obiectiv cheie de 
politică externă, oprirea proliferării 
nucleare, Obama a angajat Statele Unite, 
singura ţară care a lansat vreodată o bombă 
atomică, la o serie de reduceri ale acestui 
tip de arme. 

     „Conform strategiei nucleare 
revizuite, Statele Unite nu vor construi noi 
focoase. Programele care se ocupă de cele 
existente vor folosi componente nucleare 
bazate pe modele testate anterior. Nu vom 
sprijini crearea de noi capacităţi militare”, 
a adăugat Robert Gates. 

     Obama a prezentat strategia nucleară 
revizuită cu două zile înainte să semneze la 
Praga tratatul START II cu Rusia privind 
reducerea arsenalului nuclear bilateral cu o 
treime şi cu mai puţin de o săptămâna 
înainte de summitul nuclear de la 
Washington, la care Obama a invitat circa 
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40 de lideri pentru a discuta despre 
securitate şi neproliferare1. 

      Mulţi analişti sunt înclinaţi să 
aprecieze că o dată cu Nuclear Posture 
Riview norul nuclear întunecat care a plutit 
deasupra omenirii în ultimii 65 ani pare a 
se disipa. Cu toate acestea, Statele Unite 
păstrează încă 1550 focoase nucleare 
desfăşurate în diferite zone, încă 2200 
(după unii 3500) în depozite şi o triadă de 
transportoare submarine, terestre şi 
aeriene. Un aspect şi mai ameninţător este 
acela că Washingtonul avansează cu planul 
său de înlocuire a „sabiei şi scutului“ 
nuclear – folosite pentru şantaj şi în scop 
de descurajare – cu un model non-nuclear, 
care ar putea tulbura precedentul „echilibru 
al terorii“, echilibru care timp de şase 
decenii a fost un adevărat coşmar, însă nu a 
dus la declanşarea nici unui război masiv. 

     Noua „sabie”, sau „suliţă”, presupune 
planuri pentru un atac iniţial bazat pe 
sisteme de arme convenţionale, ce implică 
aceeaşi triadă de componente terestre, 
aeriene şi maritime, scutul fiind de fapt o 
reţea mondială de rachete de interceptare. 
Pentagonul intenţionează să fie capabil să 
lovească primul, şi în deplină siguranţă. 
Arsenalul non-nuclear folosit pentru a 
dezactiva şi distruge sistemele de apărare 
aeriene şi strategice, şi la modul potenţial 
toate forţele militare majore ale altor 
naţiuni, va consta din rachete balistice 
intercontinentale, rachete balistice adaptate 
pentru a fi lansate de pe submarine, rachete 
de croazieră hipersonice şi bombardiere 
strategice super-invizibile, capabile să 
evite detectarea prin radar şi sustrăgându-
se astfel sistemelor de apărare aeriene şi de 
la sol. Toate rachetele cu rază scurtă, 
medie şi lungă de acţiune, rămase în 
funcţiune în ţara vizată, vor fi (teoretic) 
distruse după lansare, de către rachetele de 
interceptare. În cazul în care rachetele 
astfel neutralizate conţin focoase nucleare, 
căderile radioactive vor avea loc în ţara 
care le lansează, deasupra unei ape, sau 
deasupra unei alte naţiuni aleasă de către 
SUA. 

                                                 
1 „The Money Channel” din 7 aprilie 2010 difuzat 
la ora 23:22. 

     Programul prin intermediul căruia 
Washingtonul îşi dezvoltă armele 
convenţionale pentru a completa strategia 
sa nucleară anterioară poartă numele de 
„atac global prompt” (Prompt Global 
Strike – PGS), sau „atac global 
convenţional prompt” (CPGS). După 
ceremonia de semnare de la Praga, din data 
de 8 aprilie, a tratatului de reducere a 
armelor nucleare alături de Rusia, 
Departamentul de Stat al SUA a emis un 
document referitor la „atacul global 
prompt“ care prevede: „Noua tratat 
START nu conţine nici o constrângere cu 
privire la capacităţile curente sau 
planificate ale SUA de a administra un 
«atac global prompt»”. Pentru a oferi un 
cadru pentru strategia militară americană 
actuală, se adaugă: „Creşterea de neegalat 
a capacităţilor militare convenţionale ale 
SUA a contribuit la abilitatea noastră de 
reducere a rolului pe care îl au armele 
nucleare în descurajarea atacurilor non-
nucleare... Departamentul Apărării (DoD) 
explorează în prezent tehnologiile ce 
fundamentează capacitatea de administrare 
a unui «atac global convenţional prompt» 
(CPGS), care ar putea oferi preşedintelui 
opţiuni tehnice mai adecvate şi mai 
credibile pentru a face faţă noilor 
ameninţări“2. 

 
Noua Strategie de Securitate Naţională a 
SUA 

     Strategia pe care fiecare preşedinte 
este obligat să o prezinte este, de obicei, o 
reafirmare a filozofiei deja existente dar 
este considerată importantă pentru că 
influenţează bugetele şi legislaţia dar şi 
pentru că este foarte urmărită pe scena 
internaţională.    

     La data de 26 mai 2010, a fost făcută 
publică, de către preşedintele Barack 
Obama, cea mai recentă Strategie 
Naţională de Securitate a SUA. Strategia 
susţine implicarea sporită în relaţia cu 
Rusia, China şi India şi identifică, de 
asemenea, ca priorităţi, neproliferarea 
nucleară şi schimbările climatice, în acelaşi 
timp menţionând că securitatea Statelor 

                                                 
2 Vezi pe larg la Rick Rozoff, Loc.cit. 
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Unite „depinde de relansarea economiei 
sale”. Autorii noii Strategii au luat o 
decizie conştientă de a elimina termeni 
precum „radicalismul islamic”, înlocuindu-
l cu cel general de „terorism”. 

     Documentul are rolul de a stabili 
priorităţile administraţiei în interiorul 
guvernului şi de a le comunica 
Congresului, poporului american, precum 
şi întregii lumi. De asemenea, este 
concepută ca un cadru pentru documentele 
strategice produse de alte structuri ale 
guvernului, inclusiv strategia naţională de 
apărare a Pentagonului. 

     Noua doctrină a lui Obama reprezintă 
o ruptură clară faţă de abordarea militară 
unilaterală susţinută de către predecesorul 
său după atacurile de la 11 septembrie 
2001. Gerge W. Bush a temperat această 
orientare spre sfârşitul mandatului său, dar 
strategia lui Obama oferă „un concept larg 
a ceea ce constituie securitatea noastră 
naţională (Statele Unite ale Americii- 
n.n.)”, conform celor precizate în noul 
document. 

     Preşedintele Barack Obama, care a 
preluat mandatul în cursul celei mai grave 
crize financiare din anii 1930 încoace, 
afirmă în Strategia Naţională de Securitate 
a Administraţiei sale o poziţie mai clară 
decât oricare alt preşedinte în ce priveşte 
relaţia dintre sănătatea economiei 
americane şi statura internaţională a SUA. 
„Aceasta este o strategie naţională de 
securitate cuprinzătoare, care integrează 
puterea noastră internă, angajamentul 
pentru securitatea naţională, apărarea 
naţională şi politica noastră externă.  În 
centrul eforturilor noastre va fi 
angajamentul de a reînnoi economia care 
serveşte ca sursă a puterii americane”, se 
arată în documentul oficial care prezintă 
obiectivele de securitate naţională ale 
preşedintelui Barack Obama. „Trebuie să 
reînnoim bazele puterii Americii, afirmând 
că o creştere economică sustenabilă va 
pune ţara pe calea fiscalităţii sustenabile” 
se arată în document, care cere reducerea 
dependenţei de petrolul străin. Documentul 
face oficială intenţia preşedintelui Barack 
Obama de a insista mai curând asupra 
diplomaţiei multilaterale decât asupra 

forţei militare. Noua strategie de securitate 
naţională reafirmă obiectivul de a înfrânge 
organizaţia Al Qaeda, dar insistă că, în 
acest proces, SUA trebuie să respecte şi să 
promoveze drepturile omului şi respinge 
tortura ca instrument al securităţii naţionale 
a SUA. Pe de altă parte, documentul insistă 
că America nu poate acţiona singură în 
lume şi trimite astfel un mesaj clar 
puterilor emergente că trebuie să-şi asume 
partea lor de responsabilitate. De 
asemenea, noua strategie menţionează că 
superioritatea militară trebuie să fie 
menţinută, iar „Statele Unite ale Americii 
rămân singura naţiune capabilă de a 
proiecta şi susţine pe scară largă 
operaţiuni militare pe distanţe extinse”1.  

     Strategia menţionează patru „interese 
naţionale durabile”, care sunt „legate în 
mod inextricabil”: securitatea, 
prosperitatea, valorile şi ordinea 
internaţională. 

     Strategia reafirmă politica de 
administrare familiară cu privire la Irak, 
Afganistan şi Pakistan, precum şi Coreea 
de Nord şi Iran şi reiterează faptul că 
„relaţia noastră (Statele Unite ale Americii-
n.n.) cu aliaţii europeni rămâne piatra de 
temelie pentru angajamentul Statelor Unite 
cu lumea”. Totodată, se reconfirmă 
legăturile puternice ale SUA cu puterile 
asiatice, inclusiv Japonia şi Coreea de Sud, 
precum şi cu Canada şi Mexic, ca aliaţi 
emisferici. 

     Se menţionează pe scurt Israelul, 
invocând importanţa menţinerii unui 
„parteneriat puternic” şi susţinerii 
„integrării durabile” a Israelului în Orientul 
Mijlociu. Dar, în acelaşi paragraf, se 
menţionează faptul că Statele Unite „de 
asemenea, vor continua să dezvolte 
relaţiile cheie de securitate în regiune”, cu 
statele arabe, inclusiv în Egipt, Iordania, 
Arabia Saudită şi alte state din Golful 
Persic. 

     Un element central al strategiei 
administraţiei este extinderea 
angajamentelor SUA faţă de „alte centre 

                                                 
1 http://www.romania-
actualitati.ro/noua_strategia_nationala_de_securitat
e_a_sua-14462 (15.03.2014) 
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cheie de influenţă -, inclusiv China, India 
şi Rusia, precum şi cu naţiunile din ce în ce 
mai influente, cum ar fi Brazilia, Africa de 
Sud şi Indonezia”. Se observă o schimbare 
anunţată anterior, de mutare a atenţiei SUA 
de la Grupul celor Opt naţiuni 
industrializate la Grupul celor 20 ca „prim 
forum de cooperare economică 
internaţională”. 

     Una dintre diferenţele cele mai 
vizibile în strategia de securitate naţională 
a lui Obama, în comparaţie cu predecesorul 
său, este aceea că indică schimbările 
climatice ca fiind o prioritate de securitate 
naţională, chiar superioară ameninţării 
agresiunii armate străine. Obama afirmă că 
„pericolul schimbărilor climatice este real, 
urgent şi sever”. Niciun avertisment la fel 
de urgent nu apare în spaţiile alocate 
terorismului, proliferării sau altor 
ameninţări statale tradiţionale. De fapt, 
cuvântul „sever” este folosit o singură dată 
pentru alte ameninţări, în speţă, pentru a 
descrie efectele nocive ale corupţiei asupra 
dezvoltării internaţionale. 

     De asemenea, există motive de ordin 
practic pentru ca SUA să fie preocupate de 
faptul că resursele naturale sunt utilizate 
pentru a promova libertatea şi prosperitatea 
în întreaga lume. America utilizează 
resursele sale nu doar în beneficiul 
cetăţenilor săi, dar şi pentru a lupta 
împotriva bolii pandemice şi sărăciei 
înrădăcinate, la elaborarea unor strategii de 
energie mai curată, care nu pune în pericol 
economiile şi de ajutor pentru redresare 
după dezastre naturale, în toată lumea. 
Preşedintele Bush a menţionat problemele 
de mediu şi de energie în strategia sa, dar 
preşedintele Obama merge mai departe. El 
nu leagă în mod direct aceste concepte de o 
ameninţare la adresa securităţii naţionale. 
De exemplu, el descrie dezvoltarea 
energiei curate ca o piatră de temelie a 
conducerii americane în lume, de maximă 
importanţă în campania globală împotriva 
schimbărilor climatice şi o potenţială sursă 
de mare câştig economic, dar nu ca parte a 
unui efort mai urgent de a reduce 
capacitatea adversarilor strategici - cum ar 
fi Iran – de a utiliza resursele de energie 

pentru a exercita o influenţă asupra 
politicii Statelor Unite. 

     Strategia Naţională de Securitate 2010 
acordă mai puţină atenţie unor aspecte 
legate de combaterea terorismului 
transnaţional decât a făcut-o strategia lui 
Bush din 2006. Strategia lui Obama nu 
foloseşte termenul de „război global 
împotriva terorii”, ci numeşte eforturile 
SUA în domeniu, drept „campania 
mondială împotriva Al Qaeda şi a filialelor 
sale teroriste”.   Astfel, pentru Obama, 
Statele Unite nu sunt în război, ci într-o 
campanie. SUA nu mai luptă pentru 
combaterea teroriştilor, în general, ci doar 
a afiliaţilor unui grup terorist. 

     Punerea în aplicare a acestei agende 
nu va fi uşoară. Pentru a reuşi, trebuie 
echilibrate şi integrate toate elementele 
puterii americane şi actualizată capacitatea 
de securitate naţională pentru secolul XXI. 
SUA trebuie să îşi menţină superioritatea 
militară convenţională, concomitent cu 
creşterea capacităţii sale de a învinge 
ameninţările asimetrice. Capabilităţile 
americane de diplomaţie şi dezvoltare 
trebuie să fie modernizate, iar capacitatea 
expediţionară civilă trebuie consolidată, 
pentru a susţine gama largă de priorităţi ale 
SUA. Eforturile informative şi de aplicare 
a legii trebuie să fie integrate cu politicile 
de securitate naţională, precum şi cu cele 
ale aliaţilor şi partenerilor1.  

     Multe dintre provocările de azi nu pot 
fi rezolvate de către o singură naţiune sau 
chiar un grup de naţiuni. Testul ordinii 
internaţionale va fi capacitatea sa de a 
facilita cooperarea extinsă şi eficientă, 
necesară la nivel mondial pentru a face faţă 
provocărilor secolului XXI. Multe dintre 
aceste provocări au fost discutate anterior, 
inclusiv cea a extremismului violent, 
proliferarea nucleară şi promovarea 
prosperităţii globale. În plus, alte provocări 
cheie necesită acum o cooperare extinsă la 
nivel mondial. Printre acestea se numără: 
schimbările climatice, menţinerea păcii şi 

                                                 
1 National Security Strategy, May 2010 (Strategia 
de Securitate Naţională a Statelor Unite ale 
Americii, mai 2010) în  
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_vi
ewer/national_security_strategy.pd. (15.03.2014) 
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conflictele armate, pandemiile şi bolile 
infecţioase, ameninţările criminale 
transnaţionale, protejarea intereselor 
globale comune (apa, aerul, spaţiul etc.), 
precum şi a intereselor strategice din zona 
arctică. 

 
Strategia naţională pentru contra-
terorism 

     La data de 29 iunie 2011, Casa Albă a 
lansat National Strategy for 
counterterrorism (noua Strategie 
Naţională pentru Contra-terorism). 
Documentul urmează după versiunea din 
2006, a administraţiei Bush şi vine într-un 
moment important pentru Statele Unite, 
având în vedere „primăvara arabă”, 
moartea lui Osama bin Laden şi 
incertitudinea cu privire la climatul politic 
şi bugetar pentru continuarea operaţiunilor 
de combatere a terorismului. 

     Strategia Naţională pentru Contra-
terorism 2011, ca şi alte documente 
strategice de nivel înalt, are un scop larg. 
Consilierul prezidenţial pe probleme de 
combatere a terorismului, John Brennan 
declara că documentul „formalizează” 
abordarea administraţiei Obama de luptă 
împotriva Al Qaeda, precum şi a grupurilor 
şi indivizilor „afiliaţi şi aderenţi”. Strategia 
descrie patru principii cheie şi opt 
obiective largi pentru orientarea politicilor 
Statelor Unite de combatere a terorismului. 
Se adresează, de asemenea, unui număr de 
grupuri specifice, cum ar fi Al Qaeda din 
Peninsula Arabă, precum şi unor chestiuni 
transversale, cum ar fi comunicarea 
(mesageria) teroristă, care solicitau atenţia 
SUA. În cele din urmă, documentul se 
încheie cu o scurtă abordare a altor 
organizaţii teroriste desemnate, precum 
Hezbollah şi Hamas, care ameninţă 
interesele Statelor Unite şi ale partenerilor 
săi internaţionali. 

     Strategiile din 2006 şi 2011 diferă în 
mod vizibil. În descrierea adversarilor 
terorişti ai Statelor Unite, versiunea din 
2006 vorbea despre o ameninţare strategică 
ideologică în creştere – Al Qaeda – care a 
încercat să „instituie un singur regim 
totalitar pan-islamic” şi care se întindea din 
Spania până în Asia de sud-est. Versiunea 

din 2011 se concentrează mai mult pe 
aspectele operaţionale ale ameninţării şi 
asupra capacităţilor tangibile ale Al Qaeda, 
inclusiv comploturi continuate pe teritoriul 
naţional sau radicalizarea musulmanilor. 

     Cele două documente diferă şi cu 
privire la modul de combatere a 
terorismului. Administraţia Bush considera 
democraţia ca cea mai sigură soluţie pe 
termen lung pentru a combate terorismul şi 
a abordat pe larg virtuţile tranziţiei 
democratice eficiente în societăţile 
autocratice. Administraţia Obama, 
subliniind în acelaşi timp importanţa 
democraţiei şi a drepturilor omului, în 
general, evită discuţiile teoretice asupra 
rădăcinilor terorismului. În schimb, 
documentul din 2011 se concentrează în 
mare parte asupra a ceea ce guvernul şi 
partenerii săi internaţionali fac din punct 
de vedere operaţional pentru combaterea 
aparatului central al Al Qaeda din Asia de 
Sud, filialele sale regionale din Orientul 
Mijlociu, Africa şi Asia de sud-est, precum 
şi pe adepţii săi din întreaga lume, inclusiv 
în Statele Unite şi Europa1. 

     În ciuda acestor diferenţe, versiunile 
din 2006 şi 2011, prezintă unele 
similitudini importante. Ambele 
documente, de exemplu, subliniază faptul 
că este esenţial să nu se ofere teroriştilor 
posibilitatea de utilizare a armelor de 
distrugere în masă. De asemenea, ambele 
strategii recunosc valoarea esenţială a 
iniţiativelor cu profil redus, dar esenţiale, 
cum ar fi politica de finanţare antiteroristă. 
În cele din urmă, administraţia Obama 
promovează progresul privind schimbul de 
informaţii şi abordarea „guvernării unitare” 
de combatere a terorismului, începute în 
timpul administraţiei Bush şi reflectate în 
documentul din 2006. În acest sens, 
documentul din 2011 surprinde foarte bine 
mediul de securitate decisiv din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord. 

     Demersurile contra-teroriste ale SUA 
necesită un efort multi-departamental şi 
multinaţional, care merge dincolo de 

                                                 
1 http://www.romania-
actualitati.ro/sua_adopta_noua_strategie_antiteroris
ta-30826 (15.03.2014) 
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informaţii tradiţionale, militare, sau 
funcţiile de aplicare a legii. SUA sunt 
angajate într-o campanie amplă, susţinută 
şi integrată care necesită orice instrument 
al puterii americane – militare şi civile – 
împreună cu eforturile concertate ale 
aliaţilor, partenerilor şi a instituţiilor 
multilaterale. Aceste eforturi trebuie să fie, 
de asemenea, completate de capabilităţi 
mai largi, cum ar fi diplomaţia, 
dezvoltarea, comunicaţiile strategice şi 
resursele din sectorul privat1. 

 
Strategia SUA privind combaterea 
crimei organizate transfrontaliere 

     Una dintre cele mai virulente 
ameninţări priveşte crima organizată 
transfrontalieră (COT). Ea se află tot mai 
mult în atenţia opiniei publice, a 
guvernelor naţionale şi a organizaţiilor 
internaţionale. Reprezentând, fără îndoială, 
o provocare fără precedent, la început de 
mileniu şi în primă eră a globalizării şi 
avansului tehnologic, există o tendinţă în 
creştere de a considera acest fenomen ca pe 
o ameninţare la adresa securităţii şi ordinii 
generale, naţionale şi internaţionale. În 
aceste condiţii, tot mai multe state şi 
organizaţii internaţionale fac publică 
dorinţa eficientizării managementului 
cooperării internaţionale pentru 
combaterea acestui tip de ameninţări 

     În concepţia administraţiei americane, 
crima organizată transnaţională periclitează 
securitatea internaţională şi economia 
globală. Noul plan introdus în 25 iulie 
2011 pentru combaterea crimei organizate 
transnaţionale prevede o serie de măsuri 
care permit autorităţilor să facă faţă mai 
eficient reţelelor majore de criminalitate, 
care reprezintă o ameninţare pentru 
securitatea şi economia SUA2. „Această 
strategie este organizată în jurul unui 
singur principiu, unificator: acela de a 
construi, echilibra şi integra instrumentele 
puterii americane pentru combaterea rimei 

                                                 
1 Strategia Naţională pentru Contra-terorism a 
Statelor Unite ale Americii, iunie 2011. 
2 Strategy to combat Transnational Organized 
Crime, 25 Jully, 2011, în 
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/
transnational-crime (15.03.2014) 

organizate transnaţionale”, a anunţat 
preşedintele american Barack Obama3.      

     Potrivit documentului „Crima 
organizată transnaţională reprezintă un 
pericol semnificativ şi tot mai mare pentru 
securitatea naţională şi internaţională, cu 
implicaţii îngrozitoare pentru siguranţa 
publică, sănătatea publică, instituţiile 
democratice şi stabilitatea economică de 
pe glob”. 

     „Organizaţiile criminale se extind şi 
devin tot mai sofisticate”, au declarat 
oficiali americani. Acestea nu cunosc nici 
un fel de graniţe şi se angajează într-o 
gamă largă de activităţi ilicite, care 
generează venituri. 

     Strategia stabileşte 56 de acţiuni 
prioritare destinate reducerii puterii 
economice a reţelelor transnaţionale 
majore şi protejării sistemului financiar 
împotriva acestora. Menţionând faptul că 
fenomenul crimei organizată transnaţionale 
este o problemă globală care se manifestă 
în diferite părţi ale lumii în moduri diferite, 
aceasta enumeră şapte priorităţi regionale, 
printre care şi Balcanii, şi cere cooperare 
strânsă cu celelalte ţări. Un canal 
tradiţional pentru traficul dintre est şi vest, 
Balcanii au devenit un mediu ideal pentru 
cultivarea şi extinderea COT. „Instituţiile 
slabe din Albania, Kosovo şi Bosnia şi 
Herţegovina au permis grupurilor 
balcanice de COT să preia controlul 
rutelor importante de trafic uman şi al 
drogurilor şi al pieţelor din vestul 
Europei”4. 

     Pe lângă faptul că este o sursă de 
droguri sintetice, regiunea serveşte acum 
drept punct de intrare pentru cocaina din 
America Latină şi drept zonă de tranzit 
pentru precursorii chimici ai heroinei 
utilizaţi în Caucaz şi Afganistan. 

     „Controlul insuficient al graniţei şi 
uşurinţa de a obţine paşapoarte permit 
tranzitul criminalilor şi figurilor teroriste 
în Europa de Vest”, a menţionat de 
asemenea documentul. „Cooperarea dintre 

                                                 
3 „Reuters”, din 25 iulie 2011. 
4 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/ro/f
eatures/setimes/features/2011/07/26 
/feature-01 (15.03.2014) 
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Statele Unite şi Uniunea Europeană, 
precum şi cooperarea bilaterală cu ţările 
din regiune … vor fi esenţiale pentru 
eliminarea mediului care sprijină COT”. 

     „Reţelele criminale transnaţionale 
încheie alianţe cu elementele corupte ale 
guvernelor naţionale - inclusiv cu 
personalul agenţiilor de informaţii şi 
securitate - şi se folosesc de puterea şi 
influenţa acestor elemente pentru a-şi 
intensifica activităţile criminale”, a 
declarat luni John Brennan, consilier 
special al preşedintelui american Barack 
Obama pe probleme de contraterorism şi 
securitate internă. 

     „Crima transnaţională ameninţă 
economia mondială. Sofisticarea şi 
priceperea în afaceri a acestor criminali le 
permit acestora să intre pe pieţe şi să 
submineze competiţia legitimă şi 
integritatea pieţelor, ceea ce poate afecta şi 
distorsiona sistemele financiare şi 
competitivitatea legitimă”, a adăugat el. 

     Noua strategie a fost dezvăluită la o zi 
după ce preşedintele Barack Obama a 
semnat un ordin executiv care impunea 
sancţiuni împotriva unui număr de patru 
reţele criminale majore din diferite părţi 
ale lumii. Printre cele patru reţele criminale 
menţionate în document se numără Cercul 
Fraţilor, un grup criminal multietnic 
stabilit în principal în ţările din fosta 
Uniune Sovietică, şi Camorra din Neapole, 
în sudul Italiei, despre care se spune că 
face peste 17 miliarde de euro anual din 
activităţi ilicite. Celelalte două sunt Yakuza 
japoneză, care avea peste 80 000 de 
membri în 2008, şi Los Zetas, o reţea 
criminală transnaţională extrem de violentă 
stabilită în principal în Mexic, cu membri 
dintr-o serie de alte ţări, inclusiv din 
Statele Unite1. 
 
Strategia privind prevenirea şi 
combaterea extremismului violent în 
SUA 

       Extremismul violent, de o 
importanţă capitală, având în vedere 
                                                 
1http://setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/ro/feature
s/setimes/features/2011/07/26/ feature-01 
(15.03.2014) 
 

potenţialul dăunator, reprezintă doar una 
dintre ameninţările cu care naţiunea nord-
americană se confruntă. De asemenea, 
comunităţile nord-americane se confruntă 
cu o serie de provocări în ceea ce priveşte 
siguranţa lor, inclusiv violenţa în grup, 
atacurile armate din şcoli, drogurile, 
crimele şi multe altele.  

        De-a lungul istoriei, extremişti 
violenţi – indivizi care susţin sau comit 
violenţa motivată ideologic, ca să 
încurajeze scopurile politice – au promovat 
mesaje de dezbinare şi au justificat 
uciderea de nevinovaţi. În istoria foarte 
recentă, SUA s-a confruntat cu comploturi 
de neo-nazişti şi de alte grupuri anti-
semite, susţinatori ai supremaţiei rasiale, şi 
grupuri teroriste internaţionale şi interne. 
De asemenea, de la atacurile din 11 
septembrie, SUA s-a confruntat cu o gamă 
largă de comploturi şi atacuri inspirate sau 
dirijate de Al-Qaida şi filialele sale.  
Partizani, precum şi alţi extremişti violenţi, 
susţinători ai acestor grupuri şi ideologiile 
asociate acestora provin din diferite medii 
socio-economice, comunităţi etnice şi 
religioase, precum şi zone ale ţării. Aceste 
grupuri caută în mod activ să recruteze sau 
să inspire americanii să săvârşească atacuri 
împotriva Statelor Unite, mai ales pentru 
că aceştia se confruntă cu o presiune mai 
mare în refugiile lor din străinătate. În 
ultimii ani s-a văzut o creştere a numărului 
de cetăţeni americani sau rezidenţi inspiraţi 
de ideologia Al-Qaida şi implicaţi în acte 
de terorism. Unii au călătorit în străinătate 
pentru a se instrui sau a lupta, în timp ce 
alţii au fost implicaţi în sprijinirea, 
finanţarea, sau complotarea în ţara natală. 
Numărul de persoane rămâne limitat, dar 
faptul că al-Qaida, filialele şi partizanii săi 
îi incită în mod deschis şi specific pe 
americani ca să susţină sau să comită acte 
de violenţă – prin intermediul 
videoclipurilor, revistelor şi forumurilor 
online – reprezintă o ameninţare reală şi în 
curs de desfăşurare. Iată suficiente motive 
pentru ca autorităţile de la Washington să 
reacţioneze pentru a găsi soluţii în sprijinul 
securităţii cetăţenilor. 

        În august 2011 Casa Albă a dat 
publicităţii un document de 9 pagini şi total 
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inedit pentru gândirea politică şi strategică 
americană, ce vizează o problemă de 
securitate socială, intitulat Empowering 
local partners to prevent violent extremism 
in the United States (Capacitarea 
partenerilor locali pentru a preveni 
extremismul violent în Satele Unite). 

        În alocuţiunea rostită de 
preşedintele Barack Obama, la Casa Albă, 
cu ocazia lansării acestui document, se 
pornea de la ideia că Guvernul Federal 
lucrează „pentru a preveni toate tipurile de 
extremism care duc la violenţă, indiferent 
de cine o inspiră”. Prevenirea şi 
combaterea extremismului violent a 
devenit o prioritate pentru domeniul 
securităţii sociale. Naţiunea americană 
caracterizată prin promovarea unor valori 
fundamentale, precum libertatea, 
democraţia, pluralismul, diversitatea, 
multicultarilismul şi cooperarea între 
comunităţi indiferent de origine, rasă sau 
religie a reuşit să acumuleze o vastă 
experienţă care o face mai puternică şi 
reprezintă „cheia pentru securitatea 
noastră naţională”, după cum s-a exprimat 
preşedintele. 

        Această Strategie a Casei Albe 
descrie modul în care Guvernul Federal va 
sprijini şi ajuta capacitarea comunităţilor 
americane şi a partenerilor locali în 
eforturile lor civice pentru a preveni 
extremismul violent. Prin această strategie, 
Guvernul Federal se angajează să 
„îmbunătăţească sprijinul oferit 
comunităţilor, inclusiv un schimb mai 
mare de informaţii  despre ameninţarea de 
radicalizare; să consolideze cooperarea cu 
organele de drept locale, care lucrează cu 
aceste comunităţi în fiecare zi; şi să ajute 
comunităţile să înţeleagă şi să se protejeze 
mai bine împotriva propagandei extremiste 
violente, în special on-line. 

        Strategia porneşte de la ideia că 
„cele mai bune metode de apărare 
împotriva acestei ameninţări (extremismul 
violent – n.n.) sunt familiile bine informate 
şi echipate, comunităţile locale şi 
instituţiile”. O altă ideie se referă la faptul 
că „combaterea radicalizării violente este 
adesea cel mai bine realizată prin 
implicarea şi responsabilizarea oamenilor 

şi a grupurilor la nivel local pentru a opune 
rezistenţă extremismului violent”. 

        Rolul Guvernului Federal în 
consolidarea parteneriatelor comunitare şi 
prevenirea extremismului violent este acela 
de coordonator, organizator şi sursă de 
informare. Obiectivul central în această 
strategie este să se împiedice extremiştii 
violenţi şi susţinătorii lor să inspire, să 
radicalizeze, să finanţeze sau să recruteze 
indivizi sau grupuri din Statele Unite, 
pentru a-i determina să săvârşească acte de 
violenţă. Statele Unite au o experienţă 
bogată în ceea ce priveşte susţinerea 
iniţiativelor la nivel local, care leagă 
comunităţile şi guvernul pentru a aborda 
provocările comunităţii, prin colaborare şi 
dezvoltare a reţelelor părţilor interesate. De 
exemplu, ca răspuns la o serie de 
împuşcături mortale ce au avut loc la 
sfârsitul anilor 1990 la o scoala şi care au 
culminat cu tragedia de la Columbine High 
School (Liceul Columbine), 
Departamentele de Educaţie, Justiţie, 
Sănătate şi Servicii Sociale au lansat Safe 
Schools/Healthy Students (SS / HS) 
Initiative, pentru a crea programe locale 
mai largi, mai cuprinzătoare de prevenire a 
violenţei şi abuzului de substanţe în rândul 
tinerilor, şcolilor, şi comunităţilor. Pornind 
de la această experienţă care a demonstrat 
rolul important al implicării societăţii 
civile, Strategia de combatere a 
extremismului violent propune ca măsurile 
ce se vor lua la nivel local şi care urmează 
să fie avizate şi susţinute de Guvernul 
Federal ar trebui să includă: „programe 
care se adresează violenţei şi prevenirii 
abuzului de substanţe; programe de 
dezvoltare socială, emoţională şi 
comportamentală; servicii de consiliere 
psihologică şcolară şi comunitară; precum 
şi programe ce vizează dezvoltarea 
timpurie a copiilor”. Potrivit unor evaluări 
efectuate până la data apariţiei Strategiei, 
astfel de iniţiative au avut ca rezultat, din 
ce în ce mai puţini elevi care se confruntă 
cu violenţa sau sunt martorii acesteia, 
creşterea siguranţei la şcoală şi o scădere 
globală a violenţei în comunităţile în care 
programul este activ. 
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         Obiectivele fixate de Strategie 
pentru Guvernul Federal în angajamentul 
cu comunităţile, de a preveni şi combate 
extremismul violent sunt: (1) schimbul 
semnificativ şi în timp util de informaţii cu 
privire la ameninţarea de radicalizare 
violentă, cu o gamă largă de grupuri 
comunitare şi organizaţii, în special cei 
implicaţi în probleme de siguranţă publică; 
(2) să răspundă la problemele comunităţii 
cu privire la politicile guvernamentale şi 
acţiuni; şi (3) să înţeleagă mai bine modul 
în care se poate sprijini în mod eficient 
soluţiile comunitare. De asemenea, 
Guvernul Federal se angajează să continuie 
să monitorizeze îndeaproape rolului 
important pe care internetul şi site-urile 
reţelelor de socializare îl au în promovarea 
povestirilor extremiste violente. 

        În partea final Strategia de prevenire 
şi combatere a extremismului violent 
formulează pentru cei ce se vor implica în 
această activitate, respectiv, funcţionarii 
guvernamentali, primăriile, organele de 
drept, organizaţiile comunitare, precum şi 
participanţii din sectorul privat, opt 
principii fundamentale: înţelegerea 
permanentă a cauzelor care îi fac pe 
indivizi să se radicalizeze şi să reacţioneze 
violent; protejarea poporului american dar 
şi a drepturilor şi libertăţilor fiecărui 
cetăţean; crearea de parteneriate şi oferirea 
de sprijin comunităţilor bazate pe încredere 
reciprocă, respect şi intelegere; utilizarea 
unei game largi de programe de guvernare, 
inclusiv pe cele care promovează 
integrarea imigranţilor şi angajamentul 
civic, protejarea drepturilor civile şi 
furnizarea de servicii sociale – care pot 
ajuta la prevenirea radicalizării ce duce la 
violenţă; sprijin pentru capacităţile şi 
programele locale prin care se pota rezolva 
probleme de interes naţional; funcţionarii 
guvernamentali şi publicul american nu 
trebuie să stigmatizeze sau să 
învinovăţească comunităţile pentru 
acţiunile câtorva indivizi; convingerile 
religioase puternice nu ar trebui să fie 
niciodată confundate cu extremismul 
violent; opoziţia ilegală faţă de política 
guvernului un poate fi tolerată, iar lipsa de 
patriotism un poate fi considerată ilegală 

dar nici un poate face pe cine un extremist 
violent. 

        Iată un document strategic, bine 
gândit şi închegat, cu o viziune realistă faţă 
de problemele de securitate socială cu care 
se confruntă naţiunea nord-americană şi 
care denotă mult echilibru în fixarea 
rolului, obiectivelor şi măsurilor ce pun 
accent pe educaţie şi prevenire, şi mai 
puţin pe acţiunile în forţă. De asemenea, se 
dă libertate de gândire şi acţiune 
partenerilor, care nu sunt alţii decât liderii 
locali şi reprezentanţii instituţiilor de stat 
sau private care cunosc cel mai bine 
particularităţile comunităţilor în care 
trăiesc. Prin acest document, Casa Albă a 
ţinut să ofere un numai americanilor, un 
excelent exerciţiu de democraţie şi de 
gândire democratică. Era şi timpul, dacă e 
să avem în vedere agresivitatea dovedită în 
perioada administraţiei anterioare a lui 
George W. Bush. Credibilitatea atât pe 
plan intern cât şi global se pierde uşor şi se 
câştigă extrem de greu. Implementarea 
tuturor documentelor strategice referitoare 
la securitate şi apărarea SUA ar trebui să 
demonstreze într-un viitor nu pera 
îndepărtat, poate chiar în al doilea mandat 
al preşedintelui Barack Obama că 
antiamericanismul reprezintă deja un 
fenomen în scădere1.  
 
Strategia de apărare a SUA – ianuarie 
2012 

     Preşedintele Barack Obama a 
prezentat în ziua de 5 ianuarie 2012 noua 
strategie de aparare a Statelor Unite, care 
prevede reducerea numarului de soldaţi 
într-o perioadă de criză bugetară, 
promiţând însă să menţină SUA ca 
principala superputere militară a lumii. 
Liderul american a prezentat „Defense 
Strategic Review” în cadrul unei declaraţii 
de presă făcute la Pentagon, în prezenţa 
secretarului Apărării, Leon Panetta.  

     Această strategie va genera o 
schimbare profundă pentru forţele armate 
americane. Efectivele forţelor terestre vor 

                                                 
1 Vezi pe larg lucrarea lui Julia E. Sweig, Secolul 
antiamerican. Mai mulţi duşmani, mai puţini 
prieteni, Ed. Tritonic, București, 2006. 
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fi reduse semnificativ, dar marina şi aviaţia 
vor fi menţinute la acelaşi nivel, mai ales 
că prioritatea rămâne zona Asia-Pacific, 
noul centru de greutate al Umanităţii, atât 
din punct de vedere economic, dar şi 
demografic şi militar. 

     Prin Strategia Natională Militară1 
Statele Unite îşi arată voinţa de a-şi 
menţine leadershipul militar la nivel 
mondial, un leadership greu de egalat, 
chiar şi de China2. Cu 530 de miliarde de 
dolari, bugetul militar american rămâne de 
departe cel mai însemnat: reprezintă 40 % 
din cheltuielile militare la nivel mondial, 
departe de bugetele celor mai mari forţe 
militare ale lumii - 91 de miliarde pentru 
China şi 54 de miliarde pentru Franţa3. 

     Noua strategie va servi ca matrice 
pentru armata americană în anii următori. 
Ea privilegiază USAF şi US Navy în 
confruntarea cu provocările impuse de Iran 
şi în contextul amplificării puterii Chinei, 
renunţând la lungile şi costisitoarele 
operaţiuni împotriva unor insurecţii ca cele 
din Irak şi Afganistan. 

     De la aproxiamtiv 565.000 de membri 
câţi numără în prezent, US Army urmează 
ca din 2014 să treacă deja la 520.000 de 
militari activi, în timp ce US Marines, care 
au în prezent 202.000 de membri, să piardă 
între 15.000 şi 20.000 de oameni4. 

     Atenţia va fi mărită pe marină şi 
aviaţie – deci pe acele domenii care 
proiectează puterea militară americană - 
mai ales că zona Asia-Pacific rămâne 
prioritatea absolută. Aici este centrul 
economic de greutate al Terrei, centrul 
demografic, aici se află marile puteri 
emergente care pot reduce din 
dimensiunile superputerii americane: 
China, dar şi alte ţări aflate în vecinătate – 

                                                 
1 National Military Strategy of the United States of 
America, 2011 în http://www.cfr.org/defense-
strategy/national-military-strategy-united-states-
america-2011/p24045 (15.03.2014) 
2 Vezi şi Sustaining US Global Leaderschip 
Priorities for 21-st Century Defence, Departament 
of Defence, USA, January 3, 2012. 
3 Ştefan Popescu, Strategia de apărare a SUA: 
Zona Asia-Pacific este prioritară, Radio Romania 
Actualităţi, vineri 6 ianuarie 2012. 
4 U.S.Departament of Defense apud InfoMondo 
Militar, 16 ianuarie 2012. 

Brazilia, India. Aici se află Coreea de 
Nord, aici se află şi Rusia, dar tot aici, în 
zona Asia-Pacific, unde puterea americană 
este aliată cu Japonia, Coreea de Sud şi 
ţările Commonwealth-ului, se afla şi 
prelungiri ale celor două mari puteri 
tradiţionale – Franţa şiMarea Britanie. 

     În particular, Departamentul Apărării 
se va concentra pe dezvoltarea avionului 
multirol F-35, pe capacităţi de război 
electronic şi pe supraveghere. Doctrina 
privind victoria militară pe două fronturi 
nu mai este de actualitate în noua 
configuraţie geopolitică internaţională: 
caietul de sarcini al armatei americane va fi 
acela de a câştiga un conflict şi de a 
împiedica un al doilea adversar „să îşi 
atingă obiectivele”5. 

     În discursul său de prezentare a noii 
strategii de apărare preşedintele Obama a  
precizat în legătură cu Armata  americană 
că „va fi mai flexibilă, însă lumea trebuie 
să ştie că Statele Unite urmează să menţină 
superioritatea militară cu forţe armate care 
sunt agile, flexibile şi pregătite pentru o 
gamă completă de situaţii neprevăzute şi 
ameninţări”6. 

     Liderul american a mai subliniat 
faptul că prezenţa americană în regiunea 
Asia-Pacific, unde există o rivalitate în 
creştere SUA-China, însă a avertizat că 
armata Statelor Unite va rămâne vigilentă 
în Orientul Mijlociu. 

     Strategia prezentată de Obama cere ca 
armata SUA să-şi „reechilibreze prezenţa 
spre regiunea Asia-Pacific”, în timp ce 
continuă să lupte împotriva ameninţării 
extremismului violent. „Chiar în timp ce 
trupele noastre continuă să lupte în 
Afghanistan–spunea Obama-, valul 
războiului se retrage. Chiar în timp ce 
forţele noastre înregistrează succese în 
misiunile actuale, noi avem oportunitatea 

                                                 
5 http://www.ziare.com/international/ america/noua-
strategie-de-aparare-sua-vezi-ce-masuri-ia-obama-
1143366. (15.03.2014) 
6 http://www.hotnews.ro/stiri-international-
11116948-barack-obama-anuntat-noua-strategie-
aparare-sua-armata-mai-flexibila-prezenta-mai-
activa-asia-reducerea-numarului-soldati-europa.htm 
(15.03.2014) 
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şi responsabilitatea de a privi înainte la 
forţa de care avem nevoie în viitor”. 

     De asemenea, Obama a mai spus că 
încheierea războaielor din Irak şi 
Afghanistan este o oportunitate de a 
reechilibra priorităţile de cheltuieli 
naţionale după un deceniu de conflict. 

     Menţionând că bugetul apărării a fost 
martorul unei creşteri „extraordinare” după 
atacurile teroriste de la 11 septembrie 
2001, Obama a spus că ritmul cheltuielilor 
va scădea. „Cred cu putere, şi sunt convins 
că poporul american înţelege, că putem să 
ne menţinem armata puternică - şi naţiunea 
în siguranţă cu un buget al apărării care 
continuă să fie mai mare decât al 
următoarelor 10 ţări la un loc”1. Tot în 
legătură cu reducerile cheltuielilor militare, 
preşedintele a mai precizat că: „Unii vor 
spune, fără îndoială, că reducerile la 
cheltuielile militare sunt prea mari; alţii 
vor spune că sunt prea mici. După un 
deceniu de război, şi în timp ce ne reclădim 
sursele puterii noastre, acasă şi peste 
hotare, este timpul să refacem această 
balanţă”2. 

    Agenţia „Reuters” a reamintit că 
preşedintele SUA a anunţat deja reduceri 
ale cheltuielilor militare de 489 de miliarde 
de dolari în următorii 10 ani. În plus, 
bugetul apărării va fi redus cu alte 600 de 
miliarde de dolari după ce Congresul nu a 
căzut de acord în legătură cu scăderi ale 
deficitului în august 2011. 

    Strategia de apărare prevede ca Statele 
Unite să menţină o forţă armată ce poate să 
câştige un război în timp ce are capacitatea 
să înfrangă un duşman în al doilea posibil 
conflict. Defense Strategic Review solicită 
creşterea investiţiilor în capacităţile 
informatice. Mai mult, Strategia sugerează 
că SUA îşi pot reduce arsenalul nuclear 
fără să-şi pună în pericol securitatea. 

    Documentul afirmă că SUA vor 
continua să lucreze pentru a stopa 

                                                 
1 http://www.rfi.ro/articol/stiri/politica/ strategia-
aparare-sua-zona-asia-pacific-este-prioritara 
(15.03.2014) 
2 http://www.ziare.com/international/ 
america/noua-strategie-de-aparare-sua-vezi-ce-
masuri-ia-obama-1143366 (15.03.2014) 

programele nucleare dezvoltate de Iran şi 
Coreea de Nord. 

    Strategia de apărare a SUA exprimă 
îngrijorări despre noile arme dezvoltate de 
China şi Iran, afirmând că „Statele Unite 
trebuie să-şi menţină abilitatea de a-şi 
proiecta puterea în regiuni unde accesul 
nostru şi libertatea de a opera sunt puse la 
încercare”3. 

     Barack Obama a vorbit şi despre 
„interesele de durată” ale SUA în Europa şi 
importanţa NATO, însă a adăugat că 
situaţia forţelor din Europa „trebuie să 
evolueze” odată cu vremurile în schimbare. 

     La numai 10 zile de la prezentarea 
noii Strategii secretarul american al 
Apărării, Leon Panetta, a declarat că SUA 
vor retrage aproximativ 7.000 dintre cei 
81.000 de militari americani staţionaţi în 
Europa. Măsura este adoptată  în cadrul 
noii strategii americane de apărare dar şi ca 
urmare a măsurilor de austeritate care 
afectează bugetul Pentagonului. 

    Aceste brigăzi de luptă, alcătuite 
fiecare din aproximativ 3.500 de militari 
din cadrul forţelor terestre americane (US 
Army), a căror localizare nu a fost 
precizată, vor fi înlocuite prin rotaţie de 
diferite unităţi dislocate deja în Europa4. 

     Măsura se înscrie în cadrul noii 
strategii americane de apărare prezentată 
pe 5 ianuarie de preşedintele Barack 
Obama. Aceasta prevede acordarea unei 
priorităţi strategice regiunilor Asia-Pacific 
şi Orientul Mijlociu, dar şi o „evoluţie” a 
prezenţei militare americane în Europa, 
potrivit documentului de prezentare a 
strategiei. 

     Aproximativ 81.000 de militari 
americani sunt prezenţi în Europa, potrivit 
datelor Pentagonului de la sfârşitul lui 
septembrie 2011. Între aceştia se află 
aproxiamtiv 41.000 de militari din cadrul 
US Army, staţionaţi în principal în 
Germania. 

     Trei brigăzi de luptă sunt staţionate în 
Germania, iar una în Italia. Însă, în urma 
atentatelor de la 11 septembrie 2001, 
                                                 
3 Ibidem. 
4 http://www.agerpres.ro/externe/2012/ 01/05/sua-
presedintele-obama-a-prezentat-noua-strategie-de-
aparare-18-40-19 (15.03.2014) 
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numărul unităţilor americane, deşi în mod 
oficial sunt staţionate în Europa, ele au fost 
mobilizate în Afganistan şi Irak1. 

     Atât noua Strategie de apărare a SUA 
cât şi discursul de prezentare a 
documentului rostit de preşedintele Obama 
au stârnit largi ecouri. Secretarul general al 
Alianţei Nord-Atlantice, Anders Fogh 
Rasmussen, a salutat noua strategie 
americană în domeniul apărării şi ceea ce 
el consideră a fi angajamentul preşedintelui 
Barack Obama de a continua să 
investească în NATO. „Într-o lume 
imprevizibilă, angajamentul Statelor Unite 
că parteneriatul strategic transatlantic 
rămâne indispensabil securităţii aliaţilor 
este decisiv”, a subliniat Rassmussen. 
Barack Obama a promis că Statele Unite 
vor continua parteneriatele strategice şi 
alianţele precum cea în cadrul NATO. În 
opinia lui Rassmussen, revizuirea politicii 
americane în domeniul apărării este în 
deplină concordanţă cu strategia NATO. 

     Noua Strategie de apărare a SUA a 
stârnit ecouri, după cum era şi de aşteptat, 
din partea Chinei. Presa oficială de la 
Beijing avertiza Washingtonul să evite 
abordările militare provocatoare, după 
prezentarea noii strategii militare a Statelor 
Unite, care se concentrează pe regiunea 
Asia – Pacific. Într-un editorial, agenţia 
oficială China Nouă – ce reprezintă 
interesele regimului comunist de la Beijing 
– apreciază că decizia preşedintelui Barack 
Obama de suplimentare a prezenţei 
militare americane în zona Asia-Pacific ar 
putea avea ca efect pozitiv creşterea 
stabilităţii şi prosperităţii. Însă, avertizează 
China Nouă, „militarismul” american riscă, 
de fapt, să pericliteze pacea regională şi 
globală. 

     Potrivit Xinhua, rolul Statelor Unite 
ar putea fi favorabil, în sensul menţinerii 
unui „mediu stabil” care să permită 
continuarea ascensiunii economice a 
Chinei. 

     Însă Xinhua adaugă: „Prin 
consolidarea prezenţei militare în zona 

                                                 
1 http://militar.infomondo.ro/actualitate /efectele-
noii-strategii-de-aparare-a-sua-us-army-va-retrage-
7000-de-militari-din-europa.htm (15.03.2014) 

Asia-Pacific, Statele Unite trebuie să se 
abţină de la încordarea muşchilor, dat fiind 
că acest lucru nu va soluţiona disputele 
regionale. Dacă Statele Unite vor adopta o 
atitudine militaristă în mod indiscret în 
această regiune, se va ajunge la o situaţie 
de genul unui taur într-un magazin de 
porţelan, apărând riscuri la adresa păcii, în 
locul consolidării stabilităţii regionale”2.  

   Ministrul chinez al Apărării a lansat un 
avertisment la adresa Statelor Unite, cărora 
le-a transmis să „aibă grijă cu acţiunile şi 
cuvintele sale”, după ce preşedintele 
Obama a anunţat o nouă strategie de 
apărare ca răspuns la exerciţiile armatei 
chineze în apropierea bazelor militare 
americane din Asia3.  

     Declaraţia, care îi aparţine 
purtătorului de cuvânt al ministrului 
Apărării, Geng Yansheng, a fost cea mai 
completă pe care a dat-o China după 
anunţarea noii strategii de apărare a 
Statelor Unite, săptămâna trecută. "Am 
luat notă de specificaţiile care fac parte din 
strategia de apărare a Statelor Unite şi vom 
urmări cu atenţie impactul pe care îl va 
avea în regiunea Asia-Pacific şi asupra 
securităţii globale", a declarat Geng. 

     „Acuzaţiile aduse Chinei de către 
documentul american nu au nicio bază”, se 
mai arată în comunicatul Ministerului 
chinez al Apărării. „Sperăm că Statele 
Unite vor interacţiona cu China şi cu 
armata chineză într-un mod raţional şi 
obiectiv, că vor avea grijă când vor vorbi şi 
când vor acţiona şi că vor face mai multe 
pentru dezvoltarea relaţiilor dintre cele 
două ţări şi armatele acestora”. 

     Noua strategie de apărare americană 
caută să crească puterea SUA în Asia, ca 
răspuns la controlul Chinei din regiune. 
SUA îşi vor menţine baze în Japonia, în 
Coreea de Sud şi în Australia. Strategia 
încearcă să blocheze încercările Chinei şi 
ale Iranului de a reduce capabilităţile SUA 
din regiuni ca Marea Chinei de Sud sau 
Strâmtoarea Ormuz.  

     Prezenţa americană sporită din Asia 
se bazează pe un calcul greşit conform 

                                                 
2 „Mediafax” din 6 ianuarie 2012. 
3 „Reters”, din 7 ianuarie 2012. 
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căruia China intenţionează să îşi 
modernizeze armata şi apărarea, a declarat 
ministrul chinez de Externe luni, 9 ianuarie 
2012. „Acuzaţia adusă Chinei în acest 
document nu are nicio bază şi este total 
nerealistă”, a declarat purtătorul de cuvânt 
al ministrului chinez de Externe, Liu 
Weimin. „China aderă la dezvoltarea 
paşnică, la o politică externă independentă 
şi paşnică şi la o politică de apărare 
naţională”1. 

     Cu toate acestea, există din ce în ce 
mai multe griji în Statele Unite şi în Asia 
cu privire la dezvoltările capabilităţilor 
militare chineze din ultimii ani. China şi-a 
extins flota navală, cu submarine şi cu un 
port-avion, şi şi-a îmbunătăţit arsenalul de 
rachete şi capabilităţile de supraveghere. 
Disputa privind cine are dreptul de 
proprietate asupra recifurilor bogate în 
petrol din Marea Chinei de Sud, din care se 
face comerţ anual în valoare de 5 trilioane 
de dolari, reprezintă unul dintre cele mai 
mari riscuri de securitate din Asia. 
 
Câteva concluzii sumare 

      La un deceniu de la tragicele  
evenimente din 11 septembrie 2001, de la 
New York şi Washington, eveniment 
crucial în istoria omenirii, care a schimbat 
radical modul de gândire şi operare al SUA 
în domeniul politicii interne şi 
internaţionale a celui mai puternic stat din 
lume din punct de vedere militar şi 
economic, preşedintele Barak Obama a 
purces la elaborarea unui nou set de 
documente strategice în domeniul apărării 
şi securităţii naţionale. Pentru a se delimita 
de politica agresivă a predecesorului său, 
care a dus la creşterea antiamericanismului 
la aproximativ 60-65 la %, noile strategii 
se remarcă prin noi concepte.  

     În primul rând, deşi nu declară 
deschis că renunţă la doctrina „loviturii 
preventive”, noua concepţie îi adaugă „la 
ţintă” ceea ce înseamnă că strategii din 
jurul preşedintelui au ţinut să sublinieze că, 
în esenţă SUA, ar fi învăţat din greşelile 

                                                 
1 Apud Adrian Marica, China avertizează SUA cu 
privire la noua strategie de apărare a americanilor, 
în „Gândul”, 10 ianuarie 2012. 

ultimului deceniu. Asta înseamnă că noile 
acţiuni pentru pacea şi securitatea planetei 
desfăşurate de forţele speciale americane 
vor lovi doar „bine ţintit”, adică cu 
maximă precizie. Important este ca aceste 
ţinte să reprezinte într-adevăr un real 
pericol pentru securitatea globală. În 
consecinţă riscurile respective pot afecta cu 
maximă certitudine securitatea SUA şi 
nicidecum interese de conjunctură, fie ale 
Casei Albe, fie ale unor multinaţionale care 
sprijină politicile Casei Albe. 

     În al doilea rând, în discursul public 
pe teme de securitate şi apărare de la Casa 
Albă şi Pentagon se aude tot mai des o altă 
expresie: „Conventional Prompt Global 
Strike” – atac global convenţional prompt. 
Acest lucru înseamnă că SUA a renunţat la 
investiţii masive în armament armament 
atomic, efectele descurajării putându-se 
realiza şi cu armamentul convenţional. 
Deci o dominaţie militară mondială fără 
arme nucleare. Important este să planifici 
în funcţie de oportunităţi evoluţia mediului 
global de securitate şi evident de 
promovarea unor politici care să facă 
eficiente colaborările cu partenerii 
europeni şi euro-atlantici în zonele de 
interes. 

      În al treilea rând, toate aceste 
documente strategice dezvăluie o dorinţă 
de schimbare fundamentală a SUA în 
comportamentul pe arena internaţională, în 
viitorul apropiat şi mediu. Washingtonul 
îşi propune să acorde prioritate politicilor 
de consolidare a poziţiilor din zona Asia-
Pacific, viitorul nucleu funcţional al lumii, 
dar fără să neglijeze Orientul Mijlociu, 
Africa şi America Latină. În esenţă, 
documentele strategice ale SUA au stabilit 
cu mai multă exactitate priorităţile şi 
mijloacele de realizare a obiectivelor de 
securitate şi apărare. Pe plan extern 
eforturile se vor concentra pe combaterea 
crimei organizate transfrontaliere, a 
terorismului şi a proliferării armelor de 
distrugere în masă. Pe plan intern, în 
centrul atenţiei vor rămâne: redresarea 
economică, fără de care orice politică în 
domeniul securităţii devine inutilă, şi 
aplicarea noilor tactici în ţinerea sub 
control până la eradicare a fenomenului 
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extremismului violent La toate acestea se 
mai adaugă şi un alt aspect. Este pentru 
prima dată când strategii de la Washington 
acordă o importanţă sporită politicilor cu 
caracter de rezilienţă în cazurile de 
dezastre naturale sau entropice. 

     În al patrulea rând, toate cele şase noi 
strategii elaborate de administraţia Obama 
au un element comun, şi anume, pornesc 
de la conceptul că SUA este unica 
superputere mondială fapt pentru care îi 
revine datoria morală de a veghea la 
securitatea globală. Aceasta nu înseamnă 
că evită sau ignoră alte puteri, precum UE, 
Rusia, China, India, Brazilia etc. Ba 
dimpotrivă, SUA este foarte conştientă că 
politicile de securitate şi apărare 
promovate nu trebuie să stârnească reacţii 
ostile din partea acestora. Evident, într-o 
atare situaţie SUA va trebui să fie mult mai 
atentă în interpretarea sistemului legislativ 
umanitar internaţional. Cei aproximativ 60 
000 de civili morţi în urma războiului din 
Irak nu pot fi justificaţi de nici o strategie 
care vizează pacea globală. 

     După alte statistici s-ar fi produs în 
timpul războiul din Irak, din 2003 şi până 
în 2012, când preşedintele Barak Obama a 
ordonat retragerea trupelor americane, 
decesul a nu mai puţin de două milioane de 
oameni, ceea ce după sistemul de drept 
umanitar internaţional se numeşte crimă 
contra umanităţii. După cum aflăm de pe 
un website, un tribunal din Malaezia i-ar fi 
judecat în contumacie pe fostul 
preşedintele George W. Bush şi pe 
premierul britanic Tony Blair, pentru crime 
contra umanităţii, iar condamnarea la 
pedeapsa capitală ar fi rămas definitivă. 
Evident că opinia publică aşteaptă şi cifrele 
statisticilor rezultate în urma Războiului 
din Afganistan (2001-2014). Mulţi 
anticipează cifre mai mari decât cele 
rezultate în urma ocupaţiei sovietice şi a 
rezistenţei afgane din perioada 1979-1989, 
când au rezultat aproximativ un milion de 
victime. În atari condiţii, orice strategie de 
securitate trebuie să pornească de la aceste 
cifre şi să ofere garanţii că astfel de 
eveninemte nu se vor mai repeta. În sens 
contrar strategiile rămân doar simple 
exerciţii de retorică politică pigmentate cu 

un inconfundabil parfum cazon al U.S. 
Army. 
 
Bibliografie 
 
Documente: 
 
1. Empowering local partners to prevent 

violent extremism in the United States, 
August, 2011 

2. National Security Strategy, May 2010  
3. National Strategy for 

Counterterrorism, Jun 29, 2011 
4. Nuclear Postum Review, April 6, 2010  
5. Strategy to combat Transnational 

Organized Crime, 25 Jully, 2011  
6. National Military Strategy of the 

United States of America, 2011 
7. Sustaining US Global Leaderschip 

Priorities for 21-st Century Defence, 
Departament of Defence, USA, 
January 3, 2012. 

 
Presă: 
 
1. „The Money Channel” din 7 aprilie 

2010 difuzat la ora 23:22. 
2. „Mediafax” din 6 ianuarie 2012. 
3. „Reuters”, din 25 iulie 2011, 7 ianuarie 

2012. 
 
Articole: 
 
1. Marica, Adrian, China avertizează 

SUA cu privire la noua strategie de 
apărare a americanilor, în „Gândul”, 
10 ianuarie 2012. 

2. Popescu, Ştefan, Strategia de apărare 
a SUA: Zona Asia-Pacific este 
prioritară, Radio Romania Actualităţi, 
vineri 6 ianuarie 2012. 

3. Rozoff, Rick, Planurile SUA pentru un 
atac militar global prompt, în „Nexus 
New Times Magazine”, decembrie 
2012. 

 
Lucrări: 
 
1. Sweig, Julia E., Secolul antiamerican. 

Mai mulţi duşmani, mai puţini prieteni, 
Ed. Tritonic, București, 2006. 
 



   

330 
 

Internet:  
 
1. http://www.romania-

actualitati.ro/noua_ 
strategia_nationala_de_securitate_a_su
a-14462 

2. http://www.whitehouse.gov/administrat
ion/eop/nsc/transnational-crime 

3. http://militar.infomondo.ro/actualitate 
/efectele-noii-strategii-de-aparare-a-
sua-us-army-va-retrage-7000-de-
militari-din-europa.htm 

4. http://www.rfi.ro/articol/stiri/politica/ 
strategia-aparare-sua-zona-asia-pacific-
este-prioritara 

5. http://www.ziare.com/international/ 
6. america/noua-strategie-de-aparare-sua-

vezi-ce-masuri-ia-obama-1143366 
7. http://www.agerpres.ro/externe/2012/ 

01/05/sua-presedintele-obama-a-

prezentat-noua-strategie-de-aparare-18-
40-19 

8. http://www.ziare.com/international/ 
america/noua-strategie-de-aparare-sua-
vezi-ce-masuri-ia-obama-1143366. 

9. http://www.hotnews.ro/stiri-
international-11116948-barack-obama-
anuntat-noua-strategie-aparare-sua-
armata-mai-flexibila-prezenta-mai-
activa-asia-reducerea-numarului-
soldati-europa.htm 

10. http://www.whitehouse.gov/sites/defau
lt 

11. /files/rss_viewer/national_security_ 
12. strategy.pd 
13. http://www.romania-actualitati.ro/sua_ 
14. adopta_noua_strategie_antiterorista-

30826 

 
 
 

 
 
 



   

331 
 

 

Radu TABĂRĂ 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti 

 

 
MEANS OF TRANSPOSING THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL LAW INTO THE NATIONAL CRIMINAL 

LEGISLATION 
 

Title: MEANS OF TRANSPOSING THE INTERNATIONAL CRIMINAL 
LAW INTO THE NATIONAL CRIMINAL LEGISLATION 

Abstract: The states are the first called to punish the violation of the international 
criminal law. The international jurisdiction intervenes only if the states find 
it impossible to do so or do not wish to do so. Based on the provisions of the 
Vienna Convention regarding the treaties of 1969, the states are obliged to 
transpose into their national legislation the content of the international 
treaties they signed. At the same time, the international treaties prevail in 
comparison to the internal legislation, in case of contradictory provisions. 
The states become parties of the international treaties, depending on the 
national legislation by adhesion, ratification, acceptance or approval, thus 
the treaties becoming part of their internal law. 
 This perspective is in line with the majority of other states, being not within 
the first states, but neither between those that have a lot to catch up with.  

Keywords: International Criminal Law, International Treaties, Law 
Harmonization, National Legislation 

Contact details 
of the authors: 

E-mail: radutabara@yahoo.com 

Institutional 
affiliation of 
the authors: 

Carol I National University of Defense, Bucharest 

Institutions 
address: 

110 Izvor Street, 5 Bucharest, Romania 

 

The states are the first called upon to 
sanction the violation of the international 
criminal law. The international jurisdiction 
intervenes only if the states find it 
impossible to do so or do not wish to do so. 
This aspect stems clearly from the preamble 
of the Statute of the International Criminal 
Court, which states that “it is the duty of 
every state to subject to criminal jurisdiction 
those responsible of international crimes”, 
the International Criminal Court being 
complimentary to the national criminal 

jurisdictions1. The Preamble of the 
Statute lists the reasons why the 
violations, which fall under the 
jurisdiction of the International Criminal 
Court, should be repressed. Among these 
reasons, we mention the suffering of the 
civil population, which “goes beyond 
imagination and deeply afflicts the 
human conscience”; crimes that threaten 
world peace, security and prosperity; the 

                                                 
1 Preamble of the status of the International 
Criminal Court, adopted in Rome, July 17th, 
1998, published in the Official Journal no. 211 of 
28 March 2002, cited from Law no. 111 of 13 
March 2002. 
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gravest crimes which address the entire 
international community shall not remain 
unpunished; their repression should be 
effectively ensured through measures taken 
at national level and through the 
enhancement of international cooperation. 

At the same time, the states that have 
signed the Statute of the International 
Criminal Court commit: to abstain from 
recourse to threaten or use force, either 
against the territorial integrity or the political 
independence of any state or in any other 
way which is incompatible with the scope of 
the united Nations; to end the impunity of 
the authors of these crimes; to cooperate 
with the International Criminal Court and 
among each other in order to prevent new 
crimes and to guarantee in a durable way the 
respect and application of international 
justice.   

The statute also provides explicitly that 
“nothing in the present Statute can be 
interpreted ca authorizing a state to interfere 
in an armed conflict or in the internal affairs 
of another state”1. 

Romania showed interest and acted 
rather promptly to harmonize its legislation, 
including, in the criminal field, with the 
treaties it signed or to the requirements that 
stemmed from its status (initially - candidate 
country to joining UE and consequently a 
member state of the Union). To this scope, 
the supremacy of the international treaties 
that Romania is part of is enshrined both in 
the Constitution and in the Romanian 
Criminal Codes, which stipulate that „the 
provisions of the Criminal Code apply 
unless it is otherwise stipulated in an 
international treaty to which Romania is a 
signatory party”2. 

Based on the provisions of the Vienna 
Convention regarding the treaties of 1969, 
the states are obliged to transpose into their 
national legislation the content of the 
international treaties they signed. At the 
same time, the international treaties prevail 
in comparison to the internal legislation, in 

                                                 
1 Ibidem 
2 Art. 12 of the new Criminal Code and art. 7 of the 
Criminal Code of 1968. 

case of contradictory provisions. Against 
this backdrop, we can notice that all the 
states of the world signed the Geneva 
Convention of 1949, binding them to 
take any legislative measure that is 
necessary to establish criminal sanctions 
against persons who have committed or 
ordered the commitment of a serious 
crime under the Convention. The states 
also pledged to take steps to repeal the 
bills that contradict the Convention3 
(similar provisions were inserted in most 
of the international treaties). We can 
notice that the clear obligation to 
transpose the international provisions 
into the national legislation is an efficient 
method. It constraints the states to adjust 
their legislation and it also stimulates the 
involvement of the national authorities in 
preventing and sanctioning the violation 
of humanitarian international law.  

The superior force of the treaties 
contributed to this situation. Resolution 
6252 of the UN General Assembly 
stipulates that every state must fulfill in 
good faith its obligations under the valid 
international treaties, according to the 
principles and rules generally 
acknowledged by international law. Art. 
26 of the Vienna Convention clearly 
states pacta sunt servanda and that any 
valid treaty binds the parties and must be 
executed by them in good faith4. This 
principle of good faith obliges the states 
to harmonize their internal legislation 
with the obligations undertaken under the 
international treaties and not to refuse 
their appliance by invoking contradicting 
provisions from their national legislation. 
In this case, art. 27 of the Convention 
stipulate that the parties cannot invoke 

                                                 
3 The Geneva Convention for the improvement of 
the situation of the wounded and sick in the 
diployed armed forces, art. 49, cited in Ionel 
Cloşcă, Ioan Suceavă, Dreptul internaţional 
umanitar al conflictelor armate, Casa de Editură 
şi Presă „Şansa”, Bucureşti, 1993, p. 161. 
4 Ludovic Takacs, Marţian Niciu, Drept 
internaţional public, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1976, p.234. 



   

333 
 

the provisions of the internal law in order to 
justify the non-execution of a treaty. 

The rule of good faith refers to the 
exact recording of the facts, starting from the 
exact text interpreted. The clear provisions 
are not subject to interpretation and, where 
there is a need for interpretation, it has to 
start from the common sense of the word. 
The Vienna Convention of 1969 on the law 
of treaties (art. 31, align. 1) obliges the party 
that pretends that the meaning of a word 
from the treaty is uncommon to prove that 
the parties that drafted the treaty had in mind 
a special meaning of the respective word. 
Neither is allowed the interpretation of the 
terms of a treaty in an absurd or irrational 
sense, which is in contradiction with the 
scope, objective or context of the treaty. 
Another provision stipulates that the terms 
of the treaty should be given the meaning 
they had at the date of the closure of the 
treaty, not the one at the time of 
interpretation. The clauses should be 
interpreted with reference to the whole 
treaty, not taken out of context. There also 
needs to be taken into consideration the 
obligation to interpret the treaty in light of 
its scope and objective, as its provisions 
cannot be interpreted in contradiction to its 
scope and objective1.  

Based on all these provisions we can 
conclude that the states are obliged not only 
to harmonize their legislation, but also to 
supervise the respect of the humanitarian 
international law and to sanction all the 
violations. All the existing legal provisions 
give priority to the national courts in 
sanctioning the war crimes and the crimes 
against humanity. The intervention of the 
international community or of the criminal 
courts with international character can be 
considered as an extreme measure, in order 
to ensure that the crimes shall not remain 
unpunished. 

The states become parties of the 
international treaties, depending on the 
national legislation (by adhesion, 
ratification, acceptance or approval), thus the 

                                                 
1 For details see Op. cit., pp.254-256. 

treaties becoming part of their internal 
law. We find it necessary to mention that 
a ratification of a treaty does not always 
lead to its full implementation or respect. 
There are cases where certain states 
apply a ratified treaty selectively, 
restrictively. Some states delay the 
ratification process, pending on their own 
interests2.  

From a legal point of view, the 
introduction of the rules of international 
law in the national law has to take into 
consideration two aspects: defining the 
criminal act (the incrimination 
technique), the form and the place of its 
integration into the legal system (through 
either drafting special laws or 
introducing the treaty into the internal 
legislation). 

From the incrimination technique 
point of view there are various 
options/methods, each having advantages 
and disadvantages. 

One method is the application of 
the existing national criminal law, based 
on the assumption that most of the 
criminal codes already provide sanctions 
against war crimes or crimes against 
humanity. The disadvantage is that the 
national criminal legislations cover 
relatively imperfectly these crimes and 
the conditions for the application of the 
sanctions could be inconsistent with the 
demands of humanitarian law. 

Another method implies global 
incrimination of these crimes in the 
national law through references to the 
rules of the humanitarian law and setting 
the sanctions. The major advantage of 
this procedure is the economy in time 
and resources, as it does not need the 
drafting of new legal provisions. The 
disadvantage is that the global 
incrimination does not allow the 
differentiation of the sanctions according 

                                                 
2 For details see Stelian Scăunaş, Răspunderea 
internaţională pentru violarea dreptului 
umanitar, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, pp. 
193-197. 



   

334 
 

to the gravity of the actions, leaving this 
assessment to the judges. 

The national legislation can be 
harmonized with the provisions of the 
treaties can be achieved also through the 
introduction of the latter in special internal 
laws. This approach allows the adoption of 
internal legislation taking into account la 
specific legislation of each country that is 
party to the treaty. Another advantage is that 
it allows sanctioning the breach of the 
treaties, even when the respective state has 
not ratified the treaty. The disadvantage is 
that it needs intense research and may 
involve extensive revision of the national 
criminal law. Another disadvantage - in the 
case of drafting new rules of international 
law, there would be a need to redo the whole 
complex process of harmonization, as it 
would be difficult to integrate directly the 
new provisions. 

There is also the possibility of a mix 
system, which involves the global 
incrimination and a specific one (in certain 
cases). The disadvantage of this method is 
that it demands the judges to interpret in 
parallel the internal rules and the 
international ones. 

Besides their obligation to harmonize 
their national legislation with the provisions 
of the international treaties in the field of 
humanitarian law and to sanction their 
violation, the states also have a preventive 
role. 

Romania has ratified the Statute of the 
Criminal International Court through Law no 
111 of 20021 and, as a consequence, it had to 
align its national criminal laws to the 
provisions of the statute with the aim to 
facilitate the exercise of its competence in 
the matter. Title XII of the new Criminal 
Code of 20092, entitled „The genocide crime 
against humanity and in war” transposes the 
                                                 
1 Law no. 111 of March 13th 202 for the ratification of 
the Statute of the International Criminal Court, 
adopted in Rome on July 17th 1998, published in the 
Official Monitor no. 211 from March 28th 2002. 
2 The new Criminal code was adopted by Law no. 
286 from 2009, published into the Official Monitor 
no. 510 from July 24th 2009. In entered in force on 
January 1st 2014. 

Statute in the Romania legislation. 
Moreover, the sanctions provided in this 
title need other elements, particularly the 
obligations derived from the Aditional 
Protocol I to the Geneva Convention of 
1977 and from Protocol II of 1999 to the 
Convention of 1954 for the protection of 
cultural assets in case of armed conflict. 
 
Conclusions 

An important issue is that the 
international law grants to the states the 
right, and also the obligation to sanction 
by themselves the infringements of the 
international crimes. This is based on the 
presumption of the good faith of the 
states, but also on the wish of not 
breaking the jurisdiction and rights of the 
states. Also, it is considered that in case 
of need (if the states can not exercise this 
attributes or exercise them in a wrong 
way), the international community has by 
its side enough means to punish the 
guilty ones. 

This approach has a controversial 
effect, that is a difference in the 
sentences issued for international crimes 
by the national and international 
jurisdictions (and of course a different or 
selective interpretation of the law). This 
situation is a consequence of the fact that 
a crime can enter into the jurisdiction of 
the International Criminal Court only if 
the state of which the suspect is a citizen 
of, can not or does not wish to judge that 
person. 

On behalf of the Vienna 
Conventions regarding the Treaties of 
1969, states are obliged to transpose into 
their national legislation the content of 
all the treaties to which they are members 
it also states that international treaties 
have a superior force over the internal 
law when there are contradictions 
between the two. States have not only the 
obligation to harmonize their legislation 
accordingly, but also to supervise the 
observance of the international 
humanitarian law and to punish all 
infringements.   
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Romania has been preoccupied to 
transpose into its legislation the international 
provisions regarding the crime of genocide, 
crime against humanity and war crimes. In this 
field is in line with the majority of other states, 
being not within the first states, but neither 
between those that have a lot to catch up with. 
Romania has also ratified the Statute of the 
International Criminal Court by Law no. 111 of 
2002 and has modified its law accordingly. 
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Introduction 
  The analyzing egress of this article 
is represented by the EU-Mercosur trade 
relations and by their associations for the 
creation of a free trade area (FTA).  

The theme has an unlike 
importance, as it underlines the contours of 
the bilateral relations between an actor 
representing the Southern Hemisphere of 
the international system – composed by 
states which are still in the process of 
selection of the economic models that will 
render development and another actor – 
representing the developed North.  

Moreover, from the perspective of 
the proclivity to transform the natural 
dispositions of the international system 
into dispositions conveying trans-national 
and trans-continental forms of integration, 
the study of the EU-Mercosur trade 
relations is bid with a welcoming tenure!  

The approach of the author will be 
enshrined in the areas recounted by these 
areas of examination.  

The authors adjoin the opinions 
expressed in the scientific literature, 
according to which Mercosur represents – 
from a theoretical vantage point – a 
fruition of the wave of the New Economic 
Regionalism of the post-Cold War period – 
within which, the developing countries 
have decided to adopt, as survival 
techniques, protectionist economic 
instruments as well as import substitution 
strategies (ISI).  

In the commentaries that will be 
made, the authors will display their 
adherence to other areas of the scientific 
literature, referring to the EU-Mercosur 
trade relations.  
 
The Review of the Literature Used 
 The research on which this article 
was assembled has a diverse matrix of 
rootage: we have tried to integrate, in order 
to obtain a balanced viewpoint, European 
as well as American literature.  

In spite of this fact, as one can see, 
through a quick screening of the 
bibliographical references, situated at the 
end of this article, we did not limit our 
endeavor only to these sources.  

Nevertheless, they are our primary 
scientific reservoir. We did not want to 
include a specific feeler – whether one 
which regards with rectitude the decision 
to create a EU-Mercosur Free Trade Area, 
or one which criticizes such a decision.  

We included opinions from both 
sources of interpretation, in order to detach 
a most rigorous point of view to counter-
argumentations.  
 
The Theoretical Understructure 
 This article is connected to the 
theories ascribing to the economic 
behavior of developing countries, from 
different regional areas, that are striving to 
determine defensive means against 
globalization, through solutions of regional 
solidarity.  

The localism becomes, in these 
theories, an elucidation tool against 
economic pressures, exercised by the 
global factors.  

For it, we will show that, even 
within Mercosur, there are limits of the 
application of the principles of the New 
Economic Regionalism, as there are states 
that, when they are offered opportunistic 
pluralities of decision-making, they can 
choose other solutions of economic 
engagement than the regional ones, 
especially in the trade field. 
 
The  Methodological Understructure 
 The authors of this article have 
utilized a combined use of content-analysis 
and congruence testing. We implied both 
in order to make case-study expostulations 
regarding the EU-Mercosur trade 
relations. 
 The former methodological 
typology has been utilized in order to 
extract the analytical ground for the acts of 
interpretation we put forward.  

The latter methodological 
tyopology has been utilized in order to 
concentrate our analysis upon the 
intervening variables that may arise 
between the interpretations that we 
abstracted from the content-analysis 
endeavors.  
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I. The EU-Mercosur Trade Association. 
Constitutive Covenants 
 EU and Mercosur represent a 
declamatory and non-conventional 
association! Over time, both parties have 
juxtaposed to the EU-Mercosur relations 
indicatives of unity, that have been 
dissolved during some historical moments, 
and have been enhanced during other 
moments.  

The improbability of the manner in 
which they have recovered their gradual 
force is centered around a recurring issue: 
how important is this association, as far as 
bilateral trade is concerned? Is one of the 
actors holding a more pivotal position in 
the onrush of interests and peculiarities of 
the other?  

In this section of this article, we 
will try to expose the chronological 
trajectory of the EU-Mercosur trade 
relations, by setting into the analysis scope, 
a process of both description and 
commentary of the key-moments of the 
connection between the two actors1 .  

                                                 
1 We will try to canvass the branching of the 
relations between EU and Mercosur, in the field of 
bilateral trade, with the inclusion of some political 
motivating factors that have stagnated the bilateral 
interaction between EU and Mercosur;  
Throughout this article, we will be making these 
inclusions for purely explanatory rationalities; EU 
is a certain type of actor on the global stage which, 
in its economic engagement, sets lucidly the 
instauration of an interaction with another actor, 
into a pattern of some normative behavioral 
restrictions that the specified actor has to 
accomplish;  
EU has tried to carefully motivate Mercosur to 
become an actor, subdued to some principles and 
rules of behavior sine qua non within this relation; 
In its turn, Mercosur has demonstrated some 
capabilities of colligation to these rules and 
principles;  
During the averting moments, neither one of these 
two actors has made convergence-productive 
rationalizations;  
These states of fact have been generated by 
politico-economic factors, so intertwined that 
neither one of them can claim total exclusivity; 
Nevertheless, in the beginning the EU-Mercosur 
economic relations were thought to have a quite 
innovating character: both of them wanted to create 
transnational economic connections that were able 
to transcend the habitual circumstances of the 

 In observing the EU-Mercosur 
relations, some authors have been making 
use of the advantages that can be garnered 
by each of the actors involved: 
“Beyond the historical and political 
linkages between the Mercosur member 
states and Europe, the association with the 
European Union is important for several 
reasons.  

First, from a purely economic point 
of view, both regions are already 
intimately tied as the EU is Mercosur’s 
largest trading partner and source of 
foreign direct investment.  

Second, as previously mentioned, 
Mercosur’s framework draws significantly 
from the EU model. In this sense, the 
experiences from the EU can represent a 
valuable resource at the time of designing 
Mercosur’s institutions and implementing 
any necessary policies.  

Third, Mercosur’s member 
countries, and in particular Brazil, are 
interested in raising their profile in the 
international geopolitical arena. In this 
sense, an association with the EU would 
give Mercosur member states a significant 
degree of leverage and prestige”2. 
 Surely, the EU-Mercosur relations 
have not collected these advantages, 
starting off in typical circumstances.  

Despite this, the optimism of some 
forecasting3 should have been one 
suggested with a much more obvious 
subtlety, according to the authors of this 
article.  

The choosiness of EU`s approach – 
so obvious in its preferences for economic 
partnerships – has a deep understanding of 
both the economic and political factors, 

                                                                       
bilateral economic relations, engrossed in  quite 
different economic environments 
2 Mariela  Arenas, Economic Relations of the 
European Union and Mercosur, ”Jean 
Monnet/Robert Schumann Paper Series”, produced 
by the Jean Monnet Chair of the Miami University, 
Vol.1, No.9, 2002, 
http://aei.pitt.edu/8095/1/mariela.pdf, (18th of June 
2013) 
3 With reference to the bilateral advantages that the 
two participating parties could have obtained in the 
association process;  
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and the coherence of their use cannot be 
estranged from the formulation of 
economic strategies, that cannot be 
shattered by crises, nor eroded by time-
related factors1 . 

 The most important thing is to 
make the undesirable situation – in which 
one party de-phases the other –non-
existent2.  

The undesirability of this situation 
is brought along by the pretexts and 
foundations on which this certain type of 
association is erected.  

To which commandments is the 
economic interest of each party 
complacent? Which are the main de-
connecting elements, through which one of 
the actors could benefit from a bilateral 
economic relation more than the other?  

The answers to these questions 
should begin, first and foremost, with the 
manner in which the first graft of nearness 
between the two parties was consumed.  
 We will begin our commentaries 
with a factual presentation of the 
emergence of Mercosur: 

“In the case of Mercosur, the need 
for the coordination of security needs, 
during the last two and a half decades of 
military dictatorship (1964-1990) opened 
the way for the establishment of the first 
viable regional trade area”3. 

On a primary analysis of the 
emergence of Mercosur, we could say that 
the role of the political organism for this 
entity is either ill-defined, or vanquishing 
from its birth, in all its dimensions4. 

                                                 
1 With reference to other associative countries, to 
which either EU, or Mercosur could show a great 
deal of open-heartedness; 
2 With reference to the situation where the 
importance of a participating party to an associative 
agreement, for the other participating party, is 
higher than the one the other party has in the 
regards of the party in question; 
3 Alessia Lo Turco, The EU-Mercosur Association 
Process. An Analysis of Bilateral Trade, ”Quaderni 
di Ricerca” no. 224, 2005, 
http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdf/224.p
df (3rd of July 2013) 
4 With reference to the fact that the Mercosur states 
abstained from the begining from the introduction 
of political and normative tooling for the edifice of 
the new organization; 

 In 1991, by the Treaty of Asunción, 
Argentine, Brazil, Paraguay and Uruguay 
put forward their proclivity towards 
enhanced trade links between their related 
markets.  

In other words, the fours states 
sealed a pact, with a semi-continental 
macroeconomic scope, by expressing their 
domestic will to free themselves from the 
influential individualism of the political 
leaders from the past and to exercise the 
virtue of being states with permeable 
economic access, from every corner of the 
international system5.  

In the beginning, Mercosur`s 
visibility was purely regional – a bloc with 
missions of trade convergence, including 
the countries of the Southern Cone of Latin 
America and seen as a space of 
deliberation of only regional interests6.  

Then, Mercosur carried all the 
indicatives of a future inclusion in a 
transnational alliance, with a continental 
framework. What kind of impact factors 
could Mercosur have had on the global 
trade regime?  

The minimal incumbency of these 
factors denounced in the incipient 
moments of Mercosur`s institutional 
existence the fact the potential that 
Mercosur had to be drawn in trans-
continental unions was big7. 

                                                 
5 With contemplation to the fact that  the Mercosur 
member states were trying even back then to solve 
the technical issues of sustainable development and 
macro-economic stability, by introducing a very 
diverse range of future partnership relations;  
The objectives of economic liberalization and of 
eradication of national barriers were envisaging 
even from the start a solid creation for the 
implementation of such high hopes;  
Mercosur did not represent the only transnational 
initiative of economic integration in Latin America 
– the Andean Pact being a decisive example in this 
case; Despite these evidences, Mercosur 
incorporates the biggest demographic presence in 
Latin America (43%); Mercosur`s lines of 
extension and of exposure to the global economy 
are much more than symbolic; 
6 In its internal structures – with reference to the 
Mercosur member states and outside its internal 
structures – with reference to the United States 
(US); 
7 This potential was triggered by the ionic treatment 
that the US applied, as a territorially, economically 
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 From a political standpoint, the 
integrative objectives for Mercosur, from 
the baby steps it was able to make from the 
beginning can be easily explained.  

The national political arenas of the 
Mercosur member states were 
characterized by many irregularities of 
political stability1. Also, the Mercosur 
states had in common former dictatorial 
actualities.  

The solidarity of identity of these 
states can be easily perceived from their 
territorial inclusiveness in the same 
geographical area.  

The founding members had the task 
to create a common market until 1994. In 
1995, a customs union was created for the 
implementation of a Common Tariff 
System.  

Beginning with 1995, Mercosur 
made an entitlement of its prerogative of 
being a regional trade bloc, by trying to 
seal associative agreements with a vast 
array of trade partners.  

In 1995, the high bid was to include 
EU in this array. Likewise, in 1995, EU 
and Mercosur signed a Bilateral Trade 
Association Agreement. 

In 1999, the two parties started the 
negotiation of a free trade area. Gradually, 
Mercosur signed treaties of association, in 
a preferential format or not, with India, 
The Community for South African 
Development, Australia, New Zealand, 
South Korea, China, Cuba, Israel. For the 
governments of Mercosur member states, 
the creation of Mercosur was a momentous 
happening! 

                                                                       
and politically proximate actor and by the desire of 
the Mercosur member states to build a more 
integrative organism on the territory of Latin 
America;  
We will end this footnote by mentioning that the 
syntagm – ionic treatment –was used to procure an 
explanation of the policies of financial assistance 
and economic stimulation that the US applied for 
the Mercosur member states;  
1 They did not disappear in the recent reality – In 
2008, the President of Paraguay was impeached 
from its public office and removed from its public 
office in 2012, this action causing the suspension of 
Paraguay from Mercosur membership; 

During the economic crisis of 1994-
1995, a bailout plan was set for Mexico by 
the North-American Free Trade 
Agreement. For the countries of the 
Southern Cone of Latin America, NAFTA 
was not able to settle economic agreements 
that could have unveiled a striking 
attention for this part of the region.  

Consequently, the expressive 
economic force of Mercosur had to be very 
difficult to dismantle2. The risk that 
Mercosur could be outranked regionally 
was very high. Its continuity and relevance 
had to be strategically proved. 

The vanishing of Mercosur`s 
onward-like character was felt! EU`s 
presence in the Southern Cone of Latin 
America was sealed by the Washington 
Consensus reforms3. 

The foreign direct investments of 
the EU member states in the Mercosur sub-
region grew from 25% (in the time-lime of 
1990-1994) to 70% in 1999.  

After the implementation of the 
Washington Consensus Reforms, EU 
member states focused a reorientation 
approach towards the Mercosur countries, 
especially in the corporatist sector, which 
has been intensified by the Agreement for 
the Cooperative Inter-Regional Structure 
EU-Mercosur in 1995. 

As in other frameworks for 
economic cooperation, EU imposed some 
conditionalities, so that the communication 
means could be less volatile: sustainable 
development, macro-economic stability, 
good governance, principles of political-
economic governance.  

                                                 
2 It was most desirable for its to be impossible to 
dismantle;  
3 Through these reforms the revigoration of the 
private sector of the countries in Latin America was 
set in motion;  
This type of reforms encouraged the foreign direct 
investments;  
The European countries were also advocates of this 
sort of registre of economic remounting and the 
European firms started in 1995 to penetrate the 
Mercosur region; 
Their strategies were not outstanding, though; 
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In 1995, the pre-conditions for the 
negotiation of a bilateral trade agreement 
were set1.  

The two parties of this sort of 
agreement enciphered two different 
medians of communication and structure. 
Their likeness could not be yet denied. One 
party actually is inspired by the other2! 

In 1999, during the Rio Summit, 
decided to set forward the senses of the 
bilateral cooperation, as EU saw them: the 
sequences of liberalization had to be 
gradual.  

The plug between the objectives of 
liberalization was to be supervised by 
some structures entitled – Committees for 
Bi-Regional Negotiations.  

The liberalization had a sequential 
mode for implementation according to a 
calendar. The summits of Belo Horizonte 
in November 1996 and in Brussels in May 
1998 were milestones for the EU-Mercosur 
trade relations. 

 In this period, the cooperation 
within the trade relations was upgraded 
and set into different sectors by the 
creation of supervising committees and by 
the studying of the easiest steps to be made 
towards the agreed-upon destination. 

 In 1996, the Common 
Parliamentary Commission of Mercosur 
set regular summits with the EU 
representatives, beginning with 1996. 
These took place with regularity until 
2000. 

Clearly, in the aforementioned 
period, we cannot speak of about restrained 
and limited notions of association! EU was 
interested in Mercosur more than in other 
sub-regions of Latin America, although it 
did not explore these fastening connections 

                                                 
1 A manifest that appeared during a crossroad 
moment that Latin America was encountering, with 
the end in view to re-invent itself after the 1994 
economic crisis that hit hard the countries in the 
sub-continent; 
2 The European Model was emulated by the Latin 
one; 
For the transmission of the functionality of the idea 
of integration, Mercosur`s plans had to be 
contoured paradigmatically with the European 
structure – an idea that was very much fought 
against within Mercosur; 

in order to make its presence in Latin 
America more conspicuous.  

Passages of interaction between the 
EU and the Andean Pact countries existed 
and this fact should not be rested under the 
specter of ignorance. In these narratives of 
interaction, under the slogan of pan-
American unity, EU will never be a close-
net actor at a higher level of 
communication.  

The importance of the symbols of 
communication with the US are more 
important for the respective countries that 
any policy that the EU would decide to 
implement3. 

 As a logical deduction, only 
through Mercosur can EU decorate its 
regional presence to the best of its abilities.  

In 2002, the bilateral negotiations 
between EU and Mercosur knew a 
depreciative spiral. Another wave of crisis 
hits Latin America, but this time, there are 
no extra-regional actors involved, but 
rather endogenous countries.  

The Argentinean Crisis4 
encouraged the asperity of those critics that 
were pessimistic regarding acloseness 
towards Mercosur, especially at the trade 
level. In 2003, the negotiations were 
resumed!  

The phase of bilateral transition – 
1995-2001 –took an unhappy toll for 
Mercosur5!  
                                                 
3 The rootage of US policies can be detected in 
1990 – with the launch of the Economic Initiative 
of the Americas, under the patronage of George 
Bush;  
4 The exchange rate between the Peso and the 
American Dollar could no longer be entertained; 
The International Monetary Fund (IMF) refused to 
adopt an interventionist policy;  
In this situation, the Rua government declared state 
bankruptcy;  
The borrowings from the last years from the IMF 
could no longer be covered – a fact which activated 
IMF`s refusal to offer economic support to 
Argentina;  
The downward trajectory of the contracted debts, 
under extremely unfavorable conditions, showed 
the EU that Mercosur member states could actually 
not be prepared for a virtual and concentrated 
injection of European capital and also of European 
services and goods;  
5 In the end, the loosing side of the blocade of 
bilateral negotiations is Mercosur;  
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The domino effect has been 
manifesting in a permute way in the 
region! Uruguay and Paraguay suffered an 
immediate destabilization, even though 
Argentina was given the limelight in front 
of the wave of crisis.  

In Brazil, the monetary exchange 
rates suffered from instability and the 
measures taken for their crystallizing never 
did reciprocate the expected results for a 
longer period of time1. 

 Perhaps, up until the first years of 
the 2000 timeline, Mercosur did not make 
the most ingenious trade game with the 
EU. 

The indignation of the regional 
leaders of Mercosur was quite clear: had 
the absorption capacity of the region, for 
the European goods and services attained a 
saturation degree so difficult to manage? 

When could Mercosur be able to 
export (not in equal, but in a comparable 
manner!) with the EU?  

Besides the goal of generating 
intra-regional solidarity, Mercosur, had a 
footnote agenda – an agenda to offer a 
general and existential palliative against 
globalization. 

What could the regional states do 
against the hyperbolizing discourse of 

                                                                       
For EU, its global aim and stretch is not an issue 
that cannot be postponed, especially when the 
economic disadvantages outweigh the advantages 
that the EU strategy edited for the long-term 
horizon; 
1 Even during the period when EU investments in 
the region have been genetically intensifying, they 
have been accompanied by a massive increase in 
EU`s exports towards the region; 
Mercosur exports towards EU did not have such a 
plummeting sky-rocketing effect like the EU 
exports for the Mercosur;  
The following question has to be raised in order to 
delineate a pondering attitude towards such state of 
facts: is this process of accumulations afflicting a 
dramatic character for the faith of intra-regional 
sustainability in Mercosur? – In the opinion of this 
article, the only answer to this question has to be a 
positive one;  
The functions of rapprochement of EU, by trade 
association endeavors, were not a mistake as far as 
Mercosur was concerned;  
Moreover, they lacked the maximum of effect of 
the export policies that EU applied for Mercosur; 
 

actor that holds repetitive dialogues with 
globalization?  

The answer to these questions was 
overshadowed by the drastic measures that 
the Mercosur states had to apply 
domestically. More than that, in the 
hypothesis of the unleash of intra-regional 
solidarity, Mercosur could as well be 
dissolved as it could not have realized its 
founding goals.  

The negotiations for the 
implementation of a free trade area 
between EU and Mercosur should have 
been over in 20052. In 2006, the protocol 
of adherence of Venezuela was ratified3. 

In 2012, Venezuela becomes a 
Mercosur member, in its full right and 
Bolivia becomes an associate member.  

Yes, in the beginning the 
procedural concomitance with the 
objectives was established and given a 
gradual elevation. 

 It seems that currently the EU-
Mercosur relations have entered a vestige 
of uncertainty! 
 
II. EU-Mercosur. Relations, Advantages 
and Exceptional Obstacles 
 In the syntheses of association 
between EU and Mercosur we can talk 
about moments of uncertainty remission, 
and also about a series of advantages that 
EU claims in the relations with Mercosur.  

Momentarily, the trade relations 
between EU and Mercosur are 
encountering a period of intense labor for a 
possible resuscitation. Mercosur is 
becoming an actor much more sought for 
by other actors and trade partners – this 

                                                 
2 It is obvious that the inter-regional dialogue could 
verify some sort of enforcing of the prefigurations 
made;  
The institutionalization of the bilateral negotiations 
started in 1995 and were retarded to last 10 years;  
It looks like the EU-Mercosur bilateral trade 
relations encountered plenty of restrictions that 
were imparted by intra-regional channels – an 
aspect on which we will be focusing in the 
following exposures; 
3 Venezuela had also to ratify the Ouro Preto 
Protocol of 1994 as well as the Olivos Protocol – 
through which a dispute-settlement mechanism was 
inferred; 
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fact being demonstrative of the aspect that 
the strategy of the EU is not non-imitable, 
and that what has worked against the 
policies of EU may not put a terminating 
stamp on the presence of other actors in 
Mercosur member countries:  

“EU exports to MERCOSUR 
increased more than MERCOSUR exports 
to EU and while MERCOSUR exports 
primary products to EU, the latter exports 
high and medium technology manufactures 
to MERCOSUR; secondly, despite the 
relevance of EU as import source for these 
categories of goods, EU looses market 
shares on behalf of the sub-regional import 
sources; finally, MERCOSUR looses 
market shares in EU as well, although the 
EU becomes less important compared to 
other export markets, such as MERCOSUR 
itself and Asia”1. 

Without much toil, the export 
targets convenient as far Mercosur is 
concerned are not un-foundable. Now, they 
are actually making a ferocious comeback. 
 Mercosur still is a market can be 
flooded with foreign investments. The 
hankered partners are the ones that do not 
condition an economic rapprochement with 
a normative standard behavior in which a 
certain partner has to be circumscribed2. 

                                                 
1 Mariela  Arenas, Op. cit. 
2 The acceptance of the EU as a trade partner, 
despite the conditionalities imposed by interaction, 
was not a spontaneous one, nor one which has been 
made with a declaratory stance; 
The biological impulse of Latin America was, as 
we can deduct from the scientific literature, for 
economic openness – with reference to the post-
dictatorial period;  
We consider that in the case of Latin America the 
idea of trade opening came much easier than in the 
case of Southeast Asia;   
We insert this example as both regions graph a 
colonial past, but also economic practices, based on 
import substitution strategies –strategies that have 
outlived a dictatorial onset;  
Nevertheless, in the case of Latin America, the final 
associating versions with actors of varied 
provenance, can be put into practice with a higher 
flexibility than in the case of Southeast Asia; 
 We attribute this fact to the generation of financial 
assistance that US has promoted with the Latin 
American states; 

The final versions of the EU-
Mercosur association are suffering from a 
stark disproportion. 

 But, the structural manner in which 
EU, as well as Mercosur are carved as 
actors, lengthens a much deeper attention 
to the EU-Mercosur trade relations:  

“The EU and the Mercosur are 
probably the only two real regional 
integration processes in the world that are 
trying to establish common 
markets/customs unions or even more 
ambitious forms of economic integration.  

Most other forms of economic 
integration at best add up to free trade 
areas, or if they do go beyond that level 
they tend to be too small to make an 
impact on the global level of trade.  

Both the EU and Mercosur are 
pursuing forms of political integration and 
developing other areas of non-trade co-
operation and integration. Both are based 
on an institutional structure/community-
based approach. 

 Both came forth from a long period 
of rivalry and tension. In these respects one 
could expect that the EU and Mercosur 
would seek each other out as natural allies 
in integration. However, there are also 
important differences”3.  

The present article cannot confer 
exceptional sentences for the future of the 
EU-Mercosur trade relations.  

We cannot possibly say if there are 
actors that can be taken in comutation, 
individualized, or virtually taken together, 
whose presence make the current state of 
affairs to repeat hazarding effects.  

In the following, we will present 
the immanent factors of both Mercosur and 
EU policies, for the trade relation between 
the two of them. 

                                                 
3 A.M. Klom, Association Negotiations Between 
The Mercosur and the European Union – Rivalling 
Western Hemisphere Integration or Supporting 
Southern Cone Integration?, Paper Prepared for the 
Workshop Dollars, Democracy and Trade: 
External Influence on Economic Integration in the 
Americas, Los Angeles, California, May 18th, The 
Pacific Council on International Relations (Los 
Angeles), The Center for Applied Policy Research 
(Munich), 2000; 
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In just translations – especially, in 
the way it unfolds from the point of view 
of this article – the retarding factors of the 
development of the EU-Mercosur trade 
relations, from Mercosur`s angle, are the 
following: 
� Intra-Mercosur tendencies towards 
the destruction of a multiple-look action of 
Mercosur, in all fields, especially in the 
economic field; 

 The noble enthusiasm for the 
creation of a regional solidarity from the 
beginning has not been foretelling enough 
for the valuable understanding of the 
decisional turbulences that may appear. 

Mercosur is an organism that 
functions within an inter-governmental 
tenancy. Intra-regional trade in Mercosur 
has been liberalized, but not fully. 

There are sensitive-sector ares in 
which the Mercosur member states wish to 
retain a stable sovereign monopole1. In the 
planning the interior structures of 
Mercosur, Brazil had a strong say. 

 In 1994, through the Brazil 
Protocol, dispute-settlement remains 
constrained by intergovernmental 
interventions, especially from the part of 
domestic structures. 

 Brazil had opposed back then for 
the introduction of a supranational 
mechanism to which the member states can 
turn to when divergences occur. 

                                                 
1 However, this want does not create a perpetual 
blockade of the decision-making mechanisms; 
 When it becomes blocking, by the vote of one or 
more member, then issues regarding the reactive 
functionality come about; 
 In the actual conditions, there are not many 
repairing remedies of these preferences; 
The purpose of the decisional intergovernmental 
balance is the eradication of the situation where one 
member or a group of members controls the 
interests of another;  
 However, we consider that, for the time being the 
decisional veto within Mercosur has to be 
maintained;  
Even though the interests of the smaller states can 
be breached by the interference of the bigger ones – 
Argentina and Brazil, the smaller ones have a 
reference point to turn to;  
This is a reciprocal overview that each Mercosur 
member state can have upon the others and vice-
versa; 

Brazil was not the member state 
type to make pressures when its interests 
were represented through intermediarie.  

On the contrary, being the largest 
economy in Mercosur, Brazil would rather 
have a much more direct way for the 
gathering of intra-Mercosur advantages. 
Rejoicing of a certain degree of autonomy 
in Mercosur, Brazil pays attention to any 
form of trade relation in Latin America 
whose ropes it can muster.  

Brazil ratified a trade agreement 
with the countries of the Andean Pact and 
is a promoter of the Conference of the 
Countries of South America.  

Likewise, Brazil has ratified a trade 
pact in the automotive field, turning the 
role of Mercosur in the economic field into 
quite an abstract one. Brazil, as we have 
shown, gravitates towards international 
regional integration organisms, which 
have, in the light of variable conditions, 
alike features with Mercosur. 

Then, what will be the viability of 
Mercosur for its member states, taking into 
account the fact that its central role is to 
provide solutions to the economic 
problems, with a loosely determined 
political dimension?  

The imperfect common market that 
Mercosur coordinates is due to the desire 
of Mercosur member states to exercise as 
much independence as possible. 

 Plenty of economic sectors have 
not been associated to preferential tariffs. 
Certainly, the liberalization process will 
prevent the occurrence of counterbalancing 
of trade association endeavors with third 
states2. 

In addition to these arguments, 
Mercosur has failed to permanently 
guarantee of an environment welcoming of 
economic policies, in their communitarian 
form.   

                                                 
2 If some sectors have been excepted from 
liberalization, they cannot be used in the association 
agreements with third states;  
The sectors that are still protected by the national 
economies will be exposed to the global economy, 
first and foremost, through the bilateral agreements;  
The bilateral action of Mercosur can function 
contraproductively in this case;  
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Mercosur does not ye have a 
unified budget, which it can dispose of, 
without restrictions. The liberalization 
procedure is targeted to end in 2013 for the 
products that do not require special 
measures of protection. The products 
belonging to sensitive economic sectors 
can be liberalized in 2014. 
� The dysfunction of Mercosur`s 
constitutive structures: The strategies and 
actions within Mercosur are mobilized by 
a Council of a Common Market, A Group 
for a Common Market (at the 
ambassadorial level), Technical 
Committees, a Comercial Committee, 
Working Groups, Ad-Hoc Groups;  

The pure political level of 
Mercosur`s institutional structure is 
represented by: the Common 
Parliamentary Commission, the Economic 
and Social Forum, and the Mercosur 
Secretariat.  

The development of political 
engagements was not a priority for the 
Mercosur leaders. 

The economic and political 
interests have to be taken together, for the 
elimination of residual uncertainty that 
might equate disadvantages; The road to 
creating a free trade area is troublesome.  
� The regency of 
intergovernamentalism: The fact that 
Mercosur is an intergovernmental body is 
not conducive quite as such to the 
scarcities that Mercosur has to function 
within; 

Nevertheless, a larger prefiguring 
capacity is required, so that the national 
interests and objectives do not influence, as 
much as they do the trade association 
initiatives of Mercosur. 

 A generic upshot of these 
arguments can also be found in the 
postponing of the creation of a Mercosur 
Parliament. From the perspective of the 
European Union, we can invoke a re-
evaluation of this configuration of factors:  
� The lack of the desire to perfect the 
bilateral agreements with the Mercosur 
member states and of reconstituting them, 
based on feelings of responsibility and 
duty;  

Presently, the European Union does 
not have the same creative capacity to 
produce economic engagements with the 
Mercosur member states.  

However, the Mercosur states are 
not bearers of a normative and interaction 
education that is not compatible with the 
status of development that the bilateral 
interactions with the European Union are 
jotting.  

Also, the case might be that EU has 
lost interest in grading the normative 
infringements of the Mercosur states – 
when and in the occasions that they are 
produced.  

The Mercosur states did not oppose 
resistance to the cognitive systems of other 
actors that have economically penetrated 
the region.  

Other states of Latin America have 
acted rapidly in exchanging inter-regional 
communications with different actors, 
interested in the economic potential of 
Latin America. 

For example, the implementation of 
a trade trilateral Chile-New Zealand- 
Singapore is a touchstone; Mexico is a 
choice for extra-regional initiatives for the 
creation of free trade agreements. 

Nevertheless, the economic potency 
of Latin America, from the viewpoint of 
the regroup of the component actors, 
remains Mercosur. EU risks to be 
positioned in the long list of trade partners 
of Mercosur in a position that does not 
honor its status. EU cannot afford to lose 
Latin America. 
� The inadvertence of the elimination 
of the Mercosur member states from the 
System of Special Preferences of the 
European Union; This decision is intensely 
contemplated by the European Union;  

The system represents a facilitating 
factor for the developing countries for the 
engaging of trade relations. 

 If Brazil can no longer be 
considered a developing country, the other 
Mercosur countries could determine, by 
profit-making ratios, tariff reductions, 
offered by the EU. Of course, Brazil is 
Latin America`s powerhouse and 
economic giant;  
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Nonetheless, every analysis on 
Brazil depends on the point of view 
adopted; The same gradual approach must 
be adopted by EU, in relation to all 
Mercosur states. 
� The maintaining of the agriculture 
sector on the list of sectors that should be 
liberalized, but with tariff reductions for 
sensitive goods;  

An anguishing problem, for many 
EU countries, was the liberalization of the 
agriculture sector in Mercosur, considering 
the dumping products of the Mercosur 
countries,  that would invade the European 
markets. 

Nevertheless, as the economist of 
Inter-American Development Bank, Paolo 
Giordano, mentions – the elimination of 
the agriculture sector from the list of 
liberalized sectors – would not bring for 
neither one of the parties strong welfare 
gains1; 

With certainty, from the angle of 
view of both parties, needed safety 
measures that can alter for good the 
shakiness of the situation, have to be 
included for the elevation of a EU-
Mercosur free trade area.  

The authors decided to use only the 
above-specified ones, as only on them 
qualitative reflectors have not been focused 
and as they are penetrating enough for not 
being considered mere debatable issues in 
the future. 
 
III. Concluding Remarks – The Results 
of the Trade Associations between EU 
and Mercosur 
 Traditionally, the economic relation 
between the North and South of the 
international system is one influenced by 
the hegemonic way in which the Northern 
state mined a surge of economic 
advantages from the economic interactions 
with the Southern state.  

In the present moment, the ultra-
connectivity of the global economy needs 

                                                 
1 Quoted in: Jamie Hancock The Future of the EU-
Mercosur Free Trade Agreement, ”Journal of 
Political Inquiry”, New York University, Vol.5, 
No.5, 2012. 
 

integrationist evolutions between the North 
and the South.  

EU and Mercosur, as well as the 
trade relation between the two, are 
interesting because of their rarity: a union 
through connectedness and through the 
enthusiasm shown by one of these actors to 
this kind of abutting initiatives.  

If are to take into account all the 
simulation models for the future, the EU-
Mercosur Free Trade Area is unrealizable, 
however, this time, compared to the past, 
both parties have drawn a losing ticket if 
such a projected outcome is to come true. 
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Rațiune politică realistă vs. Gândirea 
etică idealistă în actualele relații 
internaționale 

Încheierea Războiului Rece  a 
marcat o schimbare fundamentală a 
modului în care interacţionează marile 
puteri dând o  nouă speranţă concepţiilor 
optimiste asupra relaţiilor internaţionale. 
Astfel susţinătorii idealismului politic 
consideră că scena internaţională a intrat 
într-o perioadă în care sunt puţine şanse ca 
puterile importante să se angajeze într-o 
competiţie legată de securitate, darămite de 
război, care a devenit o activitate desuetă.1 
Mai mult decât atât putem vorbi chiar de 
“sfârşitul istoriei”2. 

Această perspectivă sugerează că 
marile puteri nu se mai privesc unele pe 
celelalte ca potenţiali rivali militari, ci ca 
membri ai marii familii de naţiuni numită 
comunitate internaţională. Perspectivele de 
cooperare abundă în aceasta lume nouă în 
care, după toate posibilităţile, marile puteri 
vor avea parte de multă prosperitate şi 
pace. Totuşi dincolo de aceste viziuni 
idealiste întrebarea care rămâne este dacă 
putem vorbi despre pace şi moralitate 
politică în cadrul relaţiilor internaţionale 
sau războiul dintre marile puteri şi 
competiţia pentru securitate vor continua 
să domine şi în perioada următoare scena 
internaţională? 

Concepţiile optimiste asupra 
relaţiilor internaţionale tind să încurajeze o 
viziune ideală asupra oamenilor, naţiunilor 
şi statelor. Este vorba de o viziune 
pozitivă, ce accentuează educabilitatea 
omului, posibilitatea eliminării violenţei şi 
agresivităţii, progresul civilizaţiei, 
dezvoltarea cooperării benefice dintre 
popoare, posibilitatea comunicării şi 
înţelegerii dintre acestea, compatibilităţile 
şi interesele reciproce etc3. Pornind de la 
                                                 
1 John J. Mearsheimer, Tragedia politicii de forţă, 
realismul ofensiv şi lupta pentru putere, Editura 
Antet, București, 2003,  p. 7 
2 Vezi Francis Fukuyama,  The End of History?, 
„The National Interest”, nr. 16, 1989, pp. 3-18, 
articol pe baza căruia a apărut Francis Fukuyama, 
The End of History and the Last Man, Free Press, 
New York, 1992 
3 Adrian Paul Iliescu, Etică socială şi politică, 
Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2007 

această viziune despre om şi extrapolând,  
toate statele sunt capabile de progres, de 
cooperare paşnică pe baze normate, de 
conducere şi conduită democratică, de 
respectarea angajamentelor, de realizarea 
unor compromisuri reciproc avantajoase, 
de consens etc., natura relaţiilor dintre ele 
nu este conflictul, ci cooperarea. 

Idealismul politic tinde să 
promoveze în practica politică, dezvoltarea  
organismelor internaţionale, a sistemului 
de tratate şi de garantare a securităţii 
colective pentru dezvoltarea legislaţiei 
internaţionale şi a mecanismelor de 
implementare a ei, pentru mecanisme 
paşnice de soluţionare a conflictelor, 
pentru cooperare şi educaţie 
internaţionalistă, etc.  

În directă opoziţie cu idealismul, 
realismul politic aderă la principii privind 
natura umană prin care omul este o fiinţă 
egocentristă, și indiferent cât de mult ar 
progresa, rămâne dominată de setea de 
putere şi nevoia de a domina. În aceste 
condiţii și politica internaţională a fost 
întotdeauna o afacere nemiloasă și 
periculoasă și are toate şansele să rămână 
aşa.  

Atâta timp cât nu toate statele au 
atins sau ating acelaşi nivel de dezvoltare 
şi progres, acelaşi nivel de organizare, 
conducere şi conduită democratică, relaţiile 
dintre ele rămân marcate preponderent, 
decisiv, de concurenţa dintre ele, de o luptă 
pentru putere şi dominaţie, de conflict; 
cooperarea, deşi posibilă în anumite 
contexte, nu este elementul pe care să se 
poată fundamenta securitatea naţională sau 
internaţională, statele fiind inapte de a-şi 
subordona interesele naţionale egoiste unor 
scopuri benefice generale pe plan 
internaţional. Cooperarea este uneori 
preferabilă conflictului, dar adesea 
conflictul este inevitabil şi decisiv – 
capacitatea de a câştiga conflictele este 
deci factorul primordial al dezvoltării 
naţionale şi garanţia securităţii naţionale; 
nici un stat nu se poate baza pe încrederea 
în bunacredinţă, spiritul paşnic, prietenia 
altor state, ci trebuie să se bazeze pe 
propria forţă de apărare sau dominaţie; 
pacea nu este un obiectiv suprem, deoarece 
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interesul naţional impune adesea soluţii 
nepaşnice, de forţă, la problemele naţionale 
sau internaţionale; relaţiile internaţionale 
nu vor putea fi niciodată aşezate exclusiv 
pe baze legale şi morale, căci raporturile de 
forţă (militară, economică, politică) vor 
decide întotdeauna în cele mai importante 
chestiuni; raţiunea nu poate deci să 
prevaleze totdeauna sau sistematic, valorile 
comune, binele comun, sunt de multe ori 
inexistente sau insuficiente, pacea, evitarea 
conflictelor şi daunelor, compromisul, 
avantajul reciproc, negocierea, 
reglementările consensuale fiind deseori 
impracticabile1. 

Cu alte cuvinte scopul dominant al 
fiecărui stat este de a-și maximiza 
siguranţa naţională și proporţia din avuţia 
mondială, ceea ce înseamnă dobândirea de 
putere pe seama altor state și combaterea 
rivalilor hotărâţi să câştige putere pe seama 
ei.  

Doar că marile puteri nu se 
străduiesc doar să ocupe un loc mai bun în 
competiţia cu celelalte state ci ţelul lor 
fundamental este de a obţine hegemonia, 
adică de a deveni singura mare putere din 
sistem deoarece nici un alt stat nu poate 
ameninţa serios o asemenea putere. Deci 
dorinţa de a avea mai multă putere nu 
dispare decât dacă un stat atinge scopul 
ultim al hegemoniei, astfel încât lumea este 
condamnată la o competiţie eterna între 
marile puteri. 

Pe de altă parte deciziile şi strategia 
politică nu poate fi înlocuită prin 
moralitate și nici politicienii prin teologi și 
moralişti. 

Idealiştii trebuie să observe ca o 
subordonare completă a politicii în fața 
eticii contravine autonomiei politicii și 
duce la iraţionalitate. Calcularea puterii și a 
intereselor nu pot fi neglijate și se impune 
adoptarea unor măsuri moderate. 

Dar realiştii nu trebuie să ignore 
faptul că detaşarea completă a politicii de 
morală violează valoarea universală a 
acesteia şi duce la imoralism. În faţa unei 
politici externe militarizate este nevoie de 
o responsabilitate etică. Criteriul suprem, 
                                                 
1 Adrian Paul Iliescu, Op. cit., p. 302 

chiar şi pentru acţiunea politică, nu trebuie 
să fie realitatea, ce poate însemna şi 
bestialitate în politică, ci umanitatea.  

O etică a responsabilității 
presupune atât o convingere, dar urmarește 
și prevederea consecințelor și își asumă 
responsabilitatea pentru ele. Astfel putem 
spune că viitorul politicii internationale 
este de a combina în mod convingător 
rațiunea politicii realiste moderne cu 
gândirea etică a politicii idealiste. 
 
Intervențiile umanitare din perspectiva 
obiecțiilor etice 

Intervenţia umanitară este subiect 
de polemică în zilele noastre. Unii cred că 
încalcă legea, în timp ce alţii o consideră 
legală. Cei dintâi insistă pe dificultatea de 
a universaliza intervenţia, argumentând că 
scopurile Naţiunilor Unite se subordonează 
prncipiului de menţinere a păcii şi 
securităţii, iar Carta ONU susţine 
neamestecul în afacerile interne ale 
statelor. Intervenţioniştii, pe de altă parte, 
sunt de părere că statele nu pot rămâne 
pasive la acte de violare a drepturilor 
omului şi că pacea şi securitatea sunt la fel 
de importante ca protejarea drepturilor 
omului. Mai mult, însăşi violările 
sistematice ale drepturilor omului pot fi 
văzute ca ameninţări pentru pacea 
internaţională, intrând în prevederile 
Capitolului VII  al Cartei ONU.2 

În societatea internaţională din 
zilele noastre neintervenţia este norma de 
bază. Întrebarea în jurul căreia se 
structurează această lucrare este în ce 
măsură este legitimată intervenţia 
umanitară dacă se consideră că aceasta este 
în contradicţie cu principiul suveranităţii, 
chiar în cazurile în care guvernele violează 
masiv drepturile cetăţenilor lor, iar statele 
sunt măcinate de război civil şi haos.  

În perioada care a urmat sfârşitului 
Războiului Rece, problema intervenţiilor 
umanitare a început să ocupe un loc foarte 

                                                 
2 United Nations, United Nations Charter – 
Chapter VII, Actions with respect to threats to the 
Peace, Breaches of the Peace, and acts of 
Agression la 
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.s
html  (01.05.2014). 
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important în dezbaterile privind rolul eticii 
în afacerile internaţionale. Întrebări privind 
violarea suveranităţii statelor şi în special 
folosirea forţei armate au fost centrul 
dezbaterilor privind moralitatea 
intervenţiei umanitare. 

Considerăm că o astfel de abordare 
din perspectivă etică este în măsură de a 
lărgi spectrul discuţiei, fapt absolut necesar 
în noul context al relaţiilor internaţionale 
marcate de fenomenul globalizării. 

Aşadar, în termeni etici, intervenţia 
umanitară opune în esenţă 
responsabilitatea de a proteja şi promova 
drepturile omului faţă de respectarea 
suveranităţii statelor, ca bază a ordinii 
internaţionale.1 Acest conflict este defapt 
încorporat în cei doi piloni ai legii şi 
ordinii internaţionale, Carta ONU şi 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului.2 

Potrivit celor care susţin intervenţia 
umanitară, accentul crescut asupra 
universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor 
omului are influenţă asupra cerinţelor din 
punct de vedere moral asupra comunităţii 
internaţionale. Se poate vorbi astfel şi 
despre o legitimitate morală a acţiunilor 
unor organizaţii internaţionale, aşa cum 
este Amnesty International. Statele au 
datoria morală de a nu rămâne indiferente 
la suferinţa umană.  

Preocuparea este aceea de a 
demonstra şi de a putea verifica în ce 
măsură intervenţia umanitară nu este doar 
o nouă justificare pentru militarismul care 
afectează astăzi structurile politice. 

Un al doilea aspect priveşte 
legalitatea folosirii forţei armate pentru a 
implementa respectarea drepturilor omului 
acolo unde acestea au fost încălcate. Aşa 
cum s-a văzut, de cele mai multe ori 
folosirea forţei militare nu face decât să 

                                                 
1 Stanley Hoffmann, The Debate About 
Intervention, în Chaster A. Crocker, Fen Osler 
Hampson, Pamela All, Turbulent Peace: The 
Challenges of Managing International Conflict, 
United States Institute of Peace Press, Washington 
DC, 2001, p. 277 
2 Noam Chomsky, The New Military Humanism: 
Lessons From Kosovo, Editura Pluto, Londra, 1999, 
p.73 

agraveze situaţia, crescând numărul 
victimelor. Folosirea armelor în astfel de 
situaţii constituie  elementul central al 
criticilor anti-militariste sau pacifiste, iar 
cerinţele care ţin de păstrarea păcii şi 
securităţii internaţionale sunt folosite 
pentru a justifica intervenţia umanitară, 
aceasta implică necesitatea prezervării 
legislaţiei internaţionale şi nu faptul că 
astfel de acţiuni ar fi o ameninţare la 
ordinea internaţională. 

De fapt, în literatura de specialitate 
s-a ajuns la concluzia că astfel de temeri nu 
mai sunt de actualitate, ele erau invocate 
cu mai mult succes în perioada Războiului 
Rece.3 O problemă de actualitate o 
reprezintă lipsa de înţelegere între guverne, 
adică neconcordanţa punctelor de vedere 
ale membrilor permanenţi ai Consiliului de 
Securitate în privinţa intervenţiilor 
umanitare. Unele state pun la îndoială 
necesitatea ca intervenţiile de acest gen să 
fie aprobate de către Consiliul de 
Securitate pentru a fi legale. Problema a 
luat amploare începând cu campania 
NATO împotriva Serbiei din 1999, iar 
discuţiile s-au intensificat de la Adunarea 
Generală ONU din septembrie 1999.4 În 
replică, s-a sugerat că suveranitatea 
naţională a fost înlocuită cu o “suveranitate 
populară”, care este întruchipată de 
drepturile fiecărui individ în parte. 
Implicaţiile unei astfel de poziţii se referă 
la faptul că guverne sau lideri 
nedemocratici au violat „suveranitatea 
populară” iar intervenţiile unilaterale nu au 
încălcat suveranitatea, ci dimpotrivă au 
susţinut-o şi reinstaurat-o.5 Un astfel de 
argument este de multe ori însoţit de 
argumentul suveranităţii statale. Stanley 
Hoffmann a observat însă că ultimii ani au 
adus „o liberalizare a drepturilor şi 
obligaţiilor statelor şi indivizilor, inclusiv 
în privinţa suveranităţii, accentul punându-

                                                 
3 Simon Chesterman, Just War or Just Peace? 
Humanitarian Intervention and International Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 129  
4 Nicholas Wheeler, Review Article – Humanitarian 
Intervention After Kosovo: Emergent Norm, Moral 
Duty or the Coming Anarchy?,  „International 
Affairs”,  vol. 77, nr. 1, ianuarie 2001,  p.258 
5 Simon Chesterman, Op.cit., p. 91 
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se mai mult pe respectarea şi promovarea 
drepturilor şi libertăţilor indivizilor. ”1  

Condiţiile exercitării unei 
intervenţii armate unilaterale trebuie 
stabilite în funcţie de unele criterii 
obiective, precum drepturile încălcate, 
mijloacele de intervenţie utilizate, 
amploarea acţiunilor militare în timp şi 
spaţiu, toate acestea fiind deosebit de utile 
în definirea adevăratului scop al 
intervenţiei, dincolo de intenţii care nu vor 
fi decât „nobile”, „umanitare” şi 
„dezinteresate”.2 În cele mai multe cazuri, 
invocarea motivelor umanitare a fost doar 
o parte a argumentării statelor care au 
încercat să-şi justifice recurgerea la forţă. 

Chiar dacă dispune de legitimitate, 
o intervenţie umanitară armată unilaterală a 
statelor poate avea o puternică justificare 
morală, dar rămâne lipsită de bază juridică. 
Consiliul de Securitate şi-a păstrat pentru 
sine dreptul de intervenţie armată 
umanitară, uneori autorizând o coaliţie de 
state, să execute mandatul conferit. 
 
Studiu de caz: Etică, NATO  și 
intervenție umanitară în Kosovo  

Înfiinţat prin Tratatul Atlanticului 
de Nord, la 4 aprilie 1949, NATO s-a 
impus în domeniul relaţiilor internaţionale 
ca organizaţie politico-militară care a fost 
destinată menţinerii păcii şi apărării 
independenţei statelor componente, 
dispunând de-a lungul deceniilor de o forţă 
militară defensivă impresionantă, capabilă 
să răspundă cu promptitudine atacurilor 
oricărei forţe exterioare. Dacă până la 
destrămarea sistemului statelor comuniste 
din Centrul şi Estul Europei rolul şi 
misiunile Alianţei au rămas în general 
aceleaşi, în cursul deceniului 1990-2000 
NATO începe o nouă etapă a evoluţiei sale 
în care noile provocări generate de 
accelerarea fenomenului globalizării 
precum şi escaladarea conflictelor de 
natură etnico-religioasă din spaţiul 

                                                 
1 Stanley Hoffmann, Op. cit., p. 275 
2 Iulia Moţoc, Interpréter la guerre, Editura Babel, 
Bucureşti, 1997, pp. 247-248: „Egoismul statal 
fiind un fapt bine stabilit în politica internaţională, 
rămâne clar că o intervenţie armată dezinteresată e 
o utopie.” 

european vor determina o reconfigurare a 
strategiei şi misiunilor „noului NATO” pe 
arena internaţională. Această schimbare de 
„atitudine” a Alianţei a fost posibilă 
datorită dipariţiei sistemului bipolar, a 
transformării relaţiilor de putere la nivel 
global în care rolul de unic hegemon a fost 
„preluat” de SUA, stat care a rămas 
singura superputere globală şi, evident, cea 
mai importantă putere economică şi 
militară din cadrul NATO3.  

Încă din prima parte a ultimului 
deceniu al secolului trecut s-a lărgit aria de 
„aspecte inedite” ale domeniului securităţii 
la care Alianţa Nord-Atlantică era chemată 
să găsescă soluţii, mai ales în privinţa 
efectelor care se puteau propaga în spaţiul 
de securitate al NATO datorită al unor 
„turbulenţe sociale grave” care se 
produceau în state/regiuni limitrofe 
Alianţei. Astfel, încă din primii ani ai 
acelei perioade era adusă în planul 
dezbaterilor doctrinare problematica unei 
noi viziuni strategice în care NATO era 
chemat să se afirme, tot mai mult, ca un 
actor redutabil al securităţii continentale 
dar şi ca o organizaţie capabilă, în viitor, să 
desfăşoare misiuni, pe baza unui mandat al 
unei organizaţii internaţionale, în spaţii 
îndepărtate al planetei. Din acest punct de 
vedere, alături de alte chestiuni 
semnificative care au apărut pe agenda 
organizaţiei începând cu 1990, 
problematica drepturilor omului este foarte 
importantă pentru Alianţa Nord-Atlantică, 
mai cu seamă datorită misiunilor pe care 
NATO a început să şi le asume după 
dispariţia Cortinei de Fier şi intrarea într-o 
altă etapă din punct de vedere al securităţii 
globale. Summitul NATO de la Lisabona 
desfăşurat în perioada 19-20 noiembrie 
2010 a reafirmat faptul că: „Statele 
membre NATO formează o comunitate 
unică de valori şi este angajată să apere 
principiile libertăţii individuale, 
democraţia, drepturile omului şi statul de 

                                                 
3 Eugen Lungu, NATO și respectarea drepturilor 
omului, în „Sfera Politicii”, nr. 154, la 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/154/art06-
Lungu.php, (10.04.14) 



   

353 
 

drept”1. Problematica respectării 
drepturilor omului a fost şi rămâne una 
dintre chestiunile extrem de sensibile ale 
dreptului internaţional, statele vizate pe 
această linie invocând, de fiecare dată, 
dreptul la protecţie faţă de orice ingerinţă 
externă. Extrem de controversată este şi 
dezbaterea în jurul conceptului de 
„intervenţie umanitară”, iar faptul că este 
analizată şi interpretată de numeroşi 
specialişti în dreptul internaţional la 
„pachet” cu conceptele de suveranitate şi 
integritate teritorială ale statului unde au 
loc încălcări ale acestor drepturi face ca 
această chestiune să rămănă deschisă 
dezbaterii şi interpretării: „Eforturile de a 
promova drepturile omului sunt criticate de 
obicei de guverne care au scoruri slabe în 
respectarea lor şi care le consideră amestec 
în treburile interne”2.  

Datorită procesului de globalizare 
ale cărui consecinţe au început să se simtă 
tot mai accentuat începând cu anii 90, a 
noilor riscuri şi ameninţări la adresa 
securităţii internaţionale generate de acest 
fenomen dar şi datorită transformărilor 
spectaculoase care au avut loc pe 
continentul european după încheierea 
confruntării dintre Est şi Vest, NATO a 
fost nevoit să-şi adapteze strategiile la noul 
mediu global de securitate. Astfel nu mai 
reprezintă o necunoscută pentru nimeni 
faptul că „Lumea este mai interconectată şi 
mai interdependentă decât oricând. 
Abuzurile unor guverne faţă de cetăţenii 
săi pot aprinde conflictele etnice, pot 
submina normele moraleale ale decenţei şi 
pot ameninţa pacea şi stabilitatea 
comunităţii internaţionale”3. Acesta este 
unul dintre argumentele care au stat la baza 
noii viziuni de transformare a NATO încă 
din primii ani după incheierea Razboiului 
Rece. 
                                                 
1 Strategic Concept for the Defence and Security of 
the Members of the North Atlantic Treaty 
Organisation, 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-
2010-eng.pdf, (13.12.2013) 
2 Joshua S Goldstein şi Jon C. Pevehouse, Relaţii 
internaţionale, traducere de Andreea-Ioana 
Cozianu, Elena Farca şi Adriana Straub, Polirom, 
Iaşi, 2008, p. 379. 
3 Ibidem, 380. 

Responsabilitatea de a proteja 
vieţile şi a promova bunăstarea cetăţenilor 
săi revine în primul rând statului suveran. 
Cu toate acestea, există un deficit de 
responsabilitate în situaţia în care statul se 
dovedeşte incapabil de a-şi îndeplini 
obligaţiile faţă de cetăţenii săi, sau dacă el 
însuşi devine sursa violenţei şi a 
abuzurilor. 

La ora actuală încă se mai discută 
în ce măsură acest gol de responsabilitate 
poate fi preluat de agenţi din afara statului 
respectiv şi dacă da, de către cine, sub ce 
autoritate şi în ce circumstanţe. 
Responsabilitatea a revenit, începând cu 
secolul al XX- lea, Naţiunilor Unite și 
NATO. Dacă Rwanda în 1994 reprezintă 
un exemplu pentru inacţiune internaţională 
în faţa genocidului, Kosovo în 1999 a 
ridicat multe întrebări privind consecinţele 
acţiunii atunci când comunitatea 
internaţională este divizată în faţa dramei 
umane. 

Criza din Kosovo şi înfiinţarea unei 
forţe militare care să menţină pacea au 
reintrodus o veche întrebare în relaţiile 
internaţionale: este justificată intervenţia în 
forţă a unui stat împotriva altui stat pe 
motivul violării drepturilor omului şi a 
normelor umanitare? 

Intervenţia NATO  nu a primit 
aprobarea Consiliului de Securitate. 
Motivul pentru care nici nu s-a cerut o 
astfel de aprobare a pornit de la temerea 
unui veto, temere confirmată în cele din 
urmă. După începerea acţiunii NATO, 
reprezentantul Federaţiei Ruse a propus o 
rezoluţie prin care Consiliul de Securitate 
să declare intervenţia NATO ilegală şi să 
ceară încheierea acesteia. Rezoluţia a fost 
susţinută de trei membri ai Consiliului de 
Securitate, Rusia, China şi Belarus, dar a 
fost respinsă de ceilalţi doisprezece. 

S-a considerat că toate mijloacele 
legale de rezolvarea paşnică a crizei 
fuseseră epuizate şi că, dacă s-ar fi aşteptat 
mai mult, criza umanitară ar fi fost 
prelungită inutil.   

Există două asumpţii privind 
conflictul armat din Kosovo. Una este de 
natură instituţională şi cealalaltă umanitară 
și etică. La nivel umanitar, anumite 
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guverne (în special cel al Statelor Unite şi 
cel al Marii Britanii) şi NATO s-au 
prezentat opiniei publice ca actori ai 
protecţiei umanitare, însă cu două feţe: una 
capabilă de acţiune militară pentru a 
proteja drepturile omului, iar cealaltă, 
responsabilă de construcţia şi menţinerea 
taberelor de refugiaţi. 

Anumite aspecte au fost puse în 
discuţie. În primul rând, criza umanitară a 
fost agravată de folosirea forţei. Pe de altă 
parte, folosirea forţei este incompatibilă cu 
protecţia umanitară, iar NATO, spre 
deosebire de ONU, avea interese 
particulare în acest caz. Tocmai caracterul 
dual al intervenţiei NATO ne face să 
credem că, în esenţă, această situaţie nu 
poate fi considerată umanitară. 

Acţiunea militară împotriva 
Kosovo marchează un moment important 
în evoluţia discuţiilor internaţionale 
privind problema intervenţiei umanitare 
după 1945. Intervenţia Forţelor Aliate a 
fost motivată pe faptul că, în ciuda 
principiului suveranităţii, gravitatea 
crimelor din Kosovo impune folosirea 
forţei armate.1 

Problema care apare este în ce 
moment noţiunea de intervenţie umanitară 
a ajuns să motiveze folosirea forţei şi să fie 
asociată cu aceasta. Considerăm că eroarea 
constă în aceea că, de cele mai multe ori, în 
astfel de situaţii, care necesită intervenţia 
rapidă, nu se mai stabilşte exact şi de la 
bun început în ce va consta această 
intervenţie. Umanitarianismul ajunge, din 
păcate, să fie o raţiune în sine şi o 
motivaţie care susţine orice fel de metodă 
de a interveni, fie ea în forţă sau nu, atâta 
timp cât scopul este umanitar. 

Tocmai această ambiguitate lasă 
loc pentru intervenţii armate mai mult sau 
mai puţin legitime, ducând în cele din 
urmă la distorsionări grave în ceea ce 
priveşte sensul real al sintagmei 
„intervenţie umanitară”. Chiar în condiţiile 
unui blocaj politic în Consiliul de 
Securitate, rămâne deschisă întrebarea 
                                                 
1 Independent International Commission on 
Kosovo, Kosovo Report. Conflict. International 
Response. Lessons Learned, Oxford University 
Press, Oxford, 2000. 

privind legalitatea și moralitatea 
intervenţiei NATO în Kosovo. La 
momentul respectiv, aceasta părea singura 
alternativă viabilă, iar susţinătorii 
intervenţiei sugerează chiar că practica 
ONU nu a făcut decât să genereze mai 
multă flexibilitate şi permisivitate în 
interpretarea textelor internaţionale cu 
privire la folosirea forţei. Fiecare caz de 
folosire a forţei trebuie interpretat în 
contextul în care a avut loc.  

Situaţia din Kosovo ameninţa să 
genereze instabilitate şi pentru ţările 
învecinate (Macedonia, Albania, Bulgaria), 
astfel că intervenţia NATO  se încadra în 
prevederile Capitolului VII al Cartei 
ONU.2 

Alţi susţinători ai NATO şi ai 
folosirii forţei arată că, în mare parte, Carta 
ONU nu mai corespunde realităţilor 
actuale, dominate de conflict interstatal. 
Mai mult, se insistă pe ideea că există o 
prioritate morală de a preveni genocidul, 
chiar acolo unde Consiliul de Securitate nu 
poate găsi un consens politic. Majoritatea 
susţinătorilor NATO au evitat să prezinte 
situaţia din Kosovo ca pe un precedent care 
să legitimeze viitoare intervenţii în forţă, 
mulţumindu-se să o catalogheze ca pe o 
excepţie nefericită, dar necesară. 

 
Concluzii 

Se poate într-adevăr considera că 
forţa este un principiu acceptat? De către 
cine şi în ce condiţii? Când este drept să se 
răspundă teroriştilor cu teroare, să se 
bombardeze pentru drepturile omului, să se 
ucidă pentru a opri crimele împotriva 
umanităţii? S-a hotărât că forţa poate fi 
folosită în circumstanţe extreme pentru a 
evita drame umane, dar chiar şi această 
frază aduce cu sine multe întrebări. Când 
pot fi circumstanţele extreme? Cine decide 
câtă forţă se poate folosi? 

Atunci când, în cercurile 
internaţionale s-a pus întrebarea dacă 
bombardarea Serbiei de către NATO a fost 
legală, George Robertson, pe atunci 

                                                 
2 United Nations, Op. cit., la 
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.s
html  (01.04.2014). 
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Ministrul britanic al Apărării, a răspuns: 
„Nu avem nici o îndoială că NATO 
acţionează în limitele impuse de dreptul 
internaţional. Justificarea legală se bazează 
pe principiul acceptat că forţa poate fi 
folosită în circumstanţe extreme pentru a 
evita dezastre.”1 Astfel mesajul transmis 
prin presă a dat un răspuns celor care 
contestau intervenţia NATO în Iugoslavia 
şi a dus la o sensibilizare a opiniei publice 
faţă de atrocităţile ce se petreceau acolo. 

Aceste întrebări se pun în condiţiile 
în care recursul la forţă în numele 
umanităţii a fost folosit de nenumărate ori 
pentru a susţine interese fie ale unor state, 
fie ale unor dictatori. Un exemplu este cel 
oferit de Hitler, care şi-a motivat invazia în 
Cehoslovacia prin protejarea minorităţii 
germane, iar apoi invazia Poloniei s-a 
făcut, potrivit aceluiaşi personaj, tot pentru 
a salva minoritatea germană de atrocităţile 
la care era supusă de către polonezi. Acesta 
este doar un exemplu, dar problema care se 
pune aici nu este cea legată de existenţa 
legilor, ci de felul în care acestea se aplică. 

Cu toate acestea, „excepţia” 
Kosovo există ca un precedent contestat, 
însă care trebuie analizat în relaţie cu o 
serie de efecte internaţionale care au 
influenţat cursul evenimentelor. În acest 
sens, ne referim şi la lipsa de reacţie a 
ONU, justificată printr-un veto anticipat și 
a acțiunii NATO fără mandat internațional. 
O astfel de anticipare este subiectivă şi 
conjuncturală şi nu poate justifica 
inacţiunea. 
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Perspectiva unei singure  societăţi 

umane mondiale a existat dintotdeauna, din 
timpul lui homo sapiens, însă ocazia nu a 
apărut  de multă vreme. Lumea a devint în 
aspectele importante un singur sistem 
social, ca rezultat al dezvoltării legăturilor 
de interdependenţă care afectează acum pe 
fiecare dintre noi. Sistemul global nu este 
doar un mediu în interiorul căruia se 
dezvoltă şi evoluează societăţile 
particulare. Legăturile sociale, economice 
şi politice care traversează graniţele dintre 
state condiţionează în mod decisiv soarta 
celor care trăiesc în fiecare dintre ele. 
Termenul general folosit pentru a 
caracteriza această interdependenţă 

crescândă a societăţii umane este acela de 
globalizare 

Mult timp globalizarea a fost 
cunoscută sub numele de ,,americanizare” 
deoarece globalizarea promova 
deschiderea economică, liberalizarea 
comerţului, circulaţia liberă a capitalului, 
adică ceea ce era pe placul unei economii 
puternice, competitive, cum este cea 
americană. Primele efecte ale globalizării 
au consolidat percepţia iniţială. Creşterea 
clivajului dintre ţările dezvoltate şi cele în 
curs de dezvoltare, adică celor care li se 
cerea să se liberalizeze, le-a oferit cel mai 
convingător argument contestatarilor 
globalizării: noul process promovează 
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interesele celor puternici; state sau firme. 
De aici si întrebarea: cum se putea apăra o 
ţară în curs de dezvoltare în faţa coloşilor, 
a multinaţionalelor, mai ales că, potrivit 
perceptului fundamental al globalizării, 
respectiva ţară nici nu putea să recurgă la 
instrumentul tradiţional în această privinţă- 
bariera vamală?1 Se pare că acestea vor 
duce la o evoluţie implacabilă a lumii: cei 
bogaţi vor devin şi mai bogaţi, iar cei 
săraci, şi mai săraci. 

Globalizarea  nu este doar tot mai 
prezentă în viaţa noastră, ci are o relevanţă 
şi o importanţă crescândă în numeroase 
probleme şi procese generale, printre care: 
inegalitatea dintre ţări şi zone ale globului, 
inegalitatea între clasele sociale, 
inegalitatea de gen, democratizare şi altele. 
Impactul este vizibil la orice nivel, dar este 
mai evident şi accentuat în domeniul 
economic, în activitatea companiilor 
transnaţionale şi a organizaţiilor 
internaţionale: OMC, FMI, Banca 
Mondială.  

Peter Schatzer afirma că: ,,secolul 
XXI va fi era migraţiei”2, putem spune că 
în prezent ne confruntăm cu diferite tipuri 
de migraţii, pe măsură ce lumea în care 
trăim devine tot mai mult un ,,global 
village” şi mobilitatea oamenilor creşte. 
Migraţia este o trăsătură caracteristică 
specie umane ce a jucat un rol important în 
geografia globului, în istoria şi economia 
multor state, a contribuit la creşterea 
economiei mondiale, la evoluţia statelor şi 
societăţilor şi a îmbogăţit culturile şi 
civilizaţia. După cum spunea şi Peter 
Stalker: ,,Intr-o lume cu învingători şi 
învinşi, cei din urmă nu dispar pur şi 
simplu, ci caută un alt loc unde să 
meargă.”3, putem spune că migraţia 
internaţională a devenit în contextual 
globalizării unul dintre factorii cheie care 

                                                 
1 Paul Dobrescu, Viclenia globalizării. Asaltul 
asupra puterii americane, Institutul European, Iaşi, 
2010, p.15 
2 Peter Schatzer, Global Migration Trends-An Era 
of International Migration, Penha Longa, Portugal, 
2001, p.45 
3 Peter Stalker, Workers without Frontieres. The 
Impact of Globalization in International Migration, 
Lynne Rienner Publishers, Inc, U.S.A, 2000, p.23 

modelează lumea.  Migraţia joacă un rol 
important în cadrul procesului global 
actual de schimbări sociale, economice şi 
politice, contribuie la transformarea 
persoanelor care emigrează, a societăţiilor 
primitoare şi a celor pe care le părăsesc.  
 Fiecare etapă istorică şi mai toate 
civilizaţiile au cunoscut variate forme de 
mobilitate spaţială, deci migraţia, în variate 
ipostaze, tinde să fie o constantă a specie 
umane.  

Migrația are multiple implicaţii 
sociale. De la procesul decizional de 
deplasare efectivă şi încorporarea în 
diferite structuri de destinaţie, 
interacţiunile sociale joacă un rol 
semnificativ. Prin reţelele sociale, adică 
prin interacţiunile sociale mediatice, 
migranţii pot obţine informaţii şi resurse 
materiale care le facilitează atât deplasarea 
cât şi procesul de adaptare la condiţiile din 
ţara de destinaţie.  

Creşterea numărului  populaţiei 
este un motiv pentru care numărul 
migranţilor se mareşte: în perioada 1985-
1990 populaţia lumii a crescut în medie 
anuală cu 1,7%, iar creşterea medie anuală 
a migranţilor a fost de 2,6%.4 In prezent, la 
nivel mondial se înregistrează circa 200 de 
milioane de imigranţi (3% din populaţia 
globului)5, de aceea un număr tot mai mare 
de state au adoptat acte legislative, au 
constituit strucuri şi au încheiat acorduri de 
cooperare în domeniul migraţiei. 
 Un alt aspect ar fi cel al creşterii 
dependenţei de migraţie, cât şi a 
problemelor implicate de imigranţi şi 
migraţie. In ceea ce priveşte dependenţa, 
aceasta este valabilă atât pentru ţările de 
origine, cat şi pentru ţările de destinţie ale 
migratiei. Astfel că în ţările de origine 
există comunităţi locale şi uneori înreaga 
economie naţională care depinde intr-o 
anumită măsură de sumele de bani trimise 
acasă de către emigranţi.  De exemplu, în 
cazul Romăniei, volumul remiterilor (sume 
de bani trimise acasă de migranţi), pe anul 
2007 a fost evaluat la 7,2 miliarde de euro, 

                                                 
4 IOM, World Migration Report, United Nations: 
International Organization for Migration, 2000, p. 5 
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cifră care reperezintă aproximativ  6% din 
PIB-ul României pe anul respectiv.1  Dar 
în acelaşi timp există şi o altă faţă  a 
acestui proces care este reprezentată de 
dependenţa de migraţie a economiilor şi 
societăţilor care primesc un număr mare de 
imigranţi. Imigranţii, necalificaţi sau cu o 
calificare medie, reprezintă o sursă de forţă 
de muncă ieftină, contribuind la 
menţinerea unor preţuri mici şi la crearea 
de profituri substanţiale în anumite 
sectoare: construcţii, agricultură. 
  
Cauze ale migraţiei internaţionale  
 Migraţia internaţională reprezintă o 
dimensiune important a globalizării, iar 
dinamica sa este tot mai conectată la 
modificările survenite în structurile sociale 
şi în economia globală.2 Acest fenomen al 
migraţiei internaţionale afectează în 
prezent toate zonele lumii, iar motivaţiile şi 
mijloacele de a migra sunt mai numeroase 
decât oricând în istoria omenirii. Mai jos 
voi exemplifica câteva dintre acestea: 
1. Creşterea disparităţilor regionale3. 

Potrivit raportului din 2005 al ONU, în 
timp ce în ţările dezvoltate Indicele 
Dezvoltării Umane, (acest indice 
ierarhizează ţările lumii după o 
combinaţie de trei vectori: venituri, 
sănătate şi educaţie), a crescut, la nivelul 
unora dintre  ţările în curs de dezvoltare 
s-a înregistrat o diminuare fără precedent 
a acestui indicator. Un număr de 18 ţări 
au avut un în 2005 un IDU mai mic decât 
aveau în 19804. 

2. Presiunea demografică5. In timp ce în 
majoritatea ţărilor dezvoltate numărul 
populaţiei înregistrează o tendinţă 
descrescătoare, în ţările sărace tendinţa 

                                                 
1 Sursă pentru cuantumul PIB pentru 2007, 
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 
(04.04.2012) 
2 Ionel Stoica, Tentaţia migraţiei - necesitate şi 
oportunitate într-o lume globalizată, Ed. Militară, 
Bucureşti, 2011, p.54 
3 George Erdeli, Liliana Dumitrache, Geografia 
populaţiei, Editura Corint, Bucureşti, 2001, p.129 
4 Human Development Index, 
http://hdr.undp.org/statistics/. 
5 Vasile Cucu, Geografia populaţiei şi aşezărilor 
umane, Ed.a II-a revizuită, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, p.128. 

este inversă.O astfel de evoluţie, 
combinată cu nivelul ridicat de săracie şi 
cu inegalităţile crescânde intre venituri, a 
creat premisele intensificării migraţiei 
internaţionale.  

3. Criza globală a locurilor de muncă.6 
Dacă în ţările dezvoltate şomajul s-a 
redus în ultimii ani, în cele în dezvoltare 
acesta a rămas stabil sau chiar a crescut 
ca urmare a restructurării economice. 
Cea mai ridicată rată a somajului se 
înregistrează în Orientul Mijlociu şi 
Africa (12%), comparative cu 6% în 
unele ţări industrializate.7 

4. Segmentarea pieţelor muncii în ţările 
dezvoltate8. Fenomenul s-a produs 
preponderent în acele sectoare de 
actvitate în care populaţia autohtonă a 
refuzat activităţiel slab plătite sau cu grad 
ridicat de risc, care au fost astfel 
îndeplinite de imigranţi 

5. Catastrofele naturale şi dezastrele 
ecologice au determinat şi determină şi în 
prezent oamenii să emigreze în căutarea 
unor condiţii de viaţă şi de muncă mai 
prielnice. 

6. Descoperirea de noi resurse naturale. 
Motivată de nevoia de consum sau de 
dorinţa de a avea mai mult decât alţii, 
descoperirea de noi resurse naturale a 
constituit frecvent în istoria omenirii un 
motiv pentru migraţie.9 

7. Deteriorarea mediului politic în unele 
ţări, conflicte armate şi ciocniri 
interetnice. Fluxurile migraţionale nu 
depind doar de condiţiile economice ale 
unei ţări ci şi de regimurile politice ale 
acestora. Oamenii preferă să trăiască în 

                                                 
6 Khalid Koser, Dimensions and Dynamics of 
Contemporary International Migration, Paper 
prepared for the conference on Workers without 
borders: Rethinking economic migration, 
Maastricht Graduate School of Governance, 18 
March 2008, p.7, 
http://www.bookings.edu/papers/2008/~/media/File
s/rc/papers/2008/0314_migration_koser/0314_migr
ation_koser.pdf. (04.04.2012) 
7 Khalid Koser, Op.cit., pp.5-10 
8 Ionel Stoica, Op.cit., p.56 
9 Silviu Neguţ (coordinator), Gheorghe Vlăsceanu, 
Bebe Negoescu, Florina Bran, Claudia Popescu, 
Liviu Bogdan Vlad, Marius-Cristian Neacşu, 
Geografia economic mondială, Editura Meteor 
Press, Bucureşti,2003, pp.227-228 
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ţări în care libertatea de exprimare şi 
drepturile omului sunt exprimate şi 
respectate. 

Aceasta a fost situaţia în 
majoritatea ţăriilor europene fost 
comuniste, în care elitele părăseau ţările de 
origine şi solicitau azil politic în Occident. 

 
 

Consecinţele migraţiei asupra ţărilor- 
sursă 
 Guvernele multor ţări în curs de 
dezvoltare încurajează, explicit sau 
implicit, migratia forţei de muncă din 
diferite motive: emigrarea oferă locuri de 
muncă, uneori bine plătite, persoanelor 
care nu işi găsescu un loc de muncă în 
propria ţară, sau celor care caută un loc de 
trai mai bun decât în ţara de origine. Dar 
există şi ţări în care sistemele educaţionale 
produc un număr mult mai mare de 
specialişti decât au nevoie economiile lor 
(India, Sri Lanka, Egipt, Filipine).1 
Migraţia ajută la reducerea şomajului în 
aceste ţări şi, implicit, la reducerea 
presiunii sociale asupa guvernelor acestora. 
Se pot întâlni şi cazuri în care guvernele 
anumitor ţări incurajează emigrarea 
anumitor grupuri etnice sau a disidenţilor 
politici. 
 Este important de menţionat si de 
subliniat faptul că emigrarea pe scară largă 
are costuri importante: ţările de origine 
pierd posibilitatea de a conta pe proprii 
cetăţeni în procesul intern de producţie, dar 
în schimb primesc alte beneficii. Este cert 
faptul că emigrarea are anumite costuri, dar 
în realitate fenomenul presupune 
întotdeauna un compromis, iar aceste 
dependenţe negative (lipsa de resurse în 
ţările de origine ale migratiei) şi cele 
pozitive (beneficiile imigraţiei în ţările de 
destinaţie) fac ca migraţia să persiste şi, 
într-un anumit sens, să devină propria ei 
cauză: regiunile de origine sunt dependente 
de remiteri iar economiile ţărilor de 
imigrare de profiturile aduse de imigraţie şi 
imigranţi. 
 Analizând consecinţele economice 
ale migraţiei asupra ţărilor-sursă observăm 

                                                 
1 Ionel Stoica, Op. cit. p.65  

că totul se concentrează asupra ideii de 
dezvoltare şi creştere economic a acestor 
ţări. Migraţia şi dezvoltarea se influenţează 
reciproc, iar aceste influenţe nu sunt 
întotdeauna predictibile. Pe termen lung, 
dezvoltarea economică rapidă în ţările 
sărace poate avea ca rezultat reducerea 
presiunilor asupra migraţiei. Creşterea 
economică creează noi locuri de muncă, 
oferă forţei de muncă oportunităţi mai 
bune de angajare, iar guvernelor, resurse 
necesare pentru investiţii în educaţie, 
sănătate, infrastrucură şi servicii sociale, 
reduce diferenţele intre veniturile 
înregistrate în ţările dezvoltate şi cele în 
dezvoltare, toate acestea readucând dorinţa 
de emigrare în aceste ţări.2  Putem totuşi 
afirma că, dezvoltarea economică are ca 
efect creşterea tendinţei de emigrare.  
 In continuare voi prezenta câteva 
aspecte-cheie care afectează relaţia dintre 
migraţie şi dezvoltare în cazul ţărilor sursă:  
- Impactul remiterilor migranţilor asupra 
ţărilor receptoare. Importanţa remiterilor 
migranţilor a crescut mult în acest nou 
context politic internaţional, dar şi ca 
urmare a creşterii semnificative a celor 
orientate spre ţările dezvoltate. In anul 
2006, 74,5% din totalul remiterilor la nivel 
mondial a ajuns în aceste ţări. Principalele 
ţări ale remiterilor sunt: India, Franţa, 
Mexic şi Filipine, iar principalii furnizori 
sunt: SUA, Arabia Saudită, Germania şi 
Elveţia.3 
- Impactul remiterilor asupra economiilor 
receptoare. Remiterile au devenit o sursă 
importantă de finanţare a proiectelor de 
dezvoltare în ţările receptoare, acestea sunt 
semnificativ mai mari în ţările cu venituri 
mici şi medii decât în ţările cu venituri mai 
mari. In cazul unora dintre dintre ţările cu 
tradiţie îndelungată în domeniul migratiei, 
aceste venituri constituie o parte 
importanţă din economia lor. 
 Urmărind cercetările efectuate în 
acest domeniu, observăm că volumul 
remiterilor depinde de caracteristicile 

                                                 
2 Ibidem, p.67 
3 Sursa: World Bank, Migration and Remittances 
Handbook, 2006, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1
574071406020173 (04.04.2012) 
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imigranţilor: vârstă, educatie, ocupaţie, 
locul de muncă, gen, mărimea familiei, 
situaţia familială şi statutul lor, de 
capacitatea lor de a economisi, de 
motivaţiile lor de a remite, durata 
migraţiei, volumul fluxurilor migraţionale, 
etc. 
 Fondul ONU pentru populaţie arată 
că remiterile au un impact important 
asupra sărăciei. Putem da ca exemplu 
Nicaragua unde mai mult de 60% din cele 
22 000 de familii care au scăpat de sărăcie 
între anii 1998 şi 2001 au avut un membru 
care a lucrat în străinătate. Conform 
experţilor Băncii Mondiale, remiterile 
imigranţilor din Yemen, Nicaragua, El 
Salvador, Eritreea, Jamaica sau Iordania au 
crescut PIB-ul acestor  au crescut PIB-ul 
acestor ţări cu mai mult de 10% în anul 
2000.1 
 Remiterile nu au însă numai efecte 
pozitive asupra economiilor sursă ale 
migraţiei. Dacă generează o cerere mai 
mare decât cea la care poate răspunde 
economia naţională şi dacă această cerere 
se răsfrânge asupra bunurilor 
necomerciale, remiterile au efect 
inflaţionist. In Egipt, spre exemplu, 
preţurile la terenurile agricole au crescut în 
perioada 1980-1986 cu 600% datorită 
remiterilor.2  In acelaşi timp fluxurile 
financiare massive şi susţinute pot 
influenţa rara de schimb a monedei 
naţionale (în sensul aprecierii acesteia), 
ceea ce afectează nivelul veniturilor din 
exporturi. 
 In concluzie, impactul migraţiei 
asupra dezvoltării economice a ţărilor 
receptoare depinde de context. Atunci când 
imigranţii sunt necalificaţi sau slab 
calificaţi, bunăstarea ţării, sursă a migraţiei 
creşte, iar dacă cei care emigrează sunt 
calificaţi şi dacă emigraţia este însoţită de 
capital, efectul remiterilor depinde de 

                                                 
1 Alejandra Cox Edwards, Manuelita Ureta, 
International Migratuion, Remittances, and 
Schooling: Evidence from El Salvador, în ,,Journal 
of Development Economics”, Vol.72, Nr.2, 2003, 
pp.429-461. 
2 Alexandra Delcea, International migration and 
remittances, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 
pp.77-78 

raportul capital/ muncă în ţara sursă a 
migraţiei: atunci când acest raport râmâne 
neschimbat sau creşte, efectul remiterilor 
este pozitiv pentru aceste ţări, dacă acest 
raport scade, efectul asupra bunăstării este 
nedeterminat sau chiar negativ.3  
 Efectele economice ale migraţiei au 
fost îndelung studiate, dar cele sociale au 
beneficiat de o atenţie mai redusă din 
partea cercetătorilor, deşi nu sunt mai puţin 
importante. Efectele sociale ale migraţiei 
internaţionale vizează în special modificări 
în compoziţia familiilor rămase acasă şi în 
tradiţiile vieţii de familie, separarea 
membriilor acestora, abandonarea 
persoanelor vârstinice şi chiar a copiilor. 
Copii sunt cei care suferă cel mai mult ca 
urmare a absenţei taţilor sau mamelor, dar 
şi persoanele vârstnice care şi-au pierdut 
sprijinul familiei. Uneori sunt situaţii când 
ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, iar copiii sunt lăsaţi în grija 
bunicilor sau a altor rude. Aceşti copii care 
dispun de bani si sunt uneori lipsiţi de 
educaţia părinţilor devin tot mai răsfăţaţi, 
mai indisciplinaţi, ignoră educaţia primită 
de la şcoală şi de la rude şi aleg în final un 
anturaj nepotrivit. Exista însă şi situaţii 
pozitive, când emigranţii investesc bani în 
educaţia copiilor. 
 
Consecinţele migraţiei forţei de muncă 
înalt calificate şi calificate 
 Asociat cu migraţia internaţională 
dinspre ţările mai puţin dezvoltate spre 
ţările mai dezvoltate, ,,exodul creierelor” a 
constituit şi rămâne în continuare un 
subiect de dezbatere cu privire la 
consecinţele sale asupra dezvoltării sociale 
şi economice. 
 In ultimele decade s-a conturat 
tendinţă de a atrage oamenii de ştiinţă şi 
alte cadre înalt calificate în vederea 
menţinerii avansului tehnico-ştiinţific pe 
plan mondial. In prezent aproximativ 51% 
dintre medicii care profesează în SUA şi-
au făcut studiile în afara acestei ţări şi 
aproximativ 26% dintre ingineri şi 
                                                 
3 M.G. Quibria, International Migration, 
Remittances and Income Distribution, in ,,Bulletin 
of Economic Research”, Blackwell Publishing, 
vol.49(1) January 1997, pp.29-46 
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cercetători sunt formaţi in state latino-
americane sau afro-asiatice.1   
 Potrivit experţilor Fondului 
Monetar Internaţional, volumul actual al 
,,migraţiei creierelor” dinspre statele mai 
puţin dezvoltate catre cele mai dezvoltate 
este de aproximativ 12,9 milioane de 
personae, dintre care 7 milioane în SUA, 
iar 5,9 milioane în celelalte state membre 
OECD.2 
 Efectele negative ale exodului 
creierelor pot fi resimţite atât de ţările în 
dezvoltare, cât şi de cele dezvoltate. In 
cazul ţărilor dezvoltate  riscul este unul 
redus, deşi nu poate fi negat; aceste ţări 
chiar dacă pierd o parte din personalul 
calificat, au capacitatea de a-şi acoperi 
deficicitul de muncă instruită atrăgând alţi 
emigranţi din ţările în curs de dezvoltare. 
 Consecinţele sunt mai importante în 
cazul ţărilor în dezvoltare. Migraţia 
creierelor afectează cel mai mult ţările din 
America Centrală, Africa subsahariană şi 
Asia de Sud şi Est. Cel mai probabil pentru 
aceste regiuni această tendinţă de emigrare 
se va menţine pe termen lung. Pentru ţările 
în dezvoltare, efectele migraţiei creierelor 
se fac simţite pe multiple planuri deoarece 
imigranţii au fost întotdeauna printre 
persoanele întreprinzătoare ale societăţii în 
care trăiau. Persoanele talentate şi 
întreprinzătoare sunt cele care creează, de 
regulă, locuri de muncă şi aduc în final 
prosperitate pentru ceilalţi conaţionali, 
pornesc afaceri, creează locuri de muncă şi 
cresc productivitatea. De aceea, atunci 
când emigrează, aceştia privează ţara de 
origine atât de prezenţa lor cât şi de 
experienţa şi cunoştinţele lor. 
 Una dintre consecinţele negative 
ale migraţiei creierelor pentru ţările in 
dezvoltare constă în faptul că investiţiile în 
educarea migranţilor în cazul acestor ţări, 
nu duce la creştere economică, dacă un 
număr mare de personae calificate părăsesc 
aceste ţări. 

                                                 
1 Alexandru Ungureanu, Ionel Muntele, Geografia 
Popolaţiei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006, 
pp.249-256. 
2 http://www.oecd.org/unitedstates, (04.04.2012) 

 Unii specialişti3 au arătat că 
imigranţii calificaţi au tendinţa de a remite 
mai puţin decât cei necalificaţi sau slab 
calificaţi, ceea ce arată că efectele negative 
ale migraţiei creierelor nu pot fi 
compensate prin remiterile migranţilor. 
Putem avea în vedere faptul că această 
categorie de imigranţi nu are tendinţa de a 
investi în ţara de origine ci în statutul lor şi 
exclusiv în ţara de destinaţie, dacă aceştia 
au tendinţa de a emigra pe termen lung sau 
d. efinitiv. 
 Migraţia creierelor poate reduce sau 
accentua inegalitatea dintre ţările sărace şi 
cele bogate iar acest lucru depinde de 
modul în care sunt redistribuite (sau nu) 
câştigurile din acest tip de migraţie. 
 Imigranţii aduc cu ei ideologii, 
norme comportamentale, culture, concepţii 
despre cetăţenie şi stat care diferă de cele 
ale societăţii în care emigrează. Din aceste 
motive migraţia masivă a persoanelor, şi 
odată cu acestea a culturilor şi valorilor, 
dincolo de graniţele în interiorul cărora s-
au format, este percepută uneori ca având 
un potenţial destabilizator la adresa 
comunităţilor tradiţionale care compun 
naţiunile şi ca un factor care atacă însăşi 
esenţa statului naţiune.4  
 Globalizarea generează dualitatea 
acumulării economice copleşitoare şi 
dinamica relocării capitalului productiv. 
Astfel apar şi se dezvoltă aşa-numitele 
oraşe globale, caracterizate de acumularea, 
concentrarea unor servicii ştiinţifice, 
tehnologice şi financiare. Aceste schimbări 
structurale ale economiei globale şi 
poziţionarea statelor naţionale faţă de 
aceasta pot explica o parte din noile 
dinamici migratorii, în care statele 
naţionale pot fi văzute ca având o 
capacitate diminuată, dar totuşi existentă, 
în a genera şi/sau controla migrţaia 
internaţională.  

                                                 
3 Riccardo Faini, Skilled Migration, FDI and 
Human Capital Investement, Discussion Paper 
No.2795, May 2007 
4 Judith Gans, Citizenship in the context of 
globalization, 
http://udallcenter.arizona.edu/immigration/publicati
ons/ Citizenship%20and%20 Globalization.pdf 
(04.04.2012) 
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MOTTO: ”If one wants to understand the ways in 
which different places and faiths have interacted 

with one another then the legacies of cultural, 
political, and economic dominance and resistance 

have to be appreciated.” 
Klaus Dodds 

 
 

Since its earliest appearance in the 
1960s, the concept ‘globalization’ has been 

used to describe a process driven by 
multiple forces and creating a system of its 
own. This system is characterized by 
global economic, political, cultural and 
environmental interconnections and flows 
that make many of currently existing 
borders and boundaries irrelevant. As an 
overwhelming process, globalization is 
about shifting forms of human contact 
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while the researcher has to pay close 
attention to shifting perceptions of time 
and space, that is he should give particular 
significance to historical analysis and the 
reconfiguration of social and cultural space 
as globalization means, in fact, a 
movement towards greater 
interdependence and integration1. 
 Some attempts have been made to 
identify the essential qualities or 
characteristics which lie at the core of the 
process: 
1. Globalization involves the creation of 

new and the multiplications of existing 
social networks and activities that 
increasingly overcome traditional, 
political, economic, cultural and 
geographical boundaries (satellite news 
corporations). 

2. Social relations and interdependencies 
are expanded and stretched (the 
European Union). 

3. Globalization means the intensification 
and acceleration of social exchanges 
(the internet). As a result of this 
intensification of world wide social 
relations – local happenings are shaped 
by events occurring far away, and vice-
versa. Thus, the seemingly opposing 
processes of globalization and 
localization actually imply each other. 
The ‘local’ and the ‘global’ form the 
end points of a special continuum 
whose central portion is marked by the 
‘national’ and the ‘regional’. The 
phrase that globalization compresses 
time and space means that things are 
getting faster and distances are 
shrinking dramatically. As the Spanish 
sociologist Manuel Castells has pointed 
out: the current rise of the global 
‘network society’ would not have been 
possible without a technological 
revolution – one that has been powered 
chiefly by the rapid development of 
new information and transportation 
technologies. Proceeding at an ever 
accelerating pace, these innovations are 

                                                 
1 Manfred B. Steger, Globalization, Oxford 
University Press, Oxford, 2003, p.70 

reshaping the social landscape of 
human life2. 

4. The creation, expansion, and the 
intensification of social 
interconnections and interdependencies 
do not occur merely on a material level 
as globalization, being a process, also 
involves the level of human 
consciousness. As a result, people 
become increasingly conscious of 
growing manifestations of social 
interdependence and the striking 
acceleration of social interactions. 
Their awareness of the receding 
importance of geographical, political, 
social, economic and cultural 
boundaries, and distances fosters a 
keen sense of becoming part of a global 
whole. Reinforced on a daily basis, 
these persistent experiences of global 
interdependence gradually change 
people’s individual and collective 
identities, and thus dramatically impact 
the way they act in the world3. 

In the present context of 
globalization when we refer to identity, we 
either refer to individual or collective 
forms of identity; the latter could appear in 
the form of national identity, pan-regional 
identity, or sub-national identity. The 
Dutch political scientist, Peter van Ham 
writing in ‘Foreign Affairs’ contends that 
questions of image building and 
representation had become paramount, 
with a profound shift in the international 
political paradigm, in what he termed ‘a 
move from the modern world of 
geopolitics and power to the post-modern 
world of images and influence’ 4. 

Every day political leaders and 
journalists draw upon geopolitical 
traditions, visual cultures and national 
histories to articulate and consolidate a 
sense of national identity or a purpose as a 
shared sense of history and geography 
often appears more problematic than 
political elites care to believe. From this 
point of view, some Balkan countries, 
                                                 
2 Ibidem, p.95 
3 Ibidem, p.96 
4 Klaus Dodds, Geopolitics, Oxford University 
Press, Oxford, 2007, p.113 
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Romania included, seem to be 
experiencing a sense of national identity 
crisis and role in their own European 
continent and the wider world. 

As identities are not always 
territorially bounded, sometimes they 
transcend the existing mosaic of states and 
their national boundaries. Europe provides 
one such example and the 1957 Treaty of 
Rome and its antecedents are significant in 
this regard. Scared by the experiences of 
devastating world wars, European political 
figures particularly in France and 
Germany, such as Jean Monnet and 
Konrad Adenauer, were instrumental in 
initiating a political, economic, social and 
cultural process designed to promote 
European cooperation and eventual 
integration. For West Germany, recovering 
from the losses imposed by two global 
conflicts and territorial partition, the Treaty 
of Rome was not just about promoting 
European integration, it was also further 
evidence that the country sought to re-
imagine itself as an integral part of a 
democratic part of Europe and, as it turned 
out, a geostrategic ally of the United 
States1. 

While the experiences of the 
Second World War provided the rationale 
for this project of European integration, the 
geographical definition of membership was 
more troubling: 
- Who could join this new economic 

club? 
- Where did Europe begin and end? 
- Did member countries have to be 

predominantly Christian in national 
ethos and outlook? 

Turkey’s entry into the European 
Union remains mired in controversy as 
some later members such as Austria have 
articulated fears that this populous country 
will place considerable economic, political, 
and cultural strains on the existing 
membership. Lurking beneath debates over 
labour movements, economic 
opportunities, human rights and political 
integration, critics in Turkey and beyond 
believe there is a fundamental cultural 

                                                 
1 Ibidem, p.115 

anxiety concerning the integration of 
Muslims into a Europe that already 
possesses substantial Muslim communities 
in France, Germany and Britain2. If 
accepted within the European Union, 
Turkey also provides other Europeans with 
opportunities to reflect on what it means to 
be European, modern and western, 
promoting integration, tolerance, peace and 
democracy. 
 Cultural debates over the 
geographical extents of Europe haunt many 
narratives of national identity and pan-
regional expressions; the flow of people 
both inside the European Union and 
outside, has frequently provoked anxieties 
about who is European and who is not. 
British newspapers warned that Britain 
would be ‘swamped’ as Easter Europeans 
migrated to Britain in search of work 
opportunities. As with the immigration 
from the so-called New Commonwealth in 
the 1950s and 1960s, some commentators 
claimed that the country was on the verge 
of being overwhelmed by people who were 
not ‘like us’. In fact, Britain has always 
been shaped by waves of immigrants.3 
 While many have been critical of 
EU institutions and its incapacity to 
generate and effective sense of purpose 
and pan-European identity, it is necessary 
to consider how the EU has encouraged 
new expressions of national identity. The 
role of the EU is particularly interesting 
because it, as a pan-European organization, 
plays a decisive role in shaping cultural 
claims to a European identity. With the 
Baltic countries ( Estonia, Lithuania and 
Latvia), as well as with those in south-east 
Europe (Romania and Bulgaria at least), 
membership of the European Union was 
seen as an important part of the 
transformative process which would allow 
these states to re-imagine themselves as 
‘European’, and less bound up with the 
former communist bloc.4 The membership 
of the EU continues to expand and in doing 

                                                 
2 Ibidem. p.117 
3 John Pinder, Simon Usherwood, The European 
Union, Oxford University Press, Oxford, 2007, 
p.130 
4 Ibidem, p.131 
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so, the EU becomes less geographically 
defined by Western European states and 
therefore more internally differentiated. 
Each new member is supposed to define its 
collective cultural identity within the larger 
context of Western culture and, at the same 
time, to develop a new collective European 
identity which in time is to diminish 
existing political and cultural barriers. As 
the result of a continuous dialogue between 
the member states of the Union, ‘European 
people’ will share cultural, political and 
ideological elements reflecting unique and 
distinct socio and psychological space 
within which the values and meaning of 
being European cannot be ignored.1 
 In our part of Europe, the two 
previously mentioned processes are 
extremely active, directing external and 
internal factors towards an either positive 
or a negative evolution. The concept of 
Balkanisation has been used mostly with a 
negative connotation, when referring to 
Middle Ages conflicts, the Ottoman 
dominance, the Balkan wars and especially 
after the collapse of the European 
communism in 1989-1991. Since this 
moment the Balkans have been more at the 
forefront of European and world affairs 
than any time since the First World War. 
This tormented area has seen: 
- The first preventive deployment of UN 

forced along the Macedonian forces in 
1992; 

- The first use of UN peace keepers in 
mainland Europe; 

- The first shots fired in anger by NATO 
in 1994; 

- And tragically both the highest 
casualties in any European massacre (at 
Srebrenica in July 1995), and the 
greatest number of displaced persons in 
Europe since the Second World War; 

- It has witnessed the return, as Prime 
Minister, of an exiled king.2 

The centre of international attention 
was the collapse of the Yugoslav 
federation from which four new states 
emerged: Slovenia, Croatia, Bosnia and 

                                                 
1 Ibidem. p.132 
2 Klaus Dodds, Op. cit., p. 120 

Herzegovina, and Macedonia (with 
conflict, except for Macedonia). In 1999, 
external force was used in the early stages 
of a new conflict, this time in Kosovo, a 
part of Serbia inhabited mostly by 
Albanians, which is now a state of its 
own.3 

Political reconstruction, though at 
times difficult was much easier than 
economic regeneration. It meant the 
dismantling of the apparatus of communist 
party control, the enacting of constitutional 
guarantees of individual liberties, press 
freedom and political pluralism, and the 
dissolving of the links between the former 
ruling party and social organizations such 
as the trade unions. By the end of 1995, all 
the states of south-east Europe had, at least 
in theory, multi-party systems with 
assemblies elected by universal suffrage.4 

Ethnic differences, which did much 
destabilize and then ruin the old Yugoslav 
federation were always a factor in Balkan 
politics. In general, ethnic tensions have 
been contained. A persistent and more 
difficult problem centres upon the gypsies, 
who are found in all Balkan states.  Most 
Balkan governments have made efforts to 
improve the lot of the gypsies, but the 
latter still find many reasons for 
complaint.5 

The political parties which emerged 
in the Balkans were of four main types: the 
former ruling communist parties; anti-
communist electoral alliances; resurrected 
parties; and new parties. Parties 
representing ethnic majorities and 
minorities appeared in all states. The 
political accommodation of minorities is a 
major contemporary demand across the 
world, filling some of the space that 
accommodation of the working classes 
occupied in most of the twentieth century, 
and constitutes powerful, if diverse, 
intellectual challenges in several parts of 
the humanities and social sciences. 6 

In spite of the communist regimes, 
which were dominant in this part of Europe 
                                                 
3 Ibidem, p.121 
4 Ibidem, p.123 
5 Manfred Steger, Op.cit., p.73 
6 Ibidem, p.75 
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for half a century, the peoples of south-
eastern Europe have preserved a sense of 
belonging to the European community. All 
of them are making the effort to solve all 
possible discrepancies existing at the 
political, economic, social and especially 
cultural levels. They are and must be 
accepted as European citizens. 

In spite of all difficulties, we do 
hope that the dialogue to which the process 
of integration is inviting all of us will be a 
real one, a dialogue based on mutual 
respect and understanding, a dialogue 
between friends who share a lot of 
common cultural elements but who still are 
able to enrich each other with new 
elements. 

   Europenisation and Balkanisation 
should be approached as a double faceted 
process which could be understood as 
spreading around local and European 
values; the dominant western values have 
been implemented in south-eastern Europe 
for centuries. Now, the dialogue to which 
the European Union has invited us is 
giving the unique chance to promote our 
traditions, values and regional identity 
while creating a new one - the European 
identity. This is already happening with the 
help of millions of workers from the 
Balkans, spread all over Europe. In spite of 
all negative connotations of the term 
“balkanisation” – we do hope that we, the 
people living in south- east Europe, are 
able at the same time to re-define our 
identity and bring to Europe our traditional 
cultural values – if the dialogue is to be 
real. As a consequence, both sides, west 
and east, will gain a lot. 

Let’s hope that the new context 
created by globalisation (europenisation 
included) will help and stimulate this 
enriching exchange of cultural values. 
Let’s hope that the mentality based on the 
‘us’ and ‘them’ segregation will be 
replaced by the one based on civic values 

and mutual respect. The cultural exchange 
of values between east and west Europe 
should include spiritual values too as such 
spiritual values (moral values included) 
have survived in this part of Europe and 
remained strong in spite of the communist 
experiment. Such values belonged to our 
European tradition and could, if accepted, 
be reinforced to Europe. Yes, we’ve been 
enriched with a lot of martyrs who died for 
no more than human and Christian dignity, 
Christian faith, and Christian values, once 
strong all over Europe. This Christian layer 
of our European civilization is still an 
important component of national identity 
in eastern European area.  

Let’s hope that the process of 
integration, based on a common historical 
tradition, mingled with geographical 
aspects and a cultural context will allow all 
European peoples contribute to redefining 
a new European identity. 
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Mentalitatea postsovietică, proprie 
generaţiilor prezente-n acele timpuri, 
căreia îi este caracteristic reacţii emoţional-
psihologice specifice unui regim autoritar, 
exprimate în prudenţă, cumpătare, 
orientare spre soluţionarea paşnică a 
conflictelor este prioritară şi în privinţa 
atitudinii oamenilor faţă de structurile 
organelor securităţii statului. Ea se distinge 
printr-un nivel înalt de scepticism şi 

reticenţă în raport cu organele securităţii 
statului, dar şi prin loialitate şi 
conformism, dînd la iveală esenţa de 
supunere a orientărilor cultural-politice a 
societăţii moldoveneşti contemporane. Pe 
de altă parte, pentru tînăra generaţie 
noţiunile de Patrie, patriotism, solidaritate 
cu politica organelor securităţii statului  
sînt vag definite sau nu reprezintă nimic. 
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Trăsăturile comportamentale 
exprimate mai sus ale cetăţenilor sunt 
explicate şi prin nevoia de securitate, care 
conform piramidei trebuinţelor formulată 
de Ab. Maslow se plasează pe al doilea 
nivel de importanţă. Într-adevăr o societate 
este echilibrată, doar dacă deţine 
sentimentul siguranţei satisfacerii nevoilor 
şi al stabilităţii, iar sursa care legitimează 
aceste sentimente este puterea de stat prin 
intermediul organelor securităţii statului.   

În cazul Republicii Moldova organele 
securităţii statului sunt structuri 
specializate ale puterii executive, menite să 
asigure, în limita competenţei lor, 
securitatea statului. Aceste instituţii au 
menirea nu doar să apere independenţa şi 
integritatea teritorială a ţării, să asigurare 
paza frontierei de stat, apărarea regimului 
constituţional, a drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legitime ale persoanei de 
atentate ilegale, ci şi să asigurare un sistem 
de măsuri de apărare a secretelor de stat. 

Sistemul organelor securităţii statului 
Republica Moldova se constituie din 
Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) 
al Republicii Moldova, Serviciul de 
Protecţie şi Pază de Stat (SPPS), Poliţia de 
Frontieră  din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, Serviciul Vamal1. 

Prezentul studiu abordează 
imaginea instituţiilor organelor  securităţii 
statului creată de la independenţa statului, 
prin intermediul reprezentărilor sociale 
despre aceste instituţii şi a comunicării 
instituţionale. 

Crearea imaginii organelor 
securităţii statului este un proces în timp, 
pentru că modificarea atitudinilor şi 
formarea unei imagini pozitive în rândul 
cetăţenilor sunt operaţii delicate şi de lungă 
durată, mai ales cînd aceasta este afectată 
de stereotipuri şi clişee imaginare 
postsovietice, dar şi de anomii reale 
specifice perioadei de tranziţie.  

Din punct de vedere ştiinţific imaginea 
este ansamblul de reprezentări ale 

                                                 
1 a se vedea: Legea nr. 619 din 31.10.1995 cu 
privire la Organele securităţii statului, publicat în 
Monitorul oficial la 13.02.1997, 
http://www.lex.justice.md/index.php?action= 
(accesat la 01.03.14) 

indivizilor care comunică despre ei şi 
despre instituţii, organizaţii. Ea face 
posibilă cristalizarea opiniilor, 
convingerilor, atitudinilor, credinţelor, care 
susţin, modifică sau resping idei şi au o 
influenţă asupra comportamentului uman.2 

Imaginea acestor instituţii în societate 
depinde de performanţa şi succesele 
obţinute de acestea în vederea realizării 
atribuţiilor şi funcţiilor sale. Totodată 
reprezentarea socială a lor este diferită în 
rîndul cetăţenilor. Spre exemplu, imaginea 
SIS-ului mai este percepută de către unele 
categorii sociale  de stereotipul “ororilor 
kgb-iste”, de “poliţia politică” a statului 
rămasă în memoria colectivă a cetăţenilor; 
iar imaginea Serviciului Vamal este 
afectată de indicii coruptibilităţii 
angajaţilor acestei instituţii şi cazuri 
concrete de neglijenţă profesională 
reflectate în mass-media. Ţinînd cont de 
specificul activităţii acestor instituţii, în 
special al Serviciului Pază şi Protecţie de 
Stat şi Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, e şi logic ca gradul de 
transparenţa al activităţii lor să difere de 
cel al Serviciului Vamal sau Poliţia de 
Frontieră.  

Imaginea instituţiilor de asigurare a 
securităţii statului este completată şi de 
interacţiunea avantajoasă cu societatea 
civilă, instituţiile de învăţămînt de profil şi 
mass-media. Percepţia asupra imaginii lor 
se constituie în mare parte din percepţia 
grupurilor sociale (muncitori, intelectuali, 
studenţi, deportaţi etc), dar şi de opiniile 
experţilor, şi mai nou ale blogerilor, care se 
transpun şi se ampretează în percepţia 
opiniei publice prin intermediul mass-
media. 

Soluţia îmbunătăţirii acestea este o 
activitate conştientă şi capabilă în 
exercitarea atribuţiilor acestor instituţii 
prin cooperare cu societatea civilă şi 
transparenţă în limitele neafectării 
funcţionale în mass-media. 

Considerăm că imaginea organelor 
securităţii statului este un complex 
constituit din istoria acestora, calitatea 

                                                 
2 Ion Chiciudean,  Gestionarea crizelor de imagine, 
Ed. Comunicare, Bucureşti, 2001 
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instituţiilor şi eficienţa activităţii lor, 
performanţele sale, stabilitatea 
instituţională, prestigiu în comunitate, 
obiectivele instituţiilor, dar şi de orizontul 
de aşteptare al comunităţii. Factorul 
principal în crearea imaginii lor este 
calitatea procesului de activitate în 
contextul domeniului de activitate, asociată 
cu calitatea angajaţilor instituţiilor, în 
special integritatea ofiţerilor, care sunt 
formatorii de imagine ai acestor instituţii. 

Vorbind despre imaginea organelor 
securităţii statului Republica Moldova, 
trebuie să menţionăm diferenţa dintre 
imaginea reală şi cea proiectată. Prima e 
cea pe care conducerea instituţiilor vrea să 
o promoveze în interiorul şi exteriorul său 
pe baza propriilor standarde şi interese. 
Aceasta poate intra, însă, în contradicţie cu 
imaginea reală. Cetăţenii se ghidează în 
opţiunile sale după imaginea propusă de 
instituţii, dar se pot confrunta cu dificultăţi 
reale din momentul cînd cunosc imaginea 
reală. Cel mai răsunător exemplu care 
implică distorsiuni ale reprezentărilor 
sociale proiectate şi cele reale despre 
instituţiile de securitate ale statului e cel 
din luna octombrie 2013 cu privire la cazul 
de corupţie la vamă: „Percheziţii la vama 
Leuşeni. 32 de angajaţi reţinuţi, zeci de mii 
de euro depistaţi de CNA”1  

Între imaginea preconizată şi cea 
reală deseori apar distorsiuni. Aceasta se 
întâmplă din diferite cauze. Una ar consta 
în alegerea nepotrivită a mijloacelor de 
articulare a imaginii. Alta ar fi ineficienţa 
ca substanţă sau formă a mesajelor menite 
să cultive o anume imagine. În acelaşi 
context am putea vorbi şi despre lipsa de 
comunicare interpretată de către public ca 
o tentativă a instituţiei de a-şi camufla 
activitatea, fapt ce, de regulă, trezeşte 
suspiciuni şi neîncredere. 

Pentru a putea crea imaginea dorită, 
precum şi a evita distorsiunile la care ne-
am referit, organele securităţii statului 
trebuie să implementeze funcţionalitatea 
strategiei de comunicare bine 

                                                 
1 http://protv.md/stiri/actualitate/descinderi-la-
frontiera-postul-vamal-leuseni-blocat-mai-multi---
178391.html  (accesat la 10.03.14) 

fundamentată. Dintre organele asigurării 
securităţii statului de o astfel de Strategie 
dispune Serviciului de Protecţie şi Pază de 
Stat2, Serviciul Vamal3 (în cadrul acestei 
instituţii documentul ia forma de Concept). 
Însuşi Poliţia de frontieră nu dispune de o 
astfel de Strategie, dar fiind o subdiviziune 
a Ministerului de Interne drept documente 
de bază de comunicare servesc planurile de 
eficientizare a comunicării poliţiei cu 
societatea civilă aprobate periodic, spre 
exemplu, Planul de eficientizare a 
comunicării poliţiei cu societatea civilă 
pentru anii 2011-2012, aprobat prin ordinul 
ministrului MAI nr. 193 din 07.07.2011.  
Serviciul de Informaţii şi Securitate, la 
Ordinul directorului SIS RM din martie 
2010, a aprobat Strategia de informare, 
promovare şi comunicare a Centrului 
Antiterorist4 – o subdiviziune a sa. 

Strategiile nominalizate sunt elaborate 
în conformitate cu un şir de acte normative 
printre care Constituţia Republicii 
Moldova, Legea securităţii statului nr.618-
XIII din 31 octombrie 1995, Legea cu 
privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de 
Stat nr.134-XVI din 13 iunie 2008, Legea 
cu privire la accesul la informaţie nr.982-
XIV din 11.05.2000, Legea privind 
transparenţa în procesul decizional nr.239-
XVI din 13.11.2008, Legea cu privire la 
protecţia datelor cu caracter personal 
nr.17-XVI din 15.02.2007, Legea presei 
nr.243-XIII din 26.10.1994, Legea cu 
privire la secretul de stat nr. 245-XVI 
din 27.11.2008, Hotărîrea Guvernului 
privind paginile oficiale ale autorităţilor 
administraţiei publice în reţeaua Internet 
nr. 188 din 03.04.2012 etc. 

Instrumentul principal de creare a 
imaginii unei instituţii este comunicarea 
instituţională. Comunicarea instituţională 

                                                 
2  http://www.spps.md/ro/comunicare/strategia-
comunicare-serviciului-protectie-si-paza-stat 
(accesat la 01.03.14) 
3 O R D I N  nr. 135-O „11” mai  2009 Cu privire 
la aprobarea Concepţiei de comunicare a Serviciul 
Vamal, 
http://www.customs.gov.md/files/.../concep.ordin.d
oc (accesat la 05.03.14) 
4 A se vedea: 
www.antiteror.sis.md/file/Strategia_CAT.doc 
(accesat la 05.03.14) 
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stă la baza constituirii identităţii, apoi a 
imaginii şi reputaţiei instituţiei publice, 
fiind un proces complex şi de durată. 
Comunicarea instituţională are ca obiect 
prezentarea instituţiei, a ansamblului 
activităţilor sale, dar şi afirmarea identităţii 
şi a imaginii, iar mai general, de a însoţi 
politica organizaţiei.  

În contextul analizei comunicării 
instituţionale a organelor securităţii statului 
Republica Moldova, cea mai potrivită 
definire ar fi cea atribuită de Pierre Zemor 
- ca prezentare a întregului organism, ca 
ansamblu de fenomene menite să reflecte 
realitatea instituţională aşa cum este ea, 
începând cu cultura organizaţională, apoi 
trecând prin diferitele registre ale 
comunicării publice (informare, formare, 
campanii de comunicare civică), înspre 
calitatea serviciilor şi gradul de încredere 
al cetăţenilor în aceste servicii, către 
identitatea vizuală şi contribuţia socială a 
respectivei instituţii la comunitatea din 
care face parte1. Suma tuturor construieşte 
o specificitate, pe care o putem numi 
identitatea instituţiei, apoi aceasta se 
cristalizează în imaginea sau credibilitatea, 
notorietatea instituţiei în cauză (după 
momentul intersecţiei cu imaginea 
transmisă şi confruntării cu imaginea 
percepută de diferite publicuri ţintă). Spre 
deosebire de Pierre Zemor, Martial 
Pasquier pune la baza comunicării 
instituţionale ansamblul activităţilor 
instituţiilor şi organizaţiilor publice ce 
vizează transmiterea şi schimbul de 
informaţii cu scopul principal de a prezenta 
şi explica deciziile şi acţiunile publice, de a 
promova legitimitatea, de a apăra valorile 
recunoscute şi de a ajuta la menţinerea 
liantului social.”2 Profesorul Constantin 
Marin susţine că comunicarea 
instituţională este direcţionată spre 
acreditarea ei complexă prin conversiunea 
identităţii în imagine instituţională, precum 
şi spre obţinerea consensului cu opinia 

                                                 
1 Pierre Zémor, Comunicarea publică, Ed. Institutul 
European, Iaşi, 2003, p.79 
2 Martial Pasquier, Communication publique, Ed. 
De Boeck, Bruxelles, 2011, p. 43 

publică în baza vocaţiei social-politice a 
instituţiei3. 

Strategiile de comunicare ale 
organelor securităţii statului la care ne-am 
referit anterior includ două tipuri de 
comunicări: comunicarea internă şi cea 
externă. Fiecare categorie necesită cerinţe 
diferite de informare, o abordare specifică 
şi resurse diferenţiate. 

Auditoriul comunicării interne îl 
constituie angajaţii acestor instituţii. 
Comunicarea internă fiind procesul prin 
intermediul căruia angajaţii fac schimb de 
informaţii, îşi coordonează activităţile în 
vederea îndeplinirii scopurilor şi este 
importantă în luarea deciziilor şi 
schimbărilor de management. Scopul 
comunicării interne este cunoaşterea de 
către angajaţi a orientărilor strategice şi 
priorităţilor instituţiei, crearea consensului 
pentru realizarea obiectivelor acesteia.  

Auditoriul comunicării externe îl 
constituie autorităţile publice centrale şi 
locale, mediul academic, organizaţiile 
neguvernamentale, publicul larg, formatori 
de opinie, mass-media, parteneri 
internaţionali (structurile internaţionale din 
domeniul securităţii statului). Comunicarea 
externă reprezintă o comunicare extra-
organizaţională prin care instituţia 
urmăreşte să-şi întărească imaginea şi să 
concentreze în jurul său un climat de 
încredere din partea publicului larg. 

Scopul comunicării externe este de a 
aduce la cunoştinţa societăţii mesajul 
despre activitatea instituţiilor, pentru a 
asigura conştientizarea de către auditoriile-
ţintă a modului de funcţionare şi 
atribuţiilor instituţiei, deciziilor adoptate, 
precum şi acordarea posibilităţilor de 
discutare a problemelor existente, de 
consultare a opiniei publice în privinţa 
acţiunilor întreprinse şi rezultatelor 
obţinute4. 

Astfel comunicarea operaţională 
internă a organelor securităţii statului 
include toate activităţile ce apar în cadrul 

                                                 
3 Marin Constantin. Comunicarea instituţională. 
CTI al FJŞC, C.C.R.E. “Presa”, Chişinău, 1998 
4 http://www.spps.md/ro/comunicare/strategia-
comunicare-serviciului-protectie-si-paza-stat 
(accesat la 15.03.14) 
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acestora pe parcursul realizării obiectivelor 
funcţionale. Formele pe care le îmbracă pot 
fi: ordine şi instrucţiuni pe care le primesc 
angajaţii; schimburi de păreri cu privire la 
procesul de muncă între aceştia; rapoarte 
referitoare la activitate, finanţare; 
memorandumuri (note interne) şi rapoarte 
zilnice.  

 La rândul său, comunicarea 
operaţională externă reprezintă toate 
activităţile de comunicare, relativ la munca 
care se desfăşoară cu persoane sau grupuri 
din afara organizaţiei,1 aceasta luând forma 
de broşuri, prospecte, scrisori; comunicate 
la radio/TV, în presă. 

În acelaşi context, comunicarea 
externă a organelor securităţii Republicii 
Moldova poate fi divizată în comunicare 
activă, prin care se înţelege ansamblul 
activităţilor de comunicare planificată şi 
realizată de instituţiile publice şi destinate 
populaţiei sau unor grupuri definite de 
persoane şi comunicarea pasivă, care 
corespunde informaţiei trimise de către 
administraţie la cererea unei persoane în 
cadrul drepturilor cu privire la accesul la 
informaţie. Spre exemplu, fiecare cetăţean 
este în drept să solicite careva informaţii de 
la instituţiile securităţii statului, dacă nu 
prejudiciază interesul operativ şi nu 
contravine legislaţiei în vigoare. 

Exemplificând comunicarea 
instituţională a Serviciului Vamal prin 
termenii lui Pierre Zémor, structurăm 
câmpul de intervenţie al acesteia prin 
cercuri concentrice.   

Primul cerc este cel interior, al 
angajaţilor Serviciului Vamal 
(comunicarea pe verticală între Director şi 
Departamentul Venituri şi control vamal şi 
Departamentul de Aplicare a legii, cât şi cu 
Direcţiile instituţiei, cât şi pe orizontală 
între angajaţii instituţiei), urmează mediul 
operaţional (micro-mediul), care este 
primordial în formarea reprezentărilor 
sociale despre Serviciul vamal şi include 
comunicarea cu mediul extern instituţiei, 
adică cetăţenii, prin punerea la dispoziţie a 

                                                 
1 Sergiu Bălaşa, Dan Vladu, ADETIM, 
http://vechi.adetim.ro/Comunicare%20Institutionala
.pdf (accesat la 11.03.14) 

datelor publice, comunicarea „personală” 
cu cetăţenii interesaţi de careva subiecte de 
interes pentru ei prin apelarea Call Center 
sau întrevederi „la ghişeu” sau de cea 
privind serviciile oferite, ca şi de relaţiile 
publice adecvate pe care le dezvoltă cu 
cetăţenii prin intermediul mass-media.  

Campaniile sau acţiunile de eveniment 
sau de durată privind activitatea Serviciului 
întăresc comunicarea inerentă relaţiilor 
operaţionale cu alte instituţii sau relaţiilor 
interne ale instituţiei şi vizează mediul 
„sectorial” (mezo-mediul). Acest nivel 
vizează atât relaţiile Serviciului Vamal cu 
alte instituţii guvernamentale, 
interministeriale sau cu instituţii omoloage 
din alte ţări,  privind asigurarea securităţii 
economice a statului, implementarea 
politicii vamale şi conduce   activităţii 
vamale. Acest cerc reprezintă câmpul 
privilegiat al justificării atribuţiilor 
instituţiilor şi al valorizării instituţionale. 
Elaborarea şi implementarea unui sistem 
de management financiar şi control eficient 
se include în mediul general (macro-
mediul) de comunicare a Serviciului 
Vamal, unde comunicarea este fie civică, 
fie politică, iar finalităţile sunt fie de 
difuzare a regulilor statului social, fie de 
modificare a comportamentelor sociale, fie 
de schimbare socială şi politică, relaţiile 
dintre puterile publice şi cetăţeni făcând 
obiectul numeroaselor medieri, în 
principal, prin intermediul jurnaliştilor şi al 
mass-mediei2. 

Considerăm că organele securităţii 
statului Republica Moldova în condiţiile 
retoricii istorice şi memoriei colective nu 
poate să conteze doar pe prestigiul din 
oficiu. Aceste instituţii trebuie să câştige 
încrederea societăţii în general atât prin 
ceea ce fac, cât şi prin ceea ce şi cum 
comunică. Din această perspectivă se 
impune elaborarea unei politici de 
comunicare de lungă durată, structurată în 
module şi în timp. Aceasta, negreşit, 
trebuie să vizeze şi contribuţiile mass-
media. Politica respectivă urmează să fie 
promovată de un serviciu specializat pe 
care instituţiile trebuie să-l dezvolte. 

                                                 
2 Pierre Zémor, Op. cit., p.83-84 
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Totodată, comunicarea trebuie planificată 
din timp şi efectuată în mod sistematic şi 
necontenit, în aşa fel încât să fie evitate 
mesajele fragmentare, iar cetăţenii să-şi 
poată crea o imagine amplă şi favorabilă 
despre instituţie.  

Totodată prioritatea integrării 
europene a politicii externe a Republicii 
Moldova vizează şi reformări în cadrul 
organelor securităţii statului. Aceste 
modernizări care continuă şi în prezent 
influenţează pozitiv procesul de 
comunicare a instituţiilor cu mediul lor 
extern. Impactul europenizării cu 
societatea moldovenească se produce într-
un anumit tip de modernitate – cea 
tendenţială. Acest tip de modernitate, 
specific societăţilor în tranziţie, se produce 
iniţial prin construcţia politică 
instituţională, unde multe dintre elementele 
tradiţionale din vechea societate au 
convieţuit cu noul organism politic şi 
juridic. Întrucât relaţiile instituţionale au 
fost adoptate în Republica Moldova prin 
imitarea relaţiilor publice create şi 
dezvoltate într-un anumit spaţiu cultural, 
funcţionarea normelor europene în 
instituţii depinde şi de particularităţile 
strategiilor de imagine ale acestor instituţii. 

Europenizarea organelor securităţii 
statului în Republica Moldova sunt 
examinate ca proces desfăşurat într-o 
societate cu o modernitate tendenţială. 
Adecvarea cadrului instituţional intern la 
normele europene este o condiţie 
importantă în construirea imaginii acestora 
în conformitate cu procesul de 
europenizare. Acceptăm definiţia lui 
Robert Ladrech cu referire la europenizare, 
caracterizat ca un proces lent care 
reorientează direcţia şi modelează politicile 
la nivelul în care dinamica politică şi 
economică a Comunităţii Europene devine 
parte a logicii organizaţionale a politicii şi 
deciziei naţionale.1 Prin logica 
organizaţională definim procesul de 
adaptare a organizaţiilor la mediul 

                                                 
1 Robert Ladrech, The Europenization of domestic 
politics and institutions: the case of France, 
„Journal of Common markets studies”, Vol. 32, Nr. 
1,  1994, p. 69 

schimbat sau la contextul de schimbare2. 
Europenizarea se distinge prin impulsurile 
primite de la instituţiile comunităţii 
europene, concretizându-se prin 
schimbarea produsă prin influenţa 
proceselor şi instituţiilor UE asupra 
proceselor şi organizaţiilor interne. 

Prin europenizarea organelor 
securităţii statului avem în vedere procesul 
de reformare instituţională, organizaţională 
şi comunicaţională a acestor instituţii. 
Aceste aspecte nemijlocit influenţează 
pozitiv imaginea instituţională a lor. Spre 
exemplu, Poliţia de Frontieră în scopul 
adaptării activităţii sale la standardele 
europene a adoptat Strategia Naţională de 
Management Integrat al Frontierei de Stat 
pe anii 2011-2013. La rîndul său, Serviciul 
de Informaţii şi Securitate a propus 
Strategia de modernizare a instituţiei în 
conformitate cu standardele UE şi în 
condiţiile schimbărilor permanente ale 
mediului de Securitate, care prevede 
asigurarea independenţei operaţionale 
/funcţionale în activitatea Serviciului; 
eficientizarea capacităţilor instituţionale şi 
analiza comparativă a modernizării 
serviciilor speciale în noile democraţii. O 
funcţie majoră în acest sens fiind exercitată 
de comunicarea instituţională şi 
valorificarea plenară a tehnicilor şi 
metodelor de relaţii publice.3 Prin prin 
implementarea acestor strategii instituţiile 
menţionate îşi propun să îşi revizuiască 
capacităţile de comunicare cu societatea, 
extinderea poziţiilor instituţionale în 
spaţiul public, creşterea responsabilizării 
faţă de public, precum şi sporirea coeziunii 
dintre acestea şi societate.  

Mass-media acţionează ca un autentic 
catalizator şi susţinător al instituţiilor în 
spaţiul public în contextul europenizării 
societăţii moldoveneşti. Nu se poate trece 
peste caracterul limitat al spaţiului public 
din societatea comunistă şi nu se poate face 
o mutaţie spontană în ce priveşte virtuţile 
civice ale mass-media. De la această 
premisă se porneşte în studiul imaginii 
                                                 
2 Ibidem, p. 71 
3 A se vedea: http://sis.md/ro/mesajul-directorului-
sis-adresat-vizitatorilor-wwwsismd, (accesat la 
22.03.2014) 
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instituţiilor, care nu se pot baza în 
formarea propriei imagini doar pe mass-
media. Acest fapt este corect înţeles de 
instituţii de asigurare a securităţii 
moldoveneşti, întrucât în anul 2013 mai 
multe din ele au pus accent în comunicarea 
sa externă pe paginile web. Astfel, în 
această perioadă atât Serviciul de 
Informaţii şi Securitate, cât şi Poliţia de 
Frontieră şi-a lansat noi pagini oficiale, 
unde comunicarea cu mediul extern este 
mult mai intensivă, tinzându-se spre 
creşterea transparenţei instituţionale.  

Comunicarea instituţională sau, 
cum uneori i se mai spune, comunicarea de 
imagine, poate fi efectuată prin mulţimea 
discursurilor lansate de instituţie, indiferent 
care ar fi forma de expunere folosită. Din 
această perspectivă, un spot televizat, un 
afiş sau un interviu al conducătorului sunt 
elemente importante ale acestui vast 
discurs şi contribuie nemijlocit la formarea 
unei imagini pozitive a instituţiei. Organele 
securităţii statului Republica Moldova în 
procesul de comunicare cu publicul său 
deseori recurg la presa scrisă şi electronică, 
care exercită funcţia importantă de 
mediatizare a mesajului instituţional şi 
reprezintă unul dintre auditoriile-ţintă ale 
fiecărei instituţii. Spre exemplu, realizarea 
de către Serviciul de Informaţii şi 
Securitate al spotului video „SIS: carieră şi 
destin” în 2013 (www.sis.md) sau 
materialul video cu genericul „Serviciul 
Vamal în rol de Moş Crăciun” 
(http://www.youtube.com/watch?v=hAgYr
ORv9zg)  constituie un atu în proiectarea 
imaginii pozitive a instituţiilor la marele 
public. 

În perioada 2013 în mass-media 
autohtonă au apărut mai multe articole de 
diferite genuri care vizează direct organele 
securităţii statului. Retrospectiva 
materialelor publicate în 2013 cu referire la 
SPPS, Serviciul Vamal, Poliţia de 
Frontieră, SIS denotă plasarea în spaţiul 
mediatic autohton a 97 de articole şi 
reportaje, pe care le-am putea diviza în 
următoarele categorii: a. Comunicatele şi 
interviurile conducătorilor acestor instituţii 
b. Organele de securitate a statului ca 
instituţii, c. Activitatea acestor instituţii. 

Aceste materiale sunt plasate în majoritate 
pe aşa situri ca www.sis.md, 
www.publica.md, www.timpul.md, 
www.prime.md, www.unimedia.md, 
www.interlic.md, www.24h.md, 
www.flux.md, www.investigatii.md, 
www.gov.md, www.jurnal.md, 
www.jurnaltv.md, www.tvm.md, 
www.canal3.md, dar şi pe situri din 
străinătate, gen www.infoprut.ro 

Articolele din prima categorie îi 
vizează pe conducătorii acestor instituţii. 
Majoritatea materialelor din această 
categorie se referă la interviurile acordate 
de către aceştia anumitor cotidiene cu 
referire la instituţiile pe care le gestionează 
sau alocuţiunile cu ocazia sărbătoririi 
zilelor profesionale. Spre exemplu, 
„Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază 
de Stat a felicitat efectivul SPPS cu prilejul 
Aniversării a XXII-a de la fondare”1; 
„Poliţia de frontieră la prima aniversare”2 
(10.06.2013), interviul acordat de 
directorul SIS săptămânalului independent 
de investigaţii „Ziarul de Gardă” (21.02. 
2013).3 În acest caz se observă că impactul 
pozitiv asupra publicului se datorează nu 
doar creşterii transparenţei activităţii 
acestor instituţii, dar şi utilizarea în 
articolele din prima categorie a strategiei 
personificării comunicării de imagine.  

Materialele din a doua categorie  - 
Organele de securitate a statului ca 
instituţii, le regăsim plasate în mass-media 
autohtonă prin două modalităţi - preluate 
de pe situl oficial al acestor instituţii („SIS 
promovează cultura de securitate în rândul 
elevilor de la liceele din ţară”4- ştire 
preluată de portalurile Unimedia şi Publika 
TV) sau ca ştire personificată a 
cotidianului (Nunta cu invitaţi de lux, în 

                                                 
1 http://www.spps.md/ro/comunicare/directorul-
serviciului-protectie-si-paza-stat-felicitat-efectivul-
spps-prilejul (accesat la 14.03.14) 
2 http://trm.md/ro/social/politia-de-frontiera-la-
prima-aniversare/  (accesat la 25.03.14) 
3 http://sis.md/ro/interviuri/interviu-exclusiv-al-
directorului-sis-al-rm-mihai-balan-acordat-
saptaminalului (accesat la 19.03.14) 
4 http://www.sis.md/ro/evenimente/sis-promoveaza-
cultura-securitate-randul-elevilor-liceele-tara 
(accesat la141.03.14) 
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Chişinău! Şeful vămii s-a însurat)1. În 
această categorie de articole sunt 
dezvăluite identitatea instituţională a 
Serviciului prin dimensiunile ei axiologică 
- valorile morale şi profesionale. 

Articolele din a treia categorie vizează 
evenimentele care s-au produs în cadrul 
SPPS, Poliţia de Frontieră, SIS, Serviciul 
Vamal, cât şi activitatea acestor instituţii, 
între care amintim: „În anul 2013 au fost 
înregistrate 972 cazuri de încălcare a 
regimului de frontieră”,2 „SIS a contracarat 
o filieră interlopă specializată în trafic de 
arme”3, „Opium şi ţigări de contrabandă, 
depistate de câinii de la Vamă”4. Mesajul 
materialelor din această categorie, în mare 
parte, cultivă o atitudine binevoitoare şi 
pozitivă faţă de organele de asigurare a 
securităţii statului Republica Moldova.  

Din analiza materialelor publicate 
în mass-media cu referire la organele 
securităţii statului, conchidem la general că 
însuşi comunicarea instituţională a 
organelor securităţii statului se bazează pe 
principiul responsabilităţii şi legitimităţii, 
care la rândul lor înseamnă mai mult decât 
simplul a informa sau a se informa, 
înseamnă de fapt, a acţiona asupra 
cetăţeanului, scopul ei fiind cel de a 
convinge şi de a obţine adeziunea 
conştientă a cetăţeanului, cu privire la 
deciziile funcţionale adoptate, la politicile 
instituţionale.  

Plasarea articolelor cu referire la 
instituţiile de asigurare a securităţii statului 
nu doar de către aceste instituţii, dar şi 
prezenţa feedbackurilor cetăţenilor simpli 
pe blogurile personalizate denotă 
caracterul cooperativ al comunicării 
instituţionale. Astfel cetăţeanul nu este un 
receptor pasiv, ci dimpotrivă acţionează în 

                                                 
1 http://acasatv.md/article/gossip/nunta-anului-
seful-serviciului-vamal-tudor-balitchi-se-insoara---
218711.html (accesat la 19.03.14) 
2 http://unimedia.info/stiri/In-anul-2013-au-fost-
inregistrate-972-cazuri-de-incalcare-a-regimului-
de-frontiera-72064.html (accesat la 22.03.14) 
3 http://www.sis.md/ro/altele/sis-contracarat-filiera-
interlopa-specializata-trafic-arme (accesat la 
20.03.14) 
4 http://www.jurnal.md/ro/news/opium-si-tigari-de-
contrabanda-depistate-de-cainii-de-la-vama-
1157701/ (accesat la 18.03.14) 

calitate de co-constructor al mesajelor 
transmise de Serviciul Vamal, SPPS, 
Poliţia de Frontieră şi SIS, al deciziilor şi 
programelor instituţionale ale acestora. 

Imaginea instituţională a organelor 
securităţii statului Republicii Moldova se 
creează în urma reprezentărilor sociale 
despre aceste instituţii, create în urma 
comunicării instituţionale. O reprezentare 
este un ansamblu organizat de cogniţii 
relative la un obiect, împărtăşite de 
membrii unei populaţii în raport cu acest 
obiect, afirmă Claude Flament.5 

Reprezentările sociale se referă la 
ansamblul cunoştinţelor, credinţelor, 
opiniilor, împărtăşite de un grup faţă de un 
obiect social sau instituţie. Informaţiile 
furnizate de obiect sunt categorizate, 
transformate, amendate pentru ca, în final, 
să dea o semnificaţie concretă realităţii. 
Această re-constituire a realităţii este 
socialmente marcată, pe de o parte, prin 
faptul că subiectul nu se manifestă 
independent de câmpul social în care se 
inserează, iar pe de altă parte, prin aceea că 
o reprezentare este un rezultat al unui 
ansamblu de interacţiuni sociale specifice, 
în centrul cărora se află obiectul.  

Semnificaţia reprezentărilor sociale 
este determinată de două tipuri de context:6 

- contextul discursiv, adică de natura 
condiţiilor de producere a discursului. 
Reprezentarea este produsă într-o anumită 
situaţie pentru un anumit auditoriu pe care 
vizează să îl convingă şi căruia trebuie să-i 
argumenteze ceva; 

- contextul social, adică de contextul 
ideologic şi de locul ocupat în sistemul 
social de către individ sau grupul 
considerat. 

Reprezentările sociale ale 
moldovenilor faţă de organele securităţii 
statului Republica Moldova se reflectă prin 
încrederea cetăţenilor faţă de aceste 

                                                 
5 Claude Flament, Structura, dinamica şi 
transformarea reprezentărilor sociale în Adrian 
Neculau (coord.) Reprezentările sociale,  Societatea 
Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995 
6 Jean-Claude Abric, Reprezentările sociale – 
aspecte teoretice în Adrian Neculau (coord.), Op. 
cit. 
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structuri, datorată transparenţei şi 
comunicării instituţionale ale acestora. 
 
Concluzii:  

- Elementul decisiv al imaginii 
instituţiilor de asigurare a securităţii 
statului rămâne ofiţerul, inclusiv în 
contextul reformelor actuale ale acestor 
structuri. Deoarece esenţa instituţiei 
depinde de nivelul de pregătire şi 
personalitatea lor, definită prin valori 
exprimată prin sarcinile trasate instituţiilor 
şi activitatea lor. 

- Organele securităţii statului se 
îngrijesc de promovarea imaginii lor 
instituţionale inclusiv prin intermediul 
mass-mediei, cetăţenii fiind cei care 
receptează mesajele emise şi îşi creează 
propria imagine. 

- Prin comunicarea instituţională 
organele securităţii statului urmăresc să-şi 
creeze, dezvolte şi întreţină imaginea şi 
reputaţia; să se poziţioneze ca instituţie; să 
vorbească despre ele însele; să răspundă la 
nevoile de informare ale publicului; să dea 
sens şi credibilitate mesajelor respectivei 
instituţii; să construiască atât capital de 
încredere, cât şi de simpatie; să-şi 
întărească legitimitatea. 

- Securitatea statului şi implicit 
consolidarea ei ţine de problemele spaţiului 
comunicaţional al Republicii Moldova. 

Dezvoltarea slabă a mass-mediei, 
comercializarea excesivă a spaţiului 
comunicațional autohton, precum şi 
calitatea emisiunilor şi publicaţiilor 
produse deseori la comandă, distorsionează 
imaginea organelor securităţii statului 
nostru. 

-  Spaţiul informaţional al ţării este 
împărţit în zone de interese financiare şi 
ideologice, care nu au nimic în comun cu 
interesul statului şi formarea opiniei 
publice favorabile securităţii acestuia. Se 
punctează necesitatea conformării 
structurii şi funcţionalităţii relaţiilor 
mediatice la interesele statului. La baza 
acestui proces urmează a fi pus principiul 
profesionalismului înalt al jurnaliştilor şi 
principiul  respectării normelor securităţii 
naţionale. 

- Nu este corect de identificat 
imaginea instituţiilor securităţii 
moldoveneşti cu imaginea acestora creată 
de mass-media. Pînă în 2013 imaginea 
publică a instituţiilor de asigurare a 
securităţii statului era una mai mult 
negativă, în spaţiul public şi mai ales în 
mass-media manifestîndu-se neîncrederea 
în ele.   
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Bio-bibliographical landmarks 

Born in 1909, in the family of a 
rural lawyer from Caras-Severin County1, 
Anton Golopentia due the start of his 
intellectual life prestigious school 
"Diaconovici Loga" in Timisoara. 

Then he studied law and philosophy 
at the University of Bucharest 
(successfully completed in 1930 or 1933). 
As beneficiary of Rockefeller and 
Humboldt scholarship, he depth of 
research in Germany - where he obtained 

                                                 
1 Details at Zigu Ornea, Cazul Anton Golopenția, in 
”România Literară”,  No. 43, 2001, available 
online: 
http://www.romlit.ro/cazul_anton_golopentia 
(02.05.2014) 

his PhD. at the University of Leipzig, with 
the Thesis Die Information der 
Staatsführung und die überlieferte 
Soziologie ("To inform the state leadership 
and contemporary sociology"). 

Support of the prestigious 
sociologist Dimitrie Gusti was essential in 
his appointment as editor of "Romanian 
Sociology" (1937), while serving as 
director of the recently established 
Romanian Social Institute. Already 
honorary assistant at the Dimitrie Gusti's 
Department of the University of Bucharest, 
he was also his constant support for 
projects outside the university. Note that he 
played an important role in planning the 
Romanian pavilion at the Universal 
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Exhibition in Paris1 where the project is 
driven directly by Dimitrie Gusti. 

His specialization in demographic 
statistics made form him a flagship of 
scientific research coordinated by the 
Institute of Statistics (where he was hired 
in 1940) and a key planner of the census of 
1941 (implemented in Romanian territory 
as a result of territorial changes made in 
1940) and 1941-1943 (applied  to 
Romanian inhabitants beyond the Bug 
River). Meanwhile, acting as Director of 
Research and Publications Office of the 
Central Institute of Statistics, he 
demonstrate a prodigious scientific 
publishing activity - especially by articles 
published in the journal "Statistics 
Communications" and in "Geopolitics and 
Geohistory. Romanian Magazine for 
Southeastern Europe". 
 

 
Anton Golopenția 

 
End of the war brought unforeseen 

developments in his personal and scientific 
destiny. Could become Chief of Cabinet of 
Sabin Manuilă in the government of 
General Nicholas Rădescu in 1945, but 
declined. Instead, he accepted the proposal 
of the communist Minister Lucrețiu 
Pătrăşcanu to integrate himself in the 
Romanian delegation to the Paris Peace 
Conference, as an expert in statistics 

                                                 
1 Ibidem 

(1946). Ha stayed agreed by communist 
regime, without party membership. Thus, 
he was appointed deputy director general 
of the Central Institute of Statistics - a 
position which was the main organizer of 
the 1948 national census. 

Persists in refusing to join the 
Romanian Workers' Party, was sanctioned 
by replacing from the CIS management. 
He survived due to external collaborator 
works as ordered by the State Planning 
Committee2. This provisional ended in 
October 1949, when he was put under 
surveillance. In January 1950 he was 
arrested and investigated in the trial of 
Pătrăşcanu3. He not withstand the 
conditions of incarceration combined with 
physical and mental pressures of the 
investigation. He died on September 9, 
1951 in Hospital Văcărești; official cause 
of death was tuberculosis. 

His work has not received 
widespread and systematic, in line with its 
value, during life. Relevant articles cand 
read of the magazine "Geopolitics and 
Geohistory"4 published under the auspices 
of the Romanian Society of Statistics 
between 1941-1944. In the Board are, 
along with Anton Golopentia, Gheorghe 
Brătianu, Sabin Manuilă, Mircea 
Vulcănescu and Ion Conea - while the 
most frequent collaborators come from 
geography and linguistics: Simion 
Mehedinți, Vintilă Mihăilescu, Constantin 
Brătescu, Sextil Pușcariu. We added as a 
compulsory landmark  of Golopentia's 
work of Geopolitics volume, published by 
"Ramuri" Publishing of Craiova in 19405, 

                                                 
2 Supported by Miron Constantinescu, the two 
worked together on the monograph 60 de sate 
româneşti, coordinated Golopenţia where Miron 
Constantinescu made  village Bogați monograph 
(Arges County) 
3 Texts of statements during investigation in Anton 
Golopenţia case, at Ultima carte. Text integral al 
declaraţiilor în anchete ale lui Anton Golopenţia 
aflate în arhivele SRI. Volume edited, with 
Introduction and Annex Prof. Sanda Golopenţia, 
Editura Enciclopedică, București, 2001. 
4 Geopolitica și Geoistoria. Revistă română pentru 
sudestul european, Societatea Română de Statistică, 
București, 1941-1944 
5 Cover indicates 1939 as year of publication 
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under the joint coordination of Ion Conea, 
Anton Golopentia and M. Popa-Vereș. 

It returned to democratic posterity, 
after 1989, opportunity and duty to care for 
recovering proper completion and 
dissemination of studies, correspondence 
and memoirs. This process was many 
advantaged form amazing actuality of his 
fundamental by his work in sociology, 
ethnography and geopolitics. 

Encyclopedic Publishing House 
from Bucharest published the first volume 
of The Complete Works (Opere complete) 
in 2002, he dedicated his sociological 
research. The second volume, bringing 
together work in statistical, demographic 
and geopolitical appeared in the same year. 

Romanians east of the Bug 
(Românii de la est de Bug), appeared in 
2006, was publicly launched at the Foreign 
Ministry in Bucharest and in Chisinau (in 
January 2007 in the presence of Romanian 
cultural personalities of Moldova). 

Detention was reconstituted 
through archival research by his daughter, 
Sanda Golopenția. It emerged Last book 
(Ultima carte), published all Encyclopedic 
Publishing House in 2001. Its thorough and 
passionate work to organize his father's 
correspondence led to the publication of 
Epistolary Rhapsody (Rapsodia epistolară) 
in three large volumes (first published by 
Albatros in 2004, other Encyclopedic 
Publishing House in 2010 and 2012). 

 

 
Golopenția, Anton, Rapsodia epistolară, Vol. II, 

Editura Enciclopedică, București, 2010 

 
 Beyond these editorial refunds, 
work of Anton Golopentia is crossing point 
binding in Romanian sociology or 
geopolitical treaties, as well as specialized 
university courses taught in higher 
education, civil or military. 
 
Geopolitical work. Theorethical 
approaches 

Nature of the researched field, 
geopolitics specific method and purpose to 
the political decision taken by the 
management states are disparate themes by 
Anton Golopenția, that need to be 
reconstructed to reveal a coherent 
conception, orderly and in fact systematic, 
whereon the author then builds specific 
geopolitical various investigations. 

The greatest concentration of 
geopolitical theorization effort can be 
found in volume Geopolitics (Geopolitica) 
(1940. Golopentia's study is introduced by 
Ion Conea, signing title Geopolitics. A new 
science (Geopolitica. O știință nouă) by 
creating a suspense: "Wait, however, that 
word come from sociology". 

It comes next position under the 
heading Bookmark on defining geopolitical 
concerns (Însemnare cu privire la 
definirea preocupării geopolitice). 
Looking for a more precise identification 
of the subject of geopolitics, the author 
makes a key from "potential of states": 
"This is the result of all the factors 
constitutive characteristics of a state: the 
land, the people, the population and its 
economy, social structure, of how it is 
governed, its political environment. 
Geopolitical research is therefore not only 
geographical or economic only, or only 
political, but while geographical, 
demographic, economic, social, cultural 
and political "1. In the language of his time, 
Golopenția stresses such inter-and 
multidisciplinary nature of geopolitics, 
visible through "concentration of lonely 
sciences concerning matters of state in the 
same superior school. It could equally 
familiar with the concepts and methods of 

                                                 
1 Ibidem, p. 106 
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political geography, the ethnology and 
demology, political economy, sociology, 
cultural sciences (...)”.1 

From all this, the method should 
note geopolitical empirical research, as 
geopolitics "is first of all informative", 
collecting facts in detail and specificity. "It 
is research, not theoretical analysis" - 
interpretation task remaining state through 
its specialized advisors who put this 
solution on the table policymakers. 

But the facts are changing in their 
specificity and systemic sum, and therefore 
must geopolitical research, "resumed one, 
as it restored daily weather bulletin. 
Geopolitical research strives to achieve a 
political equivalent of these papers. "2 
 
Sociology and statistics utility from 
geopolitics 

Golopentia Anton's work is a great 
demonstration of how the geopolitics and 
sociology  complement each other, they 
support each other, they borrow from their 
language and method for the production of 
surplus value both – with an more 
important benefit from sociology to 
geopolitics than inverse relationship. 

On the one hand, sociology 
investigates human groups in relation to 
their geographical environment, economic 
and historical (they built and are built).  

On the other hand, the same shall 
geopolitics - only that its research base unit 
is the state. Obviously, the state is built by 
a human community (nation), which has 
many meanings in the edge of its borders 
by ”cosanguines” "cosângeni" - branches 
of the people remaining outside the state3. 

In this view, it seems that sociology 
is chapter of geopolitics (which is never 
formulated as such by Golopentia). 

                                                 
1 Ibidem, p. 107 
2 Ibidem, p. 107 
3 „Naţiunea nu se confundă cu unitatea net 
conturată între graniţele Statului ei. Orice naţiune se 
prelungeşte dincolo de graniţele organizării ei 
politice. (...) Fiecare din aceste prelungiri sporeşte 
puterea şi posibilităţile de afirmare în lume a unei 
naţiuni”, vezi Anton Golopenția, Contribuția 
științelor sociale la conducerea politicii externe, în 
Sociologie Românească, 5-6/mai-iunie 1937, p. 195 

If this is the relationship between 
geopolitics and sociology, Golopentia's 
intention to start writing a sociological 
Atlas of Romania4 can be framed without 
reservation national geopolitical history 
research. Investigation should be initiated 
from primary administrative units 
(villages) that can provide regional 
synthesis; further, the addition of synthetic 
regions to achieve great Romanian Atlas. 

The most important application of 
statistics in geopolitics, under the signature 
of Golopentia remains research program 
"Identifying Romanians east of the Bug", 
held during 1941-1944 by a team of 
scientists employed by the National 
Institute of Statistics5, about the Romanian 
communities in Kharkiv and Donetsk 
regions of Ukraine today. The end of the 
second world war in the benefit of the 
Soviet Union made it impossible to publish 
the results - which occurred only in 2006, 
in two volumes under the title Romanians 
east of the Bug (Românii de la Est de Bug) 

6. The book brings together, in the first 
volume, Anton Golopentia reports on 
qualitative and quantitative description of 
the Romanians from beyond the Bug, 
observations on Soviet administration in 
rural areas and the difficulties faced by the 
Romanian administration in the territory 
between the Dniester and Bug. In the 
second volume published evocations and 
scientific articles written by research team 
members (the number 19).  
 

                                                 
4 Proiectul a rămas în schiță inițială, vezi Diana 
Didă, Anton Golopenția și rolul „științelor 
sociale”. Sociologia etaticului și geopolitica 
etnicului în perioada interbelică, în Etnosfera,  
1/2011, pp. 31-32 
5 Între membrii echipei de cercetare se găsesc unii 
cu simpatii de stânga sau membri ai partidului 
comunist (N. Betea, M. Biji, D. Corbea-Cobzaru, E. 
Seidel, M. Levente, C. Pavel, B. Șchiopu, I. 
Oancea, C. Suciu, T. Al. Stoianovici), cu simpatii 
de dreapta (chiar foști legionari) precum I. Apostol, 
Gh. Bucurescu, I. Chelcea, N. Economu, N. Marin-
Dunăre, sau fără aderențe politice, dar cu o 
orientare tinzând spre stânga (A.G., G. Retegan, O. 
Bârlea). 
6 Anton Golopenția, Românii de la est de Bug, 
Editura Enciclopedică, București, 2006, 1546 p. 
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Golopenția, Anton, Românii de la Est de Bug, Vol. 

I, Editura Enciclopedică, București, 2006 
 

Anton Golopentia designed the 
project in its theoretical and 
methodological (theory on the role of 
geopolitical of ”cosanguines” played a key 
role in approving and funding concept) and 
sketched both directions and phases of 
action in the field. There was actually 
present, training team, controlling the 
questionnaires, making further checks 
completed applications, collecting the 
material results. In person has assured the 
link  with National Statistics Institute 
offices in Bucharest. 

Investigation Romanian 
communities across the Bug deepens and 
refines a line of research already traditional 
in Golopentia's career. As zone research (in 
1939, working together with Mihai Pop, he 
realized investigation from Dâmbovnic1), 
having as staudy object a Romanian ethnic 
minority in a neighboring state (in 1943 
published collection of documents 
Romanians in Timoc with C. Constante, 
under the Romanian Society of Statistics2) 
and using brief monograph method 
prepared Golopentia personal, East of the 

                                                 
1 Mihai Pop, Anton Golopenția, Dâmbovnicul – o 
plasă din sudul județului Argeș. Câteva rezultate 
ale unei cercetări monografice întreprinse în 1939, 
Institutul de Științe Sociale al României, București, 
1942, 85 p. 
2 C. Constante, A. Golopenția, Românii din Timoc. 
Culegere de izvoare, Tipografia ”Bucovina”, 
București, 1943, 319 p. 

Bug Romanians research completes an 
entire vein of thought and action. Faithful 
to the principle that science stops 
geopolitical systematic presentation of 
facts, Golopentia not proposing policies for 
the political leadership of the Romanian 
state. 
 
Conclusions 
 Geopolitical Studies have returned 
to the national scientific capital since 1989, 
recognizing the value of this method in 
analyzing, forecasting and management of 
international relations. The old geopolitical 
issues prove their actuality, if not their 
permanence.  

Restitution, reassessment and 
updating traditional geopolitical work 
proves not only beneficial, but necessary. 
Under these circumstances, the name and 
work of Anton Golopenţia be heard more 
often in the journals, the scientific 
conferences, the Romanian universities 
amphitheaters. His actuality is impressive. 

But also the surprising vitality of 
the relationship between sociology and 
geopolitics as brilliantly exemplifies Ilie 
Badescu, found both at the forefront of 
sociology and contemporary Romanian 
geopolitics. Sociology still arise 
geopolitical analysis and geopolitics 
enriches sociology, not only in Romania. 
Let's see the leader of Russian geopolitics, 
Alexandr Dugin, leading Department of 
International Relations Sociology at the 
Lomonosov University in Moscow - and 
we have a very strong indication that 
geopolitics and sociology will still go 
along on a road open to us Golopenţia and 
which is modernized and updated 
continuously. 
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international actors, this entrance into the great actors’ stage is threating 
to break down the entire hierarchy of power which is organized on Western 
principles. The role changes,  the power pole shifts,the formation and  the 
collapse of certain alliances have been made since ancient times, but now, 
they are all being generated by a new phenomenon which is growing up - 
globalization. Even though many skeptical analysts are concerned about  
the influence of globalization on security, the last term is considered as an 
intrinsic requirement for the international relations. This concept is based 
on security development, from individual safety to the global security. We  
can also see a growing importance of the national economy and the 
external economy too.The new emerging countries (known as BRICS) have 
had significant increases and as a consequence  their resistance against the 
economic crisis, which began in 2008, was much stronger than the 
resistance of other countries. The main question is about the capacity of 
these countries to be able to form a functional union. Even if there have 
been  made some steps for turning "a popular acronym in a significant 
international force", this question arises because of the distance between 
them, but also because of the  major differences (economic, organizational , 
national interests , national values , etc). In this paper it is presented an 
analysis about BRICS countries which will determine their statute: hard, 
soft or smart power, to see whether these emerging states may experience  
a sustainable development and whether these powers will be able to fade 
the major differences between them, to create an alliance / union which can 
train the global international system, but without becoming a hegemon and 
to give birth to other conflicts. 
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Introducere 

 Dacă privim cu atenție distribuția 
centrilor de putere din cadrul sistemului 
multipolar al relațiilor internaționale, 
putem observa că în ultima perioadă se 
conturează o serie de noi puteri, noi actori 
care își pun amprenta asupra relațiilor și a 
echilibrului de putere.  De multe ori, 
datorită emergenței anumitor actori pe plan 
internațional, această incursiune pe scena 
marilor actori amenință să răstoarne 
ierarhia puterii în ponderea relațiilor 
internaționale, o ordine stabilită, condusă și 
organizată după principiile occidentale. 
Diferitele schimburi de roluri, inversarea 
polilor de putere, formarea și destramarea 
anumitor alianțe s-au operat încă din 
antichitate, însă în prezent, toate acestea 
sunt antrenate de un nou fenomen care ia o 
amploare tot mai mare și anume 
globalizarea. Deși este destul de 
mediatizată, iar consecințele acestui proces 
se pot observa dintr-o multitudine de 
factori, există o serie de consecințe la 
nivelul sistemului internațional, acestea 
generând un impact major asupra politicii 
la nivel mondial. Sfidările induse de 
procesul globalizării, suprapunerea 
acestuia cu tendințele spre regionalizare și 
fragmentare au generat noi tensiuni și 
factori de risc. Multiplicarea continuă a 
numărului de entități ce acționează pe 
scena politică globală prin afirmarea 
factorilor nestatali a condus la creșterea 
dificultăților de luare a deciziilor în 
politica externă și de securitate a statelor. 
Acestor sfidări trebuie sa li se răspundă 
prin noi forme de solidaritate capabile să 
gestioneze un spectru larg de tensiuni, 
riscuri și o gamă variată de manifestare a 
acestora, cum sunt tensiunile etnice, 
terorismul, instabilitatea politică a unor 
zone, reâmpărțirea unor zone de influență, 
etc.1 Globalizarea nu este un proces static 
ci unul foarte dinamic. Elementele centrale 
ale globalizării sunt fluxurile 
transfrontaliere din ce în ce mai rapide de 
bunuri, servicii, forță de muncă, bani și 
tehnologie, informații, idei, cultură, crimă 

                                                 
1 Cristian, Troncotă, Neliniștile insecurității, 
Editura Tritonic, București, 2005, p 23. 

organizată, armament.2 Tocmai din aceasta 
cauză lumea în care trăim este într-o 
continuă schimbare și formare. Modurile 
de viață si instituțiile sociale specifice 
lumii moderne diferă chiar radical față de 
cele din trecutul apropiat. În doar două – 
trei secole – o clipă în evoluția istorică a 
omenirii – viața socială a oamenilor a fost 
dislocată din modelul de ordine socială în 
care se desfășura de mii de ani. Mai mult 
decât oricare dintre generațiile anterioare, 
ne confruntăm cu un viitor nesigur. Firește, 
și condițiile de viață ale acestor generații 
erau nesigure, oamenii din trecut erau 
victime neputioncioase ale dezastrelor 
naturale, epidemiilor și foametei. Și deși 
noi suntem astăzi, în țările industrializate, 
aproape imuni în fața acestor dezastre 
naturale, trebuie să ne confruntăm cu forțe 
sociale pe care tot noi le-am creat.3 
Bineînțeles că toate aceste tranformări de 
la nivel internațional se rasfrâng și asupra 
securității, creând anumite deficiențe în 
rândul tuturor celor cinci sectoare. 
Securitatea implică lipsa amenințărilor. 
Unii analiști o privesc ca pe o condiție 
absolută: ori ești sigur ori nu ești. Alții, în 
schimb o privesc ca pe o condiție relativă: 
există grade diferite de securitate. Este 
posibil ca aceasta să fie privită atât într-o 
manieră subiectivă cât și într-una 
obiectivă.4 Chiar dacă mulți analiști 
privesc oarecum sceptici acest proces al 
globalizării sau infleunța ei asupra 
securității, în final, securitatea este o 
cerință intrinsecă, pornind de la sistemului 
internațional și până la securitatea 
individului. În principiu, securitatea se 
poate aplica oricui și oricărui lucru. Se 
poate vorbi de securitate globală, securitate 
internațională, securitate națională, 
securitate regională și securitatea 
organizațiilor, grupurilor și indivizilor. În 
mod similar, conceptul se poate aplica 
oricărui fel de amenințări. În cei mai largi 
                                                 
2 Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive 
Tree: Understanding Globalisation, New York, 
1999. 
3 Anthony Giddens, Sociologie, Editura All, 
București, 2006, p 31. 
4 Paul Robinson, Dicționar de securitate 
internațională, Editura CA Publishing, Cluj-
Napoca, 2010, p.194. 
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termeni, securitatea înseamnă 
supraviețuire. Statele vor să se protejeze în 
fața răsturnării sau a invaziilor externe; 
indivizii vor să se protejeze în fața celor 
care le-ar putea amenința viața lor și a 
celor dragi. Ei doresc să nu le fie 
amenințată proprietatea (în cazul statelor 
suveranitatea), nucleul central de valori și 
bunăstarea. 1 Din dorința oamenilor și 
implicit a liderilor politici de a asigura 
securitatea, în toate cele cinci dimensiuni 
ale sale, dar fără a trece o multitudine de 
probleme în sfera de securizare, s-au 
realizat diferite planuri de acțiune și 
strategii care să ducă spre o dezvoltare 
durabilă, o afirmare clară pe scena 
internațională, însă fără a creea divergențe 
care să dea naștere unor noi conflicte. 
Reflectând la infleunța filosofiei 
realismului, mulți lideri politici au tins să 
definească securitatea făcând referire  la 
securitatea statelor și la protejarea 
intereselor naționale în fața amenințărilor 
militare.2 Însă, se pune întrebarea dacă 
într-o lume anarhică, cu o multitudine de 
poli de putere, o lume a coorporațiilor 
transnaționale, o lume a globalizării si a 
puterilor emergente mai putem discuta 
doar despre hard power? Se pare că nu. 
Recent NATO a dezvoltat un concept 
strategic, aducând în discuție smart power 
– concept care întrunește cele două condiții 
necesare - hard și soft power – pentru ca un 
actor să devină un adevărat pol de putere.  
 În continuare vom analiza din 
aceasta perspectivă, modul de afirmare și 
acțiune a puterilor emergente, mai exact 
BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și 
Africa de Sud).  
 Metodologia folosită pentru 
realizarea acestor cercetări este adaptată și 
urmărește evoluția cronologică statelor 
BRICS. Au fost folosite atât metode 
cantitative de colectare a datelor cât și 
analiza documentelor oficiale din surse 
publice. În ceea ce privește cercetarea 
calitativă, au fost folosite atât surse 
bibliografice de specialitate cât și date 

                                                 
1 Ibidem, pp. 194-195. 
2 Ibidem, p.195. 

statistice, care vor fi menționate 
corespunzător pe parcursul lucrării. 
 

1. Definirea conceptului de putere 

 Pentru un concept cu o răspândire 
atât de largă, “puterea” este surprinzător de 
vagă și dificil de măsurat. De exemplu, 
filosoful britanic Russell Bertrand a 
încercat să facă o comparație între rolul 
puterii în cadrul științelor sociale și rolul 
energiei în fizică, dar nici în acest fel nu s-
a reușit o apreciere corectă și nu a fost dată 
o definiție clară. Astfel, unii definesc 
puterea drept capacitatea de a genera 
schimbare sau de a i se opune. Alții afirmă 
că puterea este capacitatea de a obține ceea 
ce dorim.3 
 Puterea este definită ca fiind 
capacitatea lui A de a-l convinge pe B să 
făcă ceva ce, în mod normal, acesta nu ar 
face.4 Deși abordarea realistă a acestui 
concept ne duce cu gândul la arme și 
capabilități fizice, datorită evoluției și a 
globalizării, statele cu adevarat “puternice” 
trebuie să pună accentul și pe partea soft a 
puterii.  
 Dorința de putere a mai multor 
națiuni, fiecare încercând fie să mențină, 
fie să răstoarne status-quoul, conduce 
inevitabil la o configurație numită balanța 
de putere.5 Astfel, începutul secolului XXI 
este caracterizat de principii precum 
balanța de putere, ierarhie și repartiție. 
Dacă în anii Războiului Rece, la prima 
vedere existau două superputeri (SUA și 
URSS) care gestionau, în formule de 
adversitate, rivalitate și cooperare, 
problemele globale si regionale, după 1989 
situația s-a schimbat și continuă să se 
schimbe. Chiar dacă SUA rămâne încă 
prima putere (economică, tehnologică, 
militară, culturală, ca eficiență a guvernării 
democratice) a lumii, se constată 
ascensiunea unor “parteneri competitori”: 
UE, Japonia, China, Federația Rusă, India, 

                                                 
3 Joseph Nye Jr., Viitorul puterii¸Editura Polirom, 
Bucuresti, 2012, p.21. 
4 Michael G. Roskinl, Știința politică. O 
introducere, Editura Polirom, București, 2012, 
p.37. 
5 Hans J. Morgenthau, Politica între națiuni, 
Editura Polirom, București, 2013, p 203. 
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Africa de Sud, statele Golfului, etc. 
Suntem de fapt într-o lume pe cale de a 
deveni multipolară, condusă de un concert 
al marilor puteri.1 
 Este necesară menționarea puterii 
ca un concept controversat, deloc ușor de 
definit și mai ales un compact cu care se 
operează destul de greu pentru a fi în 
concordanță cu normele internaționale 
unanim acceptate. Conform spuselor 
Lordului Acton: “orice putere corupe, însă 
puterea absolută corupe absolut.” 
O descriere destul de clară a conceptului de 
putere și a modului de acțiune în cadrul 
actualului sistem internațional este realizat 
de Joseph Nye Jr. în cartea sa, Viitorul 
puterii; acesta susținând că în prezent, 
puterea în lume este distribuită după un 
tipar care se aseamănă cu un joc de șah 
complex și tridimensional. Pe tabla de șah 
de deasupra, puterea militară este în mare 
parte multipolară și probabil că Statele 
Unite își vor menține supremația încă mult 
timp. Dar pe tabla din mijloc, puterea 
economică este multipolară de peste un 
deceniu, Statele Unite, Europa, Japonia și 
China fiind jucătorii principali, iar altor 
state crescându-le importanța. Economia 
Europei este mai mare decât cea a 
Americii. Tabla de șah de dedesubt este 
tărâmul relațiilor transnaționale care trec 
dincolo de granițe și ies de sub controlul 
guvernamental, și include o diversitate de 
actori nonstatali, la o extremă aflându-se 
bancheri care fac transferuri electronice cu 
sume de bani mai mari decât majoritatea 
bugetelor naționale, iar la cealaltă extremă 
situându-se teroriști care transferă 
armament sau hackeri care amenință 
securitatea cibernetică. De asemenea, 
această tablă de șah include provocări 
transnaționale noi, cum ar fi epidemiile și 
schimbările climatice. Pe această tablă 
situată la cel mai scăzut nivel, puterea este 
difuză și nu se poate discuta despre 
unipolaritate, multipolaritate, hegemonie 
sau alte astfel de clișee utilizate în 

                                                 
1 Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedea politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013, p.13. 

discursuri de liderii și comentatorii 
politici.2 
 

1.1 Soft power 

 Soft power reprezintă capacitatea 
unui actor internațional de a influența 
indirect, prin mijloace politice, economice 
și culturale, comportamentul unui alt stat.3  
În ciuda numărului mare de sceptici, soft 
power-ul nu poate fi ignorat tocmai 
datorită faptului că este o componentă a 
puterii. Privind retrospectiv observăm că 
nici realiștii tradiționali nu au ignorat acest 
concept. În 1939, distinsul britanic 
E.H.Carr a divizat puterea internațională în 
trei categorii: puterea militară, puterea 
economică și puterea asupra opiniei.4  
 Încorporarea puterii de tip soft într-
o strategie guvernamentală, este mai 
dificilă decât poate părea la prima vedere. 
Mai întâi, succesul în ceea ce privește 
rezultatele se află mai mult sub controlul 
țintei, spre deosebire de majoritatea 
situațiilor care implică hard power. A doua 
problemă este că rezultatele se obțin în 
mod frecvent după mult timp, iar 
majoritatea politicienilor și opinia publică 
sunt nerăbdători să vadă un profit rapid al 
investițiilor lor. În al treilea rând, 
instrumentele specifice puterii soft nu se 
află în totalitate sub controlul guvernelor. 
Chiar dacă guvernele controlează politicile, 
cultura și valorile sunt fixate în societățile 
civile. Poate că puterea de tip soft pare să 
fie mai puțin riscantă decât puterea de tip 
hard, dar aceasta este deseori dificil de 
utilizat, ușor de pierdut, iar restabilirea sa 
este costisitoare.5 Cei trei piloni pe care se 
sprijină puterea de tip soft sunt concretizați 
în: cultură (aspectele prin care este 
atractivă pentru alții), valorile sale politice 
și politicile externe (când ceilalți le 

                                                 
2 Joseph Nye Jr, Viitorul Puterii, Editura Polirom, 
Bucuresti, 2012, p.14. 
Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedea politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013, p.13 
4 Christopher Layne, The Unbearable Lightness of 
Soft Power, Foreign Policy, Routledge, Londra, 
2010, p.73. 
5 Joseph Nye Jr, Viitorul Puterii, Editura Polirom, 
Bucuresti, 2010, p.102. 
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consideră legitime și deținătoare de 
autoritate morală).1 
 La momentul actual, Japonia și UE 
sunt considerate ca fiind cele două puteri 
soft tipice. Bineînțeles că sunt și o 
multitudine de termeni externi care 
influențează partea de tip soft  a actorilor 
statali. De exemplu, existența în imediata 
vecinătate a unei superputeri, determină 
adoptarea unui comportament soft a 
celorlalți actori din vecintate sau cu care 
interacționează. Un alt exemplu elocvent 
este comportamentul soft al Chinei și al 
Braziliei; acesta se datorează existenței în 
vecinătatea lor a unor superputeri militare, 
cum sunt SUA și Federația Rusă. Pe de altă 
parte, acțiunea puterii soft asupra unor 
state mici și mijlocii poate egala forța 
militară. În acest sens se poate da ca 
exemplu inclusiv acapararea principalelor 
capacități economice din Europa de Sud-
Est de către marile puteri occidentale din 
cadrul UE.2 Unii consideră că soft power-
ul Chinei este în creștere mai ales în Asia 
și în țările în curs de dezvoltare (aceasta 
este evidențiată prin numeroasele “incizii” 
culturale cum sunt centrele Confucius, 
tradițiile si obiectele specifice Chinei; prin 
numărul mare de produse chinezești care 
sunt pe piața europeană și nu numai, dar și 
prin modalitatea Chinei de afirmare pe 
plan economic, mai ales după criza 
economică care a izbucnit în anul 2008 – 
China investește în infrastructura anumitor 
țări pentru ca, mai tîrziu, acestea să îi 
recunoască supremația). Potrivit publicației 
People’s Daily, “soft powerul a devenit o 
sintagmă cheie. Există un potențial 
extraordinar pentru dezvoltarea soft power-
ului în China.” În cazul în care China 
recurge la soft power  pentru a manipula 
politica din Asia în sensul excluderii 
Statelor Unite, strategia sa va genera 
conflicte, dar, dacă adoptă atitudinea unui 
“cointeresat responsabil” în curs de 
afirmare în relațiile internaționale, 
combinația dintre hard power și soft power 
ar putea duce la contribuții pozitive. 
                                                 
1 Ibidem, p.103. 
2 Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedia politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013, p.14. 

 În ceea ce privește partea de soft 
power, aceasta se poate observa (în 
cantități mai reduse) și în politica externă a 
Rusiei. Chiar dacă acest comportament soft 
are ca sprijin puterea militară a Moscovei, 
aparențele unui soft power tipic sunt tot 
mai des afișate în diplomația rusă. 
 La rândul ei India  beneficiază de 
importante resurse naturale, iar 
poziționarea ei ca un important punct 
economic, face ca afirmarea acestui actor 
să-și orienteze politica și pe pilonii soft 
power-ului, dar nu numai. Resursele oferă 
Indiei numeroase avantaje, dar induc și o 
serie de vulnerabilități. Mai precis, 
republica în linii mari are posibilitatea de a 
susține cât de cât creșterea populației, de a 
se industrializa și în continuare de a 
beneficia de o economie diversificată. Cu 
toate acestea, se remarcă potențiale 
slăbiciuni în asigurarea petrolului (o treime 
importat), a gazelor naturale și chiar a 
cărbunelui cu o valoare ridicată.3 Chiar 
dacă sunt anumite probleme în sectorul 
social, India aloca 2% din PIB pentru 
dezvoltarea programelor sociale, procentul 
fiind de 3 ori mai mare decât al Chinei. 
 Brazilia se afirmă și ea ca un 
important centru economic, fiind ajutată și 
de cantitatea importantă de resurse pe care 
le deține. Deasemenea capacitatea relativ 
mare de a absorbi o multitudine de 
influențe a ajutat acest actor în afirmarea 
unei puteri de tip soft pe scena 
internațională. În ultima perioadă, Brazilia 
este tot mai prezentă în desfășurarea a 
numeroase “acte de caritate” pentru țările 
sărace. 

 
1.2 Hard power 

 În Antichitate, cu 2500 de ani în 
urmă, Tucidide afirma că “cei puternici fac 
ce vor, iar cei slabi îndură ce trebuie să 
îndure”. Războiul a format și a dezbinat 
mari imperii, precum și sistemul de state 
din spațiul European, însă trebuie să ținem 
cont că întotdeauna puterea de tip hard a 
fost însoțită, într-o proporție mai mare sau 
mai mică, de puterea de tip soft. Atunci 
când vorbim despre puterea de tip hard, de 

                                                 
3 Ibidem, p.452. 
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cele mai multe ori ne gândim la 
comportamentul dur, de luptă și la efective 
de luptă – tancuri, avioane, arme, trupe, 
etc. Resursele militare înseamnă mai mult 
decât tunuri și batalioane, iar 
comportamentul militar înseamnă mai mult 
decât luptă sau amenințarea cu lupta. 
Resursele de putere hard sunt utilizate 
pentru a oferi protecție aliaților și asistență 
prietenilor.1 
 Dacă analizăm dinamica 
internațională și relațiile de putere 
existente la nivel suprastatal, observăm că 
Hobbes avea dreptate, iar actorii cu intenții 
bune dispar rînd pe rând.  Într-un astfel de 
sistem, fiecare actor național trebuie să își 
asigure securitatea prin dezvoltarea 
propriilor competențe și resurse militare. 
Astfel, putem spune că în secolul XXI, 
câștigurile relative sunt mult mai 
importante decât cele absolute. Indiferent 
dacă se înrădăcinează în natura umană, ca 
în cazul realismului clasic al lui Tucidide și 
Machiavelli, sau în forțe sistemice mai 
ample, evidențiate de realismul structural 
modern, resursele militare care conferă 
capacitatea de a domina într-un  război 
sunt descrise în general drept cea mai 
importantă formă de putere în relațiile 
internaționale. Multe state, mai ales cele 
mari, descoperă că este mai costisitor în 
prezent decât în perioada anterioară să 
utilizeze hard power pentru a-și atinge 
scopurile.  The National Intelligence 
Council afirma că “utilitatea hard 
powerului este în scădere în secolul XXI”.2 
Chiar dacă, la un moment dat, numărul 
armelor nucleare depășea 50 000, 
disproporționalitatea dintre pagubele care 
pot survenii în cazul unui astfel de atac și 
interesul atacatorului, a dus la respingerea 
folosirii acestora. Deasemena forțele 
convenționale sunt mult mai costisitoare 
pentru conducerea unor populații cu un 
potențial naționalist foarte dezvoltat, iar în 
cazul democrațiilor, inițierea unor astfel de 
acțiuni poate avea consecințe destul de 

                                                 
1 Joseph Nye Jr., Viitorul Puterii, Editura Polirom, 
Bucuresti, 2012, p.42. 
2 National Intelligence Council, “Global Trends 
2025: a Transformed World”, Washington DC, 
noiembrie 2008. 

dure pentru liderii politici și factorii 
decizionali. 
 Datoriă  dezvoltării Dreptului 
Internațional și a unor organisme de 
menținere a păcii, în momentul actual, 
utilizarea forței se confruntă cu 
constrângeri interne. Etica 
antimilitarismului s-a extins în decursul 
timpului, mai ales în democrații. 
 În ceea ce privește capabilitățile 
Federației Ruse, aceasta dispune de forte 
militare de1,2 milioane de oameni și 2 
milioane de rezerviști. Din punctul de 
vedere al armamentului, situația nu este la 
fel de cooperantă: tancurile T tip classic și 
T9 sunt inferioare celor din arsenalul 
NATO, iar forțele aeriene sunt disponibile 
doar în proportie de 35%. Totuși prin 
alocații bugetare susținute, s-au 
perfecționat aviația strategică, sistemele 
balistice și antirachetă (S-400 cu rază 
lungă, rachetele Topol M si Builava), 
numeroși sateliți de poziționare globală. 
După conflictul din Georgia s-au impus noi 
măsuri de reformă și de profesionalizare. 
Forțele militare trebuie să devină mai 
suple, flexibile, dotate cu mijloace 
moderne de identificare și ghidare, cu 
capacitate de acțiune la distanță (forțe 
speciale, etc.). Din punct de vedere 
nuclear, Federația Rusă deține peste 30 de 
reactoare nucleare de producție și peste 
110 reactoare de cercetare. Sunt 
înregistrate 16 000 de capete nucleare (5 
830 operaționale).3 În ultima perioadă, 
Rusia pune accent tot mai mare pe ideea 
sferelor de influență, totodată considerând 
NATO ca fiind o alianță ostila ei. 
 Încetarea Războiului Rece a coincis 
cu lansarea unui “mare salt înainte” pentru 
China, aceasta fiind antrenată într-un 
amplu proces de modernizare economico-
socială și militară. Concomitent cu 
reducerea prezenței politico-militară a 
Federației Ruse în Asia Centrală și 
Extremul Orient, Beijingul și-a manifestat 
programul nuclear și de modernizare a 
forțelor armate.4 Datorită creșterii 
                                                 
3 Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedea politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013, p.262. 
4 Ibidem, p.351. 
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economice înregistrate și a avântului din 
ultima perioadă, China este capabilă să-și 
sporească arsenalul militar prin 
achiziționarea unor echipamente 
performante și nu neglijează deloc acest 
aspect.  Pentru apărarea zonelor de interes 
strategic, China are nevoie de cel puțin 3 
portavioane. Conform declarației 
generalului Luo Yuan “Dacă luăm în 
considerare vecinii, India va avea trei 
portavioane până în 2014, Japonia va avea 
trei portavioane până în 2014, așadar 
considerăm că numărul nu trebuie să fie 
mai mic de trei dacă vrem să ne apărăm 
drepturile și interesele maritime cu 
eficiență”, China nu va da înapoi din 
această “cursă a înarmării” în care a intrat 
cu actorii regionali. 
 Deși este o țară de dimensiuni 
reduse, India are importante resurse, fapt 
care îi stimulează economia și implicit 
dezvoltarea militară. Natura percepută a 
amenințărilor influențează profund puterea 
militară a țării. Sistemul de securitate 
indian se bazează pe o forță militară de 1 
325 000 de oameni, a patra pe plan 
mondial după China, Rusia și SUA. 
Pakistanul avea la dispoziție în 2003, 620 
000 de oameni în toate structurile. 
Cheltuielile de apărare a Indiei s-au ridicat 
în 2003 la circa 3,21% din PIB. Principalul 
furnizor de armament rămâne însă 
Federația Rusă. Forțele tereste se situează 
pe locul întâi în lume, ca dimensiuni, cu 1 
100 000 de oameni sub arme, organizați în 
34 de divizii (FAS, CIA, Global-Security, 
2002-2003). Dotarea cuprindea peste 3 600 
de tancuri de luptă (T90, T72, T55, 
Vijayanta, Pkistanul circa 2 100), 300 de 
transportoare blindate (Pakistanul 1000) și 
peste 5 000 de piese de artilerie (Pakistanul 
2000). Aviația dispune de 700 de aparate 
de luptă, în special avioane de asalt și peste 
100 de elicoptere. Poziția Indiei a favorizat 
și dezvoltarea unei marine la nivel 
regional. Forța navală cuprindea în 2004: 1 
portavion, 8 distrugătoare lansatoare de 
rachete, 11 fregate, 24 de corvete, 11 nave 

patrulare, 16 submarine și 10 nave de 
debarcare.1 
 În cazul Braziiliei, se obervă o 
continuă dezvoltare a sectorului militar. 
Conform articolului 143 din Constituția 
Braziliei, efectivul uman ajunge la cifra de 
400 000 de persoane. Poliția de stat este 
tratată ca forță de rezervă, însă cele două 
acționează ca entități separate, cu excepția 
stării de razboi. Tot în cadrul Constituției, 
este prevăzut serviciul militar obligatoriu 
pentru bărbați, totuși obiecția de conștiință 
este permisă. Datorită numeroaselor portițe 
care sunt exploatate de cei cu o situație mai 
bună din punct de vedere economic, armata 
este alcătuită, preponderent din cetățeni ai 
clasei de mijloc și jos. În ultima perioada s-
a înregistrat un număr tot mai mare de 
recruți voluntari (1/3 din efectivul uman). 
Din păcate, în momentul actual, în cadrul 
marinei și a forțelor aeriene numărul de 
persoane active este încă foarte redus. 
 În cadrul dotărilor militare ale 
Africii de Sud, numărul efectivelor umane 
sunt destul de reduse; acestea aflându-se în 
continuă schimbare și profesionalizare. În 
momentul actual vorbim de  Forțe Armate 
active de 62 082, Forțe Terestre 37 141, 
Forțe Aeriene de 10 653 și Forțe Navale de 
6 244. Se mai înregistrează  Forțe Armate 
în rezervă de 15 071, Forțe Terestre de 12 
264, Forțe Aeriene de 831, Forțe Navale de 
861 și Medicină Militară de 1 115 
persoane. 
 Chiar dacă forța rămâne un 
instrument esențial în politica 
internațională, nu este și unicul. Uneori, 
folosirea interdependențelor economice, 
comunicării, instituțiilor internaționale și 
actorilor transnaționali joacă un rol mai 
important decât forța. Forța militară nu este 
un instrument demodat al statului – a se 
vedea luptele din Afganistan în urma 
cărora Statele Unite ale Americii au 
îndepărtat guvernul Taliban care 
adăpostise rețeaua teroristă responsabilă 
pentru atacurile din 11 septembrie 2001.2 

                                                 
1Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedea politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013,p.453. 
2 Joseph Nye Jr., Viitorul Puterii, Editura Polirom, 
2012, Bucuresti, p.48. 
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1.3 Smart power 

 Într-o lume a marilor puteri, singura 
opțiune de supraviețuire și posibil de 
afirmare este creionată de practicarea unei 
politici externe clare, ferme, însă fără prea 
multă duritate. Astfel, îmbinarea celor 
două concepte de soft și hard power, dau 
naștere unui comportament optim în cadrul 
sistemului multipolar din secolul XXI.   
 Administrația Obama susține oficial 
ideea de smar power. Ideea s-a 
centralizată, rezidă în cooptarea altor 
importanți actori internaționali în cadrul 
unor organizații internaționale (reguli 
unanim și oficial acceptate); administrarea 
globală a intereselor lor, SUA plasându-se 
în poziția de “arbitru”. Fiecare putere ar 
trebui să își asume responsabilități pe plan 
regional și să se pună de acord cu acest 
arbitru. Liderii americani afirmă că 
globalizarea favorizează acest model, 
creând și dezvoltând interdependențe 
multiple (în primul rând economice).1 Din 
cauză că această sintagmă a fost adoptată 
de administrația Obama, unii analiști susțin 
că ea se referă doar la Statele Unite și că 
nu are aplicabilitate în rândul celorlalte 
state. În ciuda acestor afirmații, putem 
observa că, de multe ori statele mici sunt 
mai bine “instruite” în dezvoltarea acestor 
acțiuni. Un exemplu elocvent pentru 
susținerea acestei afirmații este Singapore 
– a facut investiții relativ mari pentru 
dotarea resurselor militare și evitarea 
acaparării sale de către vecini, dar 
concomitent este un susținător activ a 
acțiunilor diplomatice în Asociația 
Națiunilor din Asia de Sud-Est. 
 O analiză asupra conceptului de 
smart power evidențiază faptul că aceasta 
nu se referă doar la maximizarea puterii 
sau menținerea hegemoniei, ci la găsirea 
unor căi pentru a combina resursele astfel 
încât să rezulte strategii de success în noul 
context al difuziei puterii și “afirmării 
celorlalți”. O strategie face legătura între 
mijloace și scopuri, iar aceasta presupune 

                                                 
1Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2013 – 
enciclopedea politică și militară, Editura Rao, 
Bucuresti, 2013, pp. 14-15. 

stabilirea clară a obiectivelor (rezultatelor 
dorite), resurselor și tacticii pentru 
utilizarea lor. O strategie specifică 
conceptului de smart power, trebuie să 
răspundă la cinci întrebări: care sunt 
obiectivele sau rezultatele dorite, care sunt 
resursele disponibile și în ce context, care 
sunt pozițiile și preferințele țintelor, 
încercărilor de influențare, în cazul căror 
forme ale comportamentului de putere 
există mai multe șanse de succes și care 
este compatibilitatea succesului.2 
 

2. Grupul BRICS – viziune de ansamblu 

 Dacă în capitolul anterior am 
realizat o analiză particulară a fiecărui stat 
membru BRICS, atât din punctul de vedere 
a puterii de tip soft cât și a celei de tip 
hard, în cele ce urmează voi prezenta 
aspectele esențiale ale acestui grup de state 
emergente care influențează sistemul 
internațional. 
 În anul 2001, Goldman Sachs a 
introdus termenul de BRIC pentru a atrage 
atenția la oportunitățile profitabile de pe 
“piețele emergente”, așa cum le considera 
firma de investiții. Cota grupului BRIC din 
producția mondială a crescut rapid de la 
16% la 22% între anii 2000 și 2008 și, 
împreună, aceste state au făcut față 
recesiunii globale începute în 2008 mai 
bine decât majoritatea celorlalte. Împreună 
alcătuiau 42% din populația lumii și 33% 
din creșterea demografică la nivel mondial 
în primul deceniu al secolului.3 Chiar și 
așa, au existat mulți sceptici care nu 
credeau că liderii acestor țări se vor întâlni 
vreodată pentru a discuta chestiuni comune 
de politică externă. În ciuda acestui fapt, în 
iunie 2009, miniștrii de externe ai celor 
patru țări s-au întâlnit în Rusia, la 
Ekaterinburg, pentru a transforma “un 
acronim popular într-o forță internațională 
considerabilă4”. 
În 13 aprilie 2013, în cadrul acestui 
parteneriat a fost introdusă și Africa de Sud 
                                                 
2Joseph Nye Jr., Viitorul Puterii, Editura Polirom, 
2012, Bucuresti, pp.230-231. 
3 John Markoff, Old Trick Threatens Newest 
Weapons, New Tork Times, 27 octombrie 2009. 
4 Richard A. Clarke, Knake K. Robert, Cyberwar, 
Ney York, 2010,p.12. 
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– de aici apare litera S care s-a adaugat la 
acronimul inițial, BRIC. 
Totuşi, în opinia experţilor, situaţia 
membrilor BRICS diferă de la o ţară la 
alta. "În Brazilia perspectivele sunt 
deosebit de favorabile fiindcă ţara dispune, 
pe de-o parte, de o industrie puternică şi pe 
de alta, deţine resurse enorme", a declarat 
Messner. India se află de asemenea în plină 
ascensiune. În cazul Rusiei însă, directorul 
DIE este mai degrabă sceptic, fiindcă ţara 
nu-şi dezvoltă potenţialul economic, 
axându-se aproape exclusiv pe exploatarea 
resurselor. În plus, Rusia suferă cel mai 
puternic dintre statele BRICS de pe urma 
crizei din zona euro, fiindcă afacerile cu 
petrol şi gaz depind în mare măsură de 
cererea existentă în UE. 
 Datorită rezistenței bune pe care 
aceste state au înregistrat-o în timpul crizei 
economice, Goldman Sachs  a afirmat 
chiar că “este posibil ca PIB-urile adunate 
ale țărilor din grupul BRICS să îl 
depășească pe cel al țărilor G7 până în 
2027, cu aproximativ 10 ani mai devreme 
decât am estimat inițial”.Chiar și așa, 
rămâne de văzut dacă această creștere pe 
care actorii statali ca și China o 
înregistrează se dovedește a fi o creștere 
durabilă și dacă toate aceste puteri 
emergente vor putea să estompeze 
diferențele mari dintre ele pentru a creea cu 
adevărat o alianță / uniune pentru 
mobilizarea și întărirea sistemului 
internațional mondial, însă fără a deveni un 
hegemon care să nască alte conflicte. 
 Toate datele statistice prezentate pe 
parcursul lucrării au fost luate de pe 
http://www.statista.com/. 
 

Concluzii 

 Datorită numărului mare de actori 
statali și a sistemului anarhic specific 
acestui început de secol, puterea a devenit 
unul din obiectivele fiecărui actor, 
indiferent de teritoriu, poziționare, resurse, 
interese sau capabilități.  
 În cadrul relațiilor internaționale s-
au realizat numeroase studii asupra acestui 
concept controversat. În ciuda acestor 
eforturi, puterea nu a putut fi clar definită, 
însă au fost identificate trei tipuri de 

putere: putere de tip soft, putere de tip hard 
și putere de tip smart – aceasta îmbină 
celelalte două tipuri menționate anterior. 
Datorită reglementărilor în vigoare și a 
practicilor de la nivel internațional, s-a 
constatat că puterea de tip smart este cea 
mai benefică atât pentru cel care 
demarează acțiunea, cât și pentru ceilalți, 
datorită faptului că se fac demersuri atât pe 
plan hard cât și pe plan soft; putem spune 
că prin utilizarea smart power-ului se 
practică o diplomație la cele mai înalte 
standarde. 
 În partea a doua a lucrării am 
analizat separat capabilitățile statelor din 
cadrul BRICS (Brazilia, Rusia, India, 
China și Africa de Sud) atât din punct de 
vederea a soft power-ului, cât și din 
punctul de vedere al hard power-ului. În 
urma analizei am constatat că toți cei cinci 
actori dispun de efective armate (care sunt 
în continuă perfecționare și dotare) care le 
pot asigura derularea unui asalt sau le pot 
oferi protecție, dar pe plan extern se 
practică și soft power-ul  - atât pentru 
atingerea anumitor obiective dorite cât și 
pentru afirmarea în cadul anumitor 
organizații. 
 Concluzionând, statele BRICS 
acționează conform conceptului de smart 
power, îmbinând atât acțiuni de tip hard cât 
și acțiuni de tip soft.  
 În ceea ce privește viitorul acestui 
grup, rămâne de văzut dacă avem de-a face 
cu o dezvoltare durabilă și dacă toți 
membrii grupului vor reuși să treacă peste 
diferențele dintre ei pentru crearea unui 
grup relativ omogen și derularea de politici 
comune. 
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 La mise en servitude des Noirs 
d’Afrique par les Arabes et les 
Occidentaux réduit l’esclave à l’état 
d’animal, qui se vend et qui s’achète. Le 
trafic transsaharien est beaucoup moins 
connu que la traite océanique. A l’Époque 
moderne, ce « commerce triangulaire » 
entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, 
pièce majeure d’une mondialisation avant 
la lettre, avait pignon sur rue. Les 
documents abondent concernant les 
armateurs des ports de Nantes, Bordeaux et 
La Rochelle pour la France. Les historiens 
se sont penchés sur ces documents : et on 
connaît bien maintenant ce commerce 
international qui a duré du XVIe siècle 
jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.  

En revanche, l’esclavage 
d’aujourd’hui, clandestin parce qu’il est 
illégal, reste un sujet méconnu voire 
tabou ; seul en langue française l’historien 
Jean-Michel Deveau, qui avait eu à 
s’intéresser à l’esclavage à partir de La 
Rochelle à l’Époque moderne, en traite 
dans son livre récent Le retour de 

l’esclavage au XXIe siècle1 auquel la 
communication qui suit doit beaucoup. En 
France, l’Assemblée nationale vote le 23 
juillet 2013 une loi qualifiant de crime la 
«réduction en esclavage». Cette loi reprend 
la définition du droit international de 1926, 
puisqu’elle précise que la mise en 
esclavage est «le fait d’exercer à l’encontre 
d’une personne l’un des attributs du droit 
de propriété». On peut trouver cette 
définition trop floue. Parmi les rapports qui 
précèdent le vote de cette loi, le rapport 
présenté par Michèle Monrique au Conseil 
économique et social lors de sa séance du 
mercredi 26 février 2003 permet de mieux 
cerner la nature de l’esclavage tel qu’il 
existe de nos jours: «Si la condition 
juridique de l’esclavage a disparu des 
législations, écrit-elle, le concept 
d’esclavage demeure et il a pris 
aujourd’hui concrètement des formes très 
variées, parfois subtiles […] le travail 
clandestin et la servitude pour dettes, 

                                                 
1 Jean-Michel Deveau, Le retour de l’esclavage au 
XXIe siècle, Karthala, Paris, 2011 
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l’esclavage domestique, l’exploitation du 
travail des enfants, la prostitution sous ses 
formes modernes, l’exploitation sexuelle 
des enfants […] Le phénomène a même 
connu un essor considérable. Il est 
dorénavant le fait de réseaux organisés qui 
profitent de la multiplication des échanges 
et de l’effacement des frontières, tout en 
utilisant simultanément tous les moyens de 
communication et de transport. Il est 
également favorisé par l’appauvrissement 
de certains pays.»1 Ce texte révèle la 
diversité des formes de la mise en 
servitude. Cet esclavage est hors la loi : les 
policiers mènent des enquêtes quand cela 
leur est demandé, les juges sont saisis 
quand ils doivent réprimer des crimes ou 
délits. Le phénomène restant caché, les 
journalistes s’y intéressent, en particulier 
quand il y a sujet à scandale. Des 
organisations non gouvernementales sont 
très actives sur des segments précis: la 
maltraitance des enfants, la traite des êtres 
humains. Le phénomène a de nos jours une 
dimension mondiale. Explorons donc, à 
travers des témoignages, ces formes de 
servitude que l’on voudrait garder cachées. 

 
**    

En Afghanistan,  Aziza, fillette 
âgée de 7 ans, malade de la tuberculose, 
façonne des briques de l’aube à la nuit2. Ce 
premier témoignage évoque 
l’asservissement des enfants par le travail 
forcé. Selon le Bureau international du 
travail, 80 millions d’enfants seraient 
contraints au travail forcé en Afrique. On 
peut s’étonner de l’écart avec les chiffres 
avancés par l’ONU: 145 millions en 1981, 
195 millions en 1991. C’est dire la marge 
d’incertitude! La situation de ces enfants 
n’est pas sans rappeler celle des jeunes 
victimes de l’industrialisation en Europe 
dans la première moitié du XIXe siècle. 
Comme les petits employés de la mine et 

                                                 
1 Conseil économique et social, Rapport présenté 
par Michèle Monrique et Avis adopté par le Conseil 
économique et social au cours de sa séance du 
mercredi 26 février 2003. Cité par Jean-Michel 
Deveau, Op. cit., p. 17 
2 ”Le Monde”, 24 octobre 2001, cité dans Jean-
Michel Deveau, Ibidem, p. 7. 

de l’usine au début de la Révolution 
industrielle, ces enfants se trouvent dans le 
plus extrême dénuement, souvent en proie 
à la maladie. Ils sont soumis à des menaces 
et victimes de violences, pour les obliger à 
travailler et les dissuader de partir. A la 
différence de ce qu’il en était au XIXe 
siècle en Europe, ces enfants et adolescents 
sont généralement séparés de leur famille 
et leur travail n’est pas payé : ce dernier 
trait caractérise leur situation de servitude. 

L’ONU dénombre en Inde 44 
millions d’enfants esclaves. Dans la vallée 
du Gange, des ateliers de tissage de tapis se 
sont multipliés depuis que dans les années 
1970 le shah d’Iran a interdit le travail des 
enfants dans son pays. La santé des plus 
jeunes, âgés de 5 à 6 ans, est mauvaise. 
Beaucoup d’entre eux ont été vendus par 
leur famille. Chaque atelier n’emploie 
qu’un ou deux enfants: leur dissémination 
rend les contrôles difficiles. Les 
employeurs, au Cachemire, préfèrent les 
enfants aux adultes, car ils les paient 
moins. Leur nourriture est insuffisante. Ils 
subissent la pollution des teintures. 
Quelque 50 000 enfants travaillent dans les 
verreries de Firozabad au sud de l’Inde. Ils 
transportent les pièces de verre d’un 
ouvrier à l’autre dans un environnement 
pollué. Beaucoup ont la tuberculose. Plus 
des deux tiers ont un statut d’esclave : ils 
ne perçoivent pas de revenu et sont privés 
de leur liberté. De nombreux enfants 
taillent des pierres à Jaïpur. D’autres, âgés 
de 4 à 15 ans fabriquent des pétards et des 
feux d’artifices à Sivaskasi, au sud du 
Deccan; beaucoup sont victimes 
d’explosions. En Inde toujours, il y aurait 
autour d’un million d’enfants qui 
fabriquent et transportent des briques sur 
leur tête. Le travail à façon, en famille, les 
met en situation d’auxiliaires, qui ne 
perçoivent aucun salaire. Des gardes armés 
entretiennent une atmosphère de crainte. 
En Thaïlande, des agences clandestines 
fournissent des enfants et des adolescents à 
des ateliers de confection où ils travaillent 
de 5 heures du matin à minuit. Les garçons 
dorment à l’étage, au-dessus des ateliers. 
Ils sont nourris trois fois par jour mais ne 
reçoivent aucun salaire. 
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A l’échelle du monde, l’agriculture 
impose à beaucoup plus d’enfants que 
l’industrie et la mine le travail servile. En 
Malaisie, les garçons qui débroussaillent 
les plantations d’hévéas sont logés dans 
des campements qui s’apparentent à des 
camps d’internement. Ils subissent des 
violences: les employeurs les maintiennent 
dans une atmosphère de frayeur pour les 
dissuader de s’enfuir. Ils ne perçoivent 
personnellement aucun salaire non plus au 
Bangladesh, ces enfants soumis avec leurs 
parents à l’enfermement sur les 
exploitations de thé. La brutalité est encore 
la règle, pour les maintenir dans la crainte. 
Le travail des enfants a progressé au Brésil 
en même temps que le développement des 
plantations de canne à sucre en rapport 
avec l’utilisation de l’alcool de canne 
comme biocarburant. Un grand nombre de 
familles de paysans pauvres sont déplacés 
pour aller travailler dans les grandes 
plantations latifundiaires: certains enfants 
sont séparés de leurs parents à ce moment-
là; ils doivent alors subvenir à leurs 
besoins, beaucoup s’enfuient vers les villes 
de la côte. Près de 7 millions d’enfants 
brésiliens ignoreraient où se trouve leur 
famille. Dans les rizières du Nord Est, des 
enfants dorment à même le sol dans des 
constructions sommaires; beaucoup 
parviennent à fuir un travail trop dur. 

En Afrique, les déplacements de 
population se jouent des frontières. Confiés 
par leurs parents à des marabouts qui 
promettent de leur enseigner le coran, des 
garçons maliens sont vendus par ces 
derniers pour travailler dans des 
plantations de Côte d’Ivoire, sous la 
surveillance de gardiens. Ils ont passé la 
frontière sans papiers et se trouvent en 
situation illégale: la complicité de la police 
est avérée. L’émission de télévision 
Thalassa montre en 2005 le travail de 
garçons indonésiens vendus à des Chinois 
dans les pêcheries du nord-est de Sumatra. 
Certains sont victimes des morsures 
mortelles des serpents de mer. En dépit des 
lois indonésiennes destinées à mettre fin à 
de tels abus, la situation perdure à cause de 
l’isolement. Aux Philippines, les enfants 

sont utilisés par les pêcheurs pour la pêche 
en apnée. 

L’ONU ne parle officiellement des 
enfants soldats que depuis 1984: c’est un 
sujet tabou et méconnu. Il y en aurait peut-
être 200 000 dans le monde sur le terrain 
mouvant des conflits, maintenus dans leur 
état de dépendance par la violence extrême 
et la drogue. 

La mendicité, le vol au profit 
d’adultes et de réseaux mafieux sont une 
autre facette de l’exploitation des enfants. 
«Maintenant au Tchad, des enfants de dix 
ans mendient sur le marché de N’Djamena 
pour le compte du directeur d’une école 
coranique. Certains portent les cicatrices 
de coups de chicotes. A l’intérieur de 
l’école, ils psalmodient le coran les pieds 
entravés par des chaînes.»1 Des gangs, 
d’origine tsigane ou autre, amènent des 
enfants originaires des pays de l’est de 
l’Europe dans les pays plus riches de 
l’ouest du continent. Ils ont un temps été 
dressés à voler les pièces dans les 
horodateurs. Les cartes remplaçant la 
monnaie, leurs mentors les obligent au vol 
à la tire, souvent en groupe, profitant de 
l’impunité liée à leur jeune âge. Ils 
pratiquent aussi le vol par ruse auprès des 
distributeurs de billets placés à l’extérieur 
des banques. 

Très fréquent dans les pays 
pauvres, le service domestique des enfants, 
des petites filles surtout, est une forme de 
mise en esclavage plus discrète, puisqu’il a 
pour cadre l’enfermement dans la maison 
de l’employeur. A Haïti, les petites 
domestiques servent aux expériences 
sexuelles des membres de la famille qui les 
hébergent : enceintes, elles sont jetées à la 
rue ; les troubles qui suivent le séisme de 
2010 ne font qu’aggraver le phénomène. 
La pratique de la «location d’enfant» est 
courante au Bénin, au Togo, en Côte 
d’Ivoire. Des rabatteurs promettent à leur 
famille que les petites filles recrutées 
comme domestique iront à l’école ; il n’en 
est rien. Une fois enceintes, les employeurs 
les chassent, et leur famille les rejette. 

                                                 
1 ”Le Monde”, 17 septembre 2005, cité par Jean-
Michel Deveau, Ibidem, p. 7 
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Parties du Bénin, des fillettes de moins de 
10 ans entrent au service de gens aisés au 
Gabon ; privées de leurs papiers, elles 
tombent sous l’entière dépendance des 
familles d’accueil. Le piège se referme 
parfois sur une jeune fille plus âgée et 
instruite. En témoigne la malheureuse 
expérience d’une jeune Kenyane voulant 
fuir le mariage arrangé par son père. Elle 
part pour l’Arabie saoudite, où elle se 
place au service d’une famille princière : la 
jeune Africaine n’échappe pas aux 
humiliations, aux gifles. Le fils aîné la 
viole alors qu’elle accompagne la famille 
en voyage en Europe1. 

Femmes et enfants sont victimes de 
l’exploitation sexuelle. Le système des 
castes favorise cette exploitation en Inde, 
sous des formes qui relèvent plus ou moins 
de l’esclavage. En Thaïlande, aux 
Philippines, de jeunes garçons sont 
proposés aux clients. Des agences 
européennes, dont la plus connue a son 
siège à Amsterdam, publient des guides. 
D’autres proposent des enfants philippins 
sur catalogue. Mais ces enfants peuvent 
recevoir beaucoup d’argent; s’agit-il alors 
encore d’esclavage ? Servitude 
certainement dans les bordels turcs, les 
«genelev», grands bâtiments qui ne sont 
accessibles que par une seule porte pour 
mieux contrôler les femmes empêchées de 
sortir, et qui sont dépourvues de carte 
d’identité nationale. 

Beaucoup de «filles de l’Est» 
travaillent dans les maisons closes des pays 
d’Europe occidentale où celles-ci sont 
autorisées. Ce n’est pas dans les 
établissements qui ont pignon sur rue que 
la servitude est avérée mais dans les 
bordels clandestins destinés aux 
populations émigrées que des femmes 
peuvent être victimes de traitements 
inhumains. A l’échelle du monde, un grand 
courant de migration pour la prostitution 
s’établit des pays du Sud vers les pays du 
Nord. En Italie du Sud, les Nigériennes 
sont nombreuses à se retrouver sur le 
trottoir. En France, des prostituées 
africaines, francophones, sont originaires 

                                                 
1 ”Le Nouvel Observateur”, 29 novembre 2012 

des anciennes colonies. La Colombie 
ravitaille les bordels espagnols, 
néerlandais, allemands et belges, autant de 
pays où les maisons closes sont autorisées. 
Ces femmes ne sont pas privées de leurs 
papiers, mais certaines, soumises aux 
réseaux qui les ont fait venir, les logent, 
subviennent à leurs besoins et les 
surveillent, vivent dans la précarité. Elles 
sont en effet endettées auprès des mafieux. 

Des courants s’établissent d’un 
pays du Sud à un autre pays du Sud. Le 
Kenya devient un marché qui attire les 
trafiquants depuis l’Ouganda et l’Inde. La 
Colombie est un pays de départ, à 
destination de l’Équateur, du Venezuela, 
du Panama. Le franchissement des 
frontières par des femmes dépourvues de 
passeport suppose ici encore la complicité 
des policiers. Le Brésil est un pays 
suffisamment étendu pour que les 
transferts de femmes s’effectuent d’une 
région à l’autre : ces déplacements suivent 
les grands chantiers et les lupanars des 
fronts pionniers. 

Cas particulier, les pays du Golfe 
attirent des prostituées principalement 
asiatiques. Compte tenu des mœurs et de la 
législation de ces États musulmans soumis 
à la Charia, leur activité n’est pas sans 
risque. Les mafias israéliennes recrutent 
des filles russes, ukrainiennes et moldaves 
pour Israël, les bordels-discothèques pour 
soldats turcs de Chypre du Nord et pour les 
maisons closes de bien d’autres pays du 
Proche Orient. Les témoignages abondent2. 

L’énormité des profits permet de 
comprendre l’augmentation de la 
prostitution dans le monde. Les mafias qui 
organisent les trafics s’appuient sur la 
terreur et la loi du silence. La situation de 
servitude est avérée quand la prostituée est 
privée de liberté (elle ne choisit pas ses 
clients), de ses papiers (ce qui en fait une 
non personne), et de ses gains (sous 
prétexte d’endettement vis-à-vis des 
souteneurs). L’assimilation à l’esclave est 
confortée quand la contrainte se manifeste 

                                                 
2 La Traite des Blanches, ”Rivarol”, 14 Mars 2008, 
http://traitedesblanches.unblog.fr/2010/09/18/la-
traite-des-blanches/ (21.03.2014) 
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par la menace de sévices et de mort 
violente. 

La servitude pour dettes toucherait 
au moins 20 millions de personnes dans le 
monde, qui vivent surtout dans les zones 
les plus pauvres de quelques pays 
asiatiques et d’Amérique latine. En Inde, la 
dette est collective. Ainsi dans l’État de 
Bihar, les familles constituent le gage 
vivant du retour des hommes qui partent 
travailler parfois loin pour gagner l’argent 
destiné aux usuriers : la dette ne sera 
jamais remboursée car les prêteurs 
pratiquent des taux tout à fait excessifs qui 
rendent le remboursement impossible! En 
Inde, le Bonded Labour System Abolition 
Act est voté en 1975. En dépit de la loi 
d’abolition, l’esclavage pour dette se 
maintient car il s’appuie sur la coutume, 
non sur le droit. Au Népal, le travail servile 
est aboli dès 1926. L’État affranchit alors 
60 000 esclaves, que les autorités déplacent 
vers une région insalubre, le Teraï. 
Cependant, les mafias continuent de faire 
travailler les descendants de ceux qui ont 
emprunté. Car il n’est pas possible de 
rembourser la dette par fraction : elle est 
exigible en totalité.  

La loi d’abolition du travail servile 
votée en 1992 au Pakistan reste ignorée. 
En effet, la situation d’endettement 
constitue une assurance contre le chômage 
puisque le prêteur non seulement ne peut 
refuser d’employer son débiteur mais a 
tout intérêt à lui conserver un emploi. Dans 
les briquèteries de Peshawar, les 
employeurs concèdent des avances, qui 
peuvent atteindre douze fois le très faible 
salaire versé pour une semaine. La retenue 
hebdomadaire reste comprise entre le 
huitième et le quart de ce salaire. Les 
salariés s’accommodent de cette situation 
d’endettement permanent, qui leur évite 
une plus grande misère. 

 
***   

 
Comment entre-t-on en servitude ? 

Parfois très tôt : au Sahel, des parents 
touchés par la sècheresse vendent leurs 
enfants quand ils ne peuvent les nourrir, 
avant même l’âge où ils pourront travailler. 

En Côte d’Ivoire, reste toujours vivante la 
tradition du «confiage» : une fille de la 
campagne est confiée à une famille de la 
ville pout être éduquée. Les intermédiaires, 
appelées «tanties» vont les chercher au 
nord du pays pour les vendre à Abidjan 
comme domestique. Elles ne sont pas 
scolarisées, travaillent sans être payées (un 
trait de la servitude) et sont trop souvent 
maltraitées, humiliées, sans pouvoir faire 
appel à qui que ce soit. En Côte d’Ivoire 
pourtant, les enfants de moins de 14 ans 
n’ont pas le droit de travailler. En 
Thaïlande, les garçons promis aux ateliers 
de confection sont ramassées à la gare de 
Hua Lampong par des rabatteurs. Les 
exemples ne manquent pas d’enfants des 
rues enlevés par des gangs dans le but de 
leur faire transporter et vendre de la 
drogue. Une fois enceintes par les œuvres 
des garçons de la famille de leur 
employeur, des filles engagées comme 
domestiques à Haïti, en Afrique ou au 
Brésil sont mises à la rue: rejetées par leur 
famille, elles tombent sous la coupe de 
voyous et n’ont d’autre perspective que le 
trottoir. 

Mentionnons la persistance, en 
Inde, de la coutume religieuse des 
Devadasi: après leur mariage mystique 
avec la divinité, des jeunes filles sont 
contraintes par les prêtres à se prostituer. 
Ils les revendent ensuite aux lupanars des 
grandes villes. Une pratique assez proche 
survit au Népal, dont sont victimes les 
Denkis. Au Pakistan, des femmes sont 
obligées à se prostituer par leur mari. Les 
malheureuses enfermées dans les genelev 
(maisons closes turques) ont été vendues 
par les maris, ou, victimes de dettes, sont 
tombées entre les mains de rabatteurs. 

La tromperie demeure le procédé 
qui conduit souvent à l’asservissement. Le 
tiers des quelque 160 000 Népalaises 
enfermées dans les bordels indiens 
trompées par des entremetteuses, souvent 
des femmes, car une femme inspire plus de 
confiance qu’un homme. En Italie, des 
Africaines viennent épouser un agriculteur: 
la plupart effectivement se marient; mais 
d’autres, laissées pour compte, se 
retrouvent sur le trottoir. On a dit que des 



   

 
 

400

adolescents maliens confiés par leur 
famille à des marabouts arrivent dans des 
plantations de Côte d’Ivoire, où ils 
travaillent sans salaire, surveillés par des 
gardes. Le piège peut se refermer sur une 
adulte instruite. Le procès d’un souteneur 
en Israël révèle qu’il recrutait de jeunes 
femmes en Ukraine en leur promettant un 
emploi de vendeuse. A Haïfa, de fausses 
pièces d’identité israéliennes leur étaient 
remises en échange de leur passeport, 
confisqué: une fois entrées dans l’illégalité 
elles  tombaient dans la dépendance du 
milieu. Elles étaient alors vendues à une 
maison de prostitution1. 

Beaucoup de femmes de l’Est 
prostituées à l’Ouest sont victimes de 
gangs qui peuvent faire preuve à leur égard 
d’une extrême violence dans le but de les 
terroriser pour mieux les asservir et les 
exploiter. Les bandes de proxénètes 
opèrent des regroupements dans les pays 
de l’ex-Yougoslavie: les femmes peuvent 
être vendues à chaque passage de frontière; 
les coups et les viols répétés font partie du 
dressage dont le but est de faire disparaître 
toute personnalité et de détruire la volonté. 
A la différence de la traversée des 
frontières d’un pays à l’autre des migrants 
clandestins qui s’opère de façon 
inorganisée par des réseaux de passeurs 
locaux, les mafias sont bien structurées et 
bénéficient de complicités locales tout au 
long du trajet que les hommes de main 
empruntent. Ces mafias utilisent d’ailleurs 
de petits délinquants locaux, français, 
belges, italiens, allemands comme hommes 
de main affectés aux basses besognes. La 
mafia albanaise est connue pour sa cruauté 
qui lui permet d’écarter la concurrence. Il 
existe dans les pays de l’est de l’Europe 
des mafias de village ou de quartier de 
ville qui tiennent les familles en otage et 
pratiquent sur les femmes le chantage à 
l’enfant resté au pays. 

Le système est différent pour les 
Africaines qui se prostituent en Europe 
occidentale. Des «mamas» recrutent les 
filles en Afrique et paient la logistique, du 
billet d’avion à la location de 

                                                 
1 ”Jerusalem Post”, 13 février 2000 

l’appartement et du fourgon qui abrite les 
prestations. Le billet d’avion acheté en 
Afrique porte généralement une destination 
lointaine pour tromper la vigilance à 
l’embarquement, mais donne la possibilité 
d’une descente anticipée à Roissy ou Orly. 
Servitude temporaire : les filles doivent 
rembourser les «mamas»; une fois ce 
remboursement effectué, elles sont libres 
de regagner l’Afrique ou de rester en 
Europe. Certaines des meilleures 
gagneuses ont pu amasser un pécule et 
deviennent à leur tour des «mamas»: 
d’exploitées, elles deviennent proxénètes.  

La guerre, forme achevée de la 
barbarie, est un terrain qui se prête aux 
enlèvements. Pendant la guerre du Soudan, 
l’ethnie Dinka, qui vit au sud-ouest du 
pays, était razziée par les Maures du nord: 
ils tuaient les hommes et vendaient 
femmes et enfants comme esclaves. Les 
noms des victimes étaient alors islamisés 
pour faire table rase du passé et mieux les 
condamner à leur nouvelle vie asservie. 
Des marchés aux esclaves fonctionnaient à 
Mazrub et Manyel. 

L’engrenage qui conduit à la 
servitude pour dettes est plus subtil. 
L’endettement peut être la conséquence 
d’une catastrophe naturelle, comme une 
inondation ou un cyclone au Bangladesh, 
de la nécessité de se soigner à la suite d’un 
accident, mais aussi de la coutume quand 
elle fait une fête coûteuse d’une naissance, 
d’un mariage ou des obsèques… 
L’emprunt peut devenir indispensable 
quand il s’agit d’acquérir une terre, de 
régler une succession, voire d’acheter un 
nouvel âne pour transporter les briques des 
usines de Peshawar quand le précédent est 
mort!  

Comme dans beaucoup de cas, la 
responsabilité collective de la famille tient 
lieu de garantie, la dette se transmet de 
génération en génération et par le mariage. 
Un jeune Ghanéen descend travailler à la 
mine à la mort de son père; quand son 
oncle disparaît à son tour, il reste esclave 
pour rembourser la dette héritée. Une jeune 
femme adivasi (indigène) originaire de la 
région de Thane, en Inde, tombe en 
esclavage quand elle se marie avec un 
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travailleur servile dont la famille était 
endettée depuis trois générations. 

 
***   

 
Comment sortir de l’esclavage ? 

Après avoir été violée par le fils de la 
famille saoudienne, la jeune Kényane dont 
nous avons résumé l’histoire, s’enfuit tout 
simplement par la porte. Elle ère dans 
Paris, une Française lui vient en aide, la 
conduit à l’ambassade de son pays. On la 
met en contact avec le Comité contre 
l’esclavage moderne ; elle porte plainte 
contre les responsables des maltraitances 
dont elle est victime, sans résultat bien sûr 
parce qu’il s’agit de membres de la famille 
royale saoudienne, mais elle est libre. Fuite 
également d’une jeune Malgache esclave 
domestique d’une famille française à 
Paris : elle porte plainte et le 27 septembre 
2001 le tribunal condamne ses employeurs 
pour l’exploitation, l’aide à l’entrée en 
France et au séjour d’un étranger ainsi que 
« pour avoir dérogé aux dispositions du 
Code du travail relatives à l’emploi d’un 
étranger sans autorisation »1. La loi de 
2013 en effet, qui fait de la mise en 
esclavage un crime, n’avait pas encore été 
votée par l’Assemblée nationale.  

La Mauritanie est le dernier pays, 
en 1981, à abolir l’esclavage traditionnel. 
Avant cette date, beaucoup de Maures 
ruinés par la mortalité de leurs troupeaux à 
cause de la sècheresse, libèrent leurs 
esclaves pour ne plus avoir à les nourrir. 
Selon le Global Slavery Index, il y aurait 
encore 140 000 esclaves en Mauritanie, qui 
ne compte pourtant que 3,8 millions 
d’habitants. L’Initiative pour la 
Résurgence du mouvement abolitionniste 
lutte contre cette situation héritée, en 
rapport direct avec «l’extrême pauvreté et 
la croyance que l’islam interdit de rompre 
un lien de servitude»2. 

 
***   

 
                                                 
1 Esclaves encore, septembre 2001, cité par Jean-
Michel Deveau, Op. cit. 
2 Adam Nossiter, En finir avec l’esclavage en 
Mauritanie, ”Le Figaro, 26 novembre 2013 

L’ancienne forme de la servitude 
assimilait l’esclave à un bien; il devenait 
possession de son maître aux yeux de tous, 
de façon officielle en quelque sorte. 
L’esclavage prend aujourd’hui la forme du 
contrôle de la victime pour son 
exploitation, en général temporaire3, sauf 
dans le cas de la servitude pour dettes où 
celle-ci est transmise aux descendants. Cet 
esclavage illégal demeure clandestin, 
dissimulé. 

Des associations et des 
organisations non gouvernementales jouent 
un rôle important dans la prise de 
conscience par l’opinion, puis par le 
législateur, des formes actuelles de la 
servitude. Les institutions internationales 
suivent bien lentement. La Commission 
temporaire sur l’esclavage au sein de la 
Société des Nations, créée en 1926, se 
préoccupe surtout alors du travail forcé 
dans les colonies et non de l’esclavage 
coutumier. La Commission des Nations-
Unies sur l’esclavage existe depuis le 
début des années 1950. En 1956, une 
convention complémentaire a pour objet le 
péonage, l’esclavage pour dette, les 
mariages forcés. Il faut attendre 2001 pour 
qu’en France soit rédigé un rapport 
parlementaire sur l’esclavage. Les moyens 
pour développer la prise de conscience des 
instances internationales restent limités. 
Ainsi, le groupe de travail sur l’esclavage 
au sein de la Sous-commission des 
Nations-Unies pour la discrimination et la 
protection des minorités ne se réunit que 
quelques jours par an pour faire connaître 
les témoignages collectés, qui proviennent 
essentiellement des organisations non 
gouvernementales. La Commission rédige 
alors des recommandations aux États. 

Sur le plan pénal, des juges 
poursuivent quand c’est possible, ce qui est 
souvent le cas en Europe. La méthode la 
plus efficace pour remonter les filières de 
la traite des êtres humains est de suivre les 
flux financiers qu’elle génère. Ainsi, un 
juge français, qui avait à connaître une 
affaire de proxénétisme de filles de l’Est à 
                                                 
3 Rebecca J. Scott, L’esclavage moderne n’est pas 
différent de celui pratiqué il y a 150 ans, ”Le 
Monde”, 24 juillet 2013 
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Nice, a fait apparaître des liens entre le 
trafic et des banques de Vaduz, capitale du 
Liechtenstein, et du Luxembourg ; il a pu 
mettre en relief le rôle de différents 
intermédiaires libanais. 
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REDIMENSIONAREA SISTEMULUI SECURITĂŢII 

INTERNAŢIONALE ÎN CONTEXTUL NOILOR PROBLEME 

GLOBALE 
 

Title: THE RESIZING  OF INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM IN 
THE CONTEXT OF NEW GLOBAL ISSUES 

 To resize the current security environment, especially after the collapse of 
the bipolar international system and after the terrorist attacks in 
September 11, 2001 in the U.S.A. - that generated the crisis of 
international relations - means the reorganization of international security 
organizations and the redefining concepts on the fight against 
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Redimensionarea mediului de 
securitate actual, în special după 
destrămarea sistemului internaţional 
bipolar ca primă etapă şi după atacurile 
teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA - 
au generat criza relaţiilor internaţionale - 
prin reorganizarea organizaţiilor 
internaţionale de securitate şi redefinirea 
conceptelor privind lupta împotriva 

terorismului internaţional, cît şi tendinţa 
factorilor de putere de a spori importanţa 
structurilor în care deţin rolul principal, în 
scopul asigurării unei poziţii cât mai 
avantajoase în noua arhitectură de 
securitate. 

Totodată o ameninţare la adresa 
sistemului securităţii internaţionale este 
terorismul, care  s-a diversificat  şi a 
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devenit global, iar riscurile adiacente lui 
sunt  de natură politică, economică, 
socială, demografică, ecologică etc. Cele 
din urmă, dar nu numai ele, sunt 
transfrontaliere şi pot provoca stări de 
insecuritate cu urmări dintre cele mai grave 
asupra vieţii pe Pământ. 

În opinia noastră, sistemul 
securităţii internaţionale cuprinde 
securitatea naţională a statelor, securitatea 
continentală, securitatea regională şi 
securitatea organizaţiilor internaţionale. 
Dintre actorii şi factorii presupuşi a orienta 
politica internaţională menţionăm: statele, 
popoarele care împărtăşesc valori culturale, 
morale şi naţionale; ideologii politice sau 
identităţi naţionale ori etnice, structuri 
sistemice, precum pieţele globale sau 
sistemul interstatal. Dimensiunea largă a 
securităţii include şi actori nonstatali 
precum corporaţiile multinaţionale şi 
grupurile de sprijin pentru drepturile 
omului sau alte sisteme şi instituţii umane, 
cum ar fi pieţele globale şi răspîndirea 
cunoaşterii ştiinţifice şi a know-how-ului 
tehnologic. Aceşti actori şi factori care 
influenţează securitatea internaţională sunt 
foarte importanţi pentru stabilitatea 
sistemului securităţii internaţionale. 

Un atribut de bază al sistemului 
securităţii internaţionale îl are mediul 
internaţional de securitate, care are două 
caracteristici fundamentale: cea a „erei 
informaţiilor” şi cea a dezvoltării 
arhitecturii de securitate. Mediul de 
securitate al secolului XXI este caracterizat 
prin transformări substanţiale, care necesită 
adaptarea criteriilor clasice de analiză a 
securităţii internaţionale. Noile provocări 
la adresa securităţii, generate de 
suprapunerea unor fenomene precum 
globalizarea şi fragmentarea, se adaugă 
unor forme clasice de riscuri şi 
vulnerabilităţi regionale. Se menţin focare 
de tensiune tradiţionale, dar modul lor de 
dezvoltare este influenţat în mod intrinsec 
de apariţia unor riscuri neconvenţionale şi 
transfrontaliere, ca terorismul, crima 
organizată şi proliferarea armelor de 
distrugere în masă.  

Există o interdependenţă 
funcţională între diferite tipuri de medii de 

securitate. Mediul naţional de securitate 
poate fi privit ca o componentă a mediului 
regional de securitate, iar acesta din urmă 
constituie un element esenţial al mediului 
global de securitate. Astfel dacă sînt 
prezente disfuncţionalităţi majore, ieşite de 
sub control, la nivel naţional, acestea 
influenţează negativ stabilitatea mediului 
internaţional de securitate. Spre exemplu, 
conflictul armat dintre statul Israel şi 
miliţiile Hezbolah din sudul Libanului a 
acţionat semnificativ asupra mediului 
internaţional de securitate, amplificînd 
sursele de insecuritate. Practic, “primăvara 
arabă”, numite şi revoluţii arabe sau 
trezirea arabă reprezintă un ansamblu de 
evenimente populare de amploare, 
variabilă ce au cuprins numeroase ţări din 
lumea arabă începînd cu decembrie 20101.  
Noul mediu de securitate poate fi abordat 
din două puncte de vedere, fie că a început 
să se consolideze după terminarea 
războiului rece, relaţiile internaţionale 
devenind mai complexe şi interdependente, 
fie după 2001 odată cu începerea 
războiului antiterorist, care a demonstrat că 
actorii nonstatali au început să joace un rol 
important. Indiferent de orientarea 
conceptuală, atacurile teroriste din 11 
septembrie 2001 au indicat asupra 
necesităţii redefinirii mediului internaţional 
de securitate, trecerea lui de la lumea 
unipolară, conturată după sfîrşitul 
războiului rece, unde SUA deţinea o 
poziţie dominantă, fiind cu un real avans 
faţă de toate statele lumii, la cea 
multipolară, unde au apărut noi poli de 
putere Rusia, China, India, Japonia, 
Germania, Brazilia2. După acel atac în 
cadrul sistemului de securitate 
internaţională a început modificarea 
relaţiilor dintre centre de puteri majore ale 
lumii, fragmentarea mecanismului de 
securitate colectivă, limitarea recursului la 
dreptul internaţional în raport cu acţiunile 
antiteroriste, cît şi apariţia modelului de 

                                                 
1 Coordonator dr. Petre Duţu, Echilibrul de putere 
şi mediul de securitate, Vol. 1, Ed. Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti,  2011, 
564 p. 166 
2 Coord. C. Moştoflei. Perspective ale securităţii şi 
apărării în Europa, Vol. 1, Bucureşti 2009, p.322 



   

 
 

405

securitate al autoapărării nelimitate, bazat 
pe solidaritatea statelor care împărtăşesc 
valorile democratice. Drept urmare, 
stabilitatea internaţională nu poate fi astăzi 
concepută decît în baza cooperării pe 
multiple planuri la nivelul comunităţii 
internaţionale, prin intermediul dialogului 
în cadrul instituţionalizat, prin creşterea 
implicării marilor organizaţii internaţionale 
în definirea stării de securitate a lumii1.  

Astfel, precum am menţionat 
anterior, în prezent actorii cu impact global 
în domeniul securităţii sunt SUA, Europa, 
China, Japonia, India, Brazilia şi Rusia. 
Esenţa noii structuri de securitate a lumii 
se află în relaţia dintre SUA şi Eurasia, în 
opinia lui Zbigniew Brzezinski2. El susţine 
că în cadrul polurilor de putere Europa şi 
Japonia mizează clar pe ideea de stabilitate 
şi securitate internaţională, în vreme ce 
China şi Rusia rămîn deschise şi interesate 
în eventuale mutaţii geopolitice. În acelaşi 
context, S. Huntington susţine că în lume 
s-a format aşa numita „axă a instabilităţii”, 
sau „axă a crizei”, care include Balcanii, 
Caucazul, Africa de Nord, Orientul 
Apropiat, Asia Centrală şi de Sud, ce 
separă lumea bogată de cea săracă3.  

Principalii actori ai mediului de 
securitate internaţională sunt statele şi 
organizaţiile internaţionale, inclusiv cele 
neguvernamentale. În acest context, 
instabilitatea mediului de securitate actual 
sunt determinate în mare măsură de 
accentuarea fenomenului de proliferare a 
actorilor, rezultat din procesul de 
dezintegrare a unor state federale, ceea ce e 
determinat implicit de creşterea numărului 
de ţări şi de creşterea numărului de 
organizaţii internaţionale. De asemenea, în 
ultimul timp legăturile economice s-au 
diversificat şi au apărut noi pieţe de 
desfacere, determinînd creşterea numărului 
de companii multinaţionale şi a intenţiei 
lor de afirmare ca actori cu valoare 

                                                 
1 Coord. C. Moştoflei, Dinamica mediului european 
de securitate, Ed. Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I” , Bucureşti, 2007, p. 309  
2 Coord. C. Moştoflei, Securitate şi Apărare în 
Uniunea Europeană, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008, p. 154 
3 Ibidem 

internaţională. Este vorba despre evidenţa 
în prim plan a organizaţiilor cu caracter 
politic multistatal ori suprastatal, urmează 
apoi cele cu caracter tehnic, ştiinţific şi 
organizaţiile neguvernamentale implicate 
în soluţionarea unor probleme globale ori 
regionale4.  

În opinia lui Henry Kissinger, 
durata sistemelor de securitate 
internaţională s-a micşorat cu fiecare secol. 
Astfel, spre exemplu, ordinea 
postwestfalică a durat 150 de ani, sistemul 
internaţional creat după Congresul de la 
Viena a durat 100 de ani, ordinea care a 
caracterizat Războiul Rece s-a menţinut 40 
de ani5. H. Kissinger pune accentul pe 
echilibrul puterii ca instrument ordonator 
al relaţiilor internaţionale, adăugînd că este 
de datoria omului de stat, mai ales dacă 
aparţine unei mari puteri precum SUA, să 
manipuleze echilibrul de putere pentru a 
menţine o ordine internaţională în care nici 
un stat să nu le domine pe celelalte6.  

Considerăm că sfîrşitul războiului 
rece a dus la crearea unui nou sistem de 
securitate internaţională cu o nouă ordine 
internaţională, bazată pe reconsiderarea 
valorilor general umane ce leagă între ele 
statele şi naţiunile. Cel mai important efect 
al sfârşitului războiului rece au fost 
dărâmarea barierelor care au stagnat 
globalizarea7. Aplicarea forţei militare ca 
principal argument de influenţă nu mai este 
prioritară, accentul fiind mutat în zona 
acţiunilor de forţă exprimate prin mijloace 
şi metode economice, tehnico-ştiinţifice şi 
politice. Aspectul militar în relaţiile dintre 

                                                 
4 Coord. C. Moştoflei, Politici şi strategii în 
gestionarea conflcitualităţii, Vol. 2, Raporturile 
dintre conflctualitate şi securitate, Ed. Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti,  2008, p. 
9  
5 Coord. dr. Petre Duţu, Echilibrul de putere şi 
mediul de securitate, Vol. 1, Ed.  Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti,  2011, 
564 pag, p. 160 
6 Vitalie Varzari, Interpretarea conceptului de 
securitate din perspectiva şcolii realismului politic, 
în Studii Internaţionale viziuni din Moldova., Nr.1, 
Chişinău, 2006,  p.163 
7 General maior prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, 
Provocări la adresa securităţii şi strategiei la 
începutul secolului XXI, Ed. Universităţii Naţionale 
de Apărare “Carol I”, Bucureşti, p. 23 
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state se menţine ca element al forţei în 
cadrul sistemului de asigurare a securităţii 
naţionale1. Unii analişti în domeniu, spre 
exemplu Addei Bozeman, consideră că 
noul sistem de securitate internaţională este 
mult mai instabil decît cel din perioada 
războiului rece, caracterizat de o stabilitate 
şi siguranţă aparent previzibilă şi balanţa 
terorii nucleare dintre superputeri. Astfel 
neorealiştii afirmă că sistemele bipolare 
sunt mult mai stabile decît cele 
multipolare2. În opinia lor sistemul de 
securitate e caracterizat de prezenţa 
riscului unei abundenţe tot mai mari de 
centre de putere – statale şi nonstatale, care 
apare fără ca cineva să fie responsabil de a 
face ordine în afacerile mondiale. În 
această situaţie teroriştii pot să atace o 
superputere şi să provoace un război global 
împotriva terorismului, fără un final clar şi 
previzibil. Parteneri altădată apropiaţi în 
cadrul NATO se contrazic acum în privinţa 
politicilor de securitate globală, ruptură 
deja evidentă în diferenţa dintre reacţiile 
opuse venite din Europa şi din America, 
 referitoare la răboiul din Irak din 2003 
(Franţa şi Germania s-au opus acestui 
război). Dezacordurile dintre democraţiile 
occidentale sunt considerate chiar mai 
profunde şi mai explozive decît cele dintre 
componentele europeană şi americană ale 
coaliţiei occidentale. Acest sistem este 
ameninţat de ciocniri între culturile lumii, 
care par să stea la baza unor conflicte 
interstatale, etnice, rasiale, naţionale3. 

Principala trăsătură a sistemului de 
securitate internaţională post-război rece 
era rolul dominant al SUA, ca fiind 
„jandarmul mondial” – o caracterizare ce 
rezumă nu numai calitatea de hegemon 
mondial, ci şi pe cea de putere permanent 
contestată, într-un fel sau altul, dintr-un 
motiv sau altul, de ceilalţi actori ai 

                                                 
1 Alexei Rusnac Aspecte ale teoriei securităţii, Ed. 
“Fundaţia Draghiştea”, Chişinău, 2005, 216 p. 25 
2 Kenneth N. Waltz, The Emerging Structure of 
International Politics în International Security, Vol. 
18, No. 2. (Autumn, 1993), pp. 44-79. 
3 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi 
refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet, Bucureşti, 
1998 

sistemului internaţional4. Încă de la 
începutul anilor 90 a apărut întrebarea dacă 
unipolarismul poate fi o formulă durabilă 
în politica internaţională. Drept rezultat în 
mediile academice occidentale s-au 
remarcat două şcoli de gîndire: aşa-numiţii 
declinişti, care susţin că statutul SUA de 
unică superputere este un moment istoric 
trecător al sistemului internaţional, iar 
contrabalansarea din partea altor actori 
majori nu va întîrzia să apară5. Pe de altă 
parte, adepţii teoriei „preeminenţei SUA” 
afirmă că un sistem unipolar poate fi 
durabil, deoarece SUA dispune de 
resursele şi instrumentele de putere 
economică, politică, militară şi tehnologică 
necesare pentru a face ca balansarea 
împotriva sa să devină improbabilă. În 
acelaşi timp un sistem unipolar dominat de 
SUA, în opinia lor, ar fi unul paşnic şi 
stabil6.  

Profesorul Universităţii din 
Kornwell, specialist în problemele 
conducerii W. La Feber, face conexiunea 
dintre escaladarea terorismului 
internaţional şi tiumfalismul SUA ca unul 
dintre actorii cheie a politicii mondiale 
contemporane. Concentrarea atenţiei 
asupra intereselor internaţionale, strategiile 
greşite ale politicii culturale şi externe ce 
nu ţin cont de realităţile pluralismului 
democratic şi de partea lor tenebră conexă 
cu creşterea influenţei organizaţiilor 
nonguvernamentale, se remarcă ca trăsături 
carcateristice ale triufalismului SUA ce 
provoacă activizarea terorismului 
internaţional7.  

Considerăm că SUA constituie 
statul al cărei putere soft (sancţiuni, 
recompense, plăţi, compromisuri rezultate 
în urma unor medieri, aranjamente 

                                                 
4 Alina Mungiu Pippidi, Războiul civilizaţiilor?, în 
„Prezent”, nr.3, feb. 2006, p.2 
5 Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great 
Powers: Economic Change and Military Conflict 
from 1500 to 2000,  Ed. Random House, United 
States, 1989, p.667 
6 Coord. dr. Petre Duţu, Op. cit., pp. 10-11 
7 Frank Viviano, Energy future rides on U.S. war. 
„San Francisco Chronicle”, September 26, 2001,  
http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2001/09/26/
MN70983.DTL (accesat la 11.02.14)  
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avantajoase etc.), a fost cea mai eficientă în 
secolul al XX-lea. Valorile politice, 
economice, financiare, culturale oferite au 
avut o mare atractivitate, au fost de neoprit 
mai ales în perioada războiului rece. Dar în 
momentul în care pentru a le promova şi în 
alte spaţii SUA au recurs exagerat la 
sprijinul instrumentelor hard (recursul la 
violenţă armată), lucrurile au început să se 
complice. S-a intensificat curentul 
antiamerican în lume nu numai în mediul 
musulman, ci şi în America de Sud, 
considerată de peste două secole grădina 
din spate a SUA, cu toate că Statele Unite, 
în comparaţie cu alte state, sunt cel mai 
puternic implicate militar  şi financiar în 
gestionarea problemelor de securitate ale 
lumii1. 

Apare problema Noii Ordini 
Mondiale, termen reintrodus de către 
preşedintele american George Bush pentru 
a caracteriza sistemul relaţiilor 
internaţionale, care a urmat colapsului 
URSS2. O apreciere justă a acestei noi 
ordini mondiale o face Henry Kissinger, 
care susţine că ceea ce este nou în legătură 
cu noua ordine internaţională este faptul că 
Statele Unite nu pot nici să se retragă din 
lume, dar nici să o domine3. Este evident 
că viitorul apropiat aparţine unei lumi 
multipolare4.  

Constituirea coaliţiei antiteroriste 
au determinat pe unii politologi să 
vorbească despre „cel de-al patrulea război 
mondial”, care opune două tabere: 
hiperterorismul şi ţările din coaliţia 
antiteroristă. Evenimentele din 11 
septembrie 2001 au declanşat o ripostă 
antiteroristă fără precedent pe toate 
fronturile (diplomatic, legislativ, servicii 
secrete, financiar, militar etc). La început 
numai Franţa, Rusia şi China au manifestat 
rezerve pentru ca următoarea coaliţie 
antiteroristă constituită împotriva 

                                                 
1 Coord. C. Moştoflei, Dinamica mediului european 
de securitate, pp. 68-69  
2 Alina Mungiu Pippidi, Op. cit., p.2.  
3 H. Kissinger, Diplomaţia, Ed. Polirom, 2003, p. 
707 
4 Dr. Naghi, Gabriel, dr. Toma, Gheorghe, Ora care 
a schimbat lumea. Asimetria începutului de secol, 
Ed. Presa Naţională, Bucureşti, 2004, p.67 

Afganistanului să fie contestată de toate 
ţările participante. În cazul Irakului, cu 
excepţia Marii Britanii şi a statelor din 
Estul Europei, celelalte state nu au 
participat. Operaţiunea Enduring Freedom, 
lansată pe 7 octombrie 2001, formată din 
peste 90 de ţări, va ramâne în istorie drept 
cea mai mare coaliţie formată vreodată 
până în prezent. Pînă la această dată 
agresiunile terorismului nu au fost tratate 
pe măsura periculozităţii lor şi nu au fost 
analizate ca fragmente dintr-un război 
sistematic şi de ansamblu. Au fost 
considerate nişte operaţiuni izolate, 
iniţiative individuale ale unor fanatici. În 
acest context, aceste evenimente reprezintă 
debutul revizuirii aliaţilor, a relaţiilor 
mondiale, chiar al formării de noi alianţe, 
pe baza intereselor reciproce în ceea ce 
priveşte asigurarea securităţii. Astfel state 
aflate până mai ieri pe poziţii divergente, 
considerate chiar ireconciliabile, se găsesc 
acum pe acelaşi front al luptei împotriva 
terorismului. Războiul antiterorist nu 
presupune acţiuni militare clasice, ci este o 
nouă şi foarte importantă remarcă privind 
legitimitatea atacurilor asupra terorismului 
în general5. Cu regret războiul împotriva 
terorismului s-a transformat în război prin 
intermediul terorismului6, în urma căruia 
suferă popoare întregi. Deja există analişti 
militari care apreciază structurile de 
informaţii ca formând a patra categorie de 
forţe armate, alături de cele terestre, 
aeriene şi navale. [110, p.261] În opinia 
autorului, războiul antiterorist se rezolvă 
mult mai uşor prin intermediul serviciilor 
speciale şi a cooperării între organele de 
drept dintre diferite state, decît pe cale 
armată. 
 Multitudinea de relaţii în plan 
internaţional, se supun greu controlului şi 
se bazează în principiu pe propriile 
posibilităţi şi interese, ceea ce a creat un 
vacuum al puterii ce tinde a fi umplut cu 
tot felul de forţe extremiste şi distructive. 
Acestea s-au manifestat printr-un mare val 

                                                 
5 Nicoleta Gabi Pintilei, Cooperarea internationala 
în combaterea terorismului internaţional, „Revista 
administrație publică”, nr. 3, 2003, p. 167 
6 Red. A. Novicova, Antiteror complexsnii podhod, 
Moscva, 2007, p.11 
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de acte teroriste, care au periclitat 
securitatea multor state, mijloacele şi 
metodele teroriste afectînd şi destabilizînd 
structura socială existentă, construită de 
actorii sistemului de securitate, care sunt 
de acord să respecte anumite reguli sau 
convenţii1. Totodată distrugerea stucturilor 
vechi globale şi regionale ale securităţii 
internaţionale este însoţită de debalansarea 
şi distrugerea formaţiunilor statale, în lume 
aparînd tot mai multe interstiţii şi hiaturi, 
mai ales în sfera de forţă. Zonele unde ele 
apar, devin obiecte de atenţie deosebită şi 
aplicare a politicii terorismului 
internaţional, intensificîndu-se tot mai mult 
ameninţările şi vulnerabilităţile şi 
,,strigîndu-se neîntrerupt după ajutor”2.  
 Acestui sistem îi este caracteristic 
creşterea şi diversificarea tipului de actori 
de securitate prin apariţia unor noi actori 
statali cu valietăţi globalistice, actori 
transnaţionali de securitate de genul 
grupărilor teroriste, mişcărilor religioase 
sau etnice, ONG-uri internaţionale, 
tendinţa de reformare, dinamizare şi 
extinderea organizaţiilor responsabile 
pentru securitatea contemporană – ONU, 
NATO, UE, OSCE etc – însoţite de 
transformări şi negocieri ale principalelor 
aranjamente de securitate.  

În prezent, asistăm la apariţia pe 
scena lumii a noi factori transnaţionali şi 
nonstatali, care dispun de mijloacele 
necesare şi suficiente pentru a conduce şi 
duce la acţiuni de nivel mondial. Astfel 
principalele caracteristici ale sistemului de 
securitate internaţională sunt sfârşitul 
bipolarităţii şi reorganizarea centrelor de 
putere; creşterea numărului de ţări; 
sporirea numărului organizaţiilor 
internaţionale, inclusiv şi a celor 
neguvernamentale; terorismul, prin modul 
său de manifestare, în ultima perioadă, s-a 
transformat într-un actor global; tot mai 
multe ţări au îmbrăţişat o etică politică 

                                                 
1 Mihai-Ştefan Dinu, Influenţa factorilor etnic şi 
religios asupra dinamicii mediului de securitate, 
Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
Bucureşti, 2008, p. 6-7 
2 Teodor Frunzeti, Geostrategie, Ed.  Centrului 
Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009, p. 350 
 

democratică; accesul diferenţiat al statelor 
la resurse afectează relaţiile dintre acestea. 
Prăbuşirea unor state, condiţiile economice 
precare, tulburările sociale, fac ca unele 
ţări să nu fie capabile să se susţină ca 
entitate politică, mai ales în cazul statelor 
al căror comportament este dirijat de 
motive politico-ideologice, culturale sau 
religioase (Afganistan). În vacuumul creat 
pot interveni alte state sau organizaţii, nu 
neapărat de securitate şi stabilitate sau 
umanitare – cum este cazul multor 
organizaţii teroriste care profită din plin de 
„ospitalitatea” unor astfel de state. O altă 
particularitate ar fi răspândirea conflictelor 
de tip etnico-religios. Ultimele decenii au 
arătat că tendinţa spre conflicte ce au la 
origine pretenţiile teritoriale a scăzut, în 
schimb, s-au amplificat şi diversificat 
modalităţile de rezolvare prin forţă a 
divergenţelor de natură etnică sau 
religioasă. Totodată, creşterea 
performanţelor tehnicii militare şi 
proliferarea mai accentuată a acesteia 
reprezintă o trăsătură a mediului 
internaţional de securitate. Progresele 
ştiinţei şi tehnicii, precum şi răspândirea 
mijloacelor IT&C tot mai sofisticate au 
oferit multor actori (statali sau nonstatali) 
posibilitatea de achiziţionare şi deţinere a 
unor arme, uneori disproporţionate în 
raport cu nevoile de apărare, puterea şi 
resursele proprii3. Totodată, în stadiul 
actual al mediului internaţional de 
securitate, considerat exploziv în 
numeroase cercuri de analiză, recurgerea la 
terorism ca metodă de retorsiune poate 
avea efecte genocidale, chiar 
„speciecidale”4.  

În prezent mediul internaţional de 
securitate se află într-unul din rarele 
momente în care marii actori statali ai 
lumii declară că nu există relaţii de 
adversitate între ei. Ei acceptă că există 
competiţie, concurenţă, deosebiri de poziţii 

                                                 
3 Coord. C. Moştoflei,   dr. Nicolae Dolghin, Studii 
de securitate şi apărare, Volumul 3, Ed.  
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005,  
p.7-8 
4 Hantington S., Stolcnovenie ţivilizaţii în POLIS, 
№2, 1994, c.33-48. 
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în anumite probleme şi zone ale lumii, dar 
nu relaţii de adversitate sau inamiciţie.  

Actualul sistem de securitate 
internaţională are un şir de probleme ale 
terorismului intern şi internaţional, care 
generează insecuritate şi tulbură profund 
viaţa normală a societăţii, sfidând ordinea 
de drept internă şi internaţională. Cu atît 
mai mult că datorită asimilării unor 
tehnologii şi metode noi, terorismul 
contemporan este astăzi mult mai dinamic, 
amorf şi dificil de contracarat. De aceea 
considerăm că orice contra-strategie 
trebuie să combine securitatea militară, 
internă, controlul frontierei şi dezvoltarea 
serviciilor speciale, balansarea şi 
coordonarea lor cu alte niveluri ale 
schimbării influenţate – economic, social, 
politic, educaţional etc.  

Subliniem că intensificarea 
atacurilor teroriste din ultima perioadă a 
suscitat o reevaluare pentru actorii 
internaţionali a necesităţii intensificării 
eforturilor lor de a întări sistemul de 
securitate internaţională. Totodată, la 
moment sunt prezente diverse forme de 
menţinere a securităţii globale, 
internaţionale, regionale, fiind determinată 
de ariile geopolitice diferite ca mărimi, de 
nivelul de dezvoltare a statelor 
participante, de orientarea lor politică 
economică, nivelul influenţei sistemelor 
politice asupra problemelor internaţionale. 

Unii experţi opinează că însăşi 
procesele de reformare a arhitecturii de 
securitate globală şi de creare a unei noi 
ordini mondiale, unde terorismul ocupă un 
loc important, pot fi determinate inclusiv 
de impactul crizei economice mondiale, 
dar şi de trăsăturile unei ordini din 
perioada de tranziţie. Totodată, mediul de 
securitate internaţională actual 
înregistrează ca principală ameninţare 
terorismul, reconsiderarea strategiilor şi 
politicilor naţionale de securitate fiind 
direct conectate identificării celor mai 
viabile soluţii de prevenire şi combatere a 
acţiunilor teroriste. 

Specialiştii în domeniu au 
identificat zonele preponderente de 
desfăşurare a acţiunilor teroriste: cea a 
statelor puternic industrializate, unde 

terorismul este generat de gravele 
contradicţii sociale sau economice, de un 
puternic sentiment de frustrare şi alienare 
manifestat mai ales în rândurile tineretului; 
a doua zonă este cea a ţărilor unde trecutul 
istoric a generat contradicţii naţionale sau 
religioase puternice, determinând, de 
exemplu, pe basci, pe irlandezi sau 
musulmani să treacă de la rezistenţa 
organizată la violenţa teroristă în scopul 
recunoaşterii drepturilor lor; ultima zonă 
este cea a ţărilor din lumea a treia, unde 
terorii dictatorilor îi corespunde violenţa 
grupurilor extremiste.   

Asocierea terorismului cu mişcările 
antiglobaliste din întreaga lume (SUA) sau 
clasificarea mişcărilor de eliberare 
naţională drept structuri teroriste (în 
Federaţia Rusă) reprezintă doar două 
exemple recente de folosire a standardelor 
duble în aprecierea efectelor şi 
ameninţărilor pe care le reprezintă 
terorismul pe plan internaţional. 

Identificarea grupului de state ce alcătuiesc 
„Axa răului” în anul 1998 de către 
Guvernul SUA (Cuba, Iran, Irak, Libia, 
Coreea de Nord, Sudan şi Siria), 
concomitent cu aplicarea măsurilor 
punitive sub forma războaielor preventive 
de pedepsire a acestora sau prin impunerea 
blocadelor economice şi altor restricţii în 
baza rezoluţiilor ONU nu au fost în stare să 
împiedice escaladarea actelor de terorism 
în noul mileniu1.  

Politica standardelor duble ţine şi 
de identificarea adevăratelor intenţii ale 
unor state ale coaliţiei antiteroriste. Spre 
exemplu, riposta SUA declanşată de 
tărâmul „războiului antiterorist” împotriva 
Afganistanului taliban, stat care-l 
adăpostea pe Osama bin Laden. Mulţi 
analişti au observat însă că răsturnarea 
regimului taliban era utilă americanilor şi 
din alte considerente: giganticul petro-
gazoduct care urma să lege imensele 
rezerve de petrol şi gaze naturale existente 
în spaţiul caspic, prin Turkmenistan şi 
Afganistan către Pakistan şi India (gaze), 
                                                 
1 R. Gorincioi, Probleme ale securităţii 
internaţionale în condiţiile globalizării în coord. V. 
Teosa, Procesul de globalizare: provocări şi soluţii, 
Ed. USM, Chișinău 2004, p.138 
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China şi Japonia (petrol). Mai sunt şi alte 
exemple de state unde există o legătură 
între terorism, petrol şi rezervele de gaz de 
importanţă vitală pentru Statele Unite şi 
Occident, printre care Arabia Saudită, 
Libia, Bahrain, Emiratele din Golf, Iran, 
Irak, Egipt, Sudan şi Algeria, 
Turkmenistan, Kazahstan, Azerbaidjan, 
Cecenia, Georgia şi Turcia de Est. Aceste 
regiuni deţin mai mult de 65 de procente 
din petrolul mondial şi producţia de gaz 
natural. Din aceste considerente sunt 
prezente opinii precum că războiul 
împotriva terorismului să fie văzut de mulţi 
ca un război în numele companiilor 
americane: Chevron, exxonMobil  şi Arco; 
al companiei franceze Totalfina Elf, al 
British Petroleum; al Royal Dutch Shell şi 
al altor giganţi multinaţionali, ce au sute de 
miliarde de dolari investiţi în aceste 
regiuni“1. 

Astăzi Orientul Mijlociu continuă 
să fie o regiune nesigură din punctul de 
vedere al securităţii, cuprinde state ce 
susţin sau sunt baze pentru reţelele 
teroriste, state ce deţin arma nucleară şi 
este înconjurat de state ce constituie puteri 
nucleare (Rusia, India, China, Israel, 
Pakistan).  În plus, rachetele balistice de 
care dispune Iranul ar putea lovi ţările 
europene2. În ultimii ani ţinta predilectă a 
terorismului au constituit-o în Orientul 
Mijlociu cetăţenii, bunurile şi interesele 
SUA, dar şi cele ale statului Israel, în acest 
ultim caz chiar pe teritoriu naţional. 
Crizele de identitate în această regiune, dar 
şi în Africa de Nord  şi Orientul Apropiat, 
au potenţialul de a se transforma în crize 
de securitate. Astfel “Primăvara arabă”, aşa 
cum generic au fost denumite revoltele 
populare din state ale Africii de Nord  şi 
Orientului Apropiat, a beneficiat de 
concursul unor mari puteri internaţionale  
şi regionale pentru ca situaţia să nu 
degenereze  şi să afecteze iremediabil 

                                                 
1 Douglas Kellner, Globalizaton, Terrorism, and 
Democracy: 9/11 and its Aftermath, 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/  
2 Dr. Nicolae Dolghin, Studii de securitate şi 
apărare, Volumul 4: Spaţiul şi viitorul războiului, 
Ed. Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
Bucureşti, 2007, p. 13 

situaţia deja conflictuală din regiune. Dacă 
participarea SUA şi a NATO nu a 
constituit un element surpriză, în cazul 
războiului din Libia de exemplu, Franţa 
(care şi-a dublat declaraţiile politice cu 
eforturi militare, contribuţia sa naţională 
fiind una dintre cele mai consistente, 
depăşită fiind doar de efortul SUA, a 
demonstrat o atitudine pragmatică (unii au 
numit-o chiar oportunistă)3. Mass-media 
internaţională, depăşind dificultăţile din 
capitalele cuprinse de revolte, au relatat 
despre desfăşurarea evenimentelor numite 
fie revoluţii arabe, fie revolte arabe ori 
primăvara arabă. Lumea Islamică 
traversează o creştere relativă de putere, 
dar se confruntă cu dificultatea identificării 
unei linii politice unitare în sânul islamului 
datorită celor două orientări politico – 
juridice ale acestora: cea sunnită 
(tradiţionalistă) şi cea şiită (revoluţionară). 
Prima tendinţă moderată şi conciliantă îşi 
are centrul în Arabia Saudită, a doua, 
predispusă la violenţă, în zona Iraniană. 

Terorismul contemporan cunoaşte 
mari schimbări după evenimentele din 11 
septembrie 2001, care au provocat o 
adevărată stare de şoc în întreaga lume4 şi 
a însemnat începutul unei „ere noi” [85, 
p.1] în relaţiile internaţionale. Nu se mai 
organizează acte teroriste, ci operaţii 
teroriste, gen “Operaţia avioanele” din 11 
septembrie 2001, “Operaţia trenuri” din 11 
martie 2004, marcînd, în opinia savantului 
american Harvey Sicherman, începutul 
unei noi epoci istorice, cea a “războiului 
împotriva terorismului”5. Unii autori 
numesc acest nou flagel “Islamofascism”, 
datorită similitudinilor existente între 
actuala mişcare islamistă-jihadistă  şi 
nazism, dorinţa de a domina lumea, 
credinţa în superioritatea religiei/culturii 
lor, care ar legitima dominaţia lor globală, 
ura faţă de alte religii  şi culturi, în special 
                                                 
3 Coord. dr. Petre Duţu, Op. cit., p. 84 
4 Nicolae Osmochescu, Combaterea terorismului 
internaţional, în coord. V. Teosa, 11 septembrie 
2001: noul concept de securitate internaţională 
(materialele conferinţei internaţionale 9-13 
septembrie 2002). Chişinău, 2002, p. 89 
5http://www.c-
cultural.ro/biblioteca%20virtuala/simpozion/teroris
m/garz/index.php,  (accesat la 14.02.14) 
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cele de sorginte occidentală, instigarea la 
genocid împotriva evreilor etc1.  

Conform lui D.V. Diaconu printre 
cauzele şi condiţiile imediate care 
generează dezvoltarea contemporană a 
terorismului internaţional, se pot 
enumera: conflictul palestiniano-israelian; 
conflictul dintre sărăcie şi bogăţie; 
existenţa unei unice superputeri a lumii; 
conflictul între civilizaţii; conflictul între 
religii2, ceea ce induce concluzia că 
oamenii de pe planetă trăiesc în acelaşi 
timp fizic, dar nu şi în acelaşi timp istoric3. 
Totodată, deşi numărul şi amploarea 
conflictelor care au la origine dispute 
teritoriale a scăzut, s-a amplificat şi 
diversificat modalităţile de rezolvare prin 
forţă a divergenţelor de natură etnică şi 
religioasă4, care la rîndul lor slăbeşte 
sistemul politic internaţional, generând mai 
multe forme de conflicte violente, inclusiv 
şi terorismul. 

Drept concluzii, susţinem că în 
aspect practic, sistemul de securitate 
internaţională suferă în prezent o serie de 
modificări, în dependenţă de strategiile 
alianţelor politico-militare existente în 
momentul de faţă şi de interesele 
economice şi financiare ale diferitor state 
care alcătuiesc aceste organizaţii, în 
vederea promovării intereselor lor 
naţionale de securitate, cadrul 
organizatoric al acestor organizaţii 
adaptându-se la noul context geopolitic şi 
geostrategic mondial. Politica relaţiilor 
internaţionale ar trebui să se bazeze pe 
noile realităţi ale lumii  şi fundamentată pe 
principiul multipolarismului acceptat,  
                                                 
1 Coord. C. Moştoflei, Securitatea şi apărarea 
spaţiului Sud-Est european în contextul 
transformărilor de la începutul mileniului III,  
Secţiunea 3, Apărare şi securitate naţională,  Ed.  
Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006, 
pp. 542-543  
2 Dumitru Virgil Diaconu, Terorismul – repere 
juridice şi istorice, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, 
p. 59 
3 Petru Pânzaru, Condiţia umană în perspectiva 
vieţii cotidiene, Ed.  Albatros, Bucureşti, 1981, p.35 
4 Mihai-Ştefan Dinu, dr. Grigore Alexandrescu,  
Surse de instabilitate, Centrul de Studii Strategice 
de Apărare  şi Securitate, Ed.  U.N.Ap., Bucureşti, 
2004, p. 7 
 

unde, deşi SUA a fost pentru o perioadă de 
timp singurul pol de putere mondială, se 
conturează creşterea rolului structurilor de 
securitate (ONU, OS CE, UE) în 
prevenirea  şi gestionarea crizelor şi 
terorismului, iar în cadrul mediului 
internaţional se observă apariţia încă a doi 
poli de putere angajaţi în arealele 
geografice delimitate de  Uniunea 
Europeană, inclusiv şi Federaţia Rusă, şi 
de statele din zona Asiei de Sud – Est.  
Este vorba despre China, care datorită 
ritmului înalt de creştere economică ar 
putea da o altă dimensiune puterii sale 
militare. Totodată, existenţa în zonă, a unor 
actori regionali care dispun de puterea 
nucleară (Pakistan, India, Coreea de Nord) 
şi posibila lor grupare în jurul Chinei, 
reprezintă aspecte care contribuie la 
formarea unui nou pol de putere la nivel 
planetar. Lângă China ar putea veni  şi alte 
state, de dimensiuni mai mici, dar cu o 
economie remarcabilă sau chiar mai puţin 
dezvoltată (Taiwan, Singapore, Coreea de 
Sud, Vietnam etc), care vor dori să 
beneficieze de protecţie şi acces la resurse. 
Astfel trăsăturile sistemului de securitate 
internaţională se caracterizează de 
capacitatea Statele Unite ale Americii de a 
dovedi că au capacităţi  de implicare 
eficientă în gestionarea problemelor 
majore ale omenirii, fiind considerate de 
unii autori ca singura superputere politică, 
economică, financiară  şi militară credibilă 
şi viabilă.  

Sistemul actual de securitate 
internaţională este marcat de o serie de 
factori ce amplifică 
terorismul şi destabilizează sistemul, cum 
ar fi sprijinul acordat de către unele state 
fundamentaliste şi organizaţii 
nonguvernamentale unor structuri teroriste; 
tranziţia de la arhitectura de securitate 
bazată pe principiul bipolarităţii la o altă 
structură unipolară cu tendinţe prezente 
spre multipolarism – în care statele 
naţionale, grupurile de state, organizaţiile 
nonguvernamentale şi cele internaţionale 
încearcă să ocupe o poziţie cât mai 
avantajoasă; accesul unor structuri teroriste 
la sistemul informaţional global, resurse 
umane, materiale şi financiare; 
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dezechilibrele demografice şi tendinţa de 
migrare a populaţiilor din ţările sărace 
către cele bogate, exacerbarea 
extremismului, separatismului, intoleranţei 
şi degenerarea acestora în acţiuni violente, 
manifestarea fenomenului globalizării, 
duce la prezenţa anumitor vulnerabilităţi în 
cadrul mediului internaţional de securitate, 
de care profită reţelele internaţionale 
teroriste. Multe state sunt incapabile să 
exercite un control eficient asupra 
propriului teritoriu, permiţând exploatarea 
acestuia de terorişti, infractori şi insurgenţi. 
State precare sau în curs de dezintegrare ca 
urmare a economiei stagnante, instituţiilor 
politice corupte, sistemului de sănătate 
publică precar sau a epidemiilor, sau cele 
care deţin resurse naturale şi sunt prinse 
astfel în competiţia multinaţională pentru 
acestea sunt cel mai adesea surse de 
conflict. Astfel de conflicte la rândul lor 
sunt generatoare de insurgenţă şi terorism 
transnaţional cărora le sunt izvoare de 
legitimitate, catalizator şi scut protector.  

Sistemul actual de securitate 
internaţională este marcat de o serie de 
factori ce amplifică terorismul şi 
destabilizează sistemul, cum ar fi sprijinul 
acordat de către unele state 
fundamentaliste şi organizaţii 
nonguvernamentale unor structuri teroriste; 
tranziţia de la arhitectura de securitate 
bazată pe principiul bipolarităţii la o altă 
structură unipolară cu tendinţe prezente 

spre multipolarism – în care statele 
naţionale, grupurile de state, organizaţiile 
nonguvernamentale şi cele internaţionale 
încearcă să ocupe o poziţie cât mai 
avantajoasă; accesul unor structuri teroriste 
la sistemul informaţional global, resurse 
umane, materiale şi financiare; 
dezechilibrele demografice şi tendinţa de 
migrare a populaţiilor din ţările sărace 
către cele bogate, exacerbarea 
extremismului, separatismului, intoleranţei 
şi degenerarea acestora în acţiuni violente, 
manifestarea fenomenului globalizării, 
duce la prezenţa anumitor vulnerabilităţi în 
cadrul mediului internaţional de securitate, 
de care profită reţelele internaţionale 
teroriste. 

Actuala politică a relaţiilor 
internaţionale se bazează pe noile realităţi 
ale lumii  şi se fundamentează pe principiul 
multipolarismului acceptat, unde, deşi 
SUA a fost pentru o perioadă de timp 
singurul pol de putere mondială, în present 
se conturează creşterea rolului structurilor 
de securitate (ONU, OS CE, UE) în 
prevenirea  şi gestionarea crizelor şi 
terorismului, iar în cadrul mediului 
internaţional se observă apariţia încă a doi 
poli de putere angajaţi în arealele 
geografice delimitate de  Uniunea 
Europeană, inclusiv şi Federaţia Rusă, şi 
de statele din zona Asiei de Sud – Est.   
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1. Introducere 

Apărarea europeană este unul 
dintre domeniile tari ale integrării 
europene, negocierile dintre liderii 
politico-militari în această privinţă fiind 
adesea de durată. Conştientizând însă 
necesitatea unei Europe puternice şi din 
punct de vedere militar, aceiaşi lideri au 
căzut adesea de acord şi au făcut posibile, 
de-a lungul timpului, numeroase progrese 
în domeniul apărării europene.  

După cum era şi firesc, cele mai 
importante astfel de inovaţii şi modificări 
au fost implementate în mod centralizat şi 
instituţionalizat, prin tratatele ratificate ale 
Uniunii Europene. În cele ce urmează, 
analizăm modul în care apărarea europeană 
este abordată în cele patru astfel de tratate, 

adoptate la Maastricht, respectiv 
Amsterdam, Nisa şi Lisabona.   
 
2. Tratatul de la Maastricht 

Tratatul de la Maastricht1 a fost 
semnat pe 7 februarie 1992 şi a intrat în 
vigoare la 1 noiembrie 1993. Apărarea 
europeană este reglementată prin 
dispoziţiile privind Politica Externă şi de 
Securitate Comună (PESC), specificate în 
Titlul V al Tratatului. 

Astfel, prin art. J „se instituie o 
politică externă şi de securitate comună”, 
ca pilon al nou createi Uniuni Europene. 
Obiectivele acestei politici sunt enumerate 

                                                 
1 Denumirea sa oficială este „Tratatul privind 
Uniunea Europeană”. În continuare, articolele şi 
aliniatele indicate la punctul 2 al comunicării sunt 
cele din acest tratat. 
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la art. J.1 şi fac referire la: protejarea 
valorilor comune, a intereselor şi 
independenţei Uniunii; consolidarea 
securităţii Uniunii şi a statelor membre; 
menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale şi promovarea cooperării 
internaţionale; respectarea democraţiei şi a 
statului de drept, precum şi a drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale. 

Referitor la aceste obiective, în 
Tratat se stabilesc şi două modalităţi de 
ducere a lor la îndeplinire: (1) instituirea 
unei cooperări sistematice între statele 
membre, care să conducă, ori de câte ori 
este necesar, la „poziţii comune” ale 
Consiliului; (2) punerea în aplicare a unor 
„acţiuni comune” în situaţiile în care 
statele membre au interese comune 
semnificative (art. J.1, alin. 2). 

În textul Tratatului se menţionează 
şi perspectiva unei „politici de apărare 
comune”, care ar putea conduce, la 
momentul oportun, la o „apărare comună”. 
Până atunci, deciziile şi acţiunile Uniunii 
cu implicaţii în domeniul apărării sunt 
elaborate şi puse în practică de Uniunea 
Europei Occidentale – UEO (art. J.4, alin. 
1 şi 2). 

Relaţia dintre PESC şi politicile 
naţionale de securitate şi apărare este 
reglementată astfel: pe de o parte, statele 
membre susţin „activ şi fără rezerve” 
PESC, veghind la „conformitatea” 
politicilor naţionale cu poziţiile comune; 
pe de alta, PESC nu aduce atingere 
„caracterului specific” al politicilor 
naţionale (art. J.1, alin. 4, art. J.2, alin. 2 şi 
art. J.4, alin. 4). 

De altfel, interguvernamentalismul 
PESC este întărit şi prin procedura de vot 
stabilită pentru adoptarea deciziilor: 
Consiliul hotărăşte în unanimitate, mai 
puţin în chestiunile de procedură şi în 
situaţiile în care acelaşi Consiliu stabileşte 
ca deciziile să fie luate cu majoritate 
calificată (art. J.3, alin. 2 şi art. J.8, alin. 2). 

Cât despre relaţiile instituţionale în 
cadrul PESC, acestea sunt următoarele: 
Preşedinţia reprezintă Uniunea şi răspunde 
de punerea în aplicare a acţiunilor comune; 
Preşedinţia consultă Parlamentul European 
cu privire la aspectele principale şi 

opţiunile fundamentale din domeniul 
PESC; Consiliul European defineşte 
principiile şi orientările generale ale PESC, 
iar Consiliul pune efectiv în aplicare 
PESC; în fine, Comisia este pe deplin 
asociată activităţilor din acest domeniu 
(art. J.5, J.7, J.8 şi J.9). 

Fără dubiu, Tratatul de la 
Maastricht a consfinţit în mod clar 
angajamentul politic al Uniunii pentru un 
rol pe scena globală a relaţiilor 
internaţionale. De asemenea, el a oferit un 
impuls decisiv pentru procesul de integrare 
a apărării europene, readucându-l în mod 
definitiv pe agenda europeană. Nu 
întâmplător, Tratatul constituie fundaţia ce 
a permis dezvoltarea ulterioară a Politicii 
Europene de Securitate şi Apărare – PESA 
(actuala Politică de Securitate şi Apărare 
Comună – PSAC)1.  

Dezacordurile existente între statele 
membre la momentul conceperii Tratatului 
s-au reflectat în formulările mai degrabă 
generale şi vagi cu privire la eventuala 
apărare europeană comună2. Însă, în opinia 
multor cercetători, doar simpla menţionare 
a unei apărări comune constituie inovaţia 
majoră a documentului în domeniul 
integrării apărării europene3. 

Aceleaşi dezacorduri au condus şi 
la neabordarea în textul Tratatului a 
chestiunii capabilităţilor europene de 
apărare. În această privinţă, statele membre 
nu au fost determinate să-şi asume obligaţii 
concrete în viitorul apropiat. Prin urmare, 
sarcinile şi detaliile operaţionale au fost 
lăsate în seama UEO, ce urma să devină 
“braţul armat” al Uniunii. În consecinţă, 
dacă până la Maastricht UEO era percepută 
ca fiind mai apropiată de Alianţa Nord-

                                                 
1 Cf. MartinTrybus, European Union Law and 
Defence Integration, Hart Publishing, 2005, p. 51 şi 
p. 58. 
2 Cf. Franz Kernic, European Security in 
Transition: The European Security Architecture 
since the End of the Second World War – An 
Overview, în: Hauser, Gunther (editor) şi Kernic, 
Franz (editor), European Security in Transition, 
Ashgate Publishing Limited, 2006, p. 15. 
3 Cf. Trybus, Martin, Op. cit., pp. 64-65. 
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Atlantică decât de Comunităţile Europene, 
după Maastricht lucrurile s-au inversat1. 

Cu privire la implicarea instituţiilor 
Uniunii în domeniul PESC, remarcăm rolul 
secundar jucat de Comisie şi Parlamentul 
European, spre deosebire de puterile şi 
responsabilităţile lor consistente în 
domeniile comunitare tradiţionale.  

Însă în primii ani de la semnarea 
Tratatului de la Maastricht poziţiile şi 
acţiunile comune ale Uniunii nu au condus 
la rezultatele sperate. Motivul a constat în 
lipsa de unitate şi voinţă politică, 
determinată de diferenţele naţionale în 
abordarea crizelor şi conflictelor. 
Incapabile să acţioneze în mod unitar, 
statele membre nu au putut împiedica 
războaiele iugoslave din anii 19902.  

 
3. Tratatul de la Amsterdam 

Tratatul de la Amsterdam3 a fost 
semnat pe 2 octombrie 1997 şi a intrat în 
vigoare la 1 mai 1999. Fiind un acord care 
aduce modificări Tratatului de la 
Maastricht, Titlul V din Tratatul de la 
Amsterdam (ce conţine dispoziţiile privind 
PESC) înlocuieşte practic Titlul V din 
Tratatul de la Maastricht. 

Obiectivele PESC în Tratatul de la 
Amsterdam sunt preluate în mod integral 
din Tratatul de la Maastricht. Ceea ce 
diferă însă sunt modalităţile de ducere a lor 
la îndeplinire; pe lângă poziţiile şi acţiunile 
comune, în Tratatul de la Amsterdam se 
mai prevăd şi: „strategiile comune”, 
„definirea principiilor şi orientărilor 
generale” ale PESC, precum şi 
„consolidarea cooperării sistematice” 
dintre statele membre (art. J.2). 

Tratatul conţine precizări mai 
detaliate atât cu privire la nou introdusele 
strategii comune, cât şi cu privire la 

                                                 
1 Cf. Jolyon Howorth, şi John Keeler, (editori), 
Defending Europe, Palgrave MacMillan, New 
York, 2003, p. 147. 
2 Cf. Martin Trybus, Op. cit., p 90. 
3 Denumirea sa oficială este “Tratatul de la 
Amsterdam de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană, a Tratatelor de instituire a 
Comunităţilor Europene şi a anumitor acte 
conexe”. În continuare, articolele şi aliniatele 
indicate la punctul 3 al comunicării sunt cele din 
acest tratat. 

acţiunile şi poziţiile comune (art. J.3, J.4 şi 
J.5). 

Astfel, conform art. J.3 strategiile 
comune sunt stabilite de Consiliul 
European, la recomandarea Consiliului. 
Tot Consiliul este cel care le pune în 
aplicare, în special prin „adoptarea unor 
acţiuni şi poziţii comune”. În strategii se 
precizează obiectivele, durata şi mijloacele 
pe care Uniunea şi statele membre trebuie 
să le pună la dispoziţie.  

Art. J.4 stabileşte apoi detalii cu 
privire la acţiunile comune. Acestea sunt 
adoptate de Consiliu şi privesc situaţiile în 
care „o acţiune operaţională” a Uniunii 
este necesară. Similar strategiilor, acţiunile 
stabilesc obiectivele, importanţa şi 
mijloacele care trebuie puse la dispoziţia 
Uniunii.  

În fine, art. J.5 conţine menţiuni 
legate de poziţiile comune. Ele precizează 
poziţia Uniunii într-o anumită chestiune 
„de natură geografică sau tematică”; 
totodată, poziţiile naţionale ale statelor 
membre trebuie să fie în conformitate cu 
poziţiile comune ale Uniunii.  

În Tratatul de la Amsterdam se 
păstrează referirile la „definirea treptată a 
unei politici de apărare comune […], care 
ar putea conduce la o apărare comună”. Ca 
noutate, se menţionează că acest fapt este 
posibil numai în urma unei hotărâri a 
Consiliului European, luată în conformitate 
cu cerinţele constituţionale ale statelor 
membre. În aceeaşi idee, textul introduce 
pentru prima dată şi posibilitatea unei 
„cooperări mai strânse” între două sau mai 
multe state membre – viitoarea cooperare 
structurată permanentă din Tratatul de la 
Lisabona (art. J.7, alin. 1 şi alin. 4). 

Una dintre marile inovaţii ale 
Tratatului de la Amsterdam pentru 
apărarea europeană constă în asumarea de 
către Uniune a misiunilor de tip Petersberg. 
Acestea figurau deja în Declaraţia de la 
Petersberg, adoptată de Consiliul de 
Miniştri al UEO pe 19 iunie 1992. La 
Amsterdam s-a hotărât în schimb, pentru 
prima dată, încorporarea acestor misiuni în 
tratatul fondator al Uniunii. Drept urmare, 
începând cu data de intrare în vigoare a 
Tratatului de la Amsterdam, UE îşi rezervă 
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dreptul de a se implica (prin UEO) în: 
misiuni umanitare şi de evacuare, misiuni 
de menţinere a păcii şi misiuni ale forţelor 
combatante pentru gestionarea crizelor, 
inclusiv misiunile de restabilire a păcii (art. 
J.7, alin. 2). 

În Tratatul de la Amsterdam se 
menţine rolul important în apărarea 
Europei acordat UEO prin Tratatul de la 
Maastricht. Conform textului, UEO 
permite accesul Uniunii la o „capacitate 
operaţională” şi sprijină Uniunea în 
„definirea aspectelor privind apărarea” din 
cadrul PESC. Totodată, UE poate recurge 
la UEO pentru „elaborarea şi punerea în 
aplicare” a demersurilor Uniunii cu 
implicaţii în domeniul apărării. Sunt 
încurajate şi relaţii interinstituţionale mai 
strânse cu UEO, în vederea „integrării 
eventuale” a acesteia în UE (art. J.7, alin. 1 
şi 3). 

O altă modificare benefică pentru 
procesul de integrare a apărării europene 
constă în extinderea votului cu majoritate 
calificată la strategiile, acţiunile şi poziţiile 
comune ale Uniunii. Dovadă însă a 
interguvernamentalismului PESC, în Tratat 
se menţionează că dacă un stat se opune 
adoptării unei decizii cu majoritate 
calificată, atunci nu se trece la vot. În acest 
caz Consiliul poate hotărî, prin majoritate 
calificată, sesizarea Consiliului European 
în vederea luării unei decizii în unanimitate 
(art. J.13, alin. 2). 

În privinţa relaţiilor instituţionale 
din cadrul PESC, Preşedinţia îşi păstrează 
rolul de reprezentare a Uniunii, punând în 
continuare în aplicare deciziile luate. Este 
introdus însă, ca inovaţie majoră a 
Tratatului, postul de Înalt Reprezentant 
pentru PESC; acesta are menirea de a 
asista Preşedinţia şi de a sprijini Consiliul 
în chestiunile de resort, „contribuind în 
special la formularea, elaborarea şi punerea 
în aplicare a deciziilor politice”. Totodată, 
prin Tratat se instituie dreptul Consiliului 
de a numi un reprezentant special, 
însărcinat cu gestionarea diferitor 
„probleme politice speciale” (art. J.8 şi 
J.16). În schimb, rolurile Comisiei şi 
Parlamentului European în domeniul PESC 

rămân la fel de modeste ca şi în cazul 
Tratatului de la Maastricht.  

Aşadar, Tratatul de la Amsterdam a 
avut meritul de a re-întări capacitatea de 
acţiune a PESC prin asumarea unor 
instrumente mai coerente (strategiile 
comune) şi a unui proces mai eficient de 
luare a deciziilor (vot cu majoritate 
calificată). În plus, Tratatul a consolidat 
imaginea Uniunii în lume, prin 
introducerea postului de Înalt Reprezentant 
pentru PESC.  

Şi misiunile de tip Petersbeg au fost 
încorporate în textul acordului. A fost un 
pas înainte crucial, într-un moment în care 
exista o anumită resurgenţă a conflictelor 
locale în Europa, deşi riscul unei 
confruntări de amploare scăzuse 
semnificativ1.  

Tratatul a deschis şi perspectivele 
unor noi dezvoltări în materie de integrare a 
apărării, deşi niciuna nu a fost considerată 
iminentă. Printre acestea, menţionăm 
formularea unei politici de apărare 
comune, care s-ar putea transforma ulterior 
într-o apărare comună, precum şi 
favorizarea de relaţii instituţionale mai 
apropiate cu UEO şi o posibilă integrare a 
acesteia în UE. 

 
4. Tratatul de la Nisa 

Tratatul de la Nisa2 a fost semnat 
pe 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 
1 februarie 2003. Şi acesta este un acord care 
aduce modificări Tratatului de la Maastricht.  

O primă noutate a Tratatului de la 
Nisa constă în extinderea votului cu 
majoritate calificată şi pentru situaţia în care 
Consiliul numeşte un reprezentant special cu 
mandat referitor la probleme politice speciale 

                                                 
1 Cf. The Amsterdam treaty: a comprehensive 
guide, 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional
_affairs/treaties/amsterdam_treaty/index_en.htm, 
accesat la data de 19 feb. 2014.  
2 Denumirea sa oficială este “Tratatul de la Nisa de 
modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană, a Tratatelor de instituire a 
Comunităţilor Europene şi a anumitor acte 
conexe”. În continuare, articolele şi aliniatele 
indicate la punctul 4 al comunicării sunt cele din 
acest tratat. 
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(art. 23, alin. 21). Prin Tratatul de la 
Amsterdam, majoritatea calificată se aplica 
doar pentru strategiile, acţiunile şi poziţiile 
comune ale Uniunii. 

Însă marea inovaţie a Tratatului 
pentru apărarea europeană este 
introducerea cooperării consolidate în 
domeniul PESC (menţionată în Tratatul de 
la Amsterdam prin posibilitatea unei 
„cooperări mai strânse”). Aceasta are drept 
scop salvgardarea valorilor şi servirea 
intereselor Uniunii în ansamblul său, 
„afirmându-i identitatea ca forţă coerentă 
pe scena internaţională” (art. 27A, alin. 1, 
art. 27B şi art. 27D). 

Conform Tratatului, cooperarea 
consolidată se referă la punerea în aplicare 
a unei acţiuni sau poziţii comune; ea nu se 
aplică însă pentru „chestiuni care au 
implicaţii militare sau în domeniul 
apărării”. De asemenea, se mai 
menţionează că, fără a aduce atingere 
competenţelor Preşedinţiei şi ale Comisiei, 
Înaltul Reprezentant pentru PESC asigură 
„deplina informare” a Parlamentului 
European şi Consiliului cu privire la 
punerea în practică a acestei cooperări 
consolidate între diferite state membre.  

Aşadar, deşi puţine, modificările 
aduse apărării europene prin Tratatul de la 
Nisa au fost consistente. Acordul a permis 
extinderea votului cu majoritate calificată 
în domeniul PESC, dar mai ales cooperarea 
consolidată în acelaşi domeniu între statele 
membre ale Uniunii. 

 
5. Tratatul de la Lisabona 

Tratatul de la Lisabona2 a fost 
semnat pe 13 decembrie 2007 şi a intrat în 
vigoare la 1 decembrie 2009. Acesta este 
cel de-al treilea acord ce aduce modificări 
Tratatului de la Maastricht.  

                                                 
1 Menţionăm că, începând cu Tratatul de la Nisa, 
renumerotarea articolelor se face în baza unui Tabel 
de echivalenţă introdus prin Tratatul de la 
Amsterdam. 
2 Denumirea sa oficială este „Tratatul de la 
Lisabona de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene”. În continuare, articolele şi 
aliniatele indicate la punctul 5 al comunicării sunt 
cele din acest tratat. 

Cu toate că structura Uniunii 
Europene (cei trei piloni) nu se mai 
regăseşte în Tratatul de la Lisabona, PESC 
rămâne în continuare o politică în esenţă 
interguvernamentală. Astfel, votul în 
unanimitate rămâne principala modalitate 
de adoptare a deciziilor în acest domeniu. 

Conform Tratatului, PESC este 
întemeiată pe „dezvoltarea solidarităţii 
politice reciproce a statelor membre […] şi 
pe realizarea unui grad din ce în ce mai 
mare de convergenţă a acţiunilor statelor 
membre”. Această clauză de solidaritate nu 
se rezumă însă doar la nivelul politic, 
întrucât în text se precizează că dacă un 
stat membru „ar face obiectul unei 
agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte 
membre sunt obligate să îi acorde ajutor şi 
asistenţă prin toate mijloacele de care 
dispun […]” (art. 11, alin. 2 şi art. 28A, 
alin. 7). Este vorba, aşadar, de o clauză de 
apărare comună, în conformitate cu 
Articolul 51 din Carta Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.  

Prin Tratat se înlocuiesc 
modalităţile de ducere la îndeplinire a 
obiectivelor PESC (strategiile, acţiunile şi 
poziţiile comune). Astfel, Uniunea 
desfăşoară Politica Externă şi de Securitate 
Comună: a) prin definirea orientărilor 
generale; b) prin adoptarea deciziilor ce 
definesc acţiunile care trebuie întreprinse şi 
poziţiile care trebuie luate de Uniune, 
precum şi modalităţile de punere a lor în 
aplicare; c) prin consolidarea cooperării 
sistematice dintre statele membre (art. 12). 

Apoi, prin Tratat se introduce 
postul de Înalt Reprezentant al Uniunii 
pentru Afaceri Externe şi Politica de 
Securitate, prin întrunirea posturilor de 
Înalt Reprezentant pentru PESC şi Comisar 
European pentru Afaceri Externe şi 
Politica Europeană de Vecinătate. Acesta 
prezidează Consiliul Afaceri Externe şi 
este susţinut, în exercitarea mandatului său, 
de Serviciul European de Acţiune Externă. 
Înaltul Reprezentant „contribuie prin 
propunerile sale” la elaborarea PESC şi 
„pune în aplicare deciziile adoptate de 
Consiliul European şi Consiliu”, utilizând 
capabilităţile naţionale şi pe cele ale 
Uniunii. De asemenea, el reprezintă 
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Uniunea în chestiunile legate de PESC (art. 
13, alin. 3 şi art. 13a). 

O inovaţie majoră a Tratatului 
constă în înlocuirea PESA cu PSAC. 
Potrivit acordului, PSAC este „parte 
integrantă” a PESC şi asigură Uniunii „o 
capacitate operaţională” bazată pe 
capabilităţi militare şi civile (art. 28A, alin. 
1). 

Conform textului, aceste capabilităţi 
sunt puse la dispoziţia Uniunii de către 
statele membre, pentru a pune în aplicare 
PESC; iar în demersul lor de a-şi îmbunătăţi 
treptat capabilităţile militare, ţările sunt 
susţinute de Agenţia Europeană de Apărare. 
În Tratat se recunoaşte şi oportunitatea 
punerii la dispoziţia PSAC a diferitor forţe 
multinaţionale (Eurocorps, Eurofor, 
Euromarfor şi Grupul Aerian European), 
obţinute prin punerea în comun a 
capabilităţilor, echipamentului şi 
personalului din diferite state membre. De 
asemenea, urmare a Tratatului, Consiliul 
poate delega implementarea unei misiuni 
unui grup de state membre care doresc acest 
lucru (art. 28A, alin. 3 şi 5). 

Apoi, „cooperarea consolidată” din 
Tratatul de la Nisa este înlocuită de 
„cooperarea structurată permanentă”, 
deschisă statelor care deţin capabilităţi 
militare superioare şi care vizează realizarea 
„celor mai solicitante misiuni” (art. 28A, 
alin. 6). 

De importanţă majoră pentru 
apărarea europeană, acordul prevede şi o 
extindere a misiunilor în care Uniunea poate 
recurge la capabilităţi militare şi civile. 
Astfel, pe lângă misiunile de tip Petersberg, 
asumate prin Tratatul de la Amsterdam, 
Uniunea se mai poate implica şi în: acţiuni 
comune în materie de dezarmare, misiuni de 
consiliere şi de asistenţă în probleme 
militare, operaţii de stabilizare după 
încetarea conflictelor (art. 28B, alin. 1). 

Aşadar, Tratatul de la Lisabona a 
adus cu sine numeroase inovaţii în 
procesul de integrare a apărării europene: 
clauza de solidaritate, modalităţi noi de 
ducere la îndeplinire a obiectivelor PESC, 
introducerea postului de Înalt Reprezentant 
al Uniunii pentru Afaceri Externe şi 
Politica de Securitate, înlocuirea PESA cu 

PSAC, cooperarea structurată permanentă 
sau extinderea misiunilor în care Uniunea 
poate recurge la capabilităţi militare şi civile. 

Toate aceste inovaţii au fost 
rezultatul a numeroşi ani de practică 
instituţională, reflecţie strategică şi 
compromis între diferitele perspective 
naţionale asupra apărării europene1. Prin 
ele, Tratatul de la Lisabona a vizat 
consolidarea rolului Uniunii Europene la 
nivel internaţional2. 
 
Concluzii 

Privind retrospectiv, realizările 
obţinute pe calea integrării militare nu sunt 
deloc de neglijat. De la semnarea 
Tratatului de la Bruxelles (1948) şi până în 
prezent europenii au întreprins, în deplin 
acord cu partenerii transatlantici, eforturi 
susţinute pentru a-şi putea garanta propria 
securitate şi apărare.  

Astfel, în decurs de câteva decenii, 
aceştia au instituţionalizat cooperarea 
politico-militară prin intermediul Uniunii 
Europei Occidentale; au învăţat din eşecul 
Comunităţii Europene de Apărare şi au 
adoptat Politica Externă şi de Securitate 
Comună; în sfârşit, au extins misiunile de 
tip Petersberg şi au introdus clauza de 
apărare comună.  

Progresele au devenit posibile şi 
mulţumită inovaţiilor în domeniul apărării, 
instituţionalizate prin tratatele ratificate ale 
Uniunii Europene. De la Maastricht la 
Amsterdam şi de la Nisa la Lisabona, 
profilul militar al Uniunii a devenit din ce 
în ce mai potrivit pentru rolul jucat de 
aceasta pe scena relaţiilor internaţionale.  
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Abstract: Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) as part of 
biodiversity are covered into the need of their conservation and 
sustainable use at least by three international instruments such as the 
Convention on Biological Diversity (CBD), the International Treaty for 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Plant Treaty) and the 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 
the International Union for the Protection of New Varieties of Plants 
(UPOV Convention). Under these instruments for both domesticated (i.e. 
crops varieties, landraces, neglected and underutilized domesticated 
species) and wild PGRFA, Contracting Parties should develop their own 
capacity for their conservation and sustainable use in supporting food 
security and poverty alleviation under the Millennium Development Goals. 
The tendency to continuing the access of wild genetic resources is still 
increased, especially due to traditional knowledge and the need for 
innovation in different domains. PGRFA are protected also for the 
tranboundary movement for wild (e.g. the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES) and 
domesticated species (e.g. the International Convention for Protection of 
new Varieties of Plants or the UPOV Convention) through different 
instruments in close cooperation with agreements under the World Trade 
Organization. As the conservation of PGRFA is targeting the species and 
their management it becomes more clear that agricultural practices should 
be revised through applying the ecosystem approach which is essential for 
the proper conservation and sustainable use of these. Under such 
circumstances and based on scientific surveying of PGRFA in Sibiu and 
Braşov counties Romania, we further support the need to adopt new tools 
and methods for fulfilling the requirements of Art. 5 of the Plant Treaty, 
including those of the current regulatory framework of the European 
Union. The paper is discussing the major constraints, opportunities and 
needs for ensuring the appropriate enabling environment for preserving on 
long term food security in Romania. 
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Introduction 
Food security is closely related to the 

conservation and sustainable use of plant 
genetic resources for food and agriculture 
(PGRFA) as part of biodiversity as a whole. 
In the general attempt to ensure food 
security all PGRFA should be treated in 
close relationship with wild biological 
diversity as the pool for accessing genetic 
resources of food or feed importance. At the 
international political level at least three 
Conventions are covering in their scope 
genetic resources either the conservation and 
sustainable use of them such as the 
Convention on Biological Diversity (CBD, 
19921), either specifically focused on plant 
genetic resources for food and agriculture 
such as the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture 
or Plant Treaty (20042) or on trade and 
intellectual property rights associated with 
new varieties of plants such as the 
International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants of the 
International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV Convention, 
19613). Today officially recognized PGRFA 

                                                 
1 The Convention on Biological Diversity, 1992, 
http://www.cbd.int/convention/ (March 10, 2014) 
2 The International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture, 
http://www.planttreaty.org/content/texts-treaty-
official-versions (March 10, 2014). 
3 International Convention for the Protection of 
New Varieties of Plants, 1961, as revised at Geneva 
on November 10, 1972, on October 23, 1978, and 
on March 19, 1991, 

have the chance to be conserved being 
facilitated by trade. Still, a series of other 
crops such as landraces or old varieties or 
even wild crops recognized by the Plant 
Treaty may become endangered. Due to 
these constraints it can be considered that 
only seven crop species constitute today the 
“columns of world nutrition”4. As a 
consequence our dependence on this 
relatively small number of crop species for 
food raises serious concerns about the 
sustainability of feeding the world today and 
in the future5,6,7. Moreover, it is considered 
that localised negative impacts on small 
holders, subsistence farmers and fishers may 
be among the key impacts of increasing 

                                                                       
http://www.upov.int/en/publications/conventions/19
91/act1991.htm  (March 10, 2014) 
4 Korous Khoshbakht, Karl Hammer. Threatened 
crop species diversity, Shahid Behesti University 
Press, 2010, 134 p. 
5 Emile A Frison., Biodiversity and livelihoods, at 
S. Bala Ravi, I. Hoeschle-Zeledon, M.S. 
Swaminathan and E. Frison (Eds.), Hunger and 
Poverty: The Role of Biodiversity. Report on an 
International Consultation on the Role of 
Biodiversity in Achieving the UN Millennium 
Development Goal of Freedom from Hunger and 
Poverty, Chennai, India, 18–19 April 2005, 2006. 
6 Verena Raschke, Bobby Cheema. Colonisation, 
the New World Order, and the eradication of 
traditional food habits in East Africa: historical 
perspective on the nutrition transition, Public 
Health Nutrition 11.07.2008, pp.662-674. 
7 Stefano Padulosi, et al, Underutilized species and 
climate change: current status and outlook, in Crop 
adaptation to climate change, First Edition. John 
Wiley & Sons Hoboken, NJ, 2011 
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global temperature1. Therefore it would be 
important to underline that these old crop 
species and varieties and even wild crop 
relatives such as NUS, are valuable 
resources to the livelihoods of local 
communities too2 and it is recognized that 
even these crops are of nutritional value to 
the local communities they are fast 
disappearing today because of not being 
taken under official standardization 
regarding agricultural practices3. Such a 
situation is responsible for the heavy genetic 
erosion affecting traditional crops around 
the world, as well as the erosion of cultural 
diversity intimately associated with their use 
and appreciation4. The scope of this article is 
to survey the political commitments taken 
under the CBD, Plant Treaty and UPOV 
Convention and to evaluate into Romania 
protected areas if there are still gaps in 
coherently implementing these.  

 
Material and methods 

This paper is developed based on a 
survey analysis of political commitments 
under the Convention on Biological 
Diversity (CBD), the International Treaty 
for Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture (ITPGRFA, hereinafter “Plant 
Treaty”) and the UPOV Convention for the 
                                                 
1 OECD Environmental Outlook to 2050, OECD 
Publishing. 2012, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en 
(February 2, 2014) 
2 Stefano Padulosi, A new international 
collaborative effort on traditional crops, climate 
change and on-farm conservation in S. Padulosi, N. 
Bergamini and T. Lawrence (Eds.), On farm 
conservation of neglected and underutilized 
species: status, trends and novel approaches to 
cope with climate change: Proceedings of an 
International Conference, Frankfurt, 14-16 June, 
2011, Bioversity International, Rome, 2012, pp. 7-
23. 
3 Wilfredo Rojas, R. Valdivia, S. Padulosi, M. 
Pinto, J.L. Soto, E. Alcocer, L. Guzman, R. Estrada, 
V. Apaza, R. Bravo, From neglect to limelight: 
issues, methods and approaches in enhancing 
sustainable conservation and use of Andean grains 
in Bolivia and Peru in A. Buerkert, J. Gebauer 
(Eds.), Agro bio diversity and Genetic Erosion. 
Contributions in Honor of Prof. Dr Karl Hammer. 
Supplement 92 to the Journal of Agricultural and 
Rural Development in the Tropics and Subtropics, 
Kassel University Press GmbH, 2009, pp. 87–117. 
4 Ibidem, p. 9 

conservation of plant genetic resources for 
food and agriculture (PGRFA) in supporting 
food security. The legal frameworks for sites 
of community importance based on the 
Habitat Directive were assessed for the 
official recognition of PGRFA in protected 
areas in Romania. Social and economic 
vulnerability assessments are based on 
analysis of statistics officially published by 
the National Institute for Statistics of 
Romania and local authorities. 

The study involved: 
• Study area. Brasov County is situated 

in the central part of Romania, and almost 
half of its area is covered by protected areas. 

• Data collection. Focus groups were 
families saving crop seeds, and were carried 
out in three localities such as Codlea city 
and Holbav and Vlădeni in Brasov county - 
two villages, seeking a balanced gender 
representation, and including older members 
of local communities. Participants were 
asked to contribute small samples of crop 
seeds. 

• Data analysis. In the case of old 
crops, our results have been discussed with 
small landholders. 

 
Political commitments  

European Union became Party to the 
CBD in 19935, to the Plant Treaty in 20046 
and to the UPOV Convention in 20057. 
Romania ratified the CBD through the Law 
58/19948 and the first National Biodiversity 
Strategy and Action Plan was officially 
adopted through the Government Decision 
1081/2013 entering into force in January 

                                                 
5 Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 
concerning the conclusion of the Convention on 
Biological Diversity OJ, L 309, 13.12.1993, p.1. 
6 Council Decision 2004/869/EC of 24 February, 
2004, Concerning the conclusion, on behalf of the 
European Community, of the International Treaty 
on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, L378/1 – 23.12.2004. 
7 Council Decision 2005/523/EC of 30 May, 2005, 
Approving the accession of the European 
Community to the International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants, as revised at 
Geneva on 19 March 1991, L192/63 – 22.07.2005. 
8 Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea 
Convenţiei privind diversitatea biologica, semnată 
la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, in ”Monitorul 
Oficial”, No.  199, August 2, 1994. 
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20141. Also, Romania become a Party to the 
Plant Treaty through the Law 42/20052 and 
ratified the UPOV Convention through the 
Law 255/19983 republished in the Official 
Gazette no. 65/2007. Plant variety protection 
system is in place in Romania since 1955 
and UPOV-based plant variety protection 
system since the 1960s.  

In Romania, for these three political 
commitments the public authority for 
environment is responding today for the 
CBD as a national focal point and the public 
authority for agriculture is for the Plant 
Treaty and the UPOV Convention. Thus, the 
conservation of biodiversity today is shared 
between two authorities and the future of 
food security is highly depending on the 
cooperation between the national focal 
points and all involved stakeholders. 

In close connection with food security 
the CBD is addressing for the first time, 
starting with its adoption in 1992, the 
general concept of biodiversity conservation 
and sustainable use at the political level in 
the international context. In the first 
Conference of the Parties (COP) held in 
1994 the CBD is already addressing the 
question on how it can contribute to the 
preparation for the forthcoming International 
Technical Conference on the Conservation 
and Utilization of PGRFA meant to be held 
in 19964. Also the CBD expressed its 
interest to close cooperate with the Global 
System for PGRFA (GS PGRFA) under the 
Food and Agriculture Organization (FAO), 
based on an integrated approach and in 

                                                 
1 Hotărârea nr. 1081 din 11 decembrie 2013 
privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului 
de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-
2020, in ”Monitorul Oficial”, No.  55, January 22, 
2014. 
2 Legea nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea 
Romaniei la Tratatul international privind 
resursele genetice vegetale pentru alimentatie si 
agricultura, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, 
publicată în „Monitorul Oficial”, nr.  308 din 13 
aprilie 2005 
3 Legea nr.  255 din 30 decembrie 1998 privind 
protectia noilor soiuri de plante, in ”Monitorul 
Oficial”, No.  525, January 31, 1998. 
4 UNEP/CBD/COP/1/9, 1994, Medium-term 
programme of work of the Conference of the 
Parties,  https://www.cbd.int/cop/default.shtml 
(March 10, 2014) 

harmony for the conservation and 
sustainable use of PGRFA. Thus, the COP II 
considers agricultural biological diversity 
within the context of the Convention's three 
objectives and its provisions (point 6.3.1.). 
Two years later, the COP II declares its 
support in the implementation of the FAO 
Conference Resolution 7/93 for the 
adaptation of the International Undertaking 
on Plant Genetic Resources, in harmony 
with the CBD5 and recognizes that plant 
genetic resources for food and agriculture 
are critical components of biological 
diversity [Annex, 8 (c) to the Decision 
UNEP/CBD/COP/2/16, 19956]. Already in 
COP III, it was agreed that the revised form 
of the International Undertaking should be a 
voluntary agreement, a binding instrument, 
or a protocol to the CBD (point 18 to the 
Decision UNEP/CBD/COP/3/11, 19967). 
One achievement of outmost importance for 
the CBD, highly recognized at the political, 
technical or scientific levels is the adoption 
in 2002 of the Decision V/58 regarding 
agricultural biological diversity: review of 
phase I of the programme of work and 
adoption of a multi-year work programme 
which contributed for paving the way for the 
adoption of the Plant Treaty in 20049,10. 

                                                 
5 UNEP/CBD/COP/2/15, 1995, FAO Global System 
for the Conservation and Utilization of Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture,  
https://www.cbd.int/cop/default.shtml  (March 10, 
2014) 
6 UNEP/CBD/COP/2/16, 1995, Statement to the 
International Technical Conference on the 
Conservation and Utilization of Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
7 UNEP/CBD/COP/3/11, 1996, Conservation and 
sustainable use of agricultural biological diversity,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
8 UNEP/CBD/COP/5/5, 2000, Agricultural 
biological diversity: review of phase I of the 
programme of work and adoption of a multi-year 
work programme,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
9 UNEP/CBD/COP/6/6, 2002, The International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture,  https://www.cbd.int/cop/default.shtml 
(March 10, 2014) 
10 Debra I. Jarvis, C. Padoch, H.D. Cooper, 
Biodiversity, agriculture and ecosystem services, in 
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Further the CBD developed cooperation 
with the Plant Treaty for the proper 
implementation of the Convention being 
also interested on the status of traditional 
knowledge associated to plant genetic 
resources for food and agriculture as a very 
important asset for the sustainable use of 
PGRFA1.  

The Plant Treaty states in art. 1 that its 
objectives are the conservation and 
sustainable use of PGRFA and their fair and 
equitable sharing of the benefit arising out 
of their use in harmony with the CBD, for 
sustainable agriculture and food security. 
This Treaty sets very ambitious objectives 
considering only the conservation and 
sustainable use of PGRFA in the context of 
implementing the provisions of Art. 5 which 
promotes under this scope the 
implementation of an integrated approach. 
Art. 5 has legally binding provisions and it 
needs capacity building to ensure the proper 
implementation by countries as a Party 
which shall, in particular, as appropriate: a) 
survey and inventory PGRFA, taking into 
account the status and degree of variation of 
existing populations, including those that 
are of potential use and, as feasible, assess 
any threats to them.  

In this context, any PGRFA at the 
specific or/and infraspecific levels (i.e. 
species and varieties, landraces) should be 
officially investigated, analyzed and 
recognized, on a case by case basis, for their 
potential use also identifying threats 
promoting their extinction.  

Capacity building and PGRFA 
communications tools and methods should 
be developed by the contracting Parties in 
order to have a clear inventory not only 
regarding the status of conservation and 
sustainable use of all genetic resources but 
also of the threats by regions and species. 
Barriers and possible solutions should also 
be investigated in order to develop a focused 
                                                                       
D.I. Jarvis, C. Padoch, HD. Cooper (Eds.), 
Managing Biodiversity in Agricultural Ecosystems, 
Bioversity International, Columbia University 
Press, New York, pp. 1–12. 
1 UNEP/CBD/COP/7/10, 2004, Article 8(j) and 
related provisions,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 

strategy for the conservation and sustainable 
use of PGRFA2.  

The UPOV Convention, sets 
international rules for protecting breeders’ 
rights over new developed plant varieties 
where this is distinct, uniform and stable 
(DUS test) according to the provisions of 
art. 5 (1). The breeder shall produce, certify 
and market new varieties based on the 
provisions of art. 18. In the case of Parties to 
the UPOV Convention they recognized in 
the last meeting held in Geneva, 
Switzerland, October 2011 that plant 
breeding has significantly contributed and 
will continue to be a major contributor to 
increased food security whilst reducing 
input costs, greenhouse gas emissions and 
deforestation. With that, plant breeding 
significantly mitigates the effects of 
population growth, climate change and 
other social and physical challenges. It is 
also recognized that an effective system of 
plant variety protection is crucial for a 
sustainable contribution of plant breeding 
and seed supply and is a key enabler for 
investment in breeding and the development 
of new varieties of plants. Further 
considering the definition of variety in the 
context of UPOV Convention it is more than 
clear that also old plant varieties and 
landraces may fall under the scope of this 
accepted definition based on which it will be 
possible to further develop the cooperation 
with the Plant Treaty. In the same meeting it 
was agreed that the UPOV Convention 
should cooperate with the Plant Treaty on a 
research project on the economics of the 
Multilateral System, based on information 
available from the Plant Variety Database 
(PLUTO3) (2011).  

The need for cooperation between the 
three international instruments (i.e. the 
CBD, Plant Treaty and UPOV Convention) 
was gradually recognized and developed at 
the international political level. If the 

                                                 
2 Nigel Maxted, M. Scholten, R. Codd, B. Ford-
Lloyd, Creation and use of a national inventory of 
crop wild relatives, ”Biological Conservation”, No. 
140, 2007, pp. 142–159. 
3 C/45/17, 2011, Report on the decisions, Geneva 
http://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/c_45/c_
45_17.pdf (March 10, 2014) 
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cooperation between the Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (UN FAO) and CBD started from 
the first COP of the CBD and continued for 
the adoption of the Plant Treaty, the 
cooperation between the CBD and the 
UPOV Convention was later developed 
rather focusing on intellectual property 
rights and access for benefit sharing issues. 
CBD’s COP requested for the first time in 
2000 to the UPOV together with the World 
Intellectual Property Organization, in their 
work on intellectual property rights issues, 
to take due account of relevant provisions of 
the CBD1. Two years later the CBD’s COP 
invites UPOV and other relevant 
organizations to examine, in the context of 
their work, the specific intellectual property 
implications of genetic use restriction 
technologies, particularly in respect of 
indigenous and local communities2. In 2004, 
the CBD’s COP invites UPOV to cooperate 
with the Ad Hoc Open-ended Working 
Group on Access and Benefit-Sharing in 
elaborating the international regime which 
was concluded in 2010 with the adoption of 
the Nagoya Protocol on Access to Genetic 
Resources and the Fair and Equitable 
Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization under the CBD3. The cooperation 
between the Plant Treaty and UPOV was 
emphasized in the 45th Ordinary Session of 
the UPOV Council held in 20 October in 
Geneva, as well as in the last COP of the 
Plant Treaty held in Bali in 20114. 

As a Party to all these three 
Conventions it is a real challenge to further 

                                                 
1 UNEP/CBD/COP/5/26, 2000, Access to Genetic 
Resources,  https://www.cbd.int/cop/default.shtml 
(March 10, 2014) 
2 UNEP/CBD/COP/6/5, 2002, Agricultural 
biological diversity,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
3 UNEP/CBD/COP/7/19, 2004, Access and benefit-
sharing as related to genetic resources (Article 15),   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
4 IT/GB-4/11/Report Fourth Session Of The 
Governing Body Of The International Treaty 
On Plant Genetic Resources For Food 
And Agriculture Bali, Indonesia, 14 – 18 March 
2011, http://www.planttreaty.org/content/report-
fourth-session-governing-body (March 10, 2014) 

develop rules and procedures into a flexible 
regulatory framework in order to fulfil all 
these political commitments and which 
should be feasible up to the lowest level of 
decentralization based on the ecosystem 
approach5.  

Food security is important for all these 
three conventions either in terms of 
conservation and sustainable use either in 
terms of further developing genetic 
resources for facing climate change and 
others challenges. Thus, if working for food 
security under the Plant Treaty or the UPOV 
Convention it is a cornerstone, it is 
important to underline that also for the CBD 
this subject become important being for the 
first time mentioned into the text of a 
decision adopted during the COP 3 of the 
CBD6. In 2000 CBD is addressing to the 
Parties the requirements to identify ways 
and means to address the potential impacts 
of genetic use restriction technologies on the 
in situ and ex situ conservation and 
sustainable use, including food security, of 
agricultural biological diversity7. 
Agricultural biodiversity was considered as 
a major component of biodiversity during 
the COP 5 and furthermore during the COP 
6 it was adopted the target 13 for halting the 
decline of plant resources, and associated 
indigenous and local knowledge innovations 
and practices, that support sustainable 
livelihoods, local food security and health 
care, based on the provisions of Annex to 
the decision VI/9 Global Strategy for Plant 
Conservation8. In the context of adopting the 
Decision regarding incentive measures 
covering the provisions of Art. 11 of the 
Convention, the COP 7 is recognizing as 
being of particular concern the impact of 
political reforms on food security and 

                                                 
5 Edward Maltby, Using the ecosystem approach to 
implement the convention on biological diversity: 
key issues and case studies, No. 2. IUCN, 2003. 
6 UNEP/CBD/COP/3/11, 1996, Conservation and 
sustainable use of agricultural biological diversity,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
7 Ibidem p. 23 
8 UNEP/CBD/COP/6/9, 2002, Global Strategy for 
Plant Conservation,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
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poverty1. Also highly challenging in the 
context of the integrated implementation of 
all three Conventions are the provisions of 
activity 3.3. from the Annex of the Decision 
VIII/232 regarding agricultural biodiversity 
which promotes genetically diverse and 
species-rich home gardens, agroforestry and 
other production systems that contribute to 
the in situ conservation of genetic resources 
and food security. In other words there is a 
need for official recognition of the 
importance of PGRFA in a bottom-up 
approach, reason for which further 
coordination is needed to the Parties to 
harmonize means and ways among all these 
three Conventions in a regional context, in 
order to ensure promoting entrepreneurship 
and marketing strategies for agro-production 
and conservation, especially for household 
agriculture and food security as it is stated 
into the part B point 1 (j) of the same 
decision. In this context, crops maintained 
on farm by small landholders in our country 
based on surveys realized in Sibiu county 
are rather old varieties or landraces than new 
varieties and the promotion of the first on 
the marketplace is difficult due to possible 
gaps into the regulatory framework for the 
countries ratifying the UPOV Convention 
and the Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights or 
TRIPS Agreement under the World Trade 
Organization. On the other hand at the 
international level it is recognized their 
specific contribution to the conservation and 
sustainable use of NUS3. Of particular 
interest is the Annex of Mountain biological 
diversity decision4 which proposed to the 
Parties under the target 1.5 for maintaining 
genetic diversity in mountain ecosystems in 
particular through the preservation and 
maintenance of traditional knowledge and 
practices into the text of activity 1.5.1. to 

                                                 
1 UNEP/CBD/COP/7/18, 2004, Incentive Measures 
(Article 11),   https://www.cbd.int/cop/default.shtml 
(March 10, 2014) 
2 UNEP/CBD/COP/8/23, Agricultural biodiversity,   
https://www.cbd.int/cop/default.shtml (March 10, 
2014) 
3 Ibidem p. 10 
4 UNEP/CBD/COP/7/27 Mountain biological 
diversity,  https://www.cbd.int/cop/default.shtml 
(March 10, 2014) 

assess and develop strategies aimed at 
minimizing the threat of genetic erosion on 
domesticated biodiversity (crops, animals) 
and wild relatives, paying particular 
attention to the centres of origin of the 
genetic resources. For Parties such Romania 
with 28% of the surface covered by 
mountains this political commitment should 
be important for further developing and 
implementing such strategies and action 
plans based on the existing regulatory 
framework and involving all relevant 
stakeholders.   

Food security largely depends on the 
policy regarding plant genetic resources 
management for food and agriculture at the 
national level and capacity building 
requirements for its proper development. 
Moreover, food security is also affected by 
the economic crisis within the international 
context and it will be more affected for the 
future by climate change5. However, 
changing the political regime may also 
affect the conservation and sustainable use 
of genetic resources for food and agriculture 
either positively either negatively.  

Therefore we consider that an 
integrated approach should be very 
important in our efforts to develop a strategy 
and action plan for the conservation and 
sustainable use of PGRFA considering all 
crops varieties including wild species of 
food importance and their associated 
knowledge (traditional and scientific 
knowledge). The main factor dramatically 
influencing the conservation and 
development of crop-associated knowledge 
is governance stability from local up to the 
central level and the best positive vision is to 
conserve and continue developing new 
varieties.  
 
Study case: wild PGRFA 

At the high political level, in terms of a 
country as a member state to the European 
Union, Romania is coherently involved in 
the process for further supporting the 
development of food security policy, 
especially based on the conservation of all 
PGRFA. And still, considering the FAO tool 

                                                 
5 Ibidem p. 32 
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for assessing all stakeholders it seems that 
some of the political commitments should be 
more translated to the lower levels in order 
to contribute to strengthen the cooperation 
based on the peculiarities from the local 
levels.  

One example is the wild PGRFA 
assessment recently performed for their 
status of conservation evaluation in the 
protected areas. Based on the provisions of 
the Ministerial Order 1964/20071 approved 
by the ministry of environment which is 
recognizing the Sites of Community 
Importance (SCIs) based on the provisions 
of Habitat Directive, the list of wild species 
are not considered for their potential use in 
food security for the standard format for 
Romania.  

Under such circumstances, any 
research may be developed for accessing the 
genetic resources for crops species listed in 
the Annex I of the Plant Treaty should be 
done according to the Multilateral System. 
On contrary, for wild species not listed in 
this Annex it should be applied the Access 
for Benefit Sharing Protocol provisions even 
they are of food importance. This is the case 
of Barbarea stricta and Barbarea vulgaris 
(wild species) and in the second is the case 
of Gentiana luthea. Moreover, wild species 
of economic interest such as Vaccinium 
myrtillus are not yet protected under a 
national programme for their sustainable 
collecting from the wild. On the other hand, 
there are not in place incentive measures for 
landowners where these genetic resources 
are economically exploited. 

Under these circumstances the lack of 
a coherent policy for conservation may 
support the development of food insecurity 
if local community is not fully integrated in 
the process of further developing 
management measures into protected areas. 
This subject should be evaluated by the 
national focal points for CBD and the Plant 
Treaty and these results proves that 

                                                 
1 Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România, in ”Monitorul Oficial”, No. 98, February 
7, 2008. 

procedures should be further developed at 
the managerial teams of the protected areas 
in order to include inputs coming from the 
public authorities for agriculture too. 
 
Study case: domesticated PGRFA 

The status of officially recognized 
plant varieties increases the chances for 
maintaining them on the market place and 
promotes their on farm and gardening 
cultivation in the detriment of landraces or 
old varieties no longer listed into the 
Common or national catalogues. Precisely 
this legal act is acting like a cornerstone for 
the further developing PGRFA’ regulatory 
framework that have to support those 
varieties expressing a specific interest from 
the conservation point of view. Romania is a 
European Union (EU) member state since 
the 1st of January 2007 based on the Treaty 
of accession signed in 25 April 2005 and 
accordingly the regulatory framework is 
developed at national level in close harmony 
with the EU framework.  

In the case of PGRFA at the European 
level the Common Catalogue only covers 
plant variety officially registered for 
marketing, published on a yearly basis 
starting with 1961. The development process 
of regulatory framework was long and 
continuous. In this context it should be 
mentioned the consolidate form of the 
Commission Directive 2003/90/EC2 which 
was adopted in order to ensure that the 
PGEFA varieties officially recognized by 
the Member States shall comply with 
technical questionnaires listed in the 
Directive 2003/91/EC, Annex I (19 technical 
protocols of Community Plant Variety 
Office or CPVO) and Annex II (23 tests 
guidelines of UPOV). As a consequence old 
varieties and landraces not complying with 
the provisions of the regulatory framework 
for 2003 cannot’ be officially recognized for 
their importance on the market place. 
                                                 
2 Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 
2003 setting out implementing measures for the 
purposes of Article 7 of Council Directive 
2002/53/EC as regards the characteristics to be 
covered as a minimum by the examination and the 
minimum conditions for examining certain varieties 
of agricultural plant species (Text with EEA 
relevance) OJ L 254, pp. 7-10. 
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Based on political commitments also 
taken under the CBD, the Plant Treaty and 
the UPOV Convention, the European Union 
engaged to comply with in order to ensure in 
situ conservation and the sustainable use of 
plant genetic resources including landraces 
and old varieties adapted to local and 
regional conditions and threatened by 
genetic erosion, and will entitle these as 
“conservation varieties” as they are defined 
in the Directive 2002/55/EC1 and later in the 
Directives 2008/62/EC2 and 2009/145/EC3. 
As a consequence at the European level 
through the adoption of these last two 
Directives starts the development of a new 
regulatory framework and also a capacity 
building process for the official recognition 
of PGRFA varieties presenting an interest 
for their conservation. And, furthermore it 
will be possible to support the official 
recognition of plant varieties by fulfilling 
the provisions related to specific substantive 
requirements.  

Based on these new requirements, 
agricultural and vegetable landraces and 
varieties can be marketed without official 
examination if they meet some minimal 
requirements and will be maintained in the 
region of origin. A landrace or a variety as it 
is referred in these two directives should 
present an interest for the conservation of 
plant genetic resources in order to be 
officially listed in the Common Catalogue. 

                                                 
1 Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on 
the marketing of vegetable seed, OJ L 193, pp. 171-
197 
2 Commission Directive 2008/62/EC of 20 June 
2008 providing for certain derogations for 
acceptance of agricultural landraces and varieties 
which are naturally adapted to the local and 
regional conditions and threatened by genetic 
erosion and for marketing of seed and seed 
potatoes of those landraces and varieties, OJ L 162, 
pp. 13-19. 
3 Commission Directive 2009/145/EC of 26 
November 2009 providing for certain derogations, 
for acceptance of vegetable landraces and varieties 
which have been traditionally grown in particular 
localities and regions and are threatened by genetic 
erosion and of vegetable varieties with no intrinsic 
value for commercial crop production but 
developed for growing under particular conditions 
and for marketing of seed of those landraces and 
varieties, OJ L 312, pp. 44 -54. 
 

Based on the preamble of the Directive 
2009/145/EC point (2) and (3) the interest 
lies in the fact that they are especially well 
adapted to be grown under particular 
climatic, pedological or agro-technical 
conditions (such as manual care, repeated 
harvesting) particular local conditions. 
Therefore, it is considered that such 
landraces or old varieties with a long history 
of traditional cultivation must be the subject 
of these provisions. Under such 
circumstances the crops associated 
knowledge can be the subject falling under 
the definition of the interest in a local 
community level for the national and 
community level.  

It can be concluded that at the 
European level the regulatory framework is 
permissive for officially registering PGRFA 
varieties such as old varieties and landraces 
based of further development of institutional 
capacity at the member states level.  

In Romania the national official 
catalogues for crops varieties and hybrids 
are the legal acts protecting new plant 
varieties placing on the market and 
responsible for this is the Ministry of 
Agriculture and its subordinated institutions. 
Among these, the State Institute for Variety 
Testing and Registration (ISTIS) is the 
national authority, subordinated to the 
central authority for agriculture, in the field 
of examining new plant varieties, in order to 
be registered in the Romanian Official 
Catalogue of Plant Varieties based on the 
provisions of Art. 29 (1) and Art 34 (2) (h) 
of the Law 266/20024. ISTIS is also the 
national focal point for the UPOV 
Convention and also it is the major player 
for implementing the regulatory framework 
covering National and Common Catalogues 
of varieties of agricultural plant species. 
ISTIS has a long tradition, working for more 
than 56 years for plant variety testing and 
registration, as other similar authorities in 
the EU such as GEVES in France, NIAB in 

                                                 
4 Legea nr. 266 din 15 mai 2002 privind 
producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea 
calităţii, comercializarea seminţelor şi a 
materialului săditor, precum şi testarea şi 
înregistrarea soiurilor de plante, in ”Monitorul 
Oficial”, No. 343, May 23, 2002. 
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Great Britain, Naktuinbouw in Holland. 
Once registered a new crop variety in the 
Official catalogue, it will allow their official 
cultivation and marketing in Romania and 
after 2007 also into the EU member states. 
ISTIS is established based on the provisions 
of the Law no.57/19971, by reorganising the 
former State Commission for Variety 
Testing and Homologation first established 
on the basis of the Governmental Ordinance 
No. 3726/1953, maintaining during 55 years 
the same organizational structure2.  

As a consequence, in Romania the 
process of placing on the market of new 
crops varieties has a long history. In the 
ISTIS’ network of research stations are 
performed the field tests: DUS (i.e. 
distinctness, uniformity, stability), and VCU 
(i.e. value for cultivation and use for 
agricultural species) for the appropriate 
technical examination of the national and 
foreign plant varieties which apply for the 
registration into the Romanian Official 
Catalogue. Staring with the 2007 all 
registered varieties in Romania are officially 
sent to the European Commission to be 
listed in the Common Catalogues of the EU, 
as well as in the List of varieties eligible for 
certification under the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD) scheme rules. Harmonizing the 
national legislation in the context of the 
Common Catalogue is a very complex 
process and the Directive 2002/53/EC was 
transposed too in the national legislation 
through a Ministerial Order 188/2010 – 
three years later after the accession to the 
EU3.  

                                                 
1 Legea nr. 57 din 16 aprilie 1997 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 
privind producerea, controlul calitatii, 
comercializarea si folosirea semintelor si 
materialului saditor, precum si inregistrarea 
soiurilor de plante agricole, in ”Monitorul Oficial”, 
No. 68, April 17, 1997. 
2 Mihaela Ciora, Testing and registration of plant 
varieties in Romania, in The UPOV-WIPO Roving 
Seminar on the Protection of Plant Varieties under 
the UPOV Convention, The Patent System and the 
TRIPS Agreement, Bucharest, March 16 and 17, 
UPOV-WIPO/ROIOO/6, 2000, pp. 1-14. 
3 Ordin nr. 188 din 30 august 2010 privind 
modificarea Ordinului ministrului agriculturii, 
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 

The regulatory framework covering 
PGRFA officially listed into the Common 
Catalogue developed once Romania entered 
into the EU based on the following series of 
legislation acts: [1] The Minister Order 
1348/2005 regulating the process of testing 
and registering the varieties of agricultural 
species in accordance with Directives 
53/2002/EC, and 90/2003/EC, and with the 
Regulation (CE) 930/2000 amended by the 
Regulation (CE) 1831/2003 published in the 
Official Gazette no.54 bis from January 
2006; [2] The Ministerial Order 188/2010 
transposing the Directive 2010/46/EC 
amending Directives 2003/90/EC and 
2003/91/EC setting out implementing 
measures for the purposes of Article 7 of 
Council Directives 2002/53/EC and 
2002/55/EC respectively, as regards the 
characteristics to be covered as a minimum 
by the examination and the minimum 
conditions for examining certain varieties of 
agricultural plant species and vegetable 
species; [3] The Minister Order 1349/2005 
regulating the process of testing and 
registering the varieties of vegetables in 
accordance with directives 55/2002/EC, and 
991/2003/EC, and with  Regulation 
930/2000 amended by Regulation 
1831/2003/EC; [4] The Minister Order 
8/2002 regulating the process of testing and 
registering the varieties of vine, fruit species 
and ornamental plants in accordance with 
Directives 68/193/CEE, 92/34/CEE 
98/56/CE.  

Based on the provisions of Directives 
2008/62/EC and 2009/145/EC Romania 
should further develop the regulatory 
framework for officially recognizing 
PGRFA (i.e. landraces or old varieties) as 
“conservation varieties” and based on the 
preamble of both Directives in the process 
should be involved the focal points for all 
three mentioned Conventions. The national 
focal point for the Plant Treaty in Romania 

                                                                       
pentru aprobarea Regulilor privind testarea si 
înregistrarea soiurilor de plante agricole si a 
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si 
dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea 
Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor 
de legume, in ”Monitorul Oficial”, No. 622, 
September 3, 2010. 
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is the Gene Bank from Suceava which 
should be further involved in the process of 
implementing both directives 2008/62/EC 
and 2009/145/EC through the County’ 
Directorates for Agriculture and Rural 
Development. The national focal point for 
the CBD is the Ministry of Environment and 
they also should be involved in the process 
of evaluating the interest for PGRFA in situ 
conservation as old varieties or landraces 
through the County’ Agencies for 
Environmental Protection. 

The major requirements for a member 
state, in order to fulfil all international, 
regional and national obligations is to set 
scientific standards and communication 
tools and procedures among all involved 
stakeholders for surveying, inventorying and 
validating all PGRFA as landraces or old 
varieties, presenting an interest as it is 
defined in the Directive 2008/62/EC. Thus, 
it can be said that in a proactive action 
starting with the farmers, small landholders, 
authorities, scientific communities and other 
relevant stakeholders it will be possible to 
further develop the adequate capacity for 
implementing the provisions of art. 5 of the 
Plant Treaty. 

Due to political changes, Romania is 
still in delay for coherently implementing 
measures for the conservation either ex situ 
either in situ of old crops or landraces even 
some of them are still valuable plant genetic 
resources for the Romanian scientists or for 
small farmers as continuing preserving their 
traditions. Thus, even in the absence of the 
new Directives 2008/62/EC and 
2009/145/EC, based on the provisions of 
Article 20 (2) of the Directive 2002/53/EC 
Romania had the chance before accessing 
the European Union to further develop rules 
and procedures for protecting old varieties 
and landraces as valuable PGRFA  by taking 
into account of developments in relation to 
the conservation in situ and the sustainable 
use of plant genetic resources through 
growing and marketing of seed of landraces 
and varieties which are naturally adapted to 
the local and regional conditions and 
threatened by genetic erosion.  

A scientific assessment in collecting 
PGRFA landraces in Sibiu and Brașov 

Counties, inside protected areas or in the 
borders of these protected areas, in the 
sustainable development areas, reveals that 
every village preserved their own landraces 
and old varieties even not any longer listed 
into the National Official Catalogues. 
Collection missions in Coldea, Holbav and 
Vlădeni from Brașov County, in the 
buffering zone of the protected area ROSPA 
0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura 
Codlei, concluded in the identification of 7 
corn distinct populations or landraces 
cultivated for more than 50 years in these 
villages by the small landholders. They are 
not highly productive (less than 2000 t/ha) 
but are highly resistant to pests and diseases, 
well adapted to local ecosystems and used as 
food and feed and appreciated for a constant 
productivity no matter of weather 
conditions. 

The analysis of local official 
documentation in Codlea city for a period of 
20 years, revealed important changes in the 
land use such as the reduction of arable land 
and orchards surfaces associated with the 
increase of grassland surfaces which added 
also 1222 ha from the forestry area. At the 
national level, currently there is no legal 
framework for protecting the traditional 
crops and NUS and either at the local level, 
even protected areas may become the most 
interested stakeholder in doing this for the 
general purpose of conservation. These 
results supports a further conclusion 
regarding the reduction in labour capacity 
for agriculture and gardening even incentive 
measures for agriculture have been applied 
supporting our further third conclusion of 
converting the current incentive measures 
system into a smart one. Land abandon 
consist in 5% of total land use and the main 
threat is now invasive alien species covering 
agro-ecoystems (e.g. Solidago canadensis  -  
a common weed in this region only in the 
last 10 years). Small landholders keep corn 
in their production system as it retains its 
share in food and agriculture use and 
therefore the importance among crop plants 
preferred by farmers for so many years. 
Under the pressure of the new commercial 
corn hybrids only two corn landraces have 
been identified and the small landholders 
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claim that they have already problems of 
cross-pollination with the high productive 
corn resulting in hybrids very sensitive to 
moulds negatively impacting their 
productivity. Holbav village is localized at 
15 km distance from West Codlea, in a 
mountain area without sewerage system, 
where electricity is not covering the entire 
village, and as a consequence there are 
different socio-economic vulnerabilities 
identified such as: human-animal conflicts 
(e.g. bears, wolfs, boars, foxes and birds). In 
this village it is not the problem of an aged 
population and therefore it can be underlined 
the attachment of the small landholders to 
corn landraces and other crops inherited 
before 1958 even the conflicts human-
animals are constant. In the case of Vlădeni 
village, localized at 15 km distance from 
North Codlea, the main socio-economic 
vulnerability is land abandon (over 5%) and 
the erosion of traditional knowledge 
associated to old crops. Compared to Holbav 
situation where at least five corn landraces 
have been identified, in Vlădeni only two 
corn landraces have been identified. This 
situation maybe explained based o the city 
connectivity for supporting people migration 
to the cities.  
 
Conclusions 

These results support the idea that 
studying PGRFA can support authorities to 
better understand local socio-economic 
vulnerabilities and provide a new vision 
regarding the harmonized implementation of 
all political commitments taken under the 
conventions protecting biodiversity and 
supporting food security. Such measures 
should support the preservation of cultural 
landscape, based on the Florence 
Convention (Romania is Party to the 
European Convention on Landscape) where 
for local measures in supporting food 
security both type of authorities: agriculture 
and environment should work together. 

At least for protected areas in Romania 
it is clear that there should further be created 
a clear framework for the protection of 
PGRFA as wild species or domesticated 
landraces based on the Plant Treaty 
provisions for fulfilling in this way also the 

general provisions of the CBD. Thus, it 
should take into consideration also the 
traditional knowledge related to these 
PGRFA as species varieties and also as 
agricultural practices which are highly 
supported today through the further 
development of Art 8 j of the CBD.  
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Dacă diplomația sec. XX a fost în 

mod predominant una axată pe concepția 
westphaliană (cea punând statul, ca actor 
politic și juridic în centrul preocupărilor 
sale)1, începutul sec. XXI vine cu multiple 
provocări la adresa acestei concepții despre 
diplomație, despre beneficiarii, actorii și 
creatorii săi. 

Astfel, într-o lume mai degrabă 
inter-polară, caracterizată prin fenomenele 
complexe generate de globalizare asupra 
societății umane în ansamblul său, asupra 

                                                 
1 Geoffrey Allen Pigman, Contemporary 
Diplomacy. Representation and Communication in 
a Globalized World, Polity, UK, 2010, pp. 19-21. 

gradului său de civilizație, asupra actorilor 
care operează în contexte diverse (infra-
regional, local, național, trans-statal, 
internațional, global), statul-națiune este 
puternic concurat de o pleiadă de actori 
non-statali sau cvasi-statali sau chiar post-
statali (precum blocul comercial regional 
numit Uniunea Europeană, care și-a 
consolidat în timp, o puternică identitate 
politică2).  

La începutul sec. XXI acest fenomen 
multi-dimensional (cultural, social, 
economic, politic, militar) al globalizării 

                                                 
2 Jean Jacques Roche, Relations internationales, 3e 
ed., LGDJ, Paris, 2005, pp. 184-187.  
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exercită, prin actorii săi specifici, o serie de 
presiuni asupra statelor-națiune, asupra 
politicilor, strategiilor lor de supraviețuire, 
de perpetuare și asigurare a prosperității și 
siguranței cetățenilor lor1. Funcțiile 
tradiționale ale statelor sunt astfel, supuse 
unei puternice presiuni din partea noilor 
actori și chiar a altor state, mai puternice, 
interesate să folosească noul context global 
în beneficiul lor. Aceste funcții 
tradiționale, inclusiv prerogativele statale 
de stabilire a politicii interne și externe, a 
contactelor și relațiilor de cooperare 
internațională, de participare la diferite 
echipe și formule de negocieri, la 
conferințe internaționale, de purtare a 
tratativelor diplomatice privind diferite 
chestiuni de interes comun sau de interes 
național, cu alți actori similari sau în cadrul 
organizațiilor internaționale 
interguvernamentale2, precum și alte 
funcții și prerogative statale sunt acum fie 
contestate, fie depășite, fie exercitate, prin 
transfer liber consimțit de către state 
(grupate în organizații de integrare 
economică sau politică regională), la un 
nivel superior de guvernare sau chiar 
transferate unor entități suprastatale3 (de 
unde și conceptele tipice acestei lumi inter-
polare, de ”guvernare globală4”, de 
”guvernare suprastatală”, de ”guvernare 
comună regională” sau de ”guvernare 
multi-nivel”). 

Începutul sec. XXI aduce ceea ce în 
doctrină s-a arătat ca fiind o consecință 
tipică noului context global (diferit de cel 
specific lumii westphaliene sau numit 
«internațional»5): estomparea granițelor 
stricte dintre politica internă și cea externă 
a unui stat, realizându-se o interconexiune 

                                                 
1 Philippe Moreau Defarges, La Mondialisation, 
PUF, Paris, 1997, pp. 52-58.  
2 Vasile Pușcaș, Relații internaționale/ 
transnaționale, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 2005, 
pp. 105.  
3 Paul Hirst, Grahame Thompson, Globalizarea sub 
semnul întrebării. Economia internațională și 
posibilități de guvernare, trad. Laura Dragomir, Ed. 
Trei, București, 2002, pp. 324.  
4 Philippe Moreau Defarges, Op. cit., pp. 85-108.  
5Dominique Carreau, Droit international, 6e ed., 
Paris, Pedone, 1999 , pp. 15-16.  

permanentă între acestea6. Nu trebuie însă 
confundată noțiunea de ”politică externă” a 
unui stat (atât în sensul clasic cât și în cel 
postmodern- ne referim aici la globalism 
sau la o politică externă globală asumată de 
marile puteri prin diferite instrumente și 
modalități, capacități specifice-) cu 
noțiunea de ”diplomație”7. Astfel, în timp 
ce politica externă definește substanța, 
scopurile, acțiunile unui stat, atitudinea, 
linia de o anumită constanță de 
comportament în acord cu interesul 
național al unui stat în relație cu alte state, 
diplomația este un instrument specific de 
înfăptuire a politicii externe8 alături de alte 
instrumente. Substanța diplomației o 
reprezintă negocierile și dezbaterile asupra 
subiectelor de interes comun, în scopul 
identificării atât a zonelor de conflict cât și 
a celor de posibilă cooperare între state. 
Totodată, trebuie avut în vedere și că 
diplomația (în acest înțeles westphalian, 
tradițional) reprezintă o instituție 
fundamentală a sistemului de state, a 
relațiilor internaționale9 (în înțeles clasic, 
adică acela punând în centrul lor statul-
națiune).  

Dezvoltarea sistemului coerent de 
relații permanente între actori, se arată în 
doctrină, chiar și în ciuda războaielor și 
conflictelor dintre aceștia, a dus la o 
continuă consolidare a diplomației, încă de 
la apariția sistemului de state în Europa 
(sec. al XV-lea)10. Însă abia în sec. XX se 
observă  acest fenomen de consolidare a 
diplomației, în înțelesul ei de instrument al 
politicii statale (Convențiile de la Viena 
din 1961, 1963, 1969 care au codificat 

                                                 
6 David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, 
Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, 
economie și cultură, trad. de Ramona-Elena 
Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-
Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, pp. 27, 79-81.  
7 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de 
relații internaționale, trad. Anca Irina Ionescu, Ed. 
Universal Dalsi, 2001, pp. 139-140.  
8 Grigore Geamănu, Drept internațional public, vol. 
II, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1983, 
pp. 3.  
9 Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Drept 
internațional public, Ed. Didactică și Pedagogică, 
București, 1976, pp. 186-191.  
10 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Op. cit., pp. 
140. 
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dreptul internațional privind relațiile 
diplomatice, consulare și dreptul 
tratatelor)1. În lumea pre-modernă și 
modernă, diplomația a fost influențată de 
aspecte ideologice și chiar combătută sau 
respinsă pe acest criteriu.  

Odată însă cu începutul sec. XXI și 
conturarea contextului global, precum și a 
provocărilor sale specifice la adresa 
statului–națiune și a funcțiilor sale 
tradiționale (inclusiv cea de a elabora 
politica externă și de a stabili relații cu alte 
state pe baza principiilor dreptului 
internațional), s-a observat o părăsire a 
argumentului ideologic în abordările făcute 
de diverse centre de putere asupra 
diplomației. În alte opinii însă, lumea 
începutului de secol XXI este una simultan 
multi-polară, inter-polară și chiar, sub 
unele aspecte, continuă unele direcții de 
unipolarism2. Apar deci, noi ideologii 
postmoderne (globalism, guvernare 
globală, liberalism global, socialism 
global, ecologism, feminism etc.) care 
toate, influențează în mod specific 
substanța diplomației și modul său de 
înfăptuire.  

Datorită creșterii complexității 
relațiilor inter-statale, apariției și 
proliferării noilor actori, transformării 
conflictului ideologic în conflict inter-
civilizațional3 (impărțirea lumii în 
civilizații-actori distincte4), precum și altor 
factori identificați de doctrină (scăderea 
puterii decizionale a ambasadorului, 
mutarea accentului pe chestiunile 
multilaterale în defavoarea diplomației 
bilaterale, apariția diplomației personale, 
creșterea importanței experților în 
negocierile diplomatice și în pregătirea 
punctelor de vedere ale statelor, creșterea 
importanței mass-media, a actorilor non-
statali, creșterea numărului de tratate, 
formarea blocurilor economice regionale, 
apariția zonelor regionale și infra-regionale 
                                                 
1 Grigore Geamănu, Op. cit., pp. 8-10, 62-63.  
2 David Held et alii, Op. cit., pp. 376. 
3 Vasile Simileanu, Civilizația islamică. Integrarea 
culturală, col. Geopolitica, ed. Top Form, 
București, 2011, pp. 24-25.  
4 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și 
refacerea ordinii mondiale, trad. Radu Carp, Ed. 
Antet, 1998, pp. 75-79, 61-68.  

de liber schimb, asocierea altor ministere 
în chestiunile diplomatice, decât ministerul 
de externe)5, noțiunea de ”diplomație” se 
îndepărtează încet de la înțelesul ei 
tradițional, westphalian. 

O largă parte a doctrinei a remarcat 
de altfel, punerea îndelungată în plan 
secundar a diplomației comerciale, 
economice, în favoarea diplomației de 
securitate6 (înțeleasă ca high policy). Or, la 
începutul sec. XXI, interdependențele 
economice și comerciale dintre state au dus 
la o creștere în importanță a diplomației 
comerciale și financiare, în paralel cu cea 
tradițională (legată de aspectele de 
securitate ale statelor și ale sistemului 
inter-statal, în ansamblu). 

Putem spune că, la începutul sec. 
XXI, ne confruntăm cu o realitate multiplă, 
datorită lumii complexe în care trăim: 
exercitarea simultană a mai multor tipuri 
de diplomație este și ea o consecință a 
acestei realități postmoderne, moderne și 
pre-moderne în același timp. Astfel, putem 
considera că există: 

-diplomația tradițională (de apărare 
lato sensu a unui stat, instrument menit să 
asigure satisfacerea interesului național al 
unui stat în relație cu alți actori similari- 
alte state-națiune-, într-un context anarhic- 
perspectiva neorealistă, care a dominat 
întreg secolul XX) 

- diplomația neoliberalistă (bazată pe 
concepția interdependențelor complexe, a  
primatului cooperării internaționale între 
state) 

-diplomația postmodernă 
(caracterizând lumea post-westphaliană, 
adică un sistem în care nu mai operează 
doar statele ci și alți actori, ce influențează 
decisiv acțiunea primilor) 

- diplomația statală (clasică, dusă în 
mod tradițional de state, prin reprezentanți, 
pe bază de tratate internaționale, 
protocoale, convenții, pe bază de cutume și 
reguli acceptate de state ca actori suverani 
și originari ai dreptului internațional) 

- diplomația noilor actori (a marilor 
blocuri comerciale și economice ale lumii, 

                                                 
5 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Op. cit., pp. 
141.  
6  Geoffrey Allen Pigman, Op. cit., pp. 202-203. 
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care nu țin cont de frontierele statale ci de 
o viziune economică și financiară 
comună): o diplomație a Uniunii Europene, 
ca bloc economic aici; diplomația 
EuraSEC, diplomația Uniunii Africane, 
diplomația economică a OMC (prin 
intermediul statelor-nucleu, fie state 
fondatoare, fie state major contributoare, 
fie pur și simplu, mari puteri-; diplomația 
BRIC, diplomația statelor înalt-
industrializate (G7), diplomația 
economico-financiară dusă de instituții 
internaționale (FMI, Banca Mondială) sau 
diplomația privată (a firmelor 
multinaționale)1 

- diplomația de securitate (high 
policy): old-style diplomacy 

- diplomație economică, socială, 
culturală (new-style diplomacy) 

- diplomație instituțională (prin 
instituțiii, organe, autorități competente ale 
statului-națiune, precum ministerele de 
externe, președinții de stat, șefii de guvern, 
ambasade și consulate, parlamente) 

-diplomație supra-statală (prin 
instituții care s-au detașat, în procesele 
integrării regionale, de interesele statale și 
care urmăresc satisfacerea unor interese și 
strategii de interes regional, suprastatal): 
de exemplu, diplomația europeană (din 
cadrul entității politice UE, dusă prin 
diferite instituții suprastatale, precum 
Înaltul Reprezentant UE pentru afaceeri 
externe și politică de securitate, 
Președintele Consiliului European, 
Președintele Comisiei Europene, Comisia 
Europeană, Serviciul European de Acțiune 
Externă) 

- diplomație globală (instrument al 
politicii externe a unui stat ca mare putere 
sau super-putere, sau a unui bloc de state, 
caracterizate prin globalism2) 

- diplomație privată (dusă de actori 
privați, cu sau fără personalitate juridică, 
nerecunoscuți ca subiecte de drept 

                                                 
1 A se vedea pe larg, Susan Strange, Retragerea 
statului. Difuziunea puterii în economia mondială, 
trad. Radu Eugeniu Stan, Ed. Trei, București, 2002, 
pp. 198-219. Paul Hirst, Grahame Thompson, Op. 
cit., pp. 53-56.  
2 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Op. cit., pp. 
210-211.  

internațional, precum: NGO-uri globale, 
culte și biserici, grupuri de lobby-uri cu 
diversă componență, transparente sau 
oculte, grupuri de state fără personalitate 
juridică, precum G7, forumuri decizionale 
cu componență mixtă, precum Forumul de 
la Davos sau de la Evian, cluburi, think-
tankuri, grupuri de reprezentanți ai 
firmelor multinaționale etc.) 

- diplomație oficială (în numele 
statelor-națiuni, formală, respectând strict 
regulile dreptului internațional, cutumele, 
protocoalele, convențiile semnate de state), 
exercitată prin ministerele de externe ale 
statelor și prin ambasade și consulate  

- diplomație informală (între 
personalități, experți din diferite țări, chiar 
și oficiali ai statelor dar fără arogarea 
acestei calități; într-un cadru informal, de 
dezbatere și emitere liberă  de opinii, 
analize și soluții la diferite probleme de 
interes comun pentru comunitatea 
internațională- cea statelor, care trebuie să 
adopte o poziție oficială față de un 
eveniment, o situație, la un moment dat- 
dar și pentru societatea civilă 
internațională- care analizează și oferă 
soluții, reacționează la problematici de 
interes global sau chiar influențează 
agenda de dezbateri a statelor-) 

-diplomație prin modalități clasice 
(întruniri oficiale, participări la conferințe 
la nivel de miniștri, șefi de stat sau de 
guvern, schimb de note, de scrisori, apelare 
la mijloacele strict prevăzute de dreptul 
diplomatic al statelor) 

- diplomație prin mijloace informale 
sau postmoderne (online-diplomacy, 
dezbateri între experți, în mediul academic, 
prin folosirea mass–media). 

La începutul sec. XXI, una din marile 
transformări pe care o suferă conceptul 
tradițional de diplomație (ca instrument de 
realizare a politicii externe a statelor, 
purtate prin reprezentanți ai statelor, 
învestiți cu calitate oficială și cu un mandat 
strict delimitat) este deplasarea de la o 
lume stato-centristă la o lume axată pe 
persoana umană. Aceasta din urmă este 
privită de o parte a doctrinei ca un actor 
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distinct pe scena globală1, alături de alți 
actori non-statali, operând în afara unui 
drept internațional (inter-statal) rigid, care 
nu mai cuprinde realitățile interdependente, 
în mișcare și extra-statale ale lumii de azi. 
Chiar dacă nu este recunoscută azi ca 
subiect de drept internațional2, persoana 
umană se bucură însă, la nivelul dreptului 
internațional în vigoare (axat pe Carta 
ONU și pe pachetul de documente 
internaționale, derivate din principiile 
acesteia) de ceea ce doctrina identifică a fi 
”cele trei generații de drepturi ale 
omului”3. Aceste drepturi îi sunt 
recunoscute de state, care au și obligația de 
a i le garanta și de a asigura la nivel 
național, în cadrul jurisdicțiilor lor, 
respectarea acestor drepturi.  

Prin urmare, din această perspectivă 
putem vorbi: de o diplomație preventivă, 
de apărare a drepturilor omului (prin 
consacrarea acestor drepturi la nivel 
internațional, regional și național de către 
statele membre ONU); de o diplomație 
intervenționistă, de sancționare a 
abuzurilor și încălcărilor drepturilor 
omului de către state sau grupuri de pe 
teritoriul unor state (intervenția umanitară, 
asistența umanitară, reconstrucție post-
conflict cu dimensiune de protejare a 
drepturilor omului); de o diplomație de 
izolare a statelor care încalcă drepturile 
omului și de presiune la adresa acelui stat 
pentru a oferi garanțiile necesare protecției 
drepturilor omului pe teritoriul său dar și 
de o diplomație în care persoana umană 
devine un subiect activ și nu unul pasiv 
(precum în diplomația drepturilor omului 
din viziunea westphaliană asupra politicii 
externe a unui stat). În această ultimă 
accepțiune (una esențială pentru 
înțelegerea noii esențe a diplomației 
secolului XXI), persoana umană devine 
creator de norme noi și de cutume 
diplomatice, precum și reprezentant al 
propriei sale persoane în sistemul global 

                                                 
1 David Held et alli, Op. cit., pp. 86. 
2 Ion Diaconu, Tratat de drept internațional public, 
vol. 1, Ed. Lumina Lex, București, pp. 498-499.   
3 Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. 
Introducere în dreptul internațional public, Ed. All-
B, 1998, București, pp. 196-198.  

post-statal dar și beneficiar direct (dincolo 
de intermedierea statului) al exercitării 
diplomației drepturilor omului. 

Prin urmare, putem spune că trebuie 
urmărită și analizată în consecință, pe 
scena globală a începutului de sec. XXI, 
atât o diplomație a statelor axată pe 
persoana umană și pe respectarea 
drepturilor acesteia (accepțiunea restrânsă 
asupra “diplomației drepturilor omului” și 
a legăturii sale cu conceptul de ”securitate 
umană”), cât și o diplomație în care 
persoana trece de intermedierea statului, 
devenind, la nivel global, un actor distinct, 
un subiect activ (nivel pe care dreptul  
internațional în vigoare nu i-l recunoaște 
însă se discută despre organizarea unui 
drept transnațional4 care să-i acorde 
persoanei umane calitatea de subiect de 
drept transnațional). Persoana umană 
(ambasadorul, trimisul plenipotențiar etc.) 
nu mai rămâne deci, un simplu 
reprezentant al unui actor clasic, suveran 
(statul-națiune), legat de un mandat strict și 
acționând după reguli fixe, înscrise în acte 
asumate de statul pe care-l reprezintă ci 
devine, în lumea globală a secolului XXI, 
un furnizor de diplomație prin el însuși, ca 
suveran, prin ființa sa unică, liberă și 
demnă, prin capacitățile sale profesionale 
și prin simpla sa opinie exprimată în 
legătură cu subiecte de interes pentru 
lumea compozită (cea a statelor și a 
actorilor non-statali), de pe poziții de 
egalitate cu toate celealte persoane și 
dintr-o postură informală (netrebuind să 
invoce  vreo calitate oficială acordată de 
stat). Acțiunea sa, ca exponent al e-
diplomației (parte a diplomației informale, 
specifice secolului XXI și proliferând la 
nivel global odată cu noile tehnologii de 
comunicare), nu mai este circumscrisă 
jurisdicției unui stat sau unui grup de state 
ci se poate manifesta liber (în virtutea 
dreptului său la liberă exprimare, la liberă 
opinie) la diferitele niveluri la care 
funcționează această lume a 
interdependențelor multiple, în care statul 
este doar un simplu actor și nu actorul 

                                                 
4 Dominique Carreau, Droit international, Ed. 
Pédone, Paris, 1999, pp. 33-34. 
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ordonator, central din lumea realistă a 
secolului XX.  

Dacă reprezentanții statelor 
acționează strict după protocoale, norme, 
cutume stabilite în timp de state1 la nivelul 
unui sistem inter-statal cu interese clar 
definite, într-o manieră realistă,  exponenții 
noii diplomații acționează chiar plecând 
de la fundamentul drepturilor omului 
(adică, în mod liber față de norme, de 
constrângeri, de etichetă, de reguli și limite 
de reprezentare, de mandate stricte de 
negociere, de protocoale, de tot felul de 
cutume și prevederi care leagă statele pe 
plan juridic internațional, conform viziunii 
westphaliene dar nu și indivizii, ca actori 
non-statali acționând în lumea post-
statală). Deci noii diplomați (post-
westphalienii) acționează direct și exclusiv 
în virtutea liberei dezvoltări a 
personalității umane, a libertății lor de 
conștiință, de opinie, de exprimare (ca 
drepturi ale omului, pe care statele sunt 
obligate să le garanteze și de care nu se pot 
prevala în locul indivizilor, nici substitui 
acestora în aceste drepturi), într-o lume 
(aici, mediul virtual, în care se exercită 
forma numită de noi ”e-
diplomație/diplomație electronică sau 
diplomație online”) a egalității (lume non-
ierarhică, de tip rețea), a respectului 
reciproc și față de opiniile exprimate de 
fiecare participant la aceste discuții 
(privind un subiect de interes comun -
pentru comunitatea internațională a statelor 
dar și pentru fiecare persoană în parte, cât 
și pentru societatea civilă globală, cu toți 
actorii săi non-statali-).  

Or, ceea ce privește conceptul de 
”securitate umană” și relația sa cu noua 
diplomație a sec. XXI, apreciem că această 
relație provine din noua sa accepțiune 
conferită de comunitatea internațională (a 
se vedea raportul ONU/1994)2, anume o 
definire a securității umane în funcție de 

                                                 
1 Ion Diaconu, Tratat de drept internațional public, 
vol.1, Ed. Lumina Lex, București, pp. 100-107. 
Ludovic Takacs, Marțian Niciu, Op. cit., pp. 191. 
Grigore Geamănu, Op. cit., pp. 8-9.  
2 Commission on Human Security, Outline of the 
Report  of the Commission on Human Security, 
2003, p.1, http://www.humansecurity-chs.org  

scopul său (acela de a salvgarda esența 
vitală a vieților umane în fața amenințărilor 
universale, în conformitate cu cerințele 
dezvoltării umane durabile).  

Axată pe componenta protejării la 
nivel supra-național, trans-național sau 
infra-național a persoanei umane, noua 
diplomație a sec. XXI conferă o atenție 
sporită dezvoltării acelei dimensiuni a 
securității umane care ține îndeosebi de 
securitatea politică (o sub-componentă a 
securității umane, menită să asigure o 
respectare reală, concretă, într-o societate 
dată, a drepturilor omului, inclusiv să 
identifice, să combată, să descurajeze 
guvernele de la aplicarea unor practici 
contrarii drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, precum tortura 
sistematică, reprimarea indivizilor și a 
grupurilor, introducerea cenzurii asupra 
opiniilor și informațiilor, rele tratamente 
etc.3-, și să educe populația în spiritul unei 
culturi civice și politice axate pe 
respectarea drepturilor omului). Diplomații 
acestui nou tip de diplomație a secolului 
XXI (axată pe persoana umană și nu pe 
stat, precum diplomația westphaliană 
tradițională) identifică, urmăresc evoluția 
problemelor legate de asigurarea securității 
umane sub această dimensiune (respectarea 
drepturilor omului de către state), introduc 
pe agenda de dezbatere a comunității 
internaționale și a societății civile 
internaționale4 (în mediul online, mai ales) 
dezbateri pe teme legate de forme noi de 
încălcări ale drepturilor omului sau de 
încălcări concrete ale drepturilor omului în 
diferite țări sau pe teme legate de 
dezvoltarea protecției drepturilor omului. 
Ei emit opinii, soluții și propuneri care 
conferă o bază fertilă de inspirație pentru 
factorii decizionali oficiali, care pot fi 
preluate de diplomația westphaliană (cea a 
statelor) dar și de cea mai recentă, 
transnațională (a instituțiilor 

                                                 
3 Laura-Ina-Veronica Bogdan, Cosmin Manea, 
Tendințe ale securității umane în noul mediu de 
securitate, Conferința științifică internațională 
Strategii XXI, Complexitatea și dinamismul 
mediului de securitate, vol.2, Ed. UNAP, București, 
2012, pp. 188. 
4 David Held et alii, Op. cit., pp. 91-92. 
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internaționale care formează un regim 
internațional al protecției drepturilor 
omului1, dincolo de acțiunile concrete în 
acest sens ale statelor, bazate pe principiul 
cooperării multilaterale sau bilaterale 
tradiționale).  

Este important de reținut că, în noua 
diplomație a sec.XXI, nu statul este 
considerat actorul principal ci persoana 
umană iar această premisă depășește întreg 
cadrul juridic și politic (bazat strict pe 
cetățenie) care leagă persoana de un 
anumit stat. Cu alte cuvinte, se produce o 
schimbare esențială de raportare a 
persoanei umane la stat (aceasta nu este un 
consumator, un contribuabil sau un simplu 
cetățean ci un subiect activ, unic, dotat 
instrinsec cu o serie de drepturi și libertăți 
fundamentale pe care nu doar statul de 
cetățenie dar întreaga comunitate a statelor 
și ceilalți actori non-statali au obligația să 
i le recunoască, drepturi garantate nu doar 
de comunitatea statelor ci și de regimurile 
transnaționale (cele compuse din instituții 
internaționale cu organe decizionale 
proprii și cu atribuții în sporirea nivelului 
de protecție a drepturilor omului2).  

Conceptul multi-dimensional de 
”securitate umană” cât și noua diplomație 
a sec. XXI dezvoltată pe baza ei va avea, în 
opinia noastră, un rol fundamental pentru 
o nouă dezvoltare a  dreptului 
internațional, în sensul recunoașterii 
calității de subiect de drept internațional și 
persoanei umane (aspect necesar pentru 
viețuirea acesteia într-un ”sat global”3, 
adică într-o comunitate internațională de 
state democratice, unite de un regim 

                                                 
1 Geoffrey Allen Pigman, Op. cit., pp. 49-52. 
2 De ex., de UE, ca entitate de integrare politică 
regională, cu dimensiuni suprastatale, prin Carta 
Drepturilor Fundamentale (privind cetățenii UE). 
Drepturile recunoscute cetățenilor unei entități 
regionale de integrare politică sunt pași către un 
regim universal de recunoaștere a drepturilor 
omului, transnațional, adică deasupra lianturilor de 
cetățenie dintre persoană și state sau suprastate (de 
la cetățenia regională se trece la cetățenia globală, 
adică are loc transformarea dreptului internațional, 
de la un drept inter-statal, la un drept regional și 
apoi, la un drept cosmopolitan, al persoanelor ca și 
cetățeni globali). A se vedea și David Held et alii, 
Op. cit., pp. 94-95.  
3 David Held et alii, Op. cit., pp. 472-473.  

internațional și de standarde comune, de 
garanții juridice directe, concrete, înalte, de 
respectare a drepturilor omului). În această 
lume globalizată, pe care probabil o va 
atinge societatea mijlocului sec.XXI, nu va 
mai fi nevoie de instituția ”intervenției 
umanitare” sau de conceptul (azi 
controversat) numit ”responsabilitatea de a 
proteja4” (concept invocat și folosit de 
marile puteri pentru a interveni acolo unde 
apreciază că sunt încălcări ale drepturilor 
omului, într-o manieră eficientă față de 
actualele organizații internaționale cu 
atribuții în acest sens dar cu mecanisme 
birocratice greoaie, rigide, inadaptate la 
lumea flexibilă și la cerințele sale).  

Întreaga comunitate internațională 
va fi unită în jurul ideii de respectare a 
drepturilor omului, ca pilon fundamental 
al conceptului de ”securitate umană”, pe 
baza căruia va fi dezvoltat un nou regim 
juridic (post-westphalian) centrat pe 
persoana umană și pe recunoașterea 
calității sale de subiect de drept 
internațional public. În acest fel, se va 
produce o limitare serioasă și legală (din 
punct de vedere al noului drept 
internațional public) a statelor, în raportul 
lor exclusivist cu persoana umană, deci se 
va introduce o limitare concretă și 
importantă în fața abuzurilor de putere pe 
care statele le comit asupra propriilor 
populații sau asupra unor categorii de 
oameni, în anumite perioade (turbulențe 
politice, revoluții, schimbări violente de 
                                                 
4 Concept  apărut într-o rezoluție a AG.ONU (60/1), 
de adoptare de către statele participante la summitul 
mondial de la New York, din 2005, sub egida ONU, 
a unui document intitulat ”2005 World Summit 
Outcome” (adoptat la 16.09.2005). Este vorba de o 
sintagmă politică ce introduce un rol activ, trans-
statal, pentru comunitatea internațională, 
organizațiile regionale, în mediul internațional al 
sec. XXI și care s-ar traduce în special prin 
activarea unui pilon al asistenței internaționale, din 
partea comunității internaționale, pentru sprijinirea 
eforturilor statelor de a își respecta proprii cetățeni. 
A se vedea Vasile Dobrescu, Influenta 
responsabilității de a proteja asupra strategiilor 
politice și planurilor de acțiune de intervenție 
națională și internațională de protecție a civililor, 
Conferința Științifică Internațională Strategii XXI, 
Complexitatea și dinamismul mediului de 
securitate, vol.2, UNAP, Centrul de Studii 
Strategice, București, 2012, pp.222-223.  
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regim, crize economice, condiții de sărăcie 
cronică, regim dictatorial etc.). Aceste 
abuzuri de putere din partea statelor, care 
nu au șanse să fie sancționate în interiorul 
statelor respective, datorită politizării 
instituționale sau neacordării persoanei 
umane a șansei reale de a avea un proces 
corect și echitabil sau pur și simplu, de a 
își putea apăra drepturile lezate cu mijloace 
legale, trebuie sancționate direct pe plan 
internațional. Acest lucru va fi posibil în 
viitorul apropiat (prin adaptarea 
instituțională și reformarea actualelor 
instituții internaționale cu atribuții în 
materia drepturilor omului, prin apariția 
altor instituții, dotate cu atribuții 
jurisdicționale internaționale în materia 
respectării drepturilor omului), ducând la 
apariția unor mecanisme concrete de 
protecție pe plan internațional, a 
drepturilor omului. 

 Nu poate exista o reală comunitate 
internațională democratică, în secolul 
XXI, organizată după modelul unui ”sat 
global”, dacă nu se are în vedere 
garantarea, la nivel juridic și politic 
internațional, a respectării drepturilor 
omului, de către state și actorii non-statali, 
având ca subiect persoana umană. Cu alte 
cuvinte, nu este suficient ca statele să își 
asume garanții juridice, la nivel intern 
(prin constituție și legile interne), regional 
(prin participarea lor la diferite organizații 
regionale) sau internațional (prin aderarea 
lor la diferite pacte, convenții, tratate 
internaționale) prin care se obligă să 
respecte drepturile omului. Acest lucru a 
fost o realitate a sec. XX dar acum este 
doar un început de drum în domeniul 
îmbunătățirii respectării drepturilor omului 
în sec. XXI. 

O reală respectare (de către state și de 
către actorii non-statali) a drepturilor 
omului în sec. XXI nu trebuie să se mai 
mărginească la cele de mai sus. De multe 
ori, persoana umană nu are posibilitatea 
juridică concretă să acționeze statul în 
judecată direct pe plan regional sau 
internațional. Fie nu o poate face direct (ci 
tot prin intermediul statului, aspect 
paradoxal, deoarece statul a făcut un abuz 
de putere față de individ) fie o poate face 

doar condiționat (după epuizarea tuturor 
căilor de atac intern). Acest lucru 
îngreunează foarte mult respectarea reală a 
drepturilor omului, care rămâne la 
latitudinea discreționară a statului, 
deoarece el este considerat în dreptul 
internațional public al sec. XX, încă în 
vigoare sub acest aspect, ca fiind subiectul 
suveran1, în raport cu persoana umană 
(aspect fundamental, care trebuie schimbat 
în beneficiul persoanei).  

Drept consecință, în sec. XXI, 
securitatea umană va putea fi garantată 
persoanei și sub aspectul respectării 
drepturilor omului direct la nivel regional 
și internațional (peste state și contra 
statelor, dacă acestea s-au făcut vinovate 
de abuz de putere, de rele tratamente și alte 
practici de încălcare a drepturilor omului), 
prin acționarea în judecată a statelor în 
cauză de către persoanele umane, în fața 
unor instanțe internaționale judiciare cu 
abilitatea de a judeca imparțial (tocmai în 
virtutea faptului că nu sunt instanțe de 
drept intern, deci susceptibile de a fi 
politizate sau supuse în vreun fel 
controlului și influențelor politice din acel 
stat, astfel încât să se relativizeze sau să se 
încalce drepturile omului în cazul unei 
persoane). 

Fără instanțe judiciare internaționale 
competente în materia drepturilor omului, 
fără mecanisme instituționale și proceduri 
judiciare concrete, fără posibilitatea 
persoanei umane de a chema în judecată 
direct statul care i-a încălcat drepturile 
(fără intermediari și fără condiționări –
precum parcurgerea unor proceduri interne 
greoaie, costisitoare, care lipsesc practic, 
persoana umană de o protecție eficace și 
rapidă a drepturilor sale față de un stat 
ultra-potent-), fără o Cartă Universală a 
Drepturilor Omului, superioară actualei 
DUDO2 și îmbunătățită ca nivel de 
protecție a drepturilor omului, asumată de 
state, nu poate să se dezvolte o garantare 
reală a protecției drepturilor omului în 
sec. XXI, la nivelul cerut de provocările 
acestui secol (amenințări asimetrice, 
globalizarea violenței etc.), nici nu poate 
                                                 
1 Jean Jacques Roche, Op. cit., pp. 98-102.  
2 Declarația Universală a Drepturilor Omului.  
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exista un caracter democratic autentic al 
comunității internaționale.  

Aceste cerințe (care produc presiuni 
în dreptul internațional în vigoare, în 
sensul îmbunătățirii  reale, nu doar la nivel 
statalo-declarativ, a condiției persoanei 
umane în raport cu statele dar și în raport 
cu actorii non-statali -pe care, de 
asemenea, un nou cadru juridic 
internațional de garantare a respectării 
drepturilor omului la nivelul sec. XXI 
trebuie să îl ilustreze adecvat, deci inclusiv 
prin oferirea către persoane, ca subiecte de 
drept internațional public, a posibilității de 
a acționa în judecată direct, pe plan 
internațional și regional, acești actori non-
statali, pentru lezări sau încălcări de către 
aceștia a drepturilor omului-) sunt cele care 
reflectă în mod autentic nivelul  real de 
democrație al comunității internaționale în 
sec.XXI. 

Cu alte cuvinte, o garantare 
autentică a pilonului respectării 
drepturilor omului (ca dimensiune a 
conceptului de ”securitate umană”) în sec. 
XXI nu se poate produce dacă 
actualmente, persoana umană este 
menținută într-un raport juridic învechit, 
medieval, dezechilibrat față de stat 
(singurul suveran, când de fapt, suveranul 
este persoana umană, ea fiind declarată 
liberă și demnă, în virtutea calității sale 
intrinseci de ființă umană, de către toate 
documentele internaționale în vigoare). 
Odată cu recunoașterea calității juridice 
de subiect de drept internațional, adică a 
posibilității concrete pentru persoana 
umană de a acționa direct în judecată 
statul, pentru abuz de putere sau încălcări 
ale drepturilor sale, în fața unei instanțe 
judiciare internaționale care să nu fie 
supusă suspiciunilor de control politic din 
partea acelui stat sau a altora, se deschide 
drumul spre o democrație internațională 
reală, adică un regim juridico-politic 
internațional, acceptat de comunitatea 
statelor, care oferă mecanisme, proceduri 
de acționare în judecată directe, facile și 
reale, persoanei umane, spre a își apăra ea, 
direct, ca subiect de drept internațional 
(dotat cu personalitate juridică 
internațională), drepturile de ființă umană, 

încălcate de state (”subiecții unici 
suverani”1, în concepția limitată, de tip 
westphalian).  

Noua diplomație a sec. XXI va 
acționa tot în sensul de a face conștiente 
statele și instituțiile internaționale asupra 
obligației lor de a garanta în mod concret 
respectarea drepturilor omului într-o 
societate globală democratică (axată pe 
securitatea ființei umane în raport cu 
actorii statali și non-statali) dar și în ceea 
ce privește conștientizarea și educarea 
oamenilor asupra drepturilor pe care le au 
în raport cu statele și asupra modului în 
care ele pot fi protejate și restabilite, în 
exercițiul lor.  

Această nouă diplomație este evident, 
una complexă, deoarece nu mai presupune 
participarea diplomaților tradiționali 
(reprezentanți ai statelor), cu mandat 
limitat și exclusiv la nivel inter-statal. 
Termenul de ”internațional” va fi, de acum 
încolo, înțeles în sens mai larg decât cel 
strict de ”inter-statal” (presupunând decizia 
și acțiunea exclusivistă a statelor) ci ca un 
domeniu ce presupune și acțiunea actorilor 
non-statali (societatea civilă internațională, 
NGO-uri, persoane interesate care 
promovează activ respectarea drepturilor 
omului, prin acțiuni și măsuri proprii, 
dincolo de un mandat statal). Această 
diplomație informală (trans-statală, non-
statală) este una post-westphaliană, este o 
diplomație în care pot participa toți cei 
interesați de dezbaterea și de soluționarea 
unei probleme de interes internațional 
(cum este protecția drepturilor omului); ea 
duce la consolidarea unei reale societăți 
civile transnaționale și implicit, la o 
presiune asupra regimurilor juridice 
internaționale actuale (multe dintre ele 
acordând rolul esențial statelor, în 
detrimentul persoanelor2) în sensul 
schimbării lor.  

Un document internațional 
recunoscut și adoptat în viitor de state (o 
Cartă Fundamentală a Drepturilor 
Omului), la nivelul provocărilor sec. XXI 

                                                 
1 Justine Faure, Yannick Prost, Relations 
internationales. Historie, structures, questions 
regionales, Ellipses, Paris, 2004, pp. 394-395.  
2 Ibidem, pp. 394-395.  



   

  445

(deci, mult îmbunătățită, inclusiv ca și 
conținut juridic și ca forță juridică, față de 
actuala DUDO) ar trebui să fie o premisă 
în schimbarea regimului juridic 
actual ”recunoscut” persoanei umane 
(adică, niciun fel de regim juridic, 
deoarece acum ființa umană beneficiază de 
drepturile sale, intrinseci doar prin 
intermediul statului, nu direct1). Ea nu se 
poate prevala direct pe plan internațional 
sau regional (cu unele excepții, precum 
cazul mecanismului CEDO) de drepturile 
sale, spre a aduce statele în fața unor 
instanțe judiciare internaționale unde 
acestea să răspundă pentru încălcările 
drepturilor omului. De aceea, caracterul 
democrației globale a sec. XXI trebuie 
garantat și în ceea ce privește acordarea 
unui statut juridic de subiect de drept 
internațional persoanei umane, pentru ca 
ea să fie în măsură direct (fără 
intermediari) să își protejeze drepturile 
încălcate de state, pe plan internațional, în 
virtutea unei legislații internaționale care 
să prevadă instanțele judicare 
internaționale și procedurile internaționale 
judiciare de urmat. 

Doar acest lucru va conferi o 
substanță concretă conceptului de 
”securitate umană”, realizându-se re-
echilibrarea raportului dintre stat și 
persoana umană și trecându-se la 
societatea internațională post-
westphaliană (însă nu în sensul slăbirii 
puterii statului ci al unei centrări a 
comunității internaționale pe persoana 
umană, ca subiect activ pe plan juridic 
internațional - de unde și conceptul de 
„suveranitate umană2”, absolut necesar 
pentru asigurarea unei protecții juridice 

                                                 
1 Cu unele excepții regionale (CEDO, pt. Europa, 
de ex.), de mecanisme jurisdicționale regionale de 
apărare a drepturilor omului, unde individul poate 
depune petiții direct la aceste instanțe, contra 
statelor, în domeniul protecției drepturilor omului.  
A se vedea Raluca Miga-Beșteliu, Op. cit., pp. 187-
188.  
2 Privind persoana umană ca subiect suveran, titular 
de drepturi și obligații în mod direct, atât în dreptul 
intern cât și în cele supra-statale (regionale, precum 
cel al UE, de ex.), cât și în dreptul internațional al 
sec. XXI, unul îmbunatățit și lărgit față de corpul 
actual de legislație internațională). 

reale persoanei umane, în contextul 
provocărilor sec. XXI)3 .   
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Introduction 
Balance of power has been one of 

the central concepts within the realist part 
of international relations theory specter for 
as long as this scientific discipline exists. 
Going through various changes and 
modifications over time, it remains a part 
of the very core of ideas which most of 
international theory is based upon. It is 
usually stated that the concept was brought 
to life in the modern political thought by 
David Hume, quarter of a millennium ago.1 
The concept has been highly acclaimed by 
classical realist authors, then significantly 
transformed by Kenneth Waltz and 
waltzian structural realists until the 
classical realist notions of balance of 
power were re-actualized by neoclassical 
realists at the end of the twentieth century.  
          Although employed more than 
frequently over history of the discipline, 
the concept of balance of power is about as 
elusive as it gets. Classical definitions, like 
that of Martin Wight,2 include various 

                                                 
1 David Hume, Political Essays, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1994; essay Of the 
Balance of Power, pp. 154-160. For some of the 
contemporary theoretical and historical research, 
see: Emerson M. S. Niou, Peter C. Ordeshook and 
Gregory F. Rose (eds.), The Balance of Power: 
Stability in International Systems, Cambridge 
University Press, New York, 1989; Michael 
Sheehan, The Balance of Power: History and 
Theory, Routledge, New York, 1996; T. V. Paul, 
James J. Wirtz and Michael Fortmann (eds.), 
Balance of Power: Theory and Practice in the 21st 
Century, Stanford University Press, Stanford, 2004; 
Stuart J. Kaufman, Richard Little and William C. 
Wohlforth (eds.), The Balance of Power in World 
History, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007; 
William C. Wohlforth et al., Testing Balance-of-
Power Theory in World History, in ”European 
Journal of International Relations”, 13(2), pp. 155-
185. 
2 Martin Wight distinguishes nine different 
meanings of balance of power: 1) an even 
distribution of power; 2) the principle that power 
should be evenly distributed; the existing (any 
possible) distribution of power; 4) the principle of 
equal aggrandizement of great powers at the 
expense of the weak; 5) the principle that one side 
ought to have a margin of strength in order to avert 
the danger of power becoming unevenly 
distributed; 6) a special role in maintaining an even 
distribution of power; 7) a special advantage in the 
existing distribution of power; 8) predominance; 9) 
an inherent tendency of international politics to 

elements and cover a large scale of 
meanings. In his seminal classical realist 
work Politics among Nations: The 
Struggle for Power and Peace, Hans 
Morgenthau uses the term in four different 
meanings: 1) policy aimed at a certain state 
of affairs; 2) an actual state of affairs; 3) an 
approximately equal distribution of power; 
and 4) any distribution of power.3 Very 
similar, threefold classification is given in 
Nye’s contemporary textbook; he 
distinguishes balance of power as 
distribution of power, as policy or as 
multipolar systems.4 Whether understood 
as rational policy conducted by the state or 
an unintended outcome of states within the 
international system, balance of power is 
always viewed by realists as a means to 
preserve rudimentary order and the liberty 
of states.5 According to Brown and Ainley, 
“the root idea is the notion that only force 
can counteract the effect of force, and that 
in an anarchical world, stability, 
predictability and regularity can only occur 
when the forces that states are able to exert 
to get their way in the world are in some 
kind of equilibrium.”6 Dunne and Schmidt 
state that “the most common definition 
holds that if the survival of a state or a 
number of weaker states is threatened by a 
hegemonic state or a coalition of stronger 
states, they should join forces, establish a 
formal alliance, and seek to preserve their 
own independence by checking the power 
of the opposing side. The mechanism of 

                                                                       
produce an even distribution of power. See: 
Graham Evans and Jeffrey Newnham, Dictionary of 
International Relations, Penguin Books, London, 
1998, pp. 41-42. 
3 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The 
Struggle for power and Peace, Alfred A. Knopf, 
New York, 1948, pp. 125; 158-159. 
4 Joseph S. Nye, How to Understand International 
Conflicts: An Introduction to Theory and History, 
Longman, New York, 2007, pp. 64-69. 
5 Chris Brown and Kirsten Ainley: Understanding 
International Relations, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2005, p. 97. See also: Tim Dunne, 
Brian C. Schmidt, Realism, in John Baylis et al. 
(eds.), Globalization of World Politics: An 
Introduction to International Relations, Oxford 
University Press, New York, 2008, p. 94. 
6 Chris Brown and Kirsten Ainley, Op. cit., pp. 98-
99. 



   

  449

the balance of power seeks to ensure an 
equilibrium [italics M. L.] of power in 
which case no one state or coalition of 
states is in a position to dominate all the 
others.”1  
          Hans Morgenthau stresses the 
general concept of equilibrium as a core 
element in the notion of balance of power. 
“The concept of ‘equilibrium’ as a 
synonym for ‘balance’ … signifies 
stability within a system composed of a 
number of autonomous forces.”2 
According to Morgenthau, this goes for all 
such systems, from human body to society 
to international system. Equilibrium is the 
natural state of affairs and, if needed, the 
units will employ their capacities to restore 
the disrupted equilibrium, but the whole 
system will tend to (re)balance itself. 
“Whenever the equilibrium is disturbed 
either by an outside force or by a change in 
one or the other elements composing the 
system, the system shows a tendency to re-
establish either the original or a new 
equilibrium.”3 While also noticing that 
balance of power might emerge both as an 
intended as well as unintended 
consequence of the states’ actions, Arnold 
Wolfers sees the balance of power as “an 
equilibrium or a roughly equal distribution 
of power between two opponents, the 
opposite, then, of hegemony or 
domination.”4 
 
Waltz’s balance of power 

Drawing from the classical realist 
stances and building upon them, but also 
modifying them significantly, is the father 

                                                 
1 Tim Dunne and Brian C. Schmidt,  Op. cit., p. 94. 
2 Hans Morgenthau, Op. cit., p. 125.  
3 Ibidem, p. 125-126. 
4 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: 
Essays on International Politics, The Johns 
Hopkins Press, Baltimore, 1962, p. 188. Wolfers 
also acknowledges the concept of “balance of 
terror”, especially important at the time due to the 
large role of nuclear weapons in the international 
system. Also, many elements of his essay on the 
balance of power (The Balance of Power in Theory 
and Practice, Op. cit., pp. 117-131) were going to 
prove to be very fruitful and frequently used in 
subsequent theorizing about the balance of power 
problem, by structural and neoclassical realists 
alike. 

of structural realism, Kenneth Waltz. His 
Theory of International Politics,5 first 
published in 1979, is widely considered, by 
followers and critics alike, one of the most 
important books in the history of the 
discipline. The book, establishing a 
comprehensive international theory and 
grasping the core issues of the discipline, is 
the text when it comes to understanding of 
defensive neorealist approach to 
international relations. 
          For the purpose of this article, the 
focus will be limited to Waltz’s concept of 
balance of power, outlined in his 1959 
work Man, the State and War6 and fully 
developed twenty years later in Theory of 
International Politics.  
          Waltz’s view of the balance of 
power is rather minimalist (reductionist), 
since it excludes some of the properties 
encompassed by classical realist thought, 
like the assumption of actor rationality, 
constancy of willingness to create the 
balance7 or taking into account the 
differences in the capabilities of states. 
According to him, the logic of the balance 
of power is “intimately connected with the 
third image of international relations 
[international system, M. L.]”8 and “if it 
depends on a wish for state survival in a 
condition of anarchy among states, then it 
will disappear in the present form only 
when the wish or the condition 
disappears.”9 In other words, as it is 
proclaimed in Theory of International 
Politics is a law of a kind, as it occurs 
“wherever two, and only two, requirements 
are met: that the order be anarchic and that 
it be populated by units wishing to 

                                                 
5 Kenneth N. Waltz, Theory of International 
Politics, Addison-Wesley, Reading: MA, 1979. 
6 Kenneth N. Waltz, Man, the State and War: A 
Theoretical Analysis, Columbia University Press, 
New York, 2001. 
7 Žaklina Novičić, Neorealizam Keneta Volca: 
analiza strukturalne teorije međunarodne politike, 
Institut za međunarodnu politiku i privredu, 
Beograd, 2009, p. 112. 
8 Kenneth N. Waltz, Op. cit., p. 200. The first and 
the second images being the man and the state; 
Waltz’s book actually deals with the level of 
analysis problem in international relations. 
9 Ibidem, p. 208. 
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survive.”1 Balancing works differently in 
different conditions, namely, different 
distribution of capabilities: in the case of 
two-unit systems, balancing can only be 
exercised by improving one’s internal 
capabilities; when the system is comprised 
of three or more units, possibilities of 
external balancing emerge.2 Waltz 
advocated two-unit systems, stating that 
balancing by internal capacity-boosting is 
a much more reliable way of balancing 
than committing to allies.3 
          But if the system has the tendency to 
maintain the equilibrium at all times, 
regardless of the intentions of states, does 
it mean that it will always be in balance? 
And is there a place for bandwagoning 
(siding with the weaker power) strategies? 
          Obviously, the balance of power 
cannot be the actual state of affairs at all 
times. Rather, the assumption is that, given 
that the systems tends to balance itself, the 
equilibrium, once disrupted, will be 
restored regardless of the states’ actual 
intentions.4 Whether states will balance or 
bandwagon depends on the structure of the 
system. In certain circumstances, the states 
will indeed ‘jump on the bandwagon’ and 
side with the stronger power. However, 
since according to Waltz, security and not 
power is the one primary goal of states, 
balancing proves to be a better strategy to 
pursue and states will, indeed, pursue it 
almost automatically because “nobody 
wants anyone else to win; none of the great 
powers wants one of their number to 
emerge as a leader.”5 
          Waltz offers an elaborate view on 
the advantages of pursuing security, rather 
than striving to maximize one’s power: “In 
anarchy, security is the highest end. Only 

                                                 
1 Kenneth N. Waltz, Theory of International 
Politics, Addison-Wesley, Reading, MA, 1979, p. 
121. 
2Ibidem, p. 163. 
3 Ibidem, pp. 168-170. 
4 Kenneth N. Waltz, Evaluating Theories, 
”American Political Science Review”, 91(4), pp. 
914-915; cited by: Žaklina Novičić: Op. cit., pp. 
114. 
5 Kenneth N. Waltz, Theory of International 
Politics, Addison-Wesley, Reading, MA, 1979, p. 
126. 

is survival is assured can states safely seek 
such other goals as tranquility, profit and 
power. Because power is a means and not 
an end, states prefer to join the weaker of 
two coalitions. They cannot let power, a 
possibly useful means, become the end 
they pursue. The goals the system 
encourages them to seek is security. 
Increased power may or may not serve that 
end. Given two coalitions, for example, the 
greater success of one in drawing members 
to it may tempt the other to risk preventive 
war, hoping for victory through surprise 
before the disparities widen. If states 
wished to maximize power, they would 
join the stronger side, and we would see 
not balances forming but a world 
hegemony forged. This does not happen 
because balancing, not bandwagoning, is 
the behavior induced by the system. The 
first concern of states is not to maximize 
power but to maintain their positions in the 
system.”6 Most of critique to Waltz’s 
theory came from the offensive realist part 
of theoretical specter.7 His assumption that 
security and not power is the supreme goal 
of states is rejected by structural and 
neoclassical offensive realists alike. 
Schweller’s offensive neoclassical relist 
criticism and modifications will be 
presented later. 
 
Walt’s balance of threat 

Next significant reception of 
traditional balance of power theories came 
from Stephen Walt, a prominent 
(defensive) neoclassical realist. His notion 
of the balance of power as balance of 
threat was put forward in an article and a 
book, published in 1985 and 1987, 
respectively.8 

                                                 
6 Ibidem 
7 See, among others: John. J. Mearsheimer, The 
Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & 
Company, New York, 2003. Mearsheimer’s 
criticism is rooted in the offensive neorealist 
theory. 
8 Stephen M. Walt, Alliance Formation and the 
Balance of World Power, in ”International 
Security”, 9(4), pp. 3-43 and Stephen M. Walt, 
Origins of Alliances, Cornell University Press, 
Ithaca-London, 1987. 
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          The question implied in Walt’s texts 
seems logical to pose: why would states 
make their decisions on balancing and 
bandwagoning solely on the premise of 
power held by another state or group of 
states? In other words, why would the fact 
that some state is powerful automatically 
provoke a response by another state? And, 
finding the answer to this problem, when 
and why will states decide to balance or 
bandwagon? 
          As for the first set of questions, Walt 
states that “rather than allying in response 
to power alone, it is more accurate to say 
that states will ally with or against the most 
threatening power. For example, states 
may balance by allying with other strong 
states, if a weaker power is more 
dangerous for other reasons.”1 This means 
that the mere fact that some state is 
powerful does not necessarily mean that 
that power should automatically become a 
defining factor in the creating of strategy 
of another state. Rather, it should be 
weighed whether, and to what extent, this 
power is threatening to the state concerned. 
Thus, the element of power is not excluded 
from the analysis but it becomes one if the 
properties (although undoubtedly the most 
important one) of threat. 
          There are four factors that determine 
the level of threat posed by states:  

1) Aggregate power: a state’s total 
resources combined together which 
produce the capacity to punish 
enemies or reward friends; 

2) Proximate power: states that are 
nearby pose a greater threat than 
those that are far away; 

3) Offensive power: all other things 
being equal, states with large 
offensive capabilities are more 
likely to provoke an alliance than 
those who are either militarily 
weak or capable only for 
defending; 

4) Offensive intentions: states that 
appear aggressive are likely to 

                                                 
1 Stephen M. Walt, Alliance Formation and the 
Balance of World Power, in ”International 
Security”, 9(4), pp. 8-9. 

provoke others to balance against 
them.2 

Differences, as well as similarities 
between two theories (traditional balance 
of power theory devised by Walt) in regard 
to various properties, elements and 
expected outcomes of international 
behavior are shown below (Figure 1). 
          Concerning the balancing/ 
bandwagoning question, states may opt for 
balancing or bandwagoning out of various 
reasons or motives. They will balance to 
“curb a potential hegemon before it 
becomes too strong” and to increase their 
own influence, since “the weaker side has 
greater need for assistance.”3 Similarly, a 
state is going to avoid to “avoid an attack 
on [itself] by diverting it elsewhere”, or “in 
order to share the spoils of victory.”4 
          As was the case with Waltz’s theory, 
here again balancing is considered a 
‘norm’ and bandwagoning an ‘exception’. 
Walt illustrates what he calls balancing 
(optimistic) and bandwagoning 
(pessimistic) worlds. In the balancing 
world, threatening states are confronted 
with the possibility of joint reaction and 
therefore refrain form the use of force. On 
the contrary, in the bandwagoning world, 
which is much more competitive, 
inclinations to use of force are much more 
common. However, “states facing an 
external threat overwhelmingly prefer to 
balance against the threat than bandwagon 
with it. This is primarily because an 
alignment that preserves most of a state’s 
freedom of action is preferable to 
accepting subordination under a political 
hegemon.”5 When it comes to 
bandwagoning possibilities, three 
conditions are seen by Walt as increasing 
“the generally low tendency for states to 
bandwagon”: if they are likely to be the 
first victims of an attack, if there are no 

                                                 
2 Ibidem, pp. 9-12. See also Stephen M. Walt, 
Origins of Alliances, Cornell University Press, 
Ithaca-London, 1987, pp. 21-28. 
3 Stephen M. Walt, Alliance Formation and the 
Balance of World Power, in ”International 
Security”, 9(4), pp. 5-6. 
4 Ibidem, pp.6-7. 
5 Stephen M. Walt, Origins of Alliances, Cornell 
University Press, Ithaca-London, 1987, p. 15. 
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allies available and if their capacities are 
too weak to make the difference.1 
          Walt also analyses the question of 
ideology, international aid (‘bribery’) and 
political penetration as incentives for 
alliance formation, but finds that their 
importance falls far behind that of the 
balance of threat. 
 
Schweller’s balance of interests 

Randall Schweller’s theory, 
originating from offensive neoclassical 
realist2 domain, is the one that subjects 
both Waltz’s and Walt’s findings to serious 
criticism.3 Schweller’s basic idea is that 
states do not enter alliances only on the 
basis of power of threat calculations, but 
for interests (profits) they want to achieve. 
Another important point in his theory is 
that bandwagoning is not only essentially 
different than has been presented in 
Waltz’s and Walt’s works, but is also 
much more common outcome and far from 
‘an extreme’ or ‘an exception’. 
          Schweller rejects Waltz’s claim that 
security is always the primary goal in 
anarchy, asserting that it only goes for 
satiated, status quo states. Not taking the 
revisionist state into account is a reproach 
also made to Walt and his balance of threat 
theory: “Balance-of-threat theory suffers 
from a problem that plagues all 
contemporary realist theory: it views the 
world solely through the lens of a satisfied, 
status-quo state.”4 States still tend to side 
with the aggressive powers in the system if 
it suits their imminent political goals or 
interests. “Because members of military 

                                                 
1 Ibidem, pp. 16-18. 
2 More on this topic: Dragan Živojinović, 
Neoklasični realizam u teorijama međunarodnih 
odnosa, in: ”Godišnjak Fakulteta političkih nauka”, 
2(2), pp. 367-392.  
3 Randall L. Schweller, Bandwagoning for Profit: 
Bringing the Revisionist State Back In, in 
”International Security”, 19(1), pp. 72-107. The 
article was published in 1994 and four years later 
was incorporated in the book Deadly Imbalances: 
Tripolarity and Hitler’s Strategy of World 
Conquest, Columbia University Press, New York, 
1998. 
4 Randall L. Schweller, Bandwagoning for Profit: 
Bringing the Revisionist State Back In, in 
”International Security”, 19(1), p. 85. 

alliances always sacrifice some foreign-
policy autonomy, the most important 
determinant of alignment decisions is the 
compatibility of political goals, not 
imbalances of power or threat”.5 States are 
going to measure their alliance policies in 
regard to their own priorities, divided 
along the status-quo/revisionism axis. 
Balance of threat theory, according to 
Schweller, identifies bandwagoning with a 
kind of involuntary compliance, bringing 
the concept close to the notion of 
capitulation and neglecting the fact that 
“positive sanctions are the most effective 
means to induce bandwagoning 
behavior.”6 This criticism, however, holds 
up only to a point, since, as we have seen 
earlier, Walt does recognize the wish to 
‘share the spoils of victory’ as an incentive 
for balancing. 
          Balance of interests and the way it 
functions at the unit level is presented 
through the varieties of state interests and 
illustrated by Schweller’s animal 
metaphor. “By relaxing neorealism's 
assumption that states value what they 
possess more than what they covet, the full 
range of state interest emerges: some states 
value what they covet more than what they 
have; others are entirely satisfied with their 
possessions; still others value what they 
have only slightly more than what they 
covet, and vice versa; some states consider 
their possessions meager but are not 
envious of others.”7 Based on this analysis 
of state interests, Schweller divides states 
into four groups: 

1) Lions: Lions are states that will pay 
high costs to protect what they 
possess but only a small price to 
increase what they value. The 
primary goal of these states is 
consistent with contemporary 
realism's assumption of actors as 
defensive positionalists and 

                                                 
5 Randall L. Schweller: Deadly Imbalances: 
Tripolarity and Hitler’s Strategy of World 
Conquest, Columbia University Press, New York, 
1998, p. 20. 
6 Randall L. Schweller, Bandwagoning for Profit: 
Bringing the Revisionist State Back In, in 
”International Security”, 19(1), p. 88. 
7 Ibidem., p. 100. 
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security-maximizers. As extremely 
satisfied states, they are likely to be 
status-quo powers of the first rank; 

2) Lambs: countries that will pay only 
low costs to defend or extend their 
values. In a world of predators and 
prey, these states are prey. Lambs 
are weak states in that they possess 
relatively few capabilities, or suffer 
from poor state-society relations for 
a variety of reasons: their elites and 
institutions may lack legitimacy 
with the masses; they may be 
internally divided along ethnic, 
political, class, religious, or tribal 
lines; 

3) Jackals: states that will pay high 
costs to defend their possessions 
but even greater costs to extend 
their values. Like wolves, jackals 
are dissatisfied powers, but they 
value their possessions and so as 
expanders they tend to be risk-
averse and opportunistic; 

4) Wolves: predatory states which 
value what they covet far more than 
what they possess.1 
Each of these groups of states is 

predominantly prone to a certain kind of 
behavior, based on their interests: lions are 
most likely to balance or buckpass; lambs 
are going to bandwagon or distance 
themselves; jackals are going to pursue 
their own kind of bandwagoning while 
wolves will not hesitate to employ an all-
out risk-acceptant aggression.2 
          At the systemic level, stability is not 
determined by the distribution of 
capabilities by itself. Goals and means to 
which the capabilities are employed are 
what counts. “In other words, the stability 
of the system depends on the balance of 
revisionist and conservative forces. When 
status-quo states are far more powerful 
than revisionist states, the system will be 
stable. When a revisionist state or coalition 
is stronger than the defenders of the status 
quo, the system will eventually undergo 
change; only the questions of when, how, 

                                                 
1 Ibidem, pp. 100-103. 
2 Ibidem, p. 100. 

and to whose advantage remain 
undecided.”3 
 
From power to interests 

Notion of balance, as it is shown, 
rests at the very core of all branches of 
realist theories of international relations. 
Most often presented as the balance of 
power concept, it has undergone numerous 
modifications over time, the idea of 
equilibrium possibly being the sole 
common element for all theorists and their 
schools of thought. 
      Is it quite so? Or could it be argued 
that one other element is implied, even in 
the theories like Schweller’s, which try do 
discard it explicitly? It is, of course, the 
‘irreducible core of national interest’ 
(Morgenthau) – namely national security. 
Speaking at the unit level, not only is it 
logically or practically impossible to 
pursue any other instant and especially 
long-term goals successfully when security 
is threatened and survival is at stake, as 
Waltz and Wolfers have noticed, but even 
when states do opt for power maximizing 
seemingly at the cost of security, should 
the power be obtained, it is immediately 
employed as a means to restoring and 
enhancing national security. To quote yet 
another defensive neoclassical realist Jack 
Snyder and his ‘imperial myths’ approach, 
“statesmen and strategists have typically 
envisioned a world in which security is 
scarce and expansion is the best route to 
it.”4 This goes for almost all foreign policy 
actions of states, and especially when it 
comes to alliance formation. 
          Whatever the states’ decision on 
alliance strategies be, security calculation 
is always the most important one: if a state 
decides to balance, bandwagon, or 
buckpass (based on power, threats and 
interests calculations), it does so either on 
the assumption that chosen behavior would 
maintain/upgrade its security, or the 

                                                 
3 Ibidem, p. 104. 
 
4 Jack C. Snyder: Myths of Empire: Domestic 
Politics and International Ambition, Cornell 
University Press, Ithaca, 1993, p. 2. 
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assumption that different behavior would 
hamper it.  
          If we limit our attention to waltzian 
system of anarchy which is inhabited by 
independent units wishing to survive – that 
is contemporary international arena – it can 
very well be stated that as long as national 
security as a goal is willfully ranked above 
other goals by revisionist and status-quo 
powers alike, the equilibrium will indeed 
tend to maintain and restore itself, reacting, 
of course, to capabilities, interests and 
actions of its units. 
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Balance of Power Theory 
Imbalances of power ------------------------cause---------------------→ alliances against the 
strongest state 
 
An imbalance of power occurs when the strongest state or coalition in the system 
possesses significantly greater power than the second strongest. Power is the product of 
several different components, including population, economic and military capability, 
technological skill, and political cohesion. 
 

Balance of Threat Theory 
Imbalances of threat --------------------cause-----------------→ alliances against the most 
threatening state 
 
An imbalance of threat occurs when the most threatening state or coalition is significantly 
more dangerous than the second most threatening state or coalition. The degree to which a 
state threatens others is the product of its aggregate power, its geographic proximity, its 
offensive capability, and the aggressiveness of its intentions. 
 
Figure 1. Balance of power versus Balance of threat theory 

[Source: Stephen M. Walt: Origins of Alliances, p. 265.] 
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Aspiraţiile Republicii Moldova spre 
integrare europeană e un stimulent puternic 
pentru implementarea şi funcţionarea 
politicilor adoptate de ea, cît şi şi în 
asumarea unei mai mari responsabilităţi în 
intensificarea securităţii şi în 
implementarea eficientă a condiţiilor de 
adaptare la criteriile europene. 

În aceste condiţii, o actualitate 
importantă o are problema asigurării şi 
consolidării securităţii naţionale în scopul 
intensificării independenţei, suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării. Totodată, în 
plan internaţional adîncirea proceselor 
globalizării economice, politice, 
informaţionale, socială, religioasă, 
culturală a dus la răspîndirea prin aceste 
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forme a noilor tipuri de pericole la adresa 
securităţii naţionale, regionale şi 
internaţionale. Chiar dacă Republica 
Moldova nu este membră a Uniunii 
Europene, separarea propriei stări de 
securitate de starea de securitate a 
membrilor sistemului European este 
imposibilă. În acest context, considerăm 
necesară revizuirea Conceptului securităţii 
naţionale. 

Reformarea sectorului securității 
naționale a Republicii Moldova este un 
process inevitabil, care ar avea efecte 
pozitive și mult așteptate în urmatoarele 
componente: de politică externă, militară și 
de apărare, de informații și 
contrainformații, constituțional, de justiție, 
economic, industrial și ecologic, de 
comunicații și tehnologii informaționale, 
infrastructura și protecția socială. 

Astfel reformarea sistemului 
naţional de Securitate al Republicii 
Moldova a devenit o prioritate naţională, 
care rezultă din necesitatea de adaptare la 
dinamica transformărilor geopolitice 
regionale, aspiraţiilor spre integrare 
europeană, precum şi schimbărilor politice, 
economice şi sociale. Pentru Republica 
Moldova aceste procese au fost 
caracterizate prin crearea sistemului 
naţional de securitate, materializat prin 
formarea cadrului normativ şi structurilor 
abilitate. Totodată, instabilitatea politică, 
economică şi socială, resursele financiare 
limitate ale ţării şi contextul geopolitic 
nefavorabil au creat în trecut o viziune 
distorsionată asupra ameninţărilor şi 
vulnerabilităţilor, ceea ce a determinat 
adoptarea unor acţiuni ineficiente de 
diminuare a insecurităţii în sectoarele-
cheie. Necătînd la aceşti factori, 
transformările geopolitice regionale, ca 
urmare a extinderii NATO şi UE spre Estul 
Europei, dar şi lansarea reformei sectorului 
securităţii naţionale al Republicii Moldova 
creează premise pozitive pentru 
dezvoltarea unor politici mai coerente în 
domeniul securităţii naţionale.  
 Securitatea naţională a Republicii 
Moldova trebuie concepută în contextul 
securităţii europene. Aceasta este afectată 
de o serie de ameninţări, care pot degenera 

în riscuri în cazul gestionării inadecvate a 
acestora – disensiuni interetnice şi 
interconfesionale, capacităţi reduse de 
securizare a frontierei de stat, în special pe 
segmentul transnistrean, influenţa crizelor 
economice şi financiare, inclusiv şi 
externe. Pentru a proteja interesele 
naţionale vitale, puterea politică 
întreprinde măsuri adecvate şi utilizează 
mijloacele potrivite în scopul diminuării 
vulnerabilităţilor sistemului de securitate şi 
sporirii capacităţilor naţionale de răspuns 
la riscuri şi ameninţări. Totodată, continuu 
sunt evaluate riscurile şi ameninţările cu 
impact asupra securităţii naţionale, 
formulate propuneri şi recomandări menite 
să actualizeze politica guvernului în 
domeniul securităţii naţionale în procesul 
de promovare a intereselor naţionale , 
ţinîndu-se cont de statutul de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova, care 
presupune că ţara noastră nu este parte la 
blocuri militare şi nu admite dislocarea de 
trupe militare sau de armamente ale altor 
state şi ale blocurilor militare pe teritoriul 
său.  

Luând în considerare faptul că 
Uniunea Europeană este un factor 
stabilizator şi important pentru sistemul de 
securitate, Republica Moldova depune 
eforturi pentru a avansa în procesul de 
integrare europeană. Aderarea în 
perspectivă la Uniunea Europeană va 
consolida securitatea ţării, Moldova 
devenind beneficiar şi sursă de stabilitate şi 
securitate. De aceea negocierea unui cadru 
de cooperare care să reflecte fără echivoc 
perspectiva de aderare, rămâne un obiectiv 
strategic al Moldovei.  

În prezent cooperarea Republicii 
Moldova cu Uniunea Europeană se reflectă 
într-o manieră pozitivă asupra consolidării 
sectorului naţional de securitate:  
- În domeniul economic – accesul cu regim 
preferenţial la piaţa competitivă europeană 
va stimula concurenţa şi va crea noi 
structuri de producţie care să permită 
fabricarea unor produse finite cu valoare 
adăugată mai mare şi calitate superioară, 
conform standardelor UE;  
- În domeniul energetic – interconexiunea 
de transportare a resurselor energetice şi  
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promovarea integrării Republicii Moldova 
în sistemul energetic european va diminua 
dependenţa unilaterală a ţării de piaţa 
energetică a Federaţiei Ruse;  
- În domeniul societal – alinierea legislaţiei 
naţionale la rigorile europene privind  
drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
tuturor cetăţenilor Republicii Moldova va 
facilita procesul de incluziune socială şi de 
promovare a unui dialog între diverse 
convingeri spirituale, morale, politice și 
religioase, pentru realizarea unei 
comunități unite în diversitate;  
- În domeniul justiţiei şi afaceri interne – 
facilitarea regimului de vize pentru 
cetăţenii Republicii Moldova va permite 
realizarea unor politici migraţionale 
eficiente, transparente şi cuantificabile care 
vor lucra în favoarea migrantului şi a 
familiei sale, a statului de origine şi a celui 
de destinaţie;  
- În domeniul politic şi militar – 
cooperarea în cadrul PESC şi PESA prin 
susţinerea poziţiilor de politică externă a 
UE în subiecte-cheie şi prin participarea la 
misiunile în sprijinul păcii, a celor de 
stabilizare şi reconstrucţie post-conflict va 
creşte încrederea faţă de intenţiile declarate 
ale Republicii Moldova, iar în termeni 
practici – va amplifica nivelul de 
interoperabilitate şi profesionalism al 
Armatei Naţionale;  
- În domeniul protecţiei mediului – 
dezvoltarea iniţiativelor comune privind 
protecţia responsabilă a mediului ambiant 
şi identificarea surselor alternative de 
energie va spori gradul de conştientizare a 
responsabilităţii personale pentru starea 
mediului înconjurător şi va stimula 
implementarea inovaţiilor în sectorul de 
producţie în vederea scăderii emisiilor de 
dioxid de carbon, promovarea energiei 
verzi şi evitarea depozitării în locuri 
neamenajate a deşeurilor. 1 
Republica Moldova, la fel ca şi orice alt 
stat contemporan, depinde foarte mult de 
procesele ce au loc în afara hotarelor ei, 

                                                 
1 Vitalie Varzari, Securitatea naţională a Republicii 
Moldova în contextual opţiunii de integrare 
europeană, Chişinău, 2012, 
http://www.cnaa.md/files/theses/2012/2155 
2/vitalie_varzari_abstract.pdf (accesat la 10.02.14) 

procese ce influenţează situaţia internă din 
ţară, starea ordinii de drept şi, în general, 
nivelul securităţii ei.2 
 Procesul de reformare a sectorului 
securităţii naţionale porneşte de la premiza 
că Republica Moldova are nevoie de 
suficientă stabilitate şi securitate pentru 
asigurarea dezvoltării statului, şi, în acelaşi 
timp, de o dezvoltare economică 
permanentă pentru a asigura o stare 
durabilă de securitate şi stabilitate. 
Reformarea sectorului securităţii naţionale 
al Republicii Moldova se realizează cu 
participarea societăţii civile, mass-mediei, 
organizaţiilor de apărare a drepturilor 
omului şi organismelor international 
relevante. Scopul de bază al asigurării 
securităţii naţionale este crearea şi 
menţinerea unei situaţii economice, 
politice, internaţionale şi militar-strategice 
care ar garanta condiţii favorabile pentru 
dezvoltarea persoanei, societăţii şi 
statului.3 

În schimbările de conjunctură 
actuale avantajul Republicii Moldova este 
acela de a fi prezentă pe agenda Uniunii, 
dezavantajul este că politica externă şi 
internă promovate de autorităţi nu sunt 
consolidate, nu sunt perseverente nici 
durabile.  

Dintre cele mai importante 
documente ce reglementează politica de 
securitate a Republicii Moldova enunţăm 
Constituţia Republicii Moldova, Conceptul 
securităţii naţionale şi Strategia securităţii 
naţionale.  

Constituţia Republicii Moldova, 
aprobată la 29 iulie 1994, este primul act 
juridic de referinţă pentru elaborarea şi 
implementarea politicii de securitate şi 
apărare a Republicii Moldova O normă 
constituţională specifică care determină 
caracterul distinct al politicii de securitate 
şi apărare al Republicii Moldova este 
statutul de neutralitate permanentă şi 
declaraţia că „Republica Moldova nu 
admite dislocarea de trupe militare ale altor 

                                                 
2 Yuri Josanu, Riscuri şi ameninţări în adresa 
securităţii naţionale a Republicii Moldova, 
„Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice” 
Nr. 3 (154), 2010, p. 46 
3 Ibidem, p. 48 
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state pe teritoriul său”. Constituţia nu oferă 
mai multe detalii cu privire la obligaţiile, 
drepturile sau alte criterii care reies din 
statutul de neutralitate permanentă.  

Concepţia securităţii naţionale este 
primul document ce ţine în mod exclusiv 
de definirea politicii de securitate şi 
apărare a Republicii Moldova. Conform 
enunţului din preambul Concepţia este „un 
sistem de idei care conturează priorităţile 
statului în domeniul securităţii naţionale” 
reflectă „evaluarea generală a mediului de 
securitate pe plan naţional şi internaţional 
în care operează Republica Moldova” şi 
defineşte „scopul securităţii naţionale, 
liniile directorii de bază pentru securitatea 
naţională, valorile şi principiile generale ce 
urmează a fi protejate de statul şi de 
societatea moldovenească”1. Concepţia de 
Securitate Naţională reprezintă 
documentul-cheie ce prevede viziunea unui 
popor asupra mijloacelor de apărare, 
promovare, anticipare şi facilitare a 
intereselor, obiectivelor sale pe termen 
lung, în limitele competenţelor sale 
constituţionale şi oportunităţilor, 
garanţiilor, responsabilităţilor stabilite de 
dreptul internaţional.  

Examinarea Concepţiei Securităţii 
Naţionale atestă faptul că acest document 
suferă de lipsa unei structurări contextuale 
logice şi adecvate, Capitolul 2 şi 3 sunt 
cele mai dezorganizate din acest punct de 
vedere. Astfel, subcapitolul (2.5) 
“Сooperarea la nivel bilateral în domeniul 
securităţii” cuprinde aspecte legate de 
integrarea europeană abordate în mod 
repetat în subcapitolul (2.2) “Procesul de 
integrare europeană”.  

În subcapitolul (2.5) “Сooperarea la 
nivel bilateral în domeniul securităţii” se 
urmăreşte cu dificultate aspectul de 
securitate a raporturilor bilaterale ale RM 
cu Rusia şi SUA. În timp ce dialogurile cu 
Ucraina şi România nu sunt vizate de RM 
în mod particular, ci într-o accepţiune 
preponderent unică, după principul general 
de vecinătate statală. Această viziune nu 

                                                 
1 Lege  Nr. 112 din  22.05.2008 pentru  aprobarea 
Concepţiei securităţii naţionale a Republicii 
Moldova publicat în Monitorul Oficial Nr. 97-98     
art Nr : 357 

corespunde ponderii pe care o pot exercita 
în termeni reali fiecare din aceste state în 
raport cu RM, în materie de Securitate. 
Astfel, Ucraina trebuie vizată drept garant 
al securităţii frontierei de Est a RM, cu rol 
net superior faţă de alţi actori regionali în 
vederea eficientizării soluţionării 
conflictului transnistrean, precum şi în 
calitate de viitor membru NATO. De 
asemenea, acest stat poate contribui 
eminamente, în mod indirect, la apropierea 
graduală a Moldovei de UE în perioada ce 
vine, prin promovarea constantă şi 
perseverentă a propriei foi de parcurs 
pentru aderarea la UE şi a dimensiunii 
Estice a extinderii europene.  

În afară de defecţiunile menţionate, 
în cadrul Concepţiei respective persistă 
anumite idei contradictorii ce se exclud 
reciproc. Or, documentul respectiv prevede 
participarea concomitentă a RM atât la 
procesul de asigurare a durabilităţii 
sistemului european de securitate, cât şi la 
cel de consolidare a segmentului de 
securitate caracteristic pentru CSI. 
Reieşind din faptul că RM face eforturi în 
direcţia integrării europene, nu este clară 
intenţia acesteia de a asista la fortificarea 
securităţii statelor CSI. Aceasta poate fi 
una din cauzele neabordării Strategiei 
Europene de Securitate (SES), care implică 
participarea UE şi in/direct a spaţiului său 
integrator (din care face parte şi RM) la 
identificarea şi soluţionarea unei serii de 
probleme de securitate (din acestea fac 
parte: terorismul, proliferarea armelor de 
distrugere în masă, instabilitatea statală, 
crima organizată). Totodată, conceptul 
SES evidenţiază începutul consolidării 
Politicii Europene de Securitate şi Apărare 
(PESA), care în cele din urmă va duce la 
funcţionarea deplină a dimensiunii militare 
a UE. Prin urmare, principiul statutului de 
neutralitate permanentă la Concepţia de 
Securitate Naţională a RM nu corespunde 
întocmai clauzelor Tratatului de la 
Lisabona, care preconizează crearea unei 
politici comune de securitate şi cooperare, 
în cadrul PESA. Or, dacă Chişinăul doreşte 
să adere la UE, atunci acesta va urma să-şi 
schimbe poziţia vizavi de statutul de 
neutralitate, deoarece în procesul de 
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integrare în spaţiul european va trebui să se 
ralieze şi la componentă militară a cestuia. 
Argumentele privind cazul Austriei, 
Finlandei şi Suediei nu este valabil pentru 
RM, deoarece aceasta spre deosebire de 
primele trei ţări nu este membră în UE, 
pentru a renunţa în mod categoric la 
perspectiva de a adera la alte spaţii de 
siguranţă şi stabilitate, cum ar fi NATO. În 
condiţiile în care UE este aproape de a-şi 
finaliza procesul său de maturizare politică 
de tip integraţionist, Republica Moldova va 
trebui să se conformeze principiilor 
europene, în special în termeni de 
securitate, astfel renunţând în mod benevol 
la neutralitatea sa permanentă. Or, 
Conceptul Securităţii Naţionale urmează să 
suferă transformări la acest capitol, evitând 
insistarea obsedantă asupra necesităţii 
păstrării în continuare a acestui statut inutil 
şi dezavantajos pentru sistemul 
moldovenesc de securitate.1 

Concepţia Securităţii Naţionale a 
Republicii Moldova aprobată în 2008, în 
mare măsură poartă un caracter academic, 
declarativ, tendenţios şi confuz, ignoră 
interesele naţionale fundamentale şi 
interpretează eronat riscurile şi 
ameninţările la adresa securităţii naţionale 
a Republicii Moldova. Această Concepţie 
nu oferă o bază necesară pentru elaborarea 
politicii de stat în domeniul securităţii 
naţionale şi apărării, actelor normative 
corespunzătoare, pentru optimizarea 
structurilor de administrare şi organizare a 
activităţii organelor de asigurare a 
securităţii naţionale. 

Eforturile politico-militare ale ţării 
în plan extern au fost determinate în 
Concepţia politicii externe a Republicii 
Moldova care a definit priorităţile, 
principiile, direcţiile principale şi scopul 
strategic al acesteia şi anume participarea 
ţării la edificarea unei Europe noi, 
integrarea ca partener egal în noile 
structuri europene de securitate, crearea 
unui sistem de relaţii care va asigura 

                                                 
1 Denis Cenuşă, Concepţia de Securitate Naţională 
– document contradictoriu,  
http://cenusadi.wordpress.com/2008/05/14/concepti
a-de-securitate-nationala-%E2%80%93-document-
contradictoriu%E2%80%A6/ (15.03.14) 

stabilitate şi perspectivă relaţiilor 
Moldovei cu alte state2. 

Pornind de la prevederile 
Concepţiei Securităţii Naţionale a 
Republicii Moldova, întreg ansamblul de 
acţiuni orientate spre asigurarea securităţii 
naţionale are la bază statutul de neutralitate 
permanentă a Republicii Moldova. 
Acţiunile prevăzute în Proiectul de 
Strategie a Securităţii Naţionale sunt 
subordonate obiectivelor securităţii 
naţionale a Republicii Moldova, precum 
urmează: asigurarea şi apărarea 
independenţei, suveranităţii, integrităţii 
teritoriale, ordinii constituţionale, 
dezvoltării democratice, securităţii 
societăţii şi a cetăţenilor Republicii 
Moldova atât pe teritoriul Republicii 
Moldova, cît şi peste hotarele ei, 
consolidarea statalităţii Republicii 
Moldova, apărarea şi promovarea valorilor 
naţionale. Cea mai gravă ameninţare care 
poate fi adusă acestor priorităţi fiind 
conflictul transnistrean.3 

Un alt document naţional important 
în domeniul securităţii este Strategia 
securităţii naţionale, care este arta şi ştiinţa 
dezvoltării, aplicării şi coordonării 
instrumentelor de putere ale unui stat 
(diplomatice, economice, militare şi 
informaţionale) cu scopul de a realiza 
obiective care contribuie la asigurarea 
securităţii naţionale4.  
  La 15 iulie 2011 Parlamentul 
Republicii Moldova a aprobat Strategia 
securităţii naţionale (SSN), care este 
primul document de acest gen din 
Republica Moldova. În conformitate cu 

                                                 
2 Ion Mastac Conceptul securităţii naţionale a 
Moldovei pentru noul mileniu, în Securitatea şi 
apărarea naţională a Republicii Moldova, Ed. 
Institutul de politici publice, 2010, p.85 
3 Veaceslav Ungureanu, Reflecţii asupra asigurării 
securităţii naţionale a Republicii Moldova, 
„Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice” 
Nr. 3 (154), 2010, p. 49 
4 Politica de Securitate a Republicii Moldova, 
Rezumat informative, Institutul de Politici Publice, 
thttp://www.ipp.md/public/files/Proiecte/Info_Brief
_no._4_POLITICA_DE_SECURITATE_A_REPU
BLICII_MOLDOVA.pdf REZUMAT 
INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
POLITICA DE SECURITATE A REPUBLICII 
MOLDOVA (10.03.14) 
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definiţiile din preambul Strategia stabileşte 
obiectivele sistemului securităţii naţionale 
şi identifică căile şi mijloacele de asigurare 
a securităţii naţionale. În acelaşi timp, 
Strategia constituie un act politico-juridic 
pe termen mediu ce permite adaptarea, în 
funcţie de evoluţiile pe plan intern şi 
extern, politicii din domeniul securităţii 
naţionale, identificarea segmentelor 
specifice ale sistemului securităţii 
naţionale care necesită reformare şi 
determinarea unui plan realist de 
implementare a reformelor. Strategia preia 
o abordarea identică cu cea din Strategia 
Securităţii Europene a securităţii conform 
căreia securitatea naţională a unui stat 
european nu mai poate fi privită în izolare 
şi ţine cont de abordarea cuprinzătoare a 
securităţii naţionale, caracterul 
multidimensional şi interdependent al 
acesteia, determinat atît de starea de lucruri 
din domeniile politic, militar şi al ordinii 
publice din ţară, cît şi de situaţia din sfera 
economică, socială, ecologică, energetică, 
etc.1   

SSN determină interesele naţionale; 
principalele ameninţări, riscuri şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii 
naţionale; principalele repere ale politicii 
externe şi politicii de apărare ce ţin de 
asigurarea securităţii naţionale; căile de 
asigurare a securităţii naţionale; liniile 
directorii ale reformei sectorului securităţii 
naţionale.   

Un capitol aparte din Strategia 
Securităţii Naţionale este dedicat viziunii şi 
acţiunilor de consolidare a securităţii 
naţionale prin intermediul politicii externe 
şi de apărare (cap.3). Strategia recunoaşte 
că un loc aparte în contextul securităţii îi 
revine participării Republicii Moldova la 
eforturile globale, regionale şi sub-
regionale de promovare a stabilităţii şi 
securităţii internaţionale prin cooperarea în 
cadrul ONU, OSCE, cu NATO şi alte 
organizaţii internaţionale relevante, 
precum şi participarea la misiunile în 

                                                 
1 Hotărîre Nr. 153 din  15.07.2011, pentru 
aprobarea Strategiei securităţii naţionale a 
Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial 
Nr. 170-175, la 14.10.2011  
 

cadrul Politicii de Securitate şi Apărare 
Comună a UE (PSAC). Strategia indică că 
„Securitatea naţională a Republicii 
Moldova nu poate fi concepută în afara 
contextului securităţii europene” şi că în 
cadrul eforturilor de integrare, o atenţie 
deosebită va fi acordată intensificării 
cooperării cu UE pe linia PESC (CFSP) şi 
PSAC (CSDP), orientată spre consolidarea 
securităţii naţionale şi celei regionale. RM 
va coopera cu UE în domeniile prevenirii 
şi soluţionării conflictelor, gestionării 
crizelor, neproliferării armelor de 
distrugere în masă.  

La nivel conceptual deficienţele 
majore constau în calitatea şi rolul 
documentelor cheie, cum ar fi Concepţia 
Securităţii Naţionale şi Strategia Securităţii 
Naţionale. Pornind de la faptul că aceste 
documente conţin obiective strategice pe 
termen lung şi vizează acţiuni complexe, 
extrem de costisitoare şi eforturi susţinute 
de lungă durată la nivel naţional pentru 
atingerea acestor obiective, aprobarea 
acestor documente este obligatorie odată 
cu aprobarea programului de guvernare, iar 
calitatea lor urmează a fi la cel mai înalt 
nivel. Aceste documente cheie nu sunt un 
scop în sine, dar constituie primul dintr-un 
şir de elemente necesare pentru ca sistemul 
de asigurare a securităţii naţionale să poată 
funcţiona eficient.  
  Cadrul juridic al politicii de 
securitate şi apărare a Republicii Moldova 
conţine numeroase lipsuri şi incoerenţe în 
ceea ce priveşte reglementarea activităţii 
diferitor instituţii din sectorul de securitate 
(în special în ceea ce priveşte misiunile, 
sarcinile, delimitarea/dublarea domeniilor 
de responsabilitate). Cea mai importantă 
problemă rămâne lipsa reglementării 
juridice detaliate a funcţiilor de conducere, 
gestionare, monitorizare şi evaluare a 
sistemului de  
asigurare a securităţii naţionale, din care 
politica de securitate şi apărare face parte.  
 
 



   

  462

Bibliografie: 
 
1. Cenuşă, Denis, Concepţia de Securitate 

Naţională – document contradictoriu,  
http://cenusadi.wordpress.com/2008/05
/14/conceptia-de-securitate-nationala-
%E2%80%93-document-
contradictoriu%E2%80%A6/ 

2. Josanu, Yuri, Riscuri şi ameninţări în 
adresa securităţii naţionale a 
Republicii Moldova, Revista de 
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice 
3 (154), 2010 

3. Mastac, Ion, Conceptul securităţii 
naţionale a Moldovei pentru noul 
mileniu, în Securitatea şi apărarea 
naţională a Republicii Moldova, Ed. 
Institutul de politici publice, 2010 

4. Varzari, Vitalie, Securitatea naţională 
a Republicii Moldova în contextual 
opţiunii de integrare europeană, 
Chişinău, 2012, 

http://www.cnaa.md/files/theses/2012/
2155 2/vitalie_varzari_abstract.pdf  

5. Ungureanu, Veaceslav, Reflecţii asupra 
asigurării securităţii naţionale a 
Republicii Moldova, „Revista de 
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice” 
Nr. 3 (154), 2010 

6. Hotărîre Nr. 153 din  15.07.2011, 
pentru aprobarea Strategiei securităţii 
naţionale a Republicii Moldova, 
publicat în Monitorul Oficial Nr. 170-
175, 2011  

7. Lege  Nr. 112 din  22.05.2008 pentru  
aprobarea Concepţiei securităţii 
naţionale a Republicii Moldova 
publicat în Monitorul Oficial Nr. 97-
98, art Nr : 357 

8. Politica de Securitate a Republicii 
Moldova, Rezumat informative, 
Institutul de Politici Publice, 
thttp://www.ipp.md/public/files/Proiect
e/Info_Brief_no._4 

 

 



   

463 
 

 

Natalia ALBU 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova 

 

 
INFLUENȚA FACTORULUI GEOPOLITIC ASUPRA 

SECURITĂȚII NAȚIONALE A REPUBLICII 
MOLDOVA 

 
Title: THE INFLUENCE OF GEOPOLITICAL FACTORS ON 

NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
Abstract: To ensure the security of a small state  and its geographical location in the 

sense of its importance  means that it has to develop in order to achieve the 
geostrategic interests of great powers. This approach also highlights an 
important aspect and namely that one that a small power doesn’t mean a 
weak state. The  Republic of Moldova, being a small state whose policies 
are determined in different extent by the fluctuations of geopolotics 
interests of great powers that are in a continuous competitive process, 
proves to be more sensitive to these fluctuations, having an impact on 
insurance options of its national security. At the same time, the advantages 
offered by the regional geopolitic conjuncture where it is positioned  the 
Republic of Moldova  denote the existence of possibilities concerning the 
decrease of vulnerabilities, risks and threats to national security 
components that can be counteracted by integrationist mechanisms of 
European orientation. 

Keywords: National security, Risk, Threat, Vulnerability, Big state, Small state, 
Dependence, Geopolitics 

Contact 
details of the 
authors: 

 
E-mail: albunatalia@yahoo.com 
 

Institutional 
affiliation of 
the authors: 

 
Military Academy „Alexandru cel Bun”, Republic of Moldova 

Institutions 
address: 

23, Haltei street, Chisinau, Republic of Moldova, Telefon : 0373 22 54-51-
60,  Fax: 0373 22 54-51-53, site web: http://www.academy.army.md 

 
Odată cu intensificarea procesului de 

globalizare se manifestă și noi tipuri de 
vulnerabilităţi și amenințări, care au 
aprofundat dezbaterile asupra securităţii 
printre teoreticieni şi factori decizionali 
deopotrivă. Discutiile asupra 
componentelor securităţii naționale şi a 
căilor de  asigurare a securităţii, au devenit 
din ce în ce mai complexe şi mai 
specializate. Securitatea naţională, 
actualmente, reprezintă condiţia 
fundamentală a existenţei naţiunii şi 
statului, care are drept scop apărarea şi 
promovarea intereselor şi obiectivelor 

naţionale, contracararea riscurilor şi 
ameninţărilor la adresa intereselor 
naţionale, care şi determină orientarea 
politicii externe şi interne a statului în 
contextul securităţii regionale şi globale. 
Cu toate că propunem o definiție a 
securității naționale, nu ținem să dezvoltăm 
cadrul conceptual a securităţii, care să 
înmulţească doar numărul celor existente, 
vom face încă de la început o delimitare 
clară a aspectelor asupra cărora ne vom 
referi în continuare, aspecte a căror 
problemă capătă amploare în cadrul 
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studiilor de securitate, şi anume, aspectele 
legate de factorul geopolitic.  

Practic, a devenit axiomatică  
aserţiunea, exprimată de D. Baldwin E. 
Kolodziej, care atestă că „securitatea este o 
noţiune complexă şi controversată”1. În 
acest context, autorul V. Juc susține faptul 
că deficienţele atât de factură teoretico-
metodologică, dar şi de caracter aplicativ 
sunt determinate de mai mulţi factori, 
precum: 

1. interdependenţa în creştere dintre 
politica internă şi politica externă în lumea 
globalizată, în care se diminuează 
delimitarea strictă dintre naţional (intern) şi 
internaţional; 

2. descentralizarea şi extinderea 
numărului actorilor internaţionali, 
transformarea treptată a relaţiilor 
internaţionale din strict politice sau, altfel 
zis, interstatale în transnaţionale, încluzînd 
şi alţi agenţi; 

3. stratificarea securităţii, devenită o 
categorie complexă, care include diferite 
niveluri, de la individual pînă la global, 
fiecare incluzînd valori şi interese 
deosebite. 

Aceste diferenţe provenite şi din lipsa 
unei baze comune n-au favorizat acordul cu 
privire la definiţia securităţii, care ar 
cuprinde strategii şi mecanisme 
„nonviolente concepute şi utilizate de 
actori” îndreptate spre minimizarea 
ameninţărilor, contracararea riscurilor şi 
reducerea din intensitate a 
vulnerabilităţilor, depăşind motivaţiile de a 
provoca şi alimenta insecuritatea atât la 
nivelul agenţilor, cât şi la cel sistemic2.  

În acelaşi timp, procesul de evaluare 
a riscurilor și amenințărilor evidențiază 
caracterul complex al acestora. Este vorba 
despre riscuri şi ameninţări care pot 
străbate hotarele fără a submina regimurile 
existente în cadrul statelor. Cu atât mai 
mult, în analiza unui risc, noţiunea de 
gravitate este mai importantă decât cea de 

                                                 
1 Eduard Kolodziej, Securitatea şi relaţiile 
internaţionale, Editura Polirom, Iaţi, 2007, p.11 
2 Victor Juc, Oportunități și alternative de 
consolidare a securității naționale a Republicii 
Moldova, în „Revista de filosofie, sociologie și 
științe politice”, nr. 3 (154)/2010, p. 11 

probabilitate. Importanţa unui risc nu se 
apreciază numai în funcţie de efectele sale 
instantanee sau de cele care pot fi 
previzibile la un moment dat. Trebuie să se 
ţină seama că un fapt aparent mărunt, de 
îndată ce începe să se deruleze, poate 
dobândi o anumită primejdie prin 
cumularea altor fapte, precum şi prin 
extensia propriilor sale efecte. 

Mediul de securitate naţională, de 
exemplu al Republicii Moldova, poate fi 
afectat, într-un sens sau altul, fie doar de 
un singur risc (este o situaţie ipotetică 
posibilă), fie de mai multe riscuri simultan. 
În acest din urmă caz, riscurile se 
grupează, constituind factori de risc care 
sunt de o mare diversitate, sub aspectul 
originii, naturii şi probabilităţii lor de 
producere. De fapt, „factorii de risc 
constau în acele elemente, situaţii sau 
condiţii interne sau externe, care pot 
afecta, prin natura lor, securitatea ţării, 
generând efecte contrare sau de atingere a 
intereselor noastre fundamentale”3. Ca 
regulă, factorii de risc sunt menţionaţi în 
strategiile de securitate naţională şi în 
estimările informative de interes naţional. 

Astfel, în procesul asigurării 
securităţii naţionale este importantă analiza 
şi aprecierea adecvată a factorilor de risc 
care influenţează securitatea. Omiterea sau 
ignorarea unuia din factori nu duce la 
dispariţia acestuia, iar acceptarea şi 
cunoaşterea factorilor de risc permite 
gestionarea acestora şi extragerea 
beneficiilor maxime pentru statul naţional. 

În acest context, nu putem neglija 
faptul că ameninţările sunt şi capabilităţile 
cele mai imediat deţinute de adversari, 
care pot fi folosite pentru a exploata 
vulnerabilităţile4. Referindu-ne la 
Republica Moldova, evaluarea 
vulnerabilităţilor este importantă, căci 
acestea diminuează capacitatea de reacţie 
a ţării la riscurile existente sau potenţiale. 
Apoi, ele se comportă ca şi cum ar fi un 
catalizator al manifestării active a unor 

                                                 
3 Dicţionarul de psihologie socială, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 215. 
4 Vasile Pușcaș, Relaţii Internaţionale 
Contemporane, Editura SINCRON, Cluj-Napoca, 
1999, p. 55  
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riscuri şi ameninţări. Vulnerabilităţile 
neglijate se pot amplifica, transformându-
se în riscuri, dacă nu se adoptă în mod 
oportun modalităţi de prevenire şi acţiune 
adecvate şi flexibile. La rândul lor, 
riscurile, în anumite condiţii, trec din 
starea latentă în cea activă, devenind 
ameninţări la adresa mediului de securitate 
naţional. De exemplu, ţările care nu posedă 
resurse energetice sunt vulnerabile faţă de 
cele care le au.  

La rândul său, vulnerabilităţile sunt 
procese sau fenomene din viaţa internă, 
care diminuează capacitatea de reacţie la 
riscurile existente ori potenţiale sau care 
favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora. 
În condiţiile actuale, vulnerabilitatea, ca 
sursă de potenţiale efecte nedorite asupra 
mediului de securitate naţional, zonal, 
regional şi mondial, este percepută diferit 
de la o ţară la alta. Această percepţie este 
determinată, în principal, de: nivelul 
dezvoltării economice a statului respectiv; 
puterea sa militară (efective, armament 
modern - arme inteligente, armă nucleară, 
sateliţi de comunicaţii etc.); maniera în 
care sunt definite interesele sale 
fundamentale; rolul asumat şi statutul 
deţinut de acesta în zonă, regiune şi lume. 
Toate acestea fac tot mai dificilă disocierea 
într-un mediu globalizat în care 
vulnerabilităţile interne şi cele externe pot 
fi generate şi se potenţează reciproc. 

Vorbind de principalele 
vulnerabilităţi interne ale Republicii 
Moldova, în primul rând, vom evidenţia 
lipsa unui control din partea autorităţilor 
constituţionale ale Republicii Moldova 
asupra spaţiului de est al ţării şi respectiv 
asupra segmentului transnistrean al 
frontierei de stat moldo-ucrainene în 
contextul caracterului nesoluţionat al 
conflictului transnistrean. Această 
vulnerabilitate a statului potenţează riscuri 
şi ameninţări la adresa securităţii regionale 
prin lipsa controlului asupra producerii de 
echipament militar şi armament, aflat sub 
controlul regimului secesionist, creând 
condiţii pentru crima organizată 
transfrontalieră şi trafic ilegal de arme, 
droguri şi fiinţe umane. În acelaşi timp, 
dependenţa unilaterală a Republicii 

Moldova de sistemele monopoliste străine 
în domeniul energetic este o vulnerabilitate 
majoră care se poate transforma uşor într-o 
ameninţare la adresa securităţii naţionale. 
În același timp, este vorba despre 
decalajele economice din societate pe 
fundalul  migraţiei, şomajului, precum şi 
existenţa economiei subterane, care pot 
provoca tensiuni în cadrul societăţii.  

Astfel, reieşind din realităţile sus 
menţionate, putem spune că 
interdependenţa accentuată ale 
vulnerabilităţilor, riscurilor şi 
ameninţărilor determină cadrul conceptual 
al securității naţionale. Analizându-le pe 
cele care se manifestă la această dată şi/sau 
pot evolua în viitorul apropiat, în mod 
direct sau indirect, sunt de natură internă, 
externă sau combinată. În acest context, 
autorul Mohamed Ayoob, analizând 
securitatea din perspectiva ţărilor din 
lumea a treia, susţine că deşi orice criză 
internă a unui stat poate fi considerată un 
potenţial factor de destabilizare a 
securităţii acelui stat, va depinde de 
contextul spaţial şi temporal dacă o 
anumită situaţie va fi considerată o 
ameninţare sau nu1. De exemplu, problema 
dispariţiei unei resurse strategice, cum ar fi 
petrolul sau apa, poate fi vitală pentru o 
ţară şi poate fi considerată o problemă de 
securitate, pe când în alt stat  această 
problemă nu face parte din ameninţări la 
adresa securităţii naţionale.  

În legătură cu această problemă, 
autorul, discutând pe tema diferenţelor 
dintre statele în curs de dezvoltare şi cele 
dezvoltate, afirmă că există cel puţin două 
viziuni diferite despre securitate, 
structurate pe axa diferenţierii scenei 
internaţionale în Nord, ţările bogate şi Sud, 
ţările sărace. Această distincţie este 
problematică, dar este deseori folosită 
pentru a ilustra diviziunea aproximativă a 
lumii în agenţi cu putere şi agenţi fără 
capacităţile materiale care să susţină şi să 
proiecteze puterea. Această diferenţiere 
este importantă, deoarece concepţiile 

                                                 
1 Politica de Securitate Naţională, Volum 
coordonat de Luciana Alexandra Ghica, Marian  
Zulean, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 83 
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despre securitate variază de la un context la 
altul. În acelaşi timp, Ayoob propune o 
viziune mai restrânsă a securităţii şi revine 
la ideea că securitatea este determinată de 
soliditatea internă a statelor. 

Ajungând aici, atragem atenţia că 
astăzi, când se vorbeşte de riscuri şi 
ameninţări la adresa securității naționale, 
se face referinţă la „state slabe sau 
puternice”1 sau la „state mici şi mari”2. 
Barry Buzan consideră că „distincţia dintre 
state slabe şi state puternice este esenţială 
pentru orice analiză a securităţii 
naţionale”3. State puternice – state slabe 
(weak and strong states) are în vedere 
nivelul coeziunii socio-politice; puteri 
slabe – puteri puternice (weak and strong 
powers) se referă la capacitatea economică 
şi militară. Puteri slabe ca Austria, Olanda, 
Norvegia sunt, toate, state puternice. Puteri 
importante, ca Brazilia, Pakistan, 
Indonezia sunt considerate state slabe. 
Superputere, de altădată, URSS-ul şi 
China, de astăzi, sunt calificate state slabe 
reieşind din indicii social-politici.  

De regulă, statele slabe sunt 
considerate ca sursă de insecuritate.  În 
primul rând, există state slabe ca urmare a 
unei relaţii de dependenţă de o mare putere 
(de exemplu, situaţia statelor din America 
Latină, dependente, cele mai multe, de 
Statele Unite sau statele membre CSI – 
dependente de Federaţia Rusă). În al doilea 
rând, există state slabe, îndeosebi în fosta 
Uniune Sovietică, în care elementele 
fundamentale ale statalităţii (populaţie, 
identitate, teritoriu, structură instituţională) 
sunt insuficient sau precar definite. În al 
treilea rând, există state slabe într-un 
număr de ţări care, chiar dacă au realizat o 
anumită formă de coeziune internă (de 
obicei prin regimuri politice autoritare), se 

                                                 
1 A se vedea: Barry Buzan, Popoarele, statele şi 
teama, Editura Cartier, Chişinău, 2000; Ioan Nicu 
Sava, Studii de securitate,  Centrul Român de Studii 
Regionale, București, 2005 
2 Valeriu Prohnițchi, Securitatea economică a unui 
stat mic. Note de reper pentru Republica Moldova, 
în Securitatea şi apărarea naţională a Republicii 
Moldova,  Editura ARC, Chişinău: 2002, p. 148-
195. Andrei Toma, Globalizarea: provocări, riscuri 
şi pericole, Chişinău, 2005  
3 Barry Buzan, Op. cit., p. 97 

manifestă pe plan internaţional ca 
puternice surse de instabilitate şi 
insecuritate (Corea de Nord, Libia, Cuba). 
Ceea ce este comun statelor slabe, din 
oricare categorie menţionată mai sus, este 
nivelul relativ ridicat de riscuri interne, 
care oricând se pot transforma în 
ameninţări la adresa guvernării, întrucât 
„statele slabe sau nu au, sau nu au reuşit să 
realizeze un consens politic şi societal de 
suficientă stabilitate pentru a elimina 
utilizarea pe scară largă a forţei ca element 
major şi de continuitate în viaţa politică a 
naţiunii”4.  

 De fapt, analiza riscurilor şi 
ameninţărilor  la adresa securităţii 
naţionale din perspectiva „statului slab sau 
puternic” face parte dintr-un cadru mai larg  
de discuţii şi anume securitatea „statului 
mic sau mare”. Adepţi ai clasificării 
statelor mici prin prisma puterii sunt 
reprezentanţii realismului politic, pentru 
care puterea este „capacitatea de a 
influenţa deciziile altor state”. Puterea este 
intrinsec asociată posedării resurselor 
umane, naturale, militare, teritoriului, 
potenţialului economic, stabilităţii politice, 
coeziunii naţionale etc.  

În majoritatea cazurilor, noţiunea de 
stat mic nu poate fi definită necondiţionat, 
nici din punct de vedere demografic, nici 
teritorial. Un stat poate fi considerat mic 
doar în comparaţie cu altul. De exemplu, 
România este un stat mic în comparaţie cu 
Rusia, dar este o putere mare faţă de 
Republica Moldova. Contează, nu 
dimensiunile statelor, ci natura relaţiilor. 
Mai mult ca atât, Republica Moldova (cu o 

suprafaţă de 33800 km
2 
şi o populaţie de 

4350 mii loc.), conform datelor 
recensământului din 1989, este în poziţie 

de inferioritate faţă de Israel (21000 km
2
, 

5100 mii loc.). Chiar dacă din punctul de 
vedere al suprafeţei şi al populaţiei aceste 
ţări sunt similare, prima nu poate controla 
separatismul în regiunea sa estică, în timp 
ce a doua luptă cu întreaga lume arabă5.  

                                                 
4 Barry Buzan, Op. cit., p. 99 
5 Victor Juc, Veaceslav Ungureanu, Republica 
Moldova în contextul realităților geopolitice 
contemporane, în „Administrarea publică”, Revistă 
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Opiniile cele mai relevante care tind 
să domine gândirea despre securitatea 
statelor mici se limitează la două abordări. 
În primul rând, perspectiva statelor mici 
este analizată din punct de vedere al 
supravieţuirii lor, care depinde de ce poate 
să facă acest stat singur pentru a-şi asigura 
securitatea. Din acest punct de vedere, este 
vorba de perspectiva internă a statului, 
unde acţiunile proprii ale statelor mici pot 
avea un impact considerabil asupra 
destinului lor final. Supravieţuirea pe 
termen lung depinde de calitatea 
diplomaţiei statului, de găsirea unei politici 
corecte, a cursului celui mai înţelept, a 
abordării celei mai „deştepte”1. Referitor la 
acest subiect, Concepţia politicii externe a 
Republicii Moldova, chiar dacă este 
fundamentată pe nişte principii standarde şi 
difuze (nerecurgerea la forţă sau la 
ameninţarea cu forţa, reglementarea 
diferendelor internaţionale prin mijloace 
paşnice etc.), prevede afirmarea ţării in 
calitate de factor stabilizator pe plan 
regional ca una dintre priorităţile 
importante ale politicii externe2.  

În al doilea rând, există opinia 
securitatea statului mic este determinată de 
factorii externi, fie că se are în vedere 
unele procese de dimensiuni globale sau 
continentale (extinderea UE sau a NATO), 
relaţiile dominante între anumite mari 
puteri sau politicile promovate de anumite 
mari puteri faţă de statele mici. În acest 
context, menționăm faptul că autorul A. 
Burian relefând dimensiunea geopolitică a 
securităţii, susține că securitatea unui stat 
„se subânţelege, în primul rând, 
supravieţuirea fizică a statului, apărarea şi 
menţinerea suveranităţii şi integrităţii lui 
teritoriale, capacitatea de a reacţiona în 
mod adecvat la orice ameninţări reale sau 
potenţiale din exterior”3. Continuând acest 

                                                                       
metodico-științifică trimestrială, nr. 1(65)/2010, p. 
140 
1 Andrei Toma, Op. cit., p. 89 
2 Concepţia politicii externe a Republicii Moldova. 
Hotărârea Parlamentului nr. 368 din 08.02.1995, în 
„Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 020 
din 06.04.1995 
3Alexandru Burian, Geopolitica lumii 
contemporane, Chişinău, 2003, p.196. 

cadru de analiză se evidențiază perspectiva 
geopolitica a statelor mici, căci pentru 
Republica Moldova este vitală alegerea 
vectorului de dezvoltare. În același timp, 
de evoluţia situaţiei geopolitice a 
Republicii Moldova depinde creşterea sau 
descreşterea riscurilor la adresa securităţii 
naţionale, deşi în contextul procesului de 
globalizare, geopolitica este deseori 
condamnată la inactualitate, unde  
globalismul ar trebui să însemne depăşirea 
puseurilor geopolitice4. Totuşi, considerăm 
că influenţa spaţiului geopolitic asupra 
stării de securitate a Republicii Moldova 
este o problemă complexă şi importantă ca 
pentru orice alt stat.   

Relaţia dintre practica unei politici 
de putere şi mediul geografic fiind 
explicate prin interesele geografice deci şi 
geopolitice pe care un stat îl are într-o 
regiune sau stat. Studiul relaţiilor care 
există între conduita unei politici de putere 
pe plan internaţional şi cadrul geografic în 
care se exercită este geopolitica în opinia 
lui P. Gallois5. Aplicarea geografiei în 
afacerile mondiale de către lideri naţionali. 
H. Kissinger consideră că geopolitica poate 
fi percepută ca echilibrul de putere dintre 
state şi controlul exercitat de marile puteri 
asupra anumitor zone geografice6.  
Coeficient de presiune pentru 
caracterizarea relaţiilor dintre state este 
geopolitica, prin urmare procesul 
decizional în cadrul instituţiilor de profil 
urmează a fi studiat prin prisma factorului 
geopolitic. Deciziile se adoptă sub 
presiunea invizibilă a geopoliticului în 
baza percepţiilor şi predispunerilor 
                                                 
4 A se vedea: Eugen Bădălan, Securitatea 
României: actualitate şi perspective, Editura 
Militară, Bucureşti, 2001. Bilan de trente ans de 
„globalisation”, Commentaire, în „Le Matin”, nr. 
20, 22 septembre, 1999 
5 Nicolae Afanas, Influența factorului geopolitic 
asupra securității naționale și internaționale,  în 
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în 
contextul valorificării opțiunii europene: viziuni ale 
tinerilor cercetători, Materialele Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor 
cercetători,  
Ediţia a VII-a, Chişinău, 2013, p. 13 
6 Sergiu Tămaş, Geopolitica. O abordare 
prospectivă, Noua Alternativă, Bucureşti, 1995, p. 
51 
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factorilor de decizie. Pe plan bilateral, 
coeficientul de presiune rezidă din 
mărimea teritorială, numărul populaţiei, 
potenţialul economic, starea de spirit. A. 
Golopenţia afirma că gândirea şi acţiunile 
geopolitice sunt fundamentul politicii 
statului, care nu ar fi neapărat direct 
dependent de mărimea şi potenţialul 
acestuia. Autorul, fiind originar dintr-un 
stat cu un potenţial redus, promova ideea 
că puterile medii pot şi trebuie să 
construiască ecuaţii cu marele puteri pentru 
a avea beneficii geopolitice în politica 
mondială1.  

Forma teritoriului Republicii 
Moldova reflectă realităţi geoistorice şi 
geopolitice. Analizând harta, observăm că 
ţara a apărut într-un spaţiu de instabilitate 
şi dezechilibru geoistoric, că forma fizică 
fiind asemănată cu un strugure de poamă şi 
cântată în fosta URSS, nu este decât o 
formă artificială determinată de extinderea 
intereselor marilor puteri, mai ales a celor 
estice şi asiatice. Lipsa accesului la Marea 
Neagră, ieşirea la Dunăre pe o porţiune 
mai mică decât 1 km a dezavantajat mult 
teritoriul din punct de vedere 
geoeconomic. Construcţia şi darea în 
exploatare a terminalului Giurgiuleşti, 
asigură accesul Republicii Moldova 
indirect la Marea Neagră şi la stabilirea 
contactelor şi relaţiilor permanente cu 
statele danubiene, iar pe canalul Dunăre-
Main-Rhin şi cu statele din Europa 
Occidentală.  

Totuși, potrivit lui O. Serebrian, 
Republica Moldova, datorită amplasării 
sale geografice şi conjuncturii regionale, 
nu are pentru moment o importanţă 
geopolitică sau geoeconomică deosebită. 
Cele mai mari dezavantaje provenite din 
amplasarea geografică a Republicii 
Moldova sunt „situarea periferică” în 
raport cu spaţiul integrării europene şi cel 
al securităţii euroatlantice, lipsa unei ieşiri 
la Oceanul Mondial, prezenţa militară rusă, 
tendinţele separatiste din estul şi sudul 
ţării, precum și instabilitatea generală din 
regiune. Se pare totuşi că valoarea sa 
geopolitică pentru Federaţia Rusă şi pentru 

                                                 
1 Ibidem., p. 57 

puterile occidentale ar putea creşte pe 
măsura extinderii NATO şi UE spre est, iar 
odată cu aceasta vor apărea şi premise 
reale pentru obţinerea unei suveranităţi 
economice, fie şi limitate. În acest secol al 
comunicaţiilor şi vitezei, 

 
independenţa 

economică este una din condiţiile de bază 
pentru asigurarea a ceea ce în geopolitică 
numim „suveranitate reală”. Din păcate, 
Republica Moldova este foarte departe de a 
face faţă acestor sfidări, fiind poate ţara 
cea mai vulnerabilă din punctul de vedere 
al independenţei economice din întreg sud-
estul Europei. Una dintre cauzele 
principale ale situaţiei date o reprezintă 
lipsa resurselor energetice proprii şi, în 
egală măsură, dependenţa de o singură 
sursă de import a agenţilor energetici şi de 
o singură piaţă de desfacere a produselor 
finite2.  

Din aceeași perspectivă, în viziunea 
lui V. Cibotaru, într-o situaţie aparte se 
găsesc ţările din zona gri - zona tampon 
între sisteme politice antagoniste. Acestea 
reprezintă spaţii dominate de riscuri 
politico-militare înalte şi, pe acest motiv, 
evitate de investitorii internaţionali. 
Situarea la o dublă periferie, între două 
centre, măreşte disperarea situaţiei unor 
state3. Iar în opinia autorilor Juc V. și 
Ungureanu V., în asemenea conjunctură 
geopolitică, Republica Moldova nu poate 
să se dezvolte deplin pe toate dimensiunile, 
ea nefiind capabilă doar să suporte acele 
presiuni de ordin geopolitic care persistă în 
această zonă4. Doar schimbarea acestui 
statut geopolitic poate revitaliza Republica 
Moldova. Acest proces necesită acţiuni 
complexe de identificare şi valorificare a 
unităţilor ce ne poate oferi extinderea spre 
Est a UE şi NATO. 

Astfel, pentru  Moldova procesul 
alegerii vectorului geopolitic este foarte 
dificil în toate domeniile, însă calea 
istorică de dezvoltare a Moldovei ca stat 

                                                 
2 Oleg Serebrian, Va exploda estul? Geopolitica 
spaţiului pontic,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998, 
p. 119 
3 Viorel Cibotaru, Rebublica Moldova şi 
comunitatea internaţională, Curs universitar, 
Chişinău, 2001, p. 17 
4 Victor Juc, Veaceslav Ungureanu, Op. cit., p. 143 
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european este legată de integrarea 
europeană. În noua arhitectură a Europei, 
locul Republicii Moldova este determinat 
de amplasarea sa, aflându-se la confluenţa 
a trei regiuni politico-geografice: Europa 
Centrală, Europa de Sud-Est şi Europa de 
Est. După destrămarea Uniunii Sovietice 
Moldova nu a întrerupt relaţiile cu fostele 
republici sovietice din motive economice, 
pentru a păstra pieţele externe de desfacere 
şi a se asigura cu resurse energetice şi 
materie primă. Astfel, alegerea vectorului  
de integrare a Moldovei cu ţările Uniunii 
Europene  sau cu Rusia depinde de 
orientările şi interesele geopolitice  ale 
acestor actori, cât şi de dependenţa 
Republicii Moldova de sursele energetice 
externe.   

În concepţia lui S. P. Huntington, 
Republica Moldova este situată dincolo de 
frontierele civilizaţiei occidentale, în sfera 
influenţei tradiţionale ruseşti. Iar „o 
extindere NATO limitată doar la ţările care 
sunt, din punct de vedere istoric, parte a 
creştinătăţii occidentale, garantează Rusiei 
excluderea Serbiei, Bulgariei, României, 
Moldovei, Belarusi şi Ucrainei, atâta timp, 
cât Ucraina va rărnâne unită”1. S. P. 
Huntington în mod explicit „lasă” Rusiei 
dreptul de controlare a teritoriului 
considerat de influenţă tradiţională 
rusească. În 2007, după aderarea României 
şi Bulgariei la Uniunea Europeană, 
Federația Rusă pierde influenţa integrală 
asupra acestor state. Totuși, unii autori 
susțin că Rusia este o putere importantă și 
cu impact asupra politicii interne şi externe 
a statelor din fosta Uniune Sovietică. Rusia 
a fost capabilă să menţină şi să dezvolte 
instrumente şi mecanisme de control a 
statelor din proximitatea geografică, 
conflictele îngheţate fiind cel mai elocvent 
şi puternic instrument de control. Lipsa 
resurselor energetice, precum şi a 
alternativelor de procurare a acestora 
acordă posibilitate statului rus să 
folosească rezervele sale de hidrocarburi ca 
instrument geopolitic în luptele la nivel 
regional. Un factor nu mai puţin important 

                                                 
1 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor,  
Editura Antet, Bucureşti, 1997, p. 237 

este prezenţa comunităţilor ruso lingve, 
protejarea şi susţinerea acestor grupe este 
una din priorităţile politicii externe ruse. 
Prin intermediul grupurilor lingvistice se 
menţine şi se dezvoltă legăturile culturale 
şi civilizaţionale2. Urmează de menţionat 
factorul că planurile bazate pe ideile de 
panisme sunt vehiculate deschis de clasa 
politică rusă, care doreşte a avea ca 
finalitate, reconstrucţia sub o altă formă a 
fostului imperiu, considerat de liderii de la 
Kremlin cea mai mare catastrofă 
geopolitică a secolului XX. Fără Ucraina, 
Federaţia Rusă încetează a mai fi un 
imperiu euroasiatic3, prin urmare marea 
luptă geostrategică va fi pentru crearea 
elitelor ucraineşti, şi predispunerea 
societăţii pentru o supraputere sau alta. 

Revenind la autorul O. Serebrian, în 
analiza implicaţiilor geopolitice ale 
dependenţei economice, în general, şi 
energetice, în special, a Republicii 
Moldova faţă de Rusia şi Ucraina, el 
reliefează faptul că unica soluţie rezonabilă 
a acestei probleme ar fi integrarea plenară, 
economică şi politică, a Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană, chiar dacă 
orizontul acestei perspective la moment 
pare destul de îndepărtat. 

Abordarea problemei integrării 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană 
presupune aflarea răspunsurilor la mai 
multe întrebări. Totuşi, atragem atenţia 
asupra faptului că aşa probleme precum 
stabilitatea politică internă, politicile 
energetice şi comerciale, problema 
transnistreană au devenit mult mai 
dependente de comportamentul Rusiei şi 
Ucrainei. În acelaşi timp, partenerii 
occidentali ai Republicii Moldova, care pot 
influenţa comportamentul acestor ţări, se 
văd tot mai mult nevoiţi să răspundă unor 
noi sfidări în regiuni ale lumii de un interes 
mult mai mare pentru ei. Aceasta este 
determinată şi de rolul Ucrainei ca actor 
economic regional pe teritoriul căruia se 

                                                 
2 Afanas, Op. cit., p. 16 
3 Zbigniew Brzezinski, Marea tabelă de şah. 
Supremaţia americană şi imperativele sale 
geostrategice, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 2000, p. 59 - 61 
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află căi energetice spre Europa. Pe de altă 
parte, situația tensionată din Ucraina 
reprezintă amenințări la adresa integrității 
teritoriale a acestui stat, dar se manifestă ca 
factor de instabilitate în cadrul mediului 
regional de securitate cu implicații directe 
asupra securității naționale a Republicii 
Moldova. Președintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso, a afirmat la 12 
martie că actuala situație din Ucraina este 
un test pentru Uniunea Europeană și ridică 
provocări pentru unitatea europenilor și 
pentru deciziile UE, cerând sprijinul 
Parlamentului European pentru măsurile 
executivului comunitar1.  

În acest context amintim faptul că 
Republica Moldova și Georgia au parafat 
separat Acordurile de Asociere cu Uniunea 
Europeană, 29 noiembrie 2013, la Vilnius, 
cu puțin timp înainte de începerea Summit-
ului Parteriatului Estic2. După ce a semnat 
Acordul istoric cu UE, premierul 
moldovean Iurie Leancă a declarat: „Traim 
un moment istoric, semnarea unui acord cu 
ambiții fără precedent care înseamnă 
încredere, deschidere, cooperare”3. 
Importanţa momentului, după cum şi 
necesitatea unor politici sectoriale rapide şi 
bine gândite la Chişinău, Bruxelles şi 
Washington, care să facă fezabilă 
securitatea şi bunăstarea regiunii şi a 
continentului european. Dincolo de 
nemulţumirea legată de desprinderea de 
regiunea balcanică, care are perspectiva 
aderării la Uniunea Europeană, pentru 
Republica Moldova „pachetul estic” a 

                                                 
1 Barroso: Situatia din Ucraina este un test pentru 
Uniunea noastra si ridica provocari pentru 
politicile noastre, la 
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-16801423-
barroso-situatia-din-ucraina-este-test-pentru-uniunea-
noastra-ridica-provocari-pentru-politicile-noastre.htm 
(20.03.2014) 
2 NOTĂ: Parteneriatul Estic, în formula asocierii 
politice şi integrării economice europene a vizat 
înainte de toate Ucraina, după care Republica 
Moldova şi celelalte state post-sovietice 
3 Summitul de la Vilnius ziua II: Republica 
Moldova parafează Acordul de Asociere cu UE. 
Vedeta geopolitică, Ucraina, ramâne mai departe 
cu Rusia/ Premierul Iurie Leancă: Moldova, astăzi 
am asigurat drumul nostru spre Uniunea 
Europeană, la http://m.hotnews.ro/stire/16095310 
(20.03.2014) 

constituit o acoperire regională în 
încercarea de desprindere de trecutul post-
sovietic. 

În fundamentarea importanței 
factorului geopolitic în evaluarea stării de 
securite a Republicii Moldova, V. Croitoru 
constată că Republica Moldova are o 
situaţie destul de complexă. Din punctul de 
vedere al amplasării, Republica Moldova 
se află la frontiera geopolitică a două 
centre de putere (UE şi Federaţia Rusă) şi 
reprezintă o semienclavă între România şi 
Ucraina. Dat fiind faptul că în zonă se 
ciocnesc interesele centrelor de putere, 
Republica Moldova se confruntă cu o 
presiune geopolitică puternică, de aceea 
are strict nevoie de a-şi crea un aşa sistem 
de relaţii cu vecinii direcţi şi cu cei 
indirecţi, care i-ar permite să nu se 
scufunde într-un dezastru geopolitic, ce s-
ar manifesta în menţinerea subdezvoltării 
economice sau în pierderea unor teritorii în 
favoarea altor state. În situaţia geopolitică 
contemporană, Republica Moldova îşi 
exprimă poziţia sa pe baza promovării 
intereselor sale naţionale vitale: 
integritatea teritorială, stabilitatea internă, 
dezvoltarea economică 4. 

În fine, direcţia prioritară a 
strategiilor geopolitice ale Republicii 
Moldova reprezintă orientarea către UE, 
opţiune care ar satisface interesele 
naţionale. Nu întâmplător integrarea 
europeană a fost declarată drept un 
obiectiv strategic important al politicii de 
stat. Astfel, reieşind din poziţia sa 
geopolitică, se poate constata că Republica 
Moldova, în context geopolitic regional are 
o situaţie complexă şi multidimensională. 
Aceasta înseamnă că problemele 
Republicii Moldova în plan geopolitic nu 
pot fi discutate şi explicate dacă nu sînt 
luate în calcul raporturile dintre: UE - 
Rusia; UE - Ucraina; Rusia -Ucraina; 
Republica Moldova - Ucraina; Republica 
Moldova - Rusia. 

Astfel, în situaţia geopolitică creată, 
subliniem că ameliorarea factorilor de risc 

                                                 
4 Croitoru, Vasile, Politologie: manual pentru 
specialităţile nonprofil, Editura CEP USM, 
Chişinău, 2007, p 342 
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solicită identificarea unor alternative 
menite să contribuie la asigurarea şi 
consolidarea securităţii naţionale a 
Republicii Moldova, unde integrarea 
europeană oferă opțiuni sigure pentru noua 
generaţie. Avantajele apropierii Republicii 
Moldova de UE ţin de sfera politicii, 
economiei şi vieţii sociale. Din punct de 
vedere politic, aceasta semnifică 
continuitatea procesului democratic, 
creşterea gradului de securitate a ţării şi 
cetăţenilor săi; din punct de vedere 
economic - eliminarea sindromului de  
„economie periferică”, lărgirea accesului 
pe piaţa europeană comună, la fondurile de 
dezvoltare, investiţii şi noi tehnologii; în 
aspect social - apropierea de standardele 
europene pentru învăţământ, protecţia 
muncii, sănătate, folosirea resurselor 
naturale şi de informaţie. În acelaşi timp, 
vor fi necesare timp, eforturi şi cheltuieli 
pentru armonizarea legislaţiei, 
restructurarea economiei, instruirea 
resurselor de muncă, modernizarea 
infrastructurii etc.  
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Operaţiile de stabilitate 

Operaţia de stabilitate devine 
termen împământenit în doctrina 
americană începând cu anul 2001 prin 

apariţia „FM 3-0 Operations”1 şi ulterior în 
anul 2003, prin FM 3-07 Stability 

                                                 
1 Headquarters Department of the Army, 
Operations, Washington DC, 2011, p. v 
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Operations and Support Operations1. Acest 
tip de operaţii este considerat ca fiind 
misiunea centrală a SUA, precizare făcută 
în Directiva din 2005 a Departamentului 
American de Apărare.2 Conform acestei 
accepţiuni, în cadrul operaţiilor de 
stabilitate se încadrează asistenţa acordată 
unei naţiuni, menţinerea păcii prin misiuni 
de observare, supraveghere şi asistență, 
operaţii pentru pace, operaţii pentru 
sprijinirea eforturilor diplomatice 
concretizate în sprijin pentru diplomaţia 
preventivă, pentru realizarea şi construirea 
păcii. De asemenea, operaţiile de 
stabilitate cuprind acţiuni de combatere a 
terorismului, evacuarea necombatanţilor, 
sprijinirea activităţilor antidrog, controlul 
armamentelor, demonstraţia de forţă. 
Aceste elemente se regăsesc la nivel 
naţional în „Doctrina operaţiilor Forţelor 
Terestre”3 şi în „Doctrina pentru operaţii 
întrunite ale Forţelor Terestre”4, care vin 
să accentueze rolul operaţiilor de 
stabilitate de a cuprinde activităţi de 
dislocarea si de aplicare a forţelor armate, 
având mai multe scopuri: influenţarea 
mediului politic din ţara gazdă, facilitarea 
eforturilor diplomatice, precum şi 
împiedicarea activităţilor ilegale. 

Operațiile de stabilitate sunt 
generate de apariţia unor ameninţări sau a 
unor crize, având aspectul unor acţiuni de 
răspuns. Acestea pot include atât elemente 
ale operaţiilor clasice de luptă, precum şi 
ale operaţiilor care nu presupun lupta, 
desfăşurate în timp de pace, de criză şi în 
situaţii de război. Aceste operaţii sunt 
acţiuni desfăşurate în scopul descurajării, 
prevenirii conflictelor, restabilirii, 
menţinerii, impunerii şi edificării păcii, 
păstrării ordinii constituţionale, atunci 
când celelalte măsuri luate au fost 

                                                 
1 Ibidem, p. ix 
2 Department of Defence, Directive on Military 
Support fos Stability, Security, Transition and 
Reconstruction (SSTR) Operations No. 3000.05, 
Nov. 28, 2005, art. 4, paragraful 4.1., p. 2 
3F.T.-1, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, 
Bucureşti, 2006 
4 Ibidem 

incapabile să determine îmbunătăţirea 
situaţiei sau încetarea ostilităţilor. Astfel, 
prezenţa forţelor este necesară pentru 
respectarea înţelegerilor post-conflict sau 
pentru prevenirea degenerării crizei în 
război.  

La baza operaţiilor de stabilitate şi 
sprijin stau o serie de principii de bază şi 
alte principii care condiţionează relaţiile de 
cooperare.  

Principiile de bază5 sunt: 
legitimitatea, sprijinul activ şi continuu 
acordat de către Consiliul de Securitate, 
angajarea deplină a ţărilor furnizoare de 
contingente militare, elaborarea unui 
mandat clar şi tangibil, imparţialitatea şi 
obiectivitatea, precum şi neutralitatea 
forţei.  

Principiile operaţionale de 
angajare6 a forţelor multinaţionale sunt în 
esenţă următoarele: unitatea de comandă, 
unitatea de efort, libertatea de mişcare, 
continuitatea comenzii, structura de 
comandă clară şi bine definită, integritatea 
comenzii, descentralizarea, securitatea şi 
flexibilitatea.  

Principiile cooperării7 care trebuie 
să ghideze fiecare participant în parte şi pe 
toţi în acţiunile comune, se bazează pe 
încredere şi respect între participanţii la 
Alianţă sau Coaliţie. Acestea constau în 
cunoaşterea partenerilor, perseverenţa, 
promovarea consensului şi a cooperării, 
credibilitatea şi transparenţa operaţiilor.  

Tipologia operaţiilor de stabilitate 
este diversă. Forţele armate pot executa 
următoarele tipuri de operaţii de 
stabilitate8: controlul armamentelor, 
combaterea terorismului, sprijinul 
acţiunilor antidrog, impunerea 
sancţiunilor, impunerea zonelor de 

                                                 
5 Joint Chiefs of Staff, Joint Task Force 
Commander`s Handbook for Peace Operations, 
Joint Warfare Center, Washington D.C.,  June 
1997, pp. 1-7 
6 Ibidem 
7 Ibidem, p. 10 
8 Department of Defence, Directive on Military 
Support fos Stability, Security, Transition and 
Reconstruction (SSTR) Operations No. 3000.05, 
Nov. 28, 2005, art. 4, paragraful 4.1., p. 6 
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excludere (aeriană, maritimă sau terestră), 
asistenţa umanitară, asistenţa acordată 
altor naţiuni, acţiuni de evacuare a 
necombatanţilor, sprijinul militar acordat 
autorităţilor civile, acţiuni de recuperare 
(căutare, salvare, evacuare), demonstraţii 
de forţă, protecţia navigaţiei, loviturile cu 
caracter limitat şi raidurile1.  

 
Comunicarea mediatică în operaţiile de 
stabilitate 

În funcție de modul în care este 
implicată şi folosită forţa, operaţiile de 
stabilitate pot fi operații care nu implică 
folosirea forţei sau ameninţarea cu forţa, 
operaţii care presupun folosirea forţei sau 
ameninţarea cu forţa şi operaţii simultane. 
Comunicarea mediatică este personalizată 
pe fiecare dintre cele trei categorii. 

1. Comunicarea mediatică, în 
timpul operaţiilor care nu presupun 
utilizarea forţei sau ameninţarea cu 
utilizarea forţei, din punctul nostru de 
vedere, are rolul de informa populaţia 
civilă despre asistenţa umanitară, controlul 
armamentelor, operaţiile împotriva 
traficului de droguri, evacuarea 
necombatanţilor într-un mediu permisiv. În 
acest tip de operaţie de stabilitate, 
considerăm importante două aspecte ale 
mesajului mediatic. Pe de o parte mesajul 
mediatic trebuie să explice că, în această 
perioadă, utilizarea unor forţe militare are 
rolul de a realiza un climat în care 
tensiunile dintre naţiuni să poată fi ţinute 
sub pragul critic al unui conflict sau 
război. Pe de altă parte, mesajul mediatic 
trebuie să cuprindă informaţii despre 
activitatea şi influenţa organizaţiilor 
internaționale, precum ONU sau OSCE, 
încadrate în sfera cerinţelor juridice ale 
dreptului internațional 

Suntem de părere că mass-media 
poate deveni un partener viabil în 
activităţile de descurajare, de amenințare 

                                                 
1 Eugen Bădălan, Valentin Arsenie, Dumitru 
Alexiu, Tratat de tactică militară, vol.II, Editura 
Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, 
Sibiu, 2003, p. 175 
 

cu folosirea forţei şi de întrebuinţare a 
forţei neletale.  

a. Descurajarea poate fi realizată prin 
prezenţa unor unităţi dotate cu armament 
greu, de artilerie, care dovedeşte 
capacitatea de luptă de care dispune 
contingentul. Intervenţia mass-media 
constă în prezentarea prin intermediul 
instrumentelor de comunicare mediatice a 
acestor unităţi, ceea ce sporeşte 
credibilitatea intimidării.  

b. Amenințarea cu folosirea forţei 
intervine atunci când descurajarea nu 
funcționează. Considerăm  în această 
situaţie că mesajul mediatic trebuie să aibă 
rolul de a explica publicului necesitatea 
unei astfel de măsuri, aspecte legate de o 
posibilă escaladare a nivelului de violenţă 
prin întrebuinţarea artileriei, precum şi 
faptul că amenințarea cu folosirea forţei 
reprezintă penultima resursă de care 
dispune contingentul pentru atingerea 
scopului.  

c. Întrebuinţarea neletală a forţei 
intervine pentru îndeplinirea scopurilor 
propuse în mandat, prin aplicarea forţei 
militare, acţionând cu respect pentru viaţa 
umană, pentru construcţii şi mediul 
ambiant. Din punctul nostru de vedere, în 
această situație, prima funcţie a 
comunicării de masă – cea de informare, 
trebuie să îşi facă simțită prezenţa. 
Publicul trebuie informat în detaliu despre 
efectele utilizării mijloacelor neletale, care 
deşi nu ucid, produc efecte, uneori foarte 
neplăcute. Considerăm că prezentarea 
mediatică a motivaţiei care a stat la baza 
folosirii mijloacelor neletale ale forţei 
trebuie să se reducă doar la faptul că 
aceasta poate descuraja facţiunile aflate în 
război sau pot să le influenţeze cursul 
acţiunilor. Receptorii mesajului mediatic 
au dreptul să ştie că întrebuinţarea neletală 
a forţei îmbunătăţeşte capacitatea de a 
conduce misiunile, cu precădere când 
aceste misiuni sunt desfăşurate în condiţii 
de menţinere a controlului populaţiei,  de 
neutralizare a luptătorilor amestecaţi 
printre populaţia paşnică, aşadar are rolul 
de prevenire şi de protecţie. 
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2. Comunicarea mediatică în 
timpul operaţiilor de stabilitate 
desfăşurate cu folosirea  forţei sau 
amenințarea cu forţa,  din perspectiva 
noastră, are rolul de a explica şi de a 
argumenta prin exemple redate prin 
instrumente gazetăreşti că mediul de 
securitate este caracterizat de diferende de 
natură istorică, etnică, religioasă în 
interiorul unor state, la nivel regional sau 
subregional. Explicitarea prin intermediul 
comunicării mediatice poate fi făcută prin 
prezentarea situaţiilor de facto în 
contrapondere cu eforturile depuse de 
comunitatea internaţională pentru 
promovarea păcii.  

Considerăm că, la fel ca şi această 
categorie de operaţii, sensibilă pentru 
naţiunea sau pentru naţiunile care se 
implică în rezolvarea conflictului, şi 
mesajul mediatic este dificil de tratat, cu 
atât mai mult cu cât sunt necesare acţiuni 
de luptă care inevitabil vor produce 
pierderi, umane şi materiale. Suntem de 
părere că produsele comunicării mediatice 
sunt puse în situația de a justifica opiniei 
publice aceste pierderi, de a arăta că forţele 
acţionează pe baza unui mandat şi e 
regulilor de angajare stabilite de 
organizaţia sub a cărei egidă participă. 
Structura mesajului mediatic trebuie să fie 
foarte concisă şi logic prezentată, ținând 
cont de următoarele elemente: prezentarea 
scopului operaţiei, mărimea şi tipul 
forţelor cu care fiecare actor participă, 
termenii şi condiţiile pe care ţara gazdă 
intenţionează să le impună pe timpul 
prezenţei forţei sau misiunii şi funcțiile pe 
care forţa de menţinere a păcii trebuie să le 
îndeplinească.  

Suntem de părere că mesajul 
mediatic se personalizează şi trebuie să 
devină chiar tehnic atunci când are ca 
receptor direct publicul aferent ţării gazdă 
în care acţionează forța militară. Acesta 
trebuie să aibă acces la informaţii 
mediatizate referitoare la acţiunile de 
pacificare, loviturile cu caracter limitat, 
impunerea de sancţiuni, sprijinul militar 
acordat autorităţilor civile, acţiunile de 

evacuare, combaterea terorismului. 
Produsul mediatic trebuie să fie simplu, 
elocvent şi pliat pe gradul mare de 
eterogenitate al publicului căruia i se 
adresează.  

În situaţii de criză, operaţiile de 
stabilitate executate de forţele armate pot 
avea loc înaintea ostilităţilor, pe timpul 
ostilităţilor şi după ostilităţi. În fiecare 
dintre aceste perioade, comunicarea 
mediatică se pliază pe specificul 
activităţilor, mesajul mediatic 
personalizându-se. Înaintea ostilităţilor, 
scopul operaţiilor de stabilitate este acela 
de a descuraja sau de a preveni conflictul. 
În situaţii de criză operaţiile de stabilitate 
pot soluţiona un conflict potenţial sau pot 
preveni escaladarea. Pe timpul ostilităţilor 
operațiile de stabilitate pot ajuta la 
împiedicarea generalizării conflictului, pot 
acorda asistenţă şi pot încuraja partenerii. 
După ostilităţi, rolul operaţiilor de 
stabilitate este acela de a asigura un mediu 
de securitate care să faciliteze preluarea 
controlului de către autorităţile civile.  

 
Securitate umană în operaţii de 
stabilitate 

Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU) în Raportul asupra dezvoltării 
umane1 din anul 1994 a dezvoltat pentru 
prima dată conceptul de securitate umană, 
vând scopul de a lărgi sensul tradiţional 
militar al securităţii spre un nivel 
multidimensional care făcea trimitere la 
aspecte referitoare la securitatea hranei, a 
mediului, a comunităţii, la securitatea 
economică sau cea personală. Securitatea 
umană nu constă doar în preocuparea de 
existenţa armelor, ci în grija faţă de viaţa şi 
demnitatea umană, axându-se pe 
individualitatea şi preocupându-se de 
modul în care trăiesc oamenii, cât de liberi 
se simt în societate, cât de liber îşi pot 
exercita multitudinea de opţiuni, în ce 

                                                 
1 United Nations Human Development Report: New 
Dimensions of Human Security, disponibil la 
http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-report-1994 (accesat la data de 
02.04.2014) 
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măsură au acces la piaţă, la oportunităţile 
sociale1. Conceptul securităţii umane 
evidenţiază faptul că oamenii trebuie să fie 
în stare să aibă grijă de ei: toţi oamenii 
trebuie să dispună de oportunitatea de a-şi 
satisface necesităţile esenţiale şi de a-şi 
câştiga existenţa. Acest fapt le va oferi 
libertatea şi va asigura contribuţia lor 
completă la procesul de dezvoltare, atât 
personală cât şi a comunităţii, a ţării lor şi 
a omenirii în ansamblu. Securitatea umană 
este un concept vital al dezvoltării 
participatorii; există o legătură reală între 
securitatea umană şi dezvoltarea umană, 
deoarece progresul dintr-un domeniu 
ameliorează şansele progresului în celălalt; 
dar eşecul în unul din aceste domenii 
sporeşte riscul eşecului în celălalt şi istoria 
cunoaşte astfel de exemple din plin. 
Conceptul de securitate umană este strâns 
legat de securitatea dezvoltării umane şi de 
drepturile omului, cuprinzând ambele 
concepte pe care le transformă, creând un 
tot unitar. În prezent, toate societăţile şi 
statele depind din ce în ce mai mult de 
acţiunile celorlalte societăţi sau state, acest 
fapt fiind clar atunci când vorbim de 
mediul înconjurător, de terorismul politic 
sau chiar de nivelul economic existent într-
un stat.   

Raportul ONU la care am făcut 
referire este îmbunătăţit în anul 2003 de 
către Comisia pentru securitate umană, 
printr-un nou raport Human Security Now: 
Protecting and Empowering People2, care 
insistă asupra securităţii umane ca 
dimensiune ce vine să completeze 
securitatea statului şi să întărească 
drepturile omului şi dezvoltarea umană3.  

Securitatea umană, caracterizată de 
pace şi securitate, este un drept 
fundamental al omului la fel cum ar fi 
educaţia, sănătatea şi apă curată. 
Securitatea umană este fundamentul pentru 
dezvoltarea umană durabilă. În mod 

                                                 
1 Ibidem, pp. 22-24 
2 UN Commision on Human Security, Human 
Security Now: Protecting and Empowering People, 
New York, 2003  
3 Ibidem, p. 2 

tradiţional, guvernul are rolul predominant 
în protejarea şi promovarea păcii, 
securităţii şi stabilităţii. Cu toate acestea, 
cu progresele tehnologice actuale în 
domeniul comunicaţiilor prin satelit, mass-
media joacă un rol cheie în conturarea 
percepţiilor asupra persoanelor şi în 
stabilirea agendei politice. Având în 
vedere acest lucru, este important de văzut 
cum poate mass-media să îşi menţină rolul 
de amplificator şi facilitator al răspândirii 
de mesaje care descurajează violenţa şi 
care fac apel pentru co-existenţa paşnică, 
precum şi cum poate mass-media să se 
asigure că nu sunt utilizate ca purtători de 
cuvânt pentru propaganda guvernului şi a 
politicienilor. De asemenea trebuie studiat 
felul în care poate mass-media să joace un 
rol esenţial în asigurarea unui forum pentru 
dialog şi reconciliere sau să influenţeze 
scopul securităţii umane, acela de a 
contracara o largă gamă de ameninţări la 
adresa oamenilor. Individul are nevoie să i 
se asigure un venit minim4, accesul la 
hrana de bază; protecţia minimă atât în faţa 
bolii, cât şi în faţa unui stil de viaţă 
nesănătos, în faţa deteriorării mediului, a 
dezastrelor naturale; ocrotirea în raport cu 
violenţa fizică, oricare ar fi sursa acesteia; 
protecţia în ceea ce priveşte degradarea 
relaţiilor şi valorilor tradiţionale, de 
violenţă etnică şi sectară; un mediu de 
viaţă bazat pe respectarea în societate a 
drepturilor omului.  

 
Mesaj mediatic şi securitate umană 

Strategia de comunicare în situaţii 
de criză şi conflict este parte a strategiei 
asigurării securităţii umane  în gestionarea 
situaţiilor de conflict şi criză. În strategia 
de comunicare globală ne raportăm la cinci 
întrebări majore care ne vor ajuta să 
definim strategia de comunicare: care este 
mesajul dorit a fi comunicat; care este 
publicul ţintă căruia ne adresăm; care sunt 

                                                 
4 Universitatea Naţională  de Apărare “Carol I” 
Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate, Operaţiile de stabilitate şi securitatea 
umană, UNAP,  Bucureşti,  2008, p. 9 
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comportamentele pe care trebuie să le 
promovăm în rândul publicului ţintă; ce 
concepte vom promova raportat la noul 
comportament; ce canale de comunicare 
vor ajunge la publicul ţintă într-un mod 
rapid şi accesibil. După ce sunt stabilite 
răspunsurile la aceste întrebări, trebuie luat 
în calcul faptul că procesul comunicării 
trebuie să fie întotdeauna orientat la nivel 
de mijloc, adică să se creeze un echilibru 
între limbajul mediatic: nici prea simplu, 
nici prea tehnic, deoarece, aşa cum 
precizam mai sus, adresabilitatea se face 
către un public eterogen. Odată aceste 
aspecte înţelese, conţinutul comunicării 
este stabilit, precum şi instrumentele 
acesteia sunt alese, se trece la următoarea 
etapă, aceea a derulării procesului 
comunicării; practic, acest lucru înseamnă: 
cine va comunica, prin intermediul căror 
instrumente, cui, când şi cu ce efect, 
aşadar, prin extrapolare putem face o 
comparaţie cu întrebările de bază ale unei 
ştiri. Răspunsurile la aceste întrebări, ţin 
cont de două elemente: momentul în care 
debutează comunicarea şi rezultatul 
aşteptat. Referitor la cel de-al doilea 
element, precizăm că sunt mai multe 
nuanţe ale unui rezultat: de sensibilizare a 
publicului ţintă, de informare, de 
schimbare a comportamentului; în funcţie 
de aceste nuanţe trebuie a fi privit impactul 
comunicării şi măsurarea acestuia. Pe 
parcursul strategiei de comunicare, 
monitorizarea şi evaluarea ajută la 
restructurarea mesajului trimis; atunci când 
vor interveni lacune, specifice de altfel 
procesului comunicării, în termeni de 
conţinut, instrumente, emitere a mesajului, 
emiţătorul este pregătit a face ajustări, a se 
corecta, constituindu-se într-o lecţie 
învăţată. Comunicarea este, aşadar, un 
proces constant şi inovativ, iar procesele 
comunicării şi cel al evaluării nu pot fi 
făcute în mod separat.  

Departamentele specializate, de 
comunicare, trebuie să fie pregătite pentru 
prevenirea şi gestionarea unei crize sau a 
unui conflict, rolul specialistului în relaţii 
publice fiind deosebit de important, cu atât 

mai mult cu cât ne raportăm la aspecte care 
ţin de securitatea umană. Un aspect 
important în perioadele de criză şi de 
conflict, care ajută la diminuarea efectelor 
negative când ne referim la securitate 
umană, îl reprezintă rolul mass-media,dar 
şi a specialistului în relaţii publice (ca 
emiţător de informaţii) în prevenirea unei 
crize care ar putea afecta domenii ale 
securităţii umane; Institutul de 
Management al Crizelor1, într-un studiu 
realizat pe mai mult de 50.000 de ştiri 
evidenţiază că doar 14% din crize apar cu 
adevărat brusc, sunt accidentale şi 
neaşteptate; restul de 86% erau mai mult 
sau mai puţin previzibile, fiind rezultate 
ale slăbiciunilor operaţionale sau 
organizatorice, al practicilor greşite şi al 
altor bombe gata să explodeze. Informaţia 
se poate constitui ea însăşi într-un mediu, 
numit infosferă2; asistăm la un război al 
crizelor, prin evoluţia strategică a mediului 
informaţional într-o ofensivă pe front larg, 
cu ţinte şi cu efecte sigure. Consecinţe ale 
acestui tip de război sunt efectele CNN sau 
EuroNews, la care adăugăm, inevitabil, 
internetul care dă posibilitatea învinşilor să 
fie cobeligeranţi; consecinţa este că însuşi 
publicul a devenit un actor în mediul 
informaţional, cu vocaţie de creare de 
informaţie şi de difuzare de informaţie, 
prin organizarea de grupuri de discuţii; ne 
raportăm, aşadar, la un actor de influenţă şi 
de presiune3.  

Costul tot mai redus pentru accesul 
la reţelele mediatice, digitalizarea care 
facilitează manipularea şi trucajul, precum 
şi mobilitatea mijloacelor de comunicare – 
telemobilul, interstatul şi internetul, a 
mijloacelor de comunicare în masă – 
principala dovadă constând în posibilitatea 

                                                 
1 Institute for Crisis Management, Anual Crisis 
Report, disponibil la 
http://crisisconsultant.com/resources/ (accesat în 30 
martie 2014) 
2 Nicolae Rotaru, Criză şi dialog. Managementul 
comunicării de tip ierarhic, Editura Rao, Bucureşti, 
2003, p. 170 
3 Mircea Şuteu, Războiul informaţional în 
conflictele armate moderne, în „Gândirea militară 
românească”, nr. 2/2002, p. 100-107 
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acestora de a transmite live de oriunde, în 
orice moment, toate acestea fac din 
infosferă un teatru de operaţi al tuturor, nu 
doar al sferei militare. Mijloacele de 
comunicare în masă, cu precădere 
televiziunea, au creat o aşa-numită video-
politică, un fel de dependenţă de drog. 
Controlul spaţiului informării depinde, 
într-o mare măsură, de impactul pe care 
reţelele mediatice îl au asupra publicului; 
ne raportăm la acest aspect şi din punctul 
de vedere al instrumentului de propagandă 
pe care îl reprezintă rețeaua mediatică, al 
agresiunii psihologice care o 
caracterizează. Mass-media a devenit atât 
o cauză, cât şi o sursă a crizelor, potenţând 
elementul psy-war din sistemul cyber-war 
prin intermediul exclusivităţilor şi a 
dezvăluirilor mai mult sau mai puţin reale, 
mai mult sau mai puţin credibile. Este 
adevărat că latura psihologică a războiului 
informaţional nu este una de eşalon doi; 
dimpotrivă, preconizăm că îşi va potenţa 
importanţa în viitor. De exemplu, Statele 
Unite ale Americii pun accent pe asemenea 
structuri specializate, mai ales în domeniul 
3D – dezinformare, diversiune, 
destabilizare – prin asumarea de misiuni de 
distrugere a suportului mass-media al 
adversarului, dar şi prin transmiterea live a 
cea ce se întâmplă în teatrul de operaţii1. 
Pentru a continua argumentarea noastră, 
amintim că în SUA, pentru psy-war se 
menţionează existenţa, la un moment dat, a 
patru grupuri, zece batalioane şi 20 de 
companii specializate; în principal, 
înzestrarea acestora includea: staţii mobile 
de televiziune, de radiodifuziune pe unde 
medii, scurte şi ultrascurte, centremobile 
de radio-recepţie, studiouri mobile de 
televiziune şi de radiodifuziune, care de 
reportaj radio şi tv 2. 

 
Concluzii 

Era informaţională, cu elementul 
său central informaţia, determină 

                                                 
1 Călin Hentea, Armata şi presa, în „Spirit militar 
modern”, nr. 3/1999, pp. 32-34 
2 Mircea Andrievici, Armata şi audiovizualul, în 
„Spirit militar modern”, nr. 1/1993, p. 22 

schimbări majore ale procesului de 
organizare şi desfăşurare a acţiunilor 
militare moderne. Organizaţia militară este 
determinată să îşi însuşească noile 
tehnologii pentru obţinerea avantajului 
informaţional.  

Parte a societăţii informaţionale, 
reţelele mediatice influenţează organizarea 
şi desfășurarea acțiunilor militare 
moderne, fiind o componentă esenţială a 
mediului de securitate naţional şi 
internaţional. Resursa informaţională, 
instrument de lucru, atât pentru mass-
media, cât şi pentru organismul militar, 
comportă particularităţi de manifestare în 
interiorul relaţiei dintre cele două 
organizaţii. Am considerat că specificul 
elementelor spectrului informaţional: dată, 
informaţie, cunoştinţe, înţelegere, 
înţelepciune trebuie pliat şi personalizat 
conform proceselor de organizare şi 
desfăşurare a acţiunilor militare moderne.  

Cunoaşterea aplicată a acestor 
elemente contribuie semnificativ la 
folosirea şi gestionarea eficientă a 
informaţiilor militare cu scopul de a 
asigura securitatea umană. Suntem de 
părere că procesul de transformare în 
domeniul informaţiilor militare trebuie să 
fie capabil de a preconiza impactul noilor 
tehnologii, inclusiv cele folosite de reţelele 
mediatice, asupra propriei activităţi. 

Considerăm că un element comun 
al comunicării mediatice, indiferent de 
momentul desfăşurării îl constituie 
caracterul preventiv al informaţiei media, 
care este baza rolului pe care comunicarea 
de masă îl poate juca în aceste operaţii.  

Definirea rolului comunicării 
mediatice în operaţia de stabilitate 
reprezintă un demers dificil, la fel cum şi 
acţiunile militare altele decât războiul se 
desfăşoară într-un mediu sensibil care este 
guvernat de reguli noi, nespecifice 
acţiunilor militare convenționale.  

Opiniem că procesul de stabilizare 
devine tot mai dificil, fiind influenţat de 
creşterea gradului de neconcordanţă dintre 
mandatele multidimensionale şi resursa 
umană disponibilă, de provocările politice 
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şi de securitate din zonele în care se 
desfăşoară aceste operaţii. În 
contrapondere, scade capacitatea locală de 
a gestiona conflictele şi efectele acestora, 
fapt pentru care populaţia nu numai că va 
accepta, dar de cele mai multe ori va 
sprijini desfăşurarea operaţiei de 
stabilitate.  

Rolul comunicării mediatice în 
operaţia de stabilitate, cu scopul protejării 
securităţii umane este în primul rând de 
gestionare a informaţiei privind cauzele 
care au condus la starea de criză sau 
conflict, obiectivele operaţiei şi efectele 
obţinute prin acţiunile forţei, atât la nivel 
național, dar mai ales la nivel subregional, 
regional şi global şi în al doilea rând de a 
modela atitudinea publică locală, regională 
şi internaţională în sensul reacţiilor 
pozitive şi sprijinului acţiunilor forţei de 
stabilitate.  

Considerăm că gestionarea 
oportună a mesajului mediatic, atât de 
către rețelele mediatice, cât şi de către 
receptorii acestuia, contribuie la creşterea 
rolului comunicării mediatice în susţinerea 
capacităţilor operaţiilor de stabilitate de a 
furniza şi de a întări securitatea umană, de 
a impune respectarea drepturilor omului. 

Suntem de părere că obţinerea 
efectelor pozitive ale mesajului mediatic 
specific operaţiei de stabilitate depinde de 
realizarea unui echilibru între două 
elemente deosebit de importate. Pe de o 
parte se află aspectele legate de ajutorul 
umanitar, sprijinirea autorităţilor publice 
locale, considerate de cea mai mare parte a 
comunității internaționale ca fiind un 
instrument foarte important pentru 
sprijinirea guvernelor în îndeplinirea 
atribuţiilor lor. Pe de altă parte, sunt 
aspectele referitoare la populaţia care 
devine obiect al protecției şi care are de 
cele mai multe ori nu are o atitudine 
pozitivă faţă de trupele care sosesc pe 
teritoriul ţării respective. 
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      Jocurile Olimpice de la Soci, din 7-

23 februarie 2014, au fost evenimentul care 
a atras atenția întregii comunități 
internaționale. Pentru prima data în istoria 
sportului rusesc, jocurile olimpice de iarnă 
s-au desfășurat în Federația Rusă. La un 
interval de 34 de ani (în 1980, la Moscova 
s- au desfășurat jocurile olimpice de vară), 
Federația Rusă din nou a găzduit 
evenimente sportive.     

        Făcând analiza semnificației 
denumirii ,,Soci’’, atunci aceasta 
desemnează râuri și popare aflate într-o 
zonă fertilă. Conform altor versiuni, 
,,Soci’’ este adaptarea la limba rusă a 
formei turcolingvistice a toponimului local 

abhazo-adâg ,,Sașa’’ care provine din 
vechiul nume caucazian ,,Șașa’’ sau 
,,Sașa’’, nume întâlnit în legendele adâne a 
unui conducător de oști cabardin, mama 
căruia era de neamul abhaz Așe. Alte 
textele menționează că soția acestuia -
principesă abhază, a fost din neamul 
,,Șașe’’. Conform altor date, ,,Soci’’ î-și 
are etimonul în slavonismul ,,sociti’’ sau 
,,socnîi’’, ceia ce desemnează poziționarea 
într-o zonă favorabilă din punct de vedere 
al amplasării geografice, caracterizată prin 
climă umedă, subtropicală.  

      Orașul Soci este amplasat în zona 
subtropicală, pe o lungime de 146 km. de-a 
lungul coastei Caucaziene. Suprafața 
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stațiunii balneare este de 350 mii hectare, 
dintre care 282 mii hectare sunt ocupate de 
suprafețile de pădure. Soci se află în zona 
Asiei, divizată de spațiul european de către 
lanțul muntos  caucazian, caracterizat de 
prezența unei clime umede, subtropicale 
(temperatura medie este de +13° C, erni cu 
o temperatură de +5,1° C, veri calduroase 
+25°C - +28°C). Populația orașului este de 
341 902 locuitori, reprezentanți a mai mult 
de 100 de etnii1,  ocupând locul al 6-lea 
printre orașele din regiunea federală sudică 
(după Rostov pe Don, Volgograd, 
Krasnodar, Astrahan și Stavropol) și al 51 
loc  în Rusia după numărul de locuitori. 
Printre orașele din bazinul Mării Negre, 
Soci, ocupă al 5-lea loc, cedând orașelor 
Odessa, Samsunu, Trabzonu și Varnei. 
Baza turistică ,,Crasnoia Poleana’’este 
numită ,, Elveția rusă’’- un loc unical, 
ecologic, în partea vestică a Kaucazului, 
amplasat la o înălțime de 800 m. de asupra 
nivelului mării. Combinarea munților, 
ghețarilor, râurilor și a lacurilor care se 
revarsă în Marea Neagră, fac ca zona să 
dețină o imagine spectaculoasă. Economia 
orașului Soci se axează pe deservirea 
hotelieră și turizm, care are  mai mult o 
destinație internă 2. Soci este cel mai 
nordic punct subtropical din lume. Datorită 
climei, Soci deține o floră unicală, exotică. 
Este unicul loc din Federația Rusă unde 
cresc citrice (mandarine, portocale, 
lămâi,fehoa) și ciai. Unicală este și fauna 
Caucazului. Aici cresc cerbi, șacali, 
vulturi, scorpioni, iar în rezervațiile 
naturale  pot fi întâlniți zimbrii, ursul brun. 
Mai mult de 30 de râuri se revarsă în 
Marea Neagră, cele mai mari fiind  
Mzîmta, Șahe, Psou, Psezuapse, Așe3.  

                                                 
1 Bezopastnosti Olimpiiskih igr Soci-2014, la 
http://sochi2013.com/zimnie-olimpijskie-igry-
sochi-2014/organizaciya-igr-v-sochi/bezopasnost-
olimpijskix-igr-sochi-2014/ (05. 02.2014). 
2 Gheograficescoe polojenie, climat, rastitelinîi  i 
jivotnâi mir, la 
http://www.papy.ru/catalog_5809_6221.html (05. 
02.2014). 
3 Bolee 20 tâseaci spasatelei obespeciat 
bezopastnosti na Olimpiade, la http://www.sochi-
express.ru/sochi/news/sochi/19692 (05. 02.2014). 
 
 

      Dacă e să analizăm din punct de 
vedere geopolitic, alegerea orașului Soci în 
calitate de arenă a desfășurării Jocurilor 
Olimpice, atunci putem considera  această 
acțiune un plan strategic bine gândit și 
destul de îndrăzneț  din partea Federației 
Ruse. În primul rând, din câte vedem, 
orașul este amplasat pe litoralul Mării 
Negre, în zona Caucaziană. Practic toate 
statele riverane (cu excepția Turciei ) sunt 
state ex-republici unionale, actualmente 
state independente. De asemenea, 
analizând situația dată din perspectiva 
geopolitică, este de menționat faptul că, la 
momentul alegerii orașului Soci în calitate 
de centru a desfășurării Jocurilor Olimpice 
de iarnă, Armenia, Azerbaigian, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina sunt 
membre a Parteneriatului Estic. Practic 
toate aceste state, odată cu destrămarea ex-
URSS-ului, și-au declarat oficial vectorul 
proeuropean a politicii externe 
(actualmente doar Republica Moldova și 
Georgia se mențin ferm pe poziția 
proeuropenă, Armenia și Azerbaigian și-au 
declarat disponibilitatea de-a colabora cu 
Uniunea Vamală, iar Ucraina a refuzat 
semnarea Acordului de Asociere de la 
Vilnus din 28-29 noiembrie, iar în 
rezultatul evenimentelor de la Chiev din 
30. 12. 2013- 26. 02. 2014, prin demiterea 
administrației Cucima în data de 25 
februarie, 2014 se  decide semnarea 
aspectului politic al Acordului în regim de 
urgență cu UE). De asemenea, în acest 
context, merită să fie supus atenției și un 
alt aspect-Ucraina, Georgia, Republica 
Moldova, Armenia, Azerbaigian sunt state 
în care există zone problematice vizând 
aspectul teritorial, zone cu conflicte 
înghețate. Cu atât mai mult, ținând cont de 
această relitate, prezintă interes amplasarea 
orașului Soci. Fiind situat  la o distanță de 
doar 25 km de Abhazia, un actor geopolitic 
care încearcă să creieze un nou stat 
islamist, Soci ar putea servi drept un punct 
geostrategic al Federației Ruse în bazinul 
Mării Negre.  

      Colapsul Uniunii Sovietice, a celui 
mai imens imperiu, cu o suprafață de 
22,402 mil. chilometri  pătrați, care a avut 
ieșire directă la spațiile acvatice a trei 
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oceane- Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific 
și Oceanul Înghețat de Nord, stat care a 
deținut căi terestre și acces direct la spațiul 
Uniunii Europene, Chinei și Indiei, cu 
colosale resurse naturale (sunt prezente pe 
teritoriul Federației Ruse toate elemntele 
tăbliței  lui Mendeleev) a produs o 
confuzie geopolitică pe arena 
internațională, contribuind la formarea unei 
,,găuri negre’’ în centrul Eurasiei1. 
Teritoriul Federației Ruse, urmașă a 
ultimului imperiu, în prezent cuprinde o 
suprafață de 17 milioane chilometri pătrați, 
și  s-a micșorat  considerabil, cuprinzând 
nu 1/6 din uscat, dar deja 1/8 2. Cu toate 
acestea, Rusia rămâne a fi statul cu cea mai 
mare intindere teritorială. Rusia deține 
60% din potențialul economic și 75 % din 
suprafața fostului spațiu sovietic. Cu toate 
că ocupă zona cea mai întinsă din Eurasia, 
este o țară preponderent continentală și mai 
puțin oceanică3. De asemenea, în rezultatul 
colapsului ex-URSS , din 289 milioane de 
locuitori, Federația Rusă rămâne cu 150 
milioane (ceia ce constituie 2,5% din 
populatia planetei) 4.   

      Prin organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă, Federația Rusă din nou a  
încearcat să se manifeste drept un  
important actor geopolitic pe arena 
internațională. Cheltuielile destinate pentru 
pregătirile competițiilor de iarnă din 2014 
au depășit cifra de 53 mlrd.$ SUA, fiind 
cele mai impunătoare din istoria 
organizării jocuirilor olimpice. Pentru 
prima dată în istoria jocurilor olimpice a 
fost creat un parc olimpic unic, având 
capacitatea de gazduire a 75 000 oaspeți. 
De asemenea, deservirea participanților a 

                                                 
1 Zb. Brzezinski, Marea Tablă de șah, Editura 
Univers Enciclopedic, București, 1999, p.107-110. 
2 Rusia mobilizează armata pentru securitatea 
Jocurilor Olimpice de la Soci 2014, la 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/sport/rusia-
mobilizeaza-armata-pentru-securitatea-jocurilor-
olimpice-de-la-soci-2014-314015.html (05. 
02.2014). 
3 G.M. Carpinschi, Politica externă și diplomație, 
Editura Sf.Mina, Iași , 2007, p.17. 
4 Bolee 20 tâseaci spasatelei obespeciat 
bezopastnosti na Olimpiade, la http://www.sochi-
express.ru/sochi/news/sochi/19692 (05. 02.2014). 
 

fost asigurată de 25000 voluntari, pregătiți 
în 26 de instituții de învățământ. În timpul 
competițiilor au fost acreditați 2800 
reprezentanți ai mas-media, 3 mlrd. 
telespectatori din întreaga lume au avut 
posibilitatea să urmărească translarea 
jocurilor olimpice. De asemenea, jocurile 
olimpice au fost cele mai inovatorii din 
istoria desfășurării competițiilor olimpice 5.  

       În prezent, Rusia încearcă să-și 
recâștige prestigiul și influiență 
internațională pe care a pierdut-o în anii de 
după colapsul ex- URSS-ului prin 
intermediul unor politici hotărâte în 
relațiile cu Occidentul. Iar drept obiectiv al 
strategiei ruse, este ambiția de-a cuceri nu 
doar  prin intermediul influienței 
economice și politice  vecinătatea 
apropiată și o parte a Europei de Sud –Est, 
dar și prin intermediul aspectului social-
cultural. Jocurile olimpice au  devenit nu 
doar cel mai important eveniment social 
din ultimile decenii, dar și o bună 
modalitate de manifestare a Rusiei pe 
arena internațională.  

      De asemenea, după cum au estimat 
unii experți, competițiile de la Soci vor 
contribui la dezvoltarea economică a 
regiunii, transformând-o într-un centru de 
afaceri, activ. Soci, în următorii 7 ani, se 
va transforma într-un centru de importanță 
unicală-va fi construită o nouă 
infrastructură de transport, se va lărgi 
rețeaua hotelieră, se vor construi complexe 
sportive moderne de antrenament, unde 
sportivii ruși vor avea posibilitatea de-a se 
pregăti, fără a merge peste hotare. Astfel, 
conform hotărârii publicate pe sytul SSF 
(Serviciul de Securitate Federal), în cadrul  
proiectului au fost construite 130 de 
obiecte olimpice- complexul de biatlon cu 
o capacitate de 20 mii spectatori, 
complexul schi-160 spectatori, sătucul 
olimpic dotat cu 2600 locuri (17 din 

                                                 
5 Minoboronâ RF budut obespecivati bezopastnosti 
zimnih Olimpiischih igr v Soci, la 
http://www.versia.am/minoborony-rf-budet-
obespechivat-bezopasnost-zimnix-olimpijskix-igr-
v-sochi/ (05. 02.2014). 
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obiectele olimpice necesită un regim 
special și pază) 1. 

       În acest context, este necesar de 
analizat principalele două aspecte: 1) 
aspectul economic, care vizează 
cheltuielile destinate pregătirilor pentru 
competițiile olimpice și 2) efectul de lungă 
durată, cauzat de jocurile olimpice, destinat 
creării unui climat favorabil investițional, 
ameliorarea imaginii orașului și zonei prin 
intermediul campaniilor de publicitate. De 
asemenea, important pentru desfășurarea 
jocurilor olimpice a fost și combinarea 
noilor construcții cu infrastructura deja 
existentă a orașului. 

      Vis-a-vis de construcțiile și 
investițiile de la Soci există opinii diferite. 
Impactul social-economic al competințiilor 
olimpice de la Soci, conform opiniei unor 
experți, va avea consecințe destul de 
resimțite. Unii experți consideră că efectul 
jocurilor olimpice nu va fi considerabil. 
Venitul nu va depăși cheltuielile, efectul 
economic de lungă durată, după cum ne 
demonstrează și practica Solt-Leik- Syti și 
Vancoverul, va fi practic nul, multe din 
obiectele sportive,  construcții nu vor fi 
solicitate. De asemenea, pe viitor poate să 
apară pericolul ca investițiile făcute  să 
aibă doar efect unic. Posibil, multe din 
obiectele destinate competițiilor după 
jocurile olimpice de iarna din 7-23 
februarie să nu fie solicitate și să-și piardă 
din capacitate și destinație. Alți experți și 
funcționari publici, făcând referință la 
practica internațională, par a fi destul de 
optimiști, vorbind despre dezvoltarea 
infrastructurii zonei prin atracția turiștilor 
și a oamenilor de afaceri în oraș. În acest 
context, Președintele Comitetului Olimpic, 
Alexandr Jucov consideră că însăși 
construcțiile olimpice vor aduce un venit 
de 1% în bugetul Rusiei. Pentru etapa pre- 
olimpiadă, prgătirile pentru competiții au 
asigurat noi locuri de muncă, au stimulat 
climatul investișional în economia țării. De 
asemenea, Rusia a avut venituri și din 
comercializarea dreptului translării 
jocurilor olimpice de diverse posturi TV, 

                                                 
1 Olimpiada-2014: obratnâi sciot, la 
http://www.rg.ru/sujet/2655/ (05. 02.2014). 

internet, comercializarea biletelor, 
suvenirelor, publicității. Pentru perioada 
post-olimpiadă, se va începe o perioadă 
activă de explotare a infrastructurii zonei și 
a obiectelor olimpice, care vor fi destinate 
altor necesități. Benefică va fi și atracția 
bussnesului și turismului.  

          O părere opusă referitor la 
competițiile olimpice au avut-o locuitorii 
orașului. Mai mult de 52% au susținut 
cursul desfășurării jocurilor olimpice, iar 
47% au avut o părere negativă cu privire la 
evenimentul olimpic, considerînd că 
competițiile olimpice nu au fost logice, 
fiind capabile să distrugă doar, creând 
probleme, prin distrugerea stației balneare. 
De asemenea, o parte a populației 
consideră că jocurile vor fortifica poziția 
Rusiei pe arena internațională, inclusiv și 
în domeniul sportului. Pentru etapa pre- 
olimpiadă a fost asigurată crearea a  noi 
locuri de muncă, s-a stimulat climatul 
investișional în economia țării. De 
asemenea, conform estimărilor experților, 
Rusia va avea venituri și din 
comercializarea dreptului translării 
jocurilor olimpice de diverse posturi TV, 
internet, comercializarea biletelor, 
suvenirelor, publicității. Pentru post-
olimpiadă, se va începe o perioadă activă 
de explotare a infrastructurii zonei și a 
obiectelor olimpice, care vor fi destinate 
altor necesități. Benefică va fi și atracția 
bussnesului și turismului.  

      Pe lângă pregătirea competițiilor, un 
aspect important a fost și asigurarea 
securității desfășurării jocurilor și 
respectării ordinii publice. În scopul 
desfășurării jocurilor, a intrat și asigurarea 
securității hotarelor orașului Soci, controlul 
de la distanță- televizoare,  puncte de 
control modern la aieroport, porturi, permis 
de intrare pe teritoriul orașului, în special 
controlul   punctului de trecere pe râul 
Mzâmta, control la punctelor de trecere  de 
pe calea ferată Soci-Abhazia 2. 

                                                 
2 Jocurile Olimpice de Iarnă 2014 de la Soci, 
ameninţate deschis cu atentate teroriste, la 
http://stiri.tvr.ro/jocurile-olimpice-de-iarna-2014-
de-la-soci-amenintate-deschis-cu-atentate-
teroriste_32413.html (05. 02.2014). 
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       În scopul asigurării jocurilor 
olimpice au fost implicați peste 20000 de 
salvatori1, inclusiv și forțele Ministerului  
Afacerilor Interne a Federației Ruse. De 
asemenea, la operațiunile de menținere a 
ordinii publice și de asigurare a securității 
pentru pregătirile şi derularea Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Soci, desfăşurate în 
februarie 2014 au fost implicate forțele 
armate. Astfel, conform opiniei  
comandantului şef al forţelor terestre ruse, 
generalul Vladimir Cirkin, potrivit 
Mediafax ,,Garanţia securităţii pregătirilor 
şi derulării Jocurilor Olimpice (7-23 
februarie 2014) şi paraolimpice de la 
Soci’’ (7-16 martie 2014)  a făcut parte din 
misiunile armatei terestre în cadrul unor 
operațiuni care vizează ,,noile ameninţări 
la adresa securităţii interne’’. Liderul 
rebeliunii islamiste din Caucazul rus, Doku 
Umarov, a făcut apel în iulie la 
,,împiedicarea prin toate mijloacele’’ a 
organizării competițiilor olimpice la Soci. 
Într-un mesaj video difuzat de un site 
islamist, Doku Umarov susţine că marea 
competiţie sportivă la Soci este de fapt, 
,,un dans satanic desfăşurat pe osemintele 
numeroşilor musulmani care se odihnesc 
în pământul situat de-a lungul Marii 
Negre’’. Liderul rebelilor din Caucaz 
apreciază că aceste competiţii încalcă 
normele Islamului şi de aceea ele trebuie 
împiedicate. Umarov declară că renunţă la 
armistiţiul instituit în luna februarie 2012 
de a nu ataca ţinte ruseşti din afara 
Caucazului de Nord şi subliniază că 
acţiunile pe care urmează să le întreprindă 
rebelii islamişti trebuie să devină o 
demonstraţie de forţă la adresa actualei 
Puteri de la Kremlin. Aşa-numitele acţiuni 
de zădărnicire ar trebui să aibă loc, potrivit 
ameninţărilor lui Umarov nu numai în 
Sudul Federaţiei, dar şi în republica rusă 
Tatarstan, gazdă a Universiadei de la 
Kazani. Structurile de forţă angajate în 
lupta împotriva terorismului declară că 
monitorizează cu atenţie şi analizează toate 
manifestările extremiste de pe internet. 
                                                 
1 Bezopastnosti Olimpiiskih igr Soci-2014, la 
http://sochi2013.com/zimnie-olimpijskie-igry-
sochi-2014/organizaciya-igr-v-sochi/bezopasnost-
olimpijskix-igr-sochi-2014/( 05. 02.2014). 

Surse din cadrul acestor structuri apreciază 
că în prezent, puterea şi influenţa rebelilor 
s-a redus considerabil, iar prin intermediul 
unor astfel de mesaje video ei încearcă să-
şi facă simţită prezenţa şi să amintească 
despre existenţa lor. Doku Umarov s-a 
autointitulat liderul ,,Emiratului din 
Caucaz’’, o mişcare islamistă clandestină 
apărută în timpul conflictului din Cecenia. 
Organizaţia, care a revendicat mai multe 
atentate în Rusia, inlcusiv cel de la 
aeroportul Domodedovo se află pe lista 
grupărilor teroriste a Statelor Unite. 

      Pentru prima dată cea mai importantă 
competiţie sportivă din Rusia a fost 
ameninţată deschis cu atentate teroriste, iar 
aceste declarații, au servit drept motiv 
pentru asigurarea securității desfășurării 
competițiilor de iarnă. Alături de forţele 
armate, aproximativ 37.000 de poliţişti au 
fost mobilizaţi pentru a asigura securitatea 
Jocurilor Olimpice, conform declarației 
ministrului rus de Interne, Vladimir 
Kolokolţev. De asemenea, serviciul de 
securitate de la Kremlin (FSO) a 
restricționat accesul publicului în piaţa 
Roşie din Moscova de la 30 septembrie-1 
octombrie, în cadrul pregătirilor pentru 
primirea flăcării olimpice şi a ceremoniilor 
prevăzute cu această ocazie, conform 
agenţiei Ria Novosti 2.  

      În timpul desfăşurării Jocurilor 
Olimpice de la Soci toate delegaţiile 
sportive, precum şi oaspeţii au fost supuși 
măsurilor de securitate fără precedent. 
După cum afirmă o serie de mass-media 
occidentale, serviciile de securitate ruseşti 
s-au pregătit pentru o supraveghere totală. 
Unele articole au conţinut chiar şi 
recomandări pentru străini care vor vizita 
Federația Rusă. În scopul  protecției  
contactelor personale, li s-a recomandat 
evitarea folosirii mijloacelor tehnice cum 
ar fi laptop-urile, tabletele şi smartphone-
urile. După cum presupune mass-media 

                                                 
2 Rusia mobilizează armata pentru securitatea 
Jocurilor Olimpice de la Soci 2014, la  
http://www.romanialibera.ro/actualitate/sport/rusia-
mobilizeaza-armata-pentru-securitatea-jocurilor-
olimpice-de-la-soci-2014-314015.html (05. 
02.2014). 
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străinătate, dronele Ministerului de Interne 
şi ale FSB-ului au supus  unui controlului 
continuu din aer întregul teritoriu al 
Jocurilor, convorbirile telefonice, e-mail-
uri. Conform opiniei specialistului în IT-
tehnologii, Timur Nigmatullin „Dotarea 
tehnică a serviciilor de securitate permite, 
în principiu, interceptarea convorbirilor 
telefonice, dar din cauza lipsei de resurse 
umane, este puţin probabil că ele vor reuşi 
să facă acest lucru. Mai degrabă, va fi 
intensificată supravegherea unui grup de 
oameni din orice motiv”. Nu trebuie să 
uităm, de exemplu, că liderul 
combatanţilor din Caucazul de Nord, Doku 
Umarov, a promis să submineze Jocurile 
Olimpice cu orice mijloc de care dispune. 
De aceea, nu au sens pretenţiile faţă de 
măsurile de securitate în timpul 
desfăşurării unei manifestări de o 
asemenea amploare, a fost opinia 
directorului grupului de companii ALOR, 
Serghei Hestanov, convins că sportivii şi 
oaspeţii Jocurilor Olimpice nu trebuie să le 
fie frică de încercările de a pătrunde în 
tainele lor personale. „Acele persoane şi 
organizaţii care au o atitudine serioasă faţă 
de securitatea datelor cu caracter personal, 
folosesc metode care permit criptarea 
datelor. Deci datele pot fi trimise în linişte 
pe orice canal de comunicare. Problema 
este în mare măsură de natură politică, 
deoarece şi cetăţenii şi organizaţiile care 
doresc cu adevărat să asigure 
confidenţialitatea datelor lor, pot face acest 
lucru. De aceea, opinia privind 
supravegherea totală seamănă mai mult cu 
un ,,clişeu propagandistic”. Mulţi experţi 
nu exclud faptul că nivelul de ameninţare 
și de supraveghere totală la Soci, declarat 
de mass-media, nu este nimic altceva decât 
o încercare de a lua o revanşă pentru fostul 
ofiţer CIA, Edward Snowden, care a făcut 
demascări la scară planetară. De exemplu, 
Aleksandr Tokarenko, specialist în 
securitatea informaţiilor, a declarat într-un 
interviu acordat Vocii Rusiei că serviciile 
de securitate nu pregătesc nimic nou la 
Soci. Potrivit lui, autorităţile americane, pe 
teritoriul ţării lor, acţionează mult mai 
agresiv, decât FSB-ul rusesc, în domeniul 
securităţii. Dacă oaspeţii din America vor 

asculta sfaturile ziariştilor şi vor lăsa acasă 
înainte de călătoria la Soci toate mijloacele 
de comunicare, acolo ele vor fi ascultate şi 
citite în continuare de CIA, a adăugat 
Aleksandr Tokarenko1. 

      Evenimentele din Ucraina, 
desfășurate paralel cu jocurile olimpice de 
la Soci, decizia Crimeii de-a cere statutul 
de autonomie, iar mai apoi de-a trece sub 
jurisdicția Federației Ruse, ne demonstrază 
odată în plus strategia președintelui rus de-
a alege orașul Soci în calitate de centru de 
desfășurare a competițiilor olimpice de 
iarnă din 7-23 februarie 2014. Interesele 
geostrategige ale Federației Ruse  în 
bazinului Mării Negre sunt  destul de 
vizibile în ultimul timp, iar evenimentele 
de la Chiev,  privind integrarea Ucrainei in 
Uniunea Europeană,  ne demonstrează 
odată în plus tendințele neo -imperialiste și 
de menținere în sfera de influiență a Rusiei  
fostele  republici unionale. În acest 
context,  poate fi menționată și lupta dusă 
pentru Crimeia,  punct geostrategic al 
Federației Ruse în bazinul Mării Negre. 
Ucraina demonstrează, repetat, dorința 
Federației Ruse de a restabili dominația în 
vecinatate așa cum a fost pe timpul Rusiei 
țariste și a URSS-ului. Adevărul este că, 
Rusia nicicum nu se poate debarasa de 
politica sa imperialistă. 

      Dacă e să analizăm din perspectivă 
geopolitică, tendința Republicii Moldova,  
a Georgiei și respectiv a Ucrainei de-a se 
integra in spațiul european, ar fi dus la 
pierderea influienței Federației Ruse în 
bazinul Mării Negre, iar de aici și asupra 
căilor maritime spre spațiul acvatic 
mediteranian. În acest context, orașul Soci, 
ar fi servit un nou punct geostrategic. 
Evenimentele de la Chiev, soldate cu 
anexarea Crimeiei, prin semnarea la 18 
martie, 2014 la Cremlin a Acordului 
privind aderarea peninsulei în calitate de  
nou subiect al Federației Ruse, face posibil 

                                                 
1 Oaspeţii Jocurilor Olimpice Soci 2014 sunt 
speriaţi cu fantoma KGB, la 
http://romanian.ruvr.ru/2013_10_08/Oaspetii-
Jocurilor-Olimpice-Soci-2014-sunt-speriati-cu-
fantoma-KGB-5213/ (05. 02.2014). 
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și determină evoluția de mai departe a 
sistemului relațiilor internaționale, dar și a 
politicii mondiale în viitor. Practic, 
evenimentele din Ucraina, în special cele 
din Crimeia, oficial au pus baza formării 
unui sistem al relațiilor internaționale nou, 
multipolar1. 
 
Concluzie 

      Astfel, am putea afirma cu certitudine 
că, Jocurile Olimpice de la Soci, 
desfășurate în perioada 7-23 februarie, 
2014 pentru Federația Rusă au semnificat 
nu doar impunerea și demonstrarea 
revenirii pe arena internațională, după 
aproximativ două decenii, drept putere 
regională, putere care pretinde să dețină în 
sfera de influiență statele noi independente, 
ex-republici unionale, dar și interesele sale 
geostrategice în bazinul Mării Negre. În 
acest scop, Rusia folosește practic toate 
mecanismele, politico-militare, economice, 
social-culturale, inclusiv și a Jocurile 
Olimpice de la Soci din 7-23 februarie 
2014.  
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Introducere  

Secolul al XXI-lea este marcat de 
transformări profunde ale mediului de 
securitate. Lumea devine tot mai complexă 
şi interdependentă, iar fenomenul 

globalizării se afirmă tot mai mult ca fiind 
ireversibil.  

Apariţia unei economii globale, 
puternic interconectată, reconfigurează 
sistemul alianţelor internaţionale, 
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accelerează adoptarea tehnologiilor şi dă 
amploare dezvoltării unor noi centre 
economice. Această lume interconectată 
oferă multora noi oportunităţi, dar dezvoltă 
şi semnificative riscuri pentru securitatea 
internaţională.  

Instabilitatea regională rezultată în 
urma răspândirii fundamentalismului 
religios, migraţii masive de populaţii şi 
competiţia pentru resursele naturale, alături 
şi de alţi factori, vor fi coordonatele care 
vor defini noi cerinţe pentru serviciile de 
informaţii şi securitate.  

Despre intelligence1 s-a vorbit, 
se vorbeşte şi se va vorbi foarte mult de 
unde şi importanţa deosebită a 
dezbaterilor, studiilor şi articolelor din 
acest domeniu pentru securitatea globală, 
regională şi naţională.  

Dezbaterile survenite în ultimii ani în 
cele mai reprezentative comunităţi de 
intelligence pe marginea schimbărilor 
realizate şi a implementării lor, pe 
marginea unor subiecte controversate sau 
pe tema exclusivă a imaginii intelligence-
ului contemporan, au evidenţiat că este 
esenţial să se înţeleagă natura şi limitările 
domeniului intelligence – mai concret, ce 
poate sau nu să facă intelligence-ul.2  O 
clarificare şi o înţelegere a fenomenului 
asigură şi o prefigurare corespunzătoare a 
aşteptărilor avute de la intelligence; pot fi, 
în acelaşi mod, preîntâmpinate aşa-
numitele "eşecuri" de intelligence sau 
imaginea sceptică asupra evoluţiei 

                                                 
1 Conceptului „intelligence"este unul din conceptele 
complexe în sensul în care poate fi utilizat din cel 
puţin trei perspective şi anume: proces, organizaţie 
şi produs. Intelligence-ul din perspectiva procesului 
- poate reprezenta ansamblul operaţiilor de 
culegere, filtrare, analiză a datelor şi informaţiilor şi 
de diseminare a produselor de intelligence cu 
valoare acţionabilă pentru a satisface necesităţile 
unui consumator specific. (vezi Tiberiu Tănase, 
Intelligence modern, în Revista Intelligence nr, 16 
iulie-septembrie 2009.   
2 În studiile realizate în lumea academică americană 
această imagine sceptică ar putea fi redată prin 
ideea că orice tip de îmbunătăţiri ar surveni, sunt 
inevitabile şi anumite forme de eşec în procesul de 
intelligence), vezi, Len Scott & R. Gerald Hughes, 
Intelligence, crises and security: Lessons from 
history?, „Intelligence and National Security”,  
Volume 21, Issue 5, 2006, pp. 653-674.  

intelligence-ului în ansamblu.  
În acest context, problema 

transformării Intelligence-lui3 stârneşte un 
interes deosebit al 
specialiştilor/profesioniştilor, atât din 
punct de vedere al cercetării cât şi pentru 
pregătirea/instruirea şi educaţia de 
intelligence, producând dezbateri 
interesante şi utile, în cadrul unor 
simpozioane, sesiuni de comunicări, mese 
rotunde, etc.  

Prin urmare transformarea implică 
schimbări la nivelul doctrinelor, activităţii 
de informaţii şi adaptarea serviciilor de 
informaţii la provocările de moment şi la 
cele viitoare, fixând şi contextul şi 
coordonatele cadrului de analiză: mediul 
de securitate fluid şi tot mai schimbător în 
faţa noilor provocări, dar mai ales al celor 
generatoare de riscuri, vulnerabilităţilor 
generate de fenomenul rapidei globalizări, 
şi nu în ultimul rând necesitatea protejării 
interesului naţional şi funcţionarea 
flexibilă şi eficientă serviciilor de 
informaţii în contextul unor noi provocări 
de securitate – criza economică şi 
financiară, pandemiile sau schimbările 
climaterice – precum şi consecinţele 
acestora.  
 
Direcţiile de acţiune în transformarea 
intelligence–lui din spaţiul euroatlantic  

Fenomenul de globalizare prezent 
în toate domeniile, inclusiv în cel al 
securităţii, cu efecte pozitive şi negative 
aduce cu sine unele aspecte, aparent 
contradictorii, esenţiale pentru securitatea 
statelor şi comunităţii internaţionale.  

Fragmentarea şi integrarea, 
localizarea şi internaţionalizarea, 
centralizarea şi descentralizarea sunt doar 
câteva din situaţiile care pot genera 
insecuritate.  
                                                 
3 Transformarea reprezintă un proces ce trebuie să 
răspundă, în primul rând, nevoii de remodelare a 
naturii schimbătoare a cooperării şi colaborării, în 
contextul unor noi provocări la adresa securităţii 
globale, regionale şi nationale. Vezi: A. K. 
Cebrowski, Military Transformation: A Strategic 
Approch, Office of Force Transfornation, 
Washington DC, in „Defense AT&L”, mai-iunie 
2004, p. 8.  
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Economia globală, marcată de 
influenţa crescândă a unei clase mijlocii 
sprijinită de adoptarea rapidă a noilor 
tehnologii, va redefini parametri sociali şi 
de securitate dintre ţările dezvoltate şi cele 
în curs de dezvoltare. Multe din societăţi se 
vor bucura de binefacerile unui astfel de 
progres, în vreme ce un recul poate apărea 
din partea celor ale căror aşteptări nu se 
materializează sau care nu au acces la 
resurse sau tehnologii.  

Se preconizează ca cererea de 
petrol din Asia să se dubleze până în 2020, 
în condiţiile în care OPEC va conta până în 
2025 cu 50% din producţia mondială de 
petrol. Cererea pentru petrolul african va 
creşte şi ea, schimbând semnificativ 
economia unor zone. Activitatea 
industrială a lumii în dezvoltare va crea 
importante evaluări ale climatului şi 
securităţii globale. În regiunea Arctică 
calota de gheaţă s-a redus cu 40% faţă de 
anul 1979, creând noi dispute teritoriale. 
Lipsa de apă potabilă, non toxică va 
deveni, de asemenea, un motiv major de 
îngrijorare. Până în 2025, în aproximativ 
54 de ţări, care găzduiesc aproape jumătate 
din populaţia globului, aprovizionarea faţă 
de cererea de apă va deveni insuficientă.1  

Problemele referitoare la resurse 
esenţiale vor provoca acţiuni regionale şi 
vor ameninţa stabilitatea, creând un 
important domeniu al resurselor asupra 
cărora profesioniştii din informaţii vor 
trebui să se concentreze în condiţiile 
extinderii contextului şi dimensiunilor 
evenimentelor mondiale.  

În acest context, problema 
resurselor energetice şi a asigurării 
securităţii acestora a căpătat noi 
dimensiuni. Securitatea energetică este o 
preocupare alimentată de ameninţarea 
terorismului, instabilitatea în unele ţări 
exportatoare, curente naţionaliste, teama de 
conflicte pentru resurse, rivalităţi pentru 
resurse, de nevoia fundamentală a ţărilor 
de energie pentru a-şi alimenta creşterea 
economică şi în special datorită pieţei tot 

                                                 
1 Defense Intelligence Strategy USA , martie 2008. 
http://www.fas.org/irp/agency/dod/2008strategy.pd, 
f 28 martie 2009. 

mai concurenţiale ale petrolului. În acelaşi 
context, se mai poate afirma noua anxietate 
datorată incertitudinii existenţei unor 
resurse pentru a satisface cererile 
energetice în deceniile care vor urma.  

Astfel, într-o lume în care 
interdependenţa sporeşte, securitatea 
energetică va depinde mult de modul în 
care ţările îşi gestionează relaţiile dintre 
ele, fie bilateral fie în cadre multilaterale.  

Sărăcia, care s-a extins în mod 
necontrolat, ca urmare a epuizării 
resurselor sau a utilizării lor ineficiente 
precum şi deficitul de democraţie 
persistent încă în multe state, provoacă 
turbulenţe regionale şi derapaje cu 
consecinţe imprevizibile. Adâncirea 
polarizării sociale şi economice cu efecte 
catastrofale între state şi regiuni, 
implicarea insuficientă şi acţiunea 
asimetrică a organizaţiilor internaţionale 
precum şi incapacitatea de a se plia 
fenomenului globalizării ar putea conduce 
la accentuarea instabilităţii globale.2 

Dezvoltarea unor noi structuri de 
securitate impune întărirea instrumentelor 
de cooperare regională pentru a reduce sau 
chiar anula ameninţările existente şi a le 
preveni pe cele în curs de apariţie. Din 
această perspectivă, alianţele şi înţelegerile 
regionale vor rămâne trăsături ale politicii 
internaţionale viitoare, chiar dacă ele se 
vor adapta noilor circumstanţe3 

Astăzi, globalizarea înseamnă şi 
accelerarea vitezei dezvoltării tehnologice, 
care va continua din ce în ce mai mult să 
pătrundă în ţările în curs de dezvoltare. În 
vreme ce pentru multe dintre acestea 
procesul oferă noi oportunităţi, 
interconectarea prin Internet a sistemelor 
creşte riscul apariţiei unor atacuri 
cibernetice împotriva sistemelor de 
securitate ale statelor şi organizaţiilor 
                                                 
2 Astfel, din punct de vedere economic globalizarea 
se va realiza într-un ritm mult mai accelerat, având 
în vedere progresele realizate de instituţiile 
internaţionale numeroase existente şi perspectiva 
dezvoltării lor", vezi Cristian Băhnăreanu, 
Resursele energetice şi mediul de securitate la 
începutul secolului XXI, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare "Carol I", Bucureşti, 2006. 
3 Col. (r.) dr. Grigore Alexandrescu, Ameninţări 
la adresa securităţii, Bucureşti, 2004. 
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naţionale şi internaţionale. Profesioniştii 
din domeniul securităţii şi 
contrainformaţiilor vor trebui să cumuleze 
avantajele ştiinţifice, educative şi 
comerciale pentru a anihila abilitatea 
adversarilor de a dobândi şi folosi 
capabilităţi pentru atacurile cibernetice. 
Dezvoltarea de noi maşini 
microelectromecanice, descoperirile 
nanotehnologiei, armele bio, capabilităţile 
superautomatizate şi inteligenţa artificială 
vor avea aplicabilitate în domeniile 
securităţii, intelligence-lui şi în cel militar. 
Aceste descoperiri, în timp pot să 
îmbunătăţească sprijinul operaţional al 
serviciilor de informaţii, al forţelor armate 
şi de securitate, dar ele pot, în acelaşi timp, 
să se constituie în noi ameninţări la 
dispoziţia adversarilor.  

O altă provocare pentru serviciile 
de informaţii şi securitate va fi migraţia 
populaţiei spre zonele urbane: se 
estimează că până în 2020 două treimi din 
populaţia globului vor migra către zonele 
urbane.  

Creşterea masivă a populaţiei şi 
migraţia acesteia către zonele urbane vor 
crea noi cerinţe de locuinţe, infrastructură, 
asistenţă medicală, educaţie şi locuri de 
muncă. În acelaşi timp fenomenul va 
amplifica climatul de nesiguranţă din unele 
regiuni care pot fi în viitor exacerbate de o 
„cocoaşă a tinereţii”1 apărută în ţările în 
curs de dezvoltare în timp ce în ţările 
dezvoltate tendinţa îmbătrânirii populaţiei 
va conduce la reducerea populaţiei active.  

Aceste tipuri de evoluţii combinate 
cu uşurinţa deplasării şi anonimitatea 
comunicaţiilor pot facilita răspândirea 
terorismului bazat pe extremismul violent, 
cu atât mai mult cu cât organizaţiile 
teroriste încearcă să achiziţioneze şi 
intenţionează să folosească arme de 
nimicire în masă.  

Ameninţarea tulburărilor sociale 
naţionale şi transnaţionale reprezintă o 

                                                 
1 În original "youth bulge" - bulge = formă care se 
curbează deasupra unei suprafeţe, zonă mai 
umflată, o cocoaşă în graficul intitulat piramida 
vârstelor ce semnifică o disproporţie accentuată 
pentru un anumit segment de vărstă. Macmillan 
English Dictionary (n.tr.). 

altă provocare pentru multe organizaţii 
naţionale şi internaţionale. În multe regiuni, 
provocările asimetrice influenţează modul 
în care naţiunile îşi configurează forţele 
militare şi de securitate, îşi conduc oamenii 
şi tratează cu alte state sau regiuni. Unele 
mişcări clandestine se alătură singure 
reţelei globale a terorismului, solicită 
acestor reţele indicaţii, sprijin şi legitimare 
în timp ce încearcă să înlocuiască guverne 
legitime cu dictaturi sau state teocratice2.  

Multe dintre aceste mişcări vor 
căuta să se alinieze cu state radicalizate 
care sponsorizează războiul clandestin şi 
atacurile asimetrice împotriva statelor 
democratice.  

Comunitatea internaţională este 
într-un moment de schimbare 
considerabilă3, iar evoluţiile noului context 
internaţional generate de schimbările 
politice, economice şi sociale, cu care se 
confruntă aceasta, au dat un impuls 
puternic activităţii de crimă organizată şi 
au consolidat organizaţiile acesteia.4 În 
prezent se poate constata, din evaluările 
serviciilor de informaţii, că aceste 
organizaţii criminale transnaţionale 
ameninţă suveranitatea naţională şi 
autoritatea statelor, valorile democratice şi 
instituţiile publice, economiile naţionale şi 
au devenit, o ameninţare globală la adresa 
securităţii internaţionale.  

                                                 
2 Teocraţie și formă de guvernământ în care 
autoritatea, fiind considerată ca emanând de la 
Dumnezeu, este exercitată de cler; stat care are o 
astfel de formă de guvernământ. Vezi:  
http://dexonli ne.ro! search. php? cuv=teocraţia  
3 Putem menţiona în acest sens: dezvoltarea 
economică şi militară a Chinei (PIB-ul Chinei, 
cu o creştere estimată la 8% pe an, este aşteptat a 
fi al doilea după cel al SUA), revitalizarea forţei 
militare ruseşti (cheltuielile pentru apărare din 
perioada 2001 - 2007 s-au mărit de patru ori, iar 
militarii au declarat că intenţionează să înlocuiască 
45% din echipamentele militare până în anul 2015), 
sunt factorii predominanţi ai marilor actori statali 
din ultimele decenii. Lărgirea Uniunii Europene la 
28 de ţări membre poate oferi prilejul ascensiunii 
unei importante şi noi identităţi strategice regionale, 
cf Defense Intelligence Strategy USA , martie 2008. 
http://www.fas.org/irp/agency/dod/2008strategy.pd, 
f 28 martie 2009. 
4 Emil Hedeșiu, Constantin Stoica, Gheorghe Toma, 
Securitatea internaţională sub impactul 
globalizării, Editura ANI, 2007 pp. 295-310.  
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Efortul comun al ţărilor, 
guvernelor, organizaţiilor internaţionale şi 
serviciilor de informaţii se concentrează pe 
acţiuni de cooperare în vederea unei 
abordări coordonate de transmitere 
reciprocă a informaţiilor cu privire la 
infractori, la organizaţiile transnaţionale de 
crimă organizată şi la armonizarea 
legislaţiei internaţionale în domeniu.  

Aceste eforturi se impun cu atât 
mai mult cu cât crima organizată reprezintă 
un element deosebit de important în 
logistica terorismului, care prin amploarea 
evoluţiei sale a atins cote îngrijorătoare, 
alarmante chiar, mai ales în acest început 
de secol şi de mileniu.  
Apreciat uneori ca "un război ascuns, 
nedeclarat", alteori ca formă de 
manifestare a "conflictului de mică 
intensitate", terorismul a depăşit astăzi 
stadiul unor acţiuni simple, tip asasinat ori 
atentat cu bombă. Beneficiind de 
avantajele tehnologiei moderne, de 
succesele înregistrate în perfecţionarea 
armelor de nimicire în masă şi nu de puţine 
ori, de sprijinul mascat al unor state, 
"teroriştii au capacitatea de a provoca 
adevărate masacre, prin acţiuni 
superviolente, de a ameninţa şi a ţine în 
şah chiar state puternice." 1  

Creşterea importanţei actorilor de 
securitate nonstatali va constitui, probabil, 
tendinţa cea mai consistentă a secolului 
XXI, aceasta putând fi intuită chiar din 
ultimul deceniu al mileniului doi, când 
aceştia au apărut şi au executat acţiuni care 
au afectat interesele altor actori, atât în 
plan internaţional cât şi intern. Aceste 
acţiuni se pot concretiza în ameninţări 
brutale2 sau ameninţări nonviolente din 
partea unor organizaţii nonstatale, cu nivel 

                                                 
1 Anghel Andreescu, Dan Niță, Terorismul - analiza 
psihologică, Editura Tripolis, Timișoara, 1999, p. 
295-310 
2 Ameninţări violente care, în general, nu vin din 
partea unui stat, ci din partea bandelor de terorişti şi 
de crimă organizată transnaţională. Indicii privind o 
astfel de ameninţare sunt extrem de dificil de 
detectat în absenta unei reţele umane de informaţii 
infiltrată în asemenea medii. Ameninţarea este 
aleatorie și are obiective militare evidente ce 
vizează populaţia şi prosperitatea statelor n.n..  

tehnologic scăzut,3 precum şi ameninţări 
mixte, din partea unor organizaţii 
nonstatale, cu nivel tehnologic ridicat.4 

Existenţa tipurilor de ameninţări 
menţionate impune adaptarea serviciilor de 
informaţii la noile provocări, astfel încât să 
furnizeze factorilor de decizie politici şi 
militari informaţiile necesare luării 
deciziilor de contracarare a ameninţărilor.  

 
Direcţiile de acţiune în transformarea 
organizaţiilor de intelligence (serviciilor 
de informaţii)  

Una din raţiunile existenţei 
serviciilor de informaţii şi securitate - 
servicii de  intelligence - din întreaga lume 
este aceea de a pune la dispoziţia 
decidenţilor politici, evaluări obiective, 
oportune şi anticipative, care să constituie 
un instrument de clarificare şi optimizare a 
deciziei politice în sensul apărării şi 
promovării intereselor naţionale.  

Reorientarea serviciilor de 
informaţii, recunoscute pentru tendinţele 
conservatoare determinate şi de asigurarea 
unei stabilităţii de funcţionare a sistemelor, 
a fost impusă de motive diferite precum: 
caracterul transnaţional al noilor 
ameninţări,5 presiunile unor factori politici 
care au adus în discuţie statu-quo-ul 
serviciilor de informaţii, în noile condiţii 

                                                 
3  Acest tip de ameninţări este generat de probleme 
nerezolvate în timp şi de necesităţi legitime ale unor 
largi grupuri de populaţie care intră în confruntări 
cu state sau cu alte grupuri de populaţie, cauza 
fiind, în esenţa, hrana şi apa. Pentru a face faţă unor 
astfel de ameninţări este nevoie de personal 
pregătit, provenind din culturi diferite şi de 
translatori pentru limbile acelor grupuri - Defense 
Intelligence Strategy USA, martie 2008. 
http://www.fas.org/irp/agency/dod/2008strategy.pd, 
f 28 martie 2009. 
4 Acestea sunt mult mai complexe decât celelalte, 
putându-se vedea în acest tip de ameninţări 
capabilităţi sponsorizate deliberat de state pentru a 
lovi în infrastructura statelor considerate inamice, 
iar pe de altă sunt utilizate mijloace utile în vederea 
desfăşurării spionajului economic cf Defense 
Intelligence Strategy USA,, martie 2008. 
http://www.fas.org/irp/agency/dod/2008strategy.pd, 
f 28 martie 2009. 
5 Raport prezentat de către directorul CIA., la 28 
ianuarie 1998 în faţa Comitetului pentru Informaţii 
al Senatului. 
http://www.intelligence.senate.gov/pdfs/1063.pdf 
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ale mediului politic şi dezvoltării noilor 
tehnologii informaţionale,1 aspect care a 
determinat şi impulsionat diversificarea şi 
specializarea serviciilor de informaţii.  

Amplificarea ameninţărilor, impune 
luarea unor măsuri preventive, motiv 
pentru care o entitate statală are nevoie de 
informaţii, care să-i permită luarea unor 
decizii bine documentate. Astfel, existenţa 
unei susţinute activităţi de informaţii 
(intelligence) este vitală pentru securitatea 
ţării, mai ales în condiţiile în care forţele 
armate, în accepţiunea clasică, se reduc. 
Unii analişti militari apreciază structurile 
de Intelligence ca formând a patra 
categorie de forţe armate, alături de cele 
terestre, aeriene şi navale.2 

Intelligence-ul este necesar pentru 
descoperirea intenţiilor agresive ale unui 
adversar şi în definirea acestora, cum ar fi 
o agresiune indirectă sau pregătirea pentru 
următorul pas în intensificarea ameninţării. 
Cu alte cuvinte, este nevoie de intelligence 
eficace pentru a preveni ameninţările.  

În aceste condiţii, una dintre 
direcţiile de acţiune în transformarea 
serviciilor de informaţii s-a concretizat în 
eforturile statelor de a perfecţiona şi lărgi 
cadrul legal de organizare şi funcţionare a 
serviciilor de informaţii şi de a le asigura 
suportul financiar pentru o funcţionare mai 
eficientă.  

Nouă configuraţie a ameninţărilor a 
determinat statele din spaţiul euroatlantic şi 
al UE să realizeze reforme de amploare, 
materializate prin strategii, politici de 
securitate, planuri de acţiuni şi 
reglementări.  

In acest sens s-au intesificat 
eforturile statelor de a perfecţiona şi lărgi 
cadrul legal de organizare şi funcţionare a 
serviciilor de informaţii elaborarea (în 
unele state), în regim de urgenţă, o unor 
acte normative menite să asigure o mai 
bună coordonare a instituţiilor naţionale de 
securitate şi, totodată, să le acorde 
competenţe sporite, pe baza unor noi 

                                                 
1 Parlamentul European, Evaluarea Opţiunilor 
ştiinţifice şi tehnologice, aprilie 1999, p. 18-20.  
2 Ionel Bucuroiu, Serviciile de informaţii În secolul 
XXI şi problemele de securitate în „Pulsul 
geostrategic”, nr. 30, Braşov,  iunie 2008.  

reglementări precum şi cele ale serviciilor 
de informaţii de a-şi eficientiza şi adapta 
structurile, metodele şi mijloacele, în 
funcţie de noua configuraţie a 
ameninţărilor.  

O importantă direcţie de acţiune 
vizează reorganizarea şi coordonarea 
comunităţiilor de informaţii, dar si 
dezvoltarea capabilităţilor tehnice de 
culegere de informaţii. prin: 

- Înnoirea mijloacelor şi a 
metodelor de culegere a datelor, precum şi 
a tehnicilor de operare cu echipamentele 
deţinute de serviciile de informaţii şi de 
securitate. 

- Deplasarea accentului de pe 
culegerea de informaţii prin mijloace 
tehnice la obţinerea de informaţii prin 
surse umane. Factorii de decizie au nevoie, 
mai mult ca oricând, de accesul la 
mecanismele subtile ale politicii 
internaţionale, respectiv, să cunoască 
convingerile, procesele de gândire, 
intenţiile, vulnerabilităţile adversarilor 
politici, iar aceste date sunt mai complet şi 
nuanţat culese de sursele umane; faptul că 
în războiul drogurilor şi terorism, 
tehnologia de spionaj nu este încă suficient 
de bine adecvată a resuscitat interesul 
pentru HUMINT; elementul uman s-a 
dovedit precumpănitor pentru funcţionarea 
oricărui serviciu de informaţii atât în 
domeniul informaţiilor, cât şi al unor 
operaţiuni speciale, cu costuri 
incomparabil mai mici decât cele alocate 
mijloacelor electronice.  

- Asigurarea suportului financiar 
pentru o funcţionare mai eficientă şi pentru 
adaptarea structurilor. Prin noile strategii 
se dorește, de asemenea, identificarea unor 
noi mijloace şi metode pentru atingerea 
obiectivelor propuse.  

Metodele şi mijloacele trebuie 
adaptate în funcţie de noua configuraţie a 
ameninţărilor. Cum ar fi:  

- îmbunătăţirea calităţii şi 
activităţii resurselor umane .3  

                                                 
3 Astfel Noua strategie franceză urmăreşte 
îmbunătăţirea procedurilor de promovare în 
carieră, recrutarea de noi specialişti (ingineri, 
lingvişti, informaticieni), precum şi 
recompensarea angajaţilor preocupaţi de 
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- o altă dimensiune a reorganizării 
activităţii serviciilor de informaţii este 
reprezentată de trinomul cooperare - 
conlucrare – colaborare,1 care exprimă 
modalităţi concrete prin care serviciile de 
informaţii şi securitate acţionează în 
vederea realizării unor obiective comune 
prin încheierea acordurilor bilaterale şi 
multilaterale, elaborarea unor instrumente 
regionale şi internaţionale care să prevadă 
măsuri eficiente, imediate şi de perspectivă 
pentru combaterea ameninţărilor globale.  

Modalităţi concrete prin care 
serviciile de informaţii şi securitate 
acţionează în vederea realizării unor 
obiective comune sunt posibile prin 
încheierea acordurilor bilaterale şi 
multilaterale, elaborarea unor instrumente 
regionale şi internaţionale care să prevadă 
măsuri eficiente, imediate şi de perspectivă  
pentru combaterea ameninţărilor globale. 

Necesitatea cooperării în 
domeniul serviciilor de informaţii a fost 
reliefată o dată în plus de conştientizarea 
faptului că nici o agenţie de informaţii nu 
poate face faţă de una singură acţiunilor 
organizaţiilor teroriste şi exploziei 
mondiale informaţionale, deoarece fluxul 
de informaţii din toate domeniile a 
determinat crearea unei liste 
impresionante de nevoi în domeniul 
culegerii de informaţii. Astfel, a devenit 
tot mai necesară stabilirea unor 
mecanisme eficiente de gestionare şi 
evaluare colectivă a informaţiilor.  

Cooperarea în domeniul 
intelligence-lui impune o etapă nouă în 
conlucrarea dintre serviciile de informaţii: 
deplasarea centrului de greutate dinspre 
schimbul de informaţii cu caracter de 
generalitate spre cooperarea pe cazuri şi 

                                                                       
perfecţionarea profesională, dar şi crearea unor 
noi structuri cu responsabilităţi în domeniul 
educaţiei de intelligence: o Academie de 
Informaţi,  http://www.premier-  
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre _ blanc _ tomel 
jlartie2.pdf.  
1 Vezi, Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru 
Securitate, adoptată în Şedinţa Consiliului Suprem 
de Apărare din 23 iunie 2004, în Dorel Bahrin,   
Consiliul Suprem de Apărare a Țării şi controlul 
parlamentar asupra acestuia, Editura I.R.D.O., 
Bucureşti, 2009, p. 19. 

acţiuni punctuale, ca modalitate de 
valorificare optimă a potenţialului oferit de 
partenerii implicaţi. Într-o asemenea 
logică, apare necesară identificarea celor 
mai bune modalităţi de utilizare şi 
direcţionare a resurselor umane, logistice şi 
financiare de care dispune comunitatea 
informativă, în vederea preântâmpinării 
unor derapaje nedorite.  

 
Tendinţe ale strategiilor de intelligence - 
secolului XXI 

În deceniile viitoare, forţele 
schimbării vor continua să joace rolul, 
remodelând şi transformând arta/domeniul  
intelligence-ului într-o imensitate de 
direcţii. Cât timp informaţia va deveni mai 
îndestulată şi mai puţin sursă privilegiată 
în „mediul informaţional global" al 
secolului XXI, paradoxal cererea pentru 
intelligence strategic şi operaţional rapid, 
de înaltă calitate se va intensifica mai 
degrabă decât să se diminueze. Volumul 
mereu crescând al informaţiilor va fi un 
test de un diferit tip pentru analiştii, 
luptătorii şi factorii decizionali ai 
viitorului. Totuşi esenţa dilemei 
intelligence-ului va rămâne - cum să se 
reducă optim elementul de risc pentru 
factorii de decizie şi să lumineze ceea ce în 
alte circumstanţe ar fi necunoscut? 

De asemenea, în goana de reducere 
a costurilor şi de a culege mai multe roade 
de la activele scumpe de intelligence, 
tehnologiile comerciale şi OSINT vor 
suplimenta, întării şi uneori înlocui 
sistemele clasificate care au dominat 
colectarea de informaţii pe timpul 
Războiului Rece. Însă, cu toate că 
materialele clasificate vor fi o proporţie 
mai mică din totalul informaţiilor destinate 
utilizatorilor, acestea vor furniza bucăţi 
critice din puzzle-ul intelligence-ului.  

Metodele clasificate de colectare 
sunt în general mai folositoare pentru 
evaluările curente şi pentru informaţiile 
militare sau tehnice sensibile, greu de 
obţinut, decât pentru previziunile pe 
termen lung şi analizele economice. 

Actorii non-statali vor ridica 
provocări de altă natură. Operând în 
umbră, cunoscători ai artei decepţiei şi 
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deghizării, teroriştii şi infractorii ar putea fi 
mult mai dificil de identificat, localizat şi 
eliminaţi decât conducătorii politici sau 
forţele militare ale statelor inamice.  

Costisitoare, sistemele de 
intelligence cu tehnologii de vârf 
concepute pentru războiul convenţional sau 
monitorizarea mediului electronic ar putea 
fi ineficiente împotriva acestor organizaţii 
care folosesc metode simple de comunicare 
clandestină, după cum a demonstrat Osama 
bin Laden prin bine coordonatul atac 
împotriva Statelor Unite care a fost 
etichetat de unii ca fiind „Pearl Harbor-
ul" acestui secol.1  

În ciuda descoperirilor 
impresionante în senzori, automatizări, 
colectare tehnică şi decodificări, rămâne ca 
oamenii să furnizeze intelligence-ul de 
vârf. Şi trebuie să remarcăm că nu există 
substituent pentru manageri eficienţi, 
analişti precişi, lingvişti capabili şi agenţi 
dedicaţi. 

Ciclul tradiţional de intelligence are 
clar utilitate mai puţin explicativă şi 
organizaţională în lumea de după Războiul 
Rece. Funcţionalitatea discretă implicată 
prin separarea proceselor de intelligence în 
colectare, colaţionare, analiză şi 
diseminare reflectă conceptele, practicile şi 
dinamicele organizaţionale a unei ere 
anterioare.  

Ce va deosebi succesul 
specialiştilor intelligence-ului secolului 
XXI va fi abilitatea de a fuziona şi integra 
toate elementele procesului pentru a 
furniza diferite tipuri de suport factorilor 
decizionali şi comandanţilor operaţionali. 

 Este de remarcat faptul că  zidurile 
birocratice care odată au separat 
producătorii de utilizatorii de intelligence 
se dărâmă într-un ritm rapid, îndepărtând 
distincţiile artificiale şi disfuncţionale 
dintre activele intelligence-ului strategic, 
operaţional şi tactic. Imperativele 
războiului modern, în mod particular IW, 
vor întări nevoia pentru intelligence 

                                                 
1 Alan Dupont, Intelligence for the Twenty First 
Century, „Intelligence and National Security”, 
Vol.18,  No.4, Winter, 2003, pp.15-39. 
 

holistic şi vor eroda distincţia dintre 
operaţiuni şi intelligence. 

Preocupările statelor în vederea 
organizării mai eficiente a serviciilor de 
securitate naţională, una corespunzătoare 
viziunii SUA şi sistemului american de 
securitate şi intelligence şi cea de a doua 
reprezentând viziunea unor state membre 
ale UE cu preocupări semnificative în 
elaborarea şi implementarea unor strategii 
de securitate ce includ şi intelligence-ul. 

Astfel, sistemul SUA presupune 
elaborarea unei strategii de securitate 
naţionale pe baza căreia sunt elaborate 
celelalte strategii ale sistemului de 
securitate şi intelligence care fac parte 
dintr-un sistem ierarhizat al Strategiilor de 
Intelligence ale SUA. 
 În acest sistem regăsim pentru 
fiecare domeniu / subdomeniu al securităţii 
o strategie specifică. Astfel, pentru 
intelligence ca subdomeniu al securităţii 
naţionale a fost elaborată Strategia 
Naţională de Intelligence (ultima din 
2009), apoi sectorial / secvenţial Strategia 
de Intelligence pentru Apărare (Defense 
Intelligence Strategy, 2008), precum şi 
Strategia Naţională privind 
Contrainformaţiile (National Counter 
Intelligence Strategy, ultima din 2007). 
 Statele europene prezentate (Marea 
Britanie, Franţa, Spania) au elaborat un 
singur document – o singură strategie de 
securitate naţională, care se numeşte 
Cartea Albă a securităţii şi apărării 
naţionale (Le Livre blanc sur la defense et 
la securite nationale), document doctrinar 
strategic al securităţii şi apărării, cazul 
Franţei, fie Strategia Naţională de 
Securitate – National Security Strategy 
NSS) – cazul Marii Britanii, sau Noua 
Strategie de Securitate Naționalî   cazul 
Spaniei, toate integrând într-un singur 
document – părţile privind securitatea şi 
apărarea şi intelligence-ul. În România 
există o mai veche Strategie de securitate 
(2006) şi nicio strategie de Intelligence, 
care ar fi necesar sa fie elaborată.
 Serviciile de informaţii trebuie să 
contribuie la reducerea riscurilor şi 
ameninţărilor internaţionale la adresa ţării, 
prin participarea la efortul de realizare a 
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superiorităţii informaţionale în anumite 
zone de interes. Atunci când obiectivele 
generale sunt articulate într-o strategie 
naţională, serviciile şi agenţiile specializate 
de informaţii îşi subordonează pragmatic 
întreaga activitate manierei în care 
obiectivele naţionale se traduc în misiuni 
informative. 
 Activitatea de intelligence 
reprezintă o prioritate naţională a noilor 
strategii de securitate şi de intelligence în 
SUA sau de securitate şi apărare în statele 
UE, prin care s-a propus, în premieră, 
realizarea unei reforme de ansamblu, 
sistematice şi pe termen lung a acestui 
domeniu vizând importante direcţii de 
acţiune, din care menţionăm: coordonarea, 
transformări structurale, constituirea unei 
noi structuri, îmbunătăţirea calităţii şi 
activităţii resurselor umane, reforma în 
cercetarea din domeniul intelligence-ului, 
dezvoltarea capabilităţilor tehnice de 
culegere a informaţiilor. Dinamica 
transformărilor este necesară pentru 
eficientizarea activităţii organizaţiilor de 
intelligence.  

 
 Concluzii   

Mediul internaţional de securitate 
este deosebit de fluid şi dinamic 
caracterizat de complexitate, reprezentând 
evoluţia de ansamblu a cadrului politic şi 
economic rezultat în urma evoluţiei 
internaţionale din ultimele decenii ale 
acestui secol. Forţele implicate, complexe 
şi puternic interrelaţionate, vor transforma 
societăţile şi vor redimensiona priorităţile, 
strategiile şi metodele domeniului 
informaţii necesare pentru a întâmpina 
cerinţele unice ale dinamicii secolului 
XXI.  

Provocările actuale din mediul de 
securitate ca şi altele noi ce vor urma, în 
întreaga lume vor schimba peisajul 
geopolitic pe care, profesioniştii din 
domeniul informaţiilor, îl analizează în 
mod curent.  

Această accelerare fără precedent a 
schimbărilor şi adâncire a decalajului 
dintre cei dintâi şi cei din urmă poate 
ameninţa fragila guvernare a instituţiilor. 
Confruntaţi cu acest cadru asimetric şi 

dinamic, profesioniştii din domeniul 
informaţiilor vor fi chemaţi să evalueze 
mediul de securitate marcat de compeţiţia 
regională, economică, a resurselor dar şi de 
cea ideologică.  

În acest sens va fi necesar să se 
adopte măsuri mai radicale pentru a  putea 
transforma serviciile de informaţii în 
câteva direcţii esenţiale:  

 Modificarea mai rapidă a cadrului 
legal ţinând cont de noile 
ameninţări, cyber terorism, 
ameninţări asimentrice etc. și – 
adoptarea unor reglementări, proces 
care nu trebuie să fie post factum. 

 Explorarea conceptelor, strategiilor, 
politicilor şi tehnologiilor de 
intelligence pentru a răspunde 
cerinţelor beneficiarilor şi 
ameninţărilor concertate;  sisteme 
integrate cu strategii adecvate. 

 Accelerarea formelor de cooperare. 
 Eficientizarea activităţii tuturor 

serviciilor şi capabilităţilor lor puse 
la dispoziţie prin şi de comunităţile 
de informaţii pentru a satisface 
necesarul „schimbător" al 
utilizatorilor de informaţii pentru 
securitate. Aceasta va însemna o 
abordare planificată a transferului 
de cunoştinţe, asigurându-se o 
continuitate a seturilor de date 
formale şi informale, care nu vor fi 
pierdute o dată cu plecarea unor 
angajaţi şi cu venirea altora.  
Aceste acţiuni sunt necesare pentru 

a pregăti o schimbare strategică în faţa 
provocărilor care se pot preconiza, şi - la 
fel de important - de a pregătii noi strategii 
pentru noile provocări care încă nu pot fi 
prevăzute.  

Considerăm ca preocupările statelor 
în vederea organizării mai eficiente  a 
Intelligence-lui național, se poate realiza 
eficient conform celor două viziunii: prima 
a SUA şi sistemului american de securitate 
şi intelligence şi cea de a doua 
reprezentând viziunea unor state membre 
ale UE cu preocupări semnificative în 
elaborarea şi implementarea unor strategii 
de securitate ce includ şi intelligence-ul. 
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Procesul de revizuire şi elaborare a unor 
noi strategii de securitate în state precum 
SUA,  Franţa, Germania sau Marea 
Britanie se înscrie într-un fenomen mai 
larg care are loc la nivel global şi se 
traduce prin realizarea unor reforme de 
ansamblu, sistematice şi pe termen lung ale 
acestui domeniu. Aceste redefiniri 
reprezintă o prioritate naţională a noilor 
strategii de securitate şi intelligence, în 
care sunt vizate direcţii de acţiune precum: 
coordonarea, transformările structurale, 
constituirea unei noi structuri, 
îmbunătăţirea calităţii şi activităţii 
resurselor umane, reforma în cercetarea din 
domeniul intelligence-ului, dezvoltarea 
capabilităţilor tehnice de culegere de 
informaţii.   
 Toate aceste direcţii şi acţiuni sunt 
considerate necesare pentru a pregăti o 
schimbare strategică în intelligence-ul 
mondial pentru a face faţă noilor provocări 
ale secolului XXI. Astfel viitoarele 
strategii trebuie să ia în considerare 
evoluţiile survenite ulterior publicării 
ultimelor documente, referitoare la 
provocări strategice de tipul criza datoriilor 
suverane, a monedei euro, precum şi a 
guvernării europene. De asemenea, 
politicile de apărare ale secolului XXI 
cuprind şi elemente de diplomaţie, 
negocieri, cooperare, construcţie naţională 
(nation-building) sau reconstrucţie 
postconflict sau elemente preventive, de 
creare a încrederii între state (confidence 
building measures) pentru a enumera doar 
câteva.1 

 Desigur, Strategiile de Intelligence 
nu pot fi proiectate și elaborate în afara 
contextului unor noi amenințări de 
securitate cum a fost/este  criza 
economico-financiară, care reprezintă o 
sursă importantă de vulnerabilitate şi 
insecuritate. Care ar putea fi  consecinţele  
crizei economice asupra eficienței 
intelligence-lui național, dar   şi asupra 
politicilor de securitate?  

                                                 
1 George Cristian Maior, Incertitudine, gândire 
strategică şi relaţii internaţionale în secolul XXI, 
Ed. RAO, Bucureşti, 2009.  
 

Examinând conținutul intelligence-
ul ca și strategie separată (vezi SUA ) sau 
ca parte din strategii de securitate ale unor 
state membre UE (cazurile Franței, Marii 
Britanii, Spaniei), se pot identifica și 
propune soluţii ce ar putea constitui baza 
pentru noi modele de intelligence pentru  
strategii de securitate eficiente în coditiile 
in care alte state nu au mai elaborat o  
strategie de securitate din 2006 . 

Oricare ar fi modelul organizaţiei şi 
modalitatea sa de proiectare, american sau 
european, în aplicarea reformelor de 
intelligence este importantă eficienţa 
acestora dată de randamentul maxim al 
comunităţiilor naţionale  de intelligence şi 
a componentelor sale. Toate aceste direcţii 
şi acţiuni sunt considerate necesare pentru 
a pregăti o schimbare strategică în 
intelligence- ul mondial pentru a face faţă 
noilor provocări ale secolului XXI. 
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Situaţia actuală 
 Comunitatea musulmană din 
Republica Moldova este relativ mică. 
Conform recenământului din 2004, au fost 
înregistraţi 1.667  cetăţeni declaraţi a fi  
musulmani, ceea ce reprezintă 0,05% din 
totalul populaţiei de 3.383.332. Potrivit 
unor estimări, ea poate ajunge la 10.000-
15.000 persoane. Majoritatea 
musulmanilor au sosit în Moldova din 
Orientul Apropiat şi Africa de Nord1. De 
asemenea, recensământul a înregistrat  974 
tătari, 891 azeri, 416 uzbeci, 269 turci, 259 
arabi, 256 cazaci, 220 turcmeni, 211 
tadjici, 112 başchiri şi 108 ceceni2. Aceşti  
cetăţeni ai Republicii Moldova au rămas 
aici din perioada sovietică3. În  perioada 
12-15 mai 2014 este planificată 
desfăşurarea recensământului în Republica 
Moldova.  

Primele semne ale unor expresii 
religioase de esenţă radicală în Republica 
Moldova au apărut în anii 90 prin 
concursul unor asociaţii obşteşti naţionale 
şi internaţionale infiltrate de exponenţii 
radicali. Numărul şi dinamica activităţilor 
derulate de către organizaţiile menţionate 
au variat de la caz la caz, însă absoluta 
majoritate a acestora a fost implantată din 
străinătate. Deşi acestea activau sub 
pretextul legal de acordare a ajutorului 
umanitar, suportului educaţional, cultural, 
economic şi turistic, concomitemt au 
contribuit la răspândirea radicalismului 
printre musulmanii aflaţi în Republica 
Moldova. Aceasta s-a manifestat prin 

                                                 
1 Recensământul populaţiei 2004, vol. I.  
Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, 
culturale (Population Census. Demographic, 
National, Linguistic, Cultural Characteristics). 
Chişinău, 2006, pp.476-485.  
2 Recensământul populaţiei 2004, vol. I.   
Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, 
culturale (Population Census. Demographic, 
National, Linguistic, Cultural Characteristics). 
Chişinău, 2006, pp.301-302. 
3 NOTĂ. Structura confesională a populaţiei din 
Republica Moldova. Recensământul din 2004 a fost 
primul care a furnizat informaţii privind distribuţia 
populaţiei după religie în Republica Moldova. Din 
numărul total al populaţiei ţării, 93,3% s-au declarat 
de religie (confesiune religioasă) ortodoxă. 
Persoanele de altă religie (confesie) decât cele 
creştine reprezintă 1,1% din totalul populaţiei. 

sponsorizarea şi propagarea islamului 
militant, activitatea de prozeletism agresiv, 
de creare a structurilor de tip „shariah” în 
confruntare cu legislaţia locală. 

Aceste activităţi erau conduse în 
linii mari de către persoane deja implicate 
în mişcări sau grupări radicale sau care se 
aflau în contact cu membrii acestora din 
diferite motive (printre care ar fi: 
finanţarea, distribuirea materialului 
propagandistic, acordarea facilităţilor 
religioase, deplasări peste hotare etc.), 
cooperând cu ONG-uri din Balcani, 
Europa Occidentală şi Africa/Asia. Pe 
parcursul ultimilor ani, printre membrii 
comunităţii arabo-musulmane din 
Republica Moldova există simpatizanţi ai 
grupurilor şi entităţilor în activităţi teroriste 
/extremiste: „Hezbollah”, „Hamas”, „Fraţii 
Musulmani” (organizaţia este recunoscută 
de guvernul Egiptului4 şi de statele 
membre ale Organizaţiei Tratatului de 
Securitate Colectivă5 ca organizaţie 
teroristă), „Kongra-Gel”, al grupurilor şi 
mişcărilor radical religioase ca „Tablighi 
Jamaat” (organizaţia este recunoscută ca 
organizaţie extremistă de statele membre 
ale Organizaţiei Tratatului de Securitate 
Colectivă)6, „Al Haramain Islamic 
Foundation”, care, în ciuda diferenţelor, 
aveau acelaşi scop - fondarea unui stat 
bazat pe „interpretări originale ale 
islamului”, prin activităţi continue, 
sistematice şi planificate, inspirate de către 
centrele de dirijare din Orientul Mijlociu.   

În Republica Moldova sunt 
înregistrate următoarele ONG-uri 
islamiste: Societatea de cultură islamică 
„Assalam” sponsorizată de Arabia Saudită, 

                                                 
4 Egypt’s Muslim Brotherhood declared “terrorist 
group”, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-
east-25515932 (30.02.2014). 
5 Organizatsii, priznannyye terroristicheskimi na 
osnovanii resheniy Verkhovnogo Suda Rossiyskoy 
Federatsii, www.cisatc.org/134/160/208 
(30.02.2014). 
6 Resheniye KSSB ODKB ot 05 iyunya 2009 goda. 
O Perechne organizatsiy, priznannykh 
terroristicheskimi i ekstremistskimi v 
gosudarstvakh-chlenakh Organizatsii Dogovora o 
kollektivnoy bezopasnosti, http://odkb-
csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=691&SE
CTION_ID=92 (30.02.2014). 
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membru fondator al Ligii Islamice din 
Moldova, organizaţia culturii islamice „Al-
Suna”, organizaţia culturii islamice „Nurul 
Islam” (fostul Al Ehsan), Fundaţia de 
susţinere a culturii şi tradiţiilor islamice în 
Republica Moldova, Centrul de cercetări al 
civilizaţiei arabo-islamice, Societatea 
social-culturală „Abn-a-Azah”, Asociaţia 
obştească „Alhuda”, Asociaţia „Dawa”, 
filiera organizaţiei „Dawa Islamic 
Organization” cu sediul în Arabia Saudită 
etc.  

Un mare interes faţă de teritoriul 
Republicii Moldova îl au următoarele 
ONG-uri islamiste: International Islamic 
Relief Organization, World Assembly of 
Muslim Youth, Al Waqf Al Islamiya, Al-
Fourqan, Muslim Welfare International, 
Islamic World Committee, Qatari 
Charitable Society, Red Crescent of UAE. 
 Însăşi perceperea unui stat 
democratic de către occidentali diferă de 
viziunea radicală musulmană, fiind privit 
ca nişte reguli şi principii străine valorilor 
islamice, iar statul ideal fiind fondat pe 
legile „sharia”. Nivelul de trai scăzut, 
inegalitatea socială devin catalizatoare a 
radicalizării islamului. Fenomenul 
radicalizării începe să se desfăşoare ca 
parte componentă a activităţii  unor grupări 
religioase, etnice sau politice.   
 Totuşi, Al-Qaida ramâne a fi un pol 
atractiv pentru tineretul radicalizat, deşi 
există divergenţe în ceea ce priveşte starea 
de fapt şi tacticile grupării Al-Qaida. În 
opinia unor experţi, mişcarea şi 
organigrama ei s-a dezintegrat, pe când 
alţii afirmă că Al-Qaida reprezintă în 
continuare un adversar al Occidentului, în 
prezent planificând atât acte teroriste 
majore, cât şi operaţiuni regionale (Irak, 
Siria prin organizaţia teroristă al-Nusra 
Front).  

Radicalizarea în cadrul european 
este un proces cu istoric şi manifestări 
diferite de la ţară la ţară. Activitatea 
radicală, pe lângă intensificarea contactelor 
internaţionale sub aspect religios, deseori 
este parte componentă a unor platforme 
politice şi o expresie a activităţii unor 
grupări, mişcări sau organizaţii religioase 
de esenţă extremist-teroristă. În unele 

cazuri ele sunt create pentru a proteja 
interesele unor formaţiuni fundamentaliste, 
ceea ce presupune participarea persoanelor 
de diferită apartenenţă, etnie sau 
naţionalitate la conflictele armate sau 
actele teroriste, de exemplu situaţia creată 
în Siria1.  
 Aceste tensiuni riscă să se 
transpună în resentimente atât faţă de 
Israel, cât şi faţă de ţările occidentale, 
adăugând riscul propagării 
fundamentalismului islamic. Mai mult, 
expansiunea ideologiei jihadiste în Europa 
reprezintă o problemă înaintată atât de 
Olanda, cât şi de Germania, ambele ţări 
declarandu-se îngrijorate faţă de numărul 
mare de cetăţeni proprii musulmani care au 
ales să plece pentru a se implica activ în 
lupta din Siria. "Cei care au plecat pentru a 
se alătura cauzei jihadiste pot suferi 
numeroase traume, se pot întoarce 
radicalizaţi şi dispuşi să comită acte de 
violenţă, ceea ce îi transformă indiscutabil 
într-o ameninţare la adresa securităţii 
noastre", declara în acest sens  Dick 
Schoof, şeful contraterorismului olandez2. 
Astfel, criza siriană reprezintă o formă de 
ameninţare asimetrică cu noi trăsături faţă 
de modul clasic de manifestare, iar 
partidele extremiste au profitat de o 
susţinere mare la ultimele alegeri din ţările 
europene cum ar fi Olanda, Franţa sau 
Ungaria.   
 
Cadrul legislativ. Statutul libertăţii de 
religie 
 Conform art. 10 al Constituţiei 
Republicii Moldova, statul recunoaşte şi 
garantează dreptul tuturor cetăţenilor la 
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea 
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase3. 

                                                 
1 R. Munteanu, Extremismul de dreapta - o nouă 
ameninţare asimetrică 
http://adevarul.ro/international/in-
lume/extremismul-dreapta-noua-amenintare-
asimetrica-
1_513f4ac300f5182b85fc072d/index.html 
(30.02.2014). 
2 Ibidem 
3 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. 
Publicat: 12.08.1994 în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.1.      
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 Legea privind libertatea de 
conştiinţă, de gândire şi de religie 
reglementează raporturile ce ţin de 
libertatea de conştiinţă, de gândire şi de 
religie, garantate de Constituţia Republicii 
Moldova şi de tratatele internaţionale în 
domeniul drepturilor omului la care 
Republica Moldova este parte, precum şi 
de statutul juridic al cultelor religioase şi al 
părţilor lor componente. Conform aceleiaşi 
legi, în art.15, se stipulează: cultele 
religioase sunt autonome, separate de stat, 
egale în drepturi în faţa legii şi a 
autorităţilor publice1. 
 La 14 martie 2011, Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova a 
înregistrat Cultul Religios Liga Islamică 
din Republica Moldova (LIM), care 
reuneşte o parte din asociațiile musulmane 
din Moldova și reprezintă interesele 
acestora în ţară şi străinătate. Obiectivul 
primordial al Ligii Islamice din Republica 
Moldova este de a asigura condiţii benefice 
pentru ca credincioşii să-şi manifeste 
canoanele religioase. 
 
Cauzele apariţiei  şi expansiunii 
radicalismului religios 
 
Factorul geostrategic 

Factorul geostrategic poziţionează 
Moldova în sfera de interese globale a 
structurilor radical-religioase, fiind la 
intersecţia dintre Uniunea Europeană şi 
Bazinul Mării Negre, în acest teritoriu fiind 
prezente interesele unor actori importanţi 
din regiune. Teritoriul ţării noastre poate fi 
folosit nu numai ca o bază logistică, pentru 
recrutare, cu potenţial uman şi teritoriu de 
refugiu pentru extremiştii religioşi, dar şi, 
în perspectivă, ca teritoriu unde pot fi 
atacate facilităţi, aparţinând terţelor ţări. 
Majoritatea activităţilor sunt derulate în 
capitala Moldovei, însă se preconfigurează  
tendinţa de răspândire prin teritoriu spre 
oraşe şi regiuni mai importante din ţară. 

                                                 
1 Legea Republicii Moldova privind libertatea de 
conştiinţă, de gândire şi de religie nr.125 din 
11.05.2007. Publicat: 17.08.2007 în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova Nr. 127-130. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=324889 (30.02.2014).  

Odată cu extinderea hotarului ţărilor 
membre ale NATO şi al Uniunii Europene 
până la Prut, se observă o valorificare mai 
intensă a teritoriilor limitrofe de către 
organizaţiile islamiste internaţionale cum 
ar fi regiunea transnistreană, o regiune 
necontrolata de autorităţile Republicii 
Moldova. Statu-quoul acestei regiuni le 
permite autorităţilor autoproclamate din 
raioanele de est ale Republicii Moldova să 
menţină ilegal forţele armate, să producă şi 
să comercializeze diferite tipuri de 
armament pe care organizaţiile islamiste 
internaţionale îl folosesc în conflictele 
regionale ori la susţinerea structurilor 
criminale.  

Radicalismul religios, ca bază de 
perpetuare a terorismului, este prezent în 
Balcani, variind de la ţară la ţară, dar 
existând, actualmente, ca o societate 
separată, unde predomină tendinţele de 
expansiune şi nesupunere civică. În acest 
context, Balcanii nu reprezintă unica sursă 
de finanţare sau refugiu exclusiv, însă este 
zonă de tranzit şi potenţial centru de 
recrutare a  adepţilor ideologiei radical-
islamice, disponibili să pregătească, să 
comită şi să faciliteze comiterea unor acte 
de terorism. Dimensiunea militantă a 
radicalismului este o problemă prioritară 
de securitate pentru comunitatea 
internaţională datorită caracterului său 
global, fapt ce necesită un studiu complex, 
planificarea şi organizarea contracarării şi 
depunerea eforturilor conjugate din partea 
tuturor subiecţilor internaţionali. În acest 
sens, este imperioasă intensificarea 
colaborării dintre structurile de forţă pentru 
schimbul de informaţii privind formele şi 
metodele radicalizării, sursele de finanţare, 
suportul logistic etc. 

În linii mari, regiunea Balcanilor 
continuă să fie o regiune ce asigură 
continuu un suport financiar şi logistic, 
stabil şi de lungă durată pentru grupările 
extremiste sau teroriste, în special din 
cauza poziţiei sale geografice, 
componenţei etnice, migraţiei ilegale, 
problemelor economice şi perpetuării 
reformelor sistemului social, politic şi al 
securităţii naţionale. Potrivit unor experţi, 
majoritatea grupărilor radical-religioase 
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din Balcani se află în Bosnia şi 
Herţegovina, Albania, Montenegro, 
Macedonia şi Serbia (Kosovo)1.   

 
Factorii social-politici 

Întemeierea unui stat pe principii 
democratice, cu o economie bazată pe 
economia de piaţă, însă care se află într-o 
tranziţie continuă, a pauperizat populaţia 
ţării, fapt ce a încurajat  penetrarea 
radicalismului islamic în unele pături 
sociale. Emanciparea religioasă a fost 
folosită de către emisarii străini pentru 
canalizarea eforturilor credincioşilor 
musulmani spre atingerea scopurilor 
propuse din străinătate. O parte dintre ei au 
fost suprimaţi de către ideile religioase 
radicale, condiţionaţi de primirea ajutorului 
umanitar prin acceptarea şi practicarea aşa-
numitei interpretări „originale” a islamului 
în viaţa cotidiană, prin primirea ajutorului 
financiar de către noii convertiţi, 
şcolarizarea gratuită, în special în centrele 
din Orientul Mijlociu. Situaţia economică 
din ţară este folosită de către unii aderenţi 
în scopuri criminale (migraţia ilicită şi 
traficul de fiinţe umane, droguri, estorcare 
de bani de la conaţionali etc.), venitul 
rezultat din acestea fiind folosit şi pentru 
finanţarea activităţilor religioase radicale.  

Făcând o comparaţie cu alte ţări 
europene, coruperea locală şi fluxul 
financiar extern poate provoca o răsturnare 
a situaţiei sociale în decurs de câteva 
decenii. În perspectiva imediată nu se 
prevede crearea unui partid islamist radical 
moldovenesc, dar odată cu creşterea 
numărului practicanţilor islamului, prin 
fondarea unui astfel de partid, aceştia ar 
putea să-şi promoveze interesele.  

 
Situaţia demografică şi structura etnică  

Fluxul constant al emigranţilor din 
ţările arabo-musulmane reprezintă un sol 
fertil pentru penetrarea ulterioară a 
radicalismului religios. Numărul estimat al 
radicalilor religioşi variază, dar este infirm 

                                                 
1  V. Leca, Noul extremism face paşi în Balcani… 
24 octombrie 2012, 
http://www.balcanii.ro/2012/10/noul-extremism-
face-pasi-in-balcani/ (30.02.2014). 
 

de mic pentru a putea influenţa situaţia 
social-politică din ţară, însă dacă numărul 
susţinătorilor acestor idei e imposibil de 
estimat, este evidentă creşterea constantă. 
Purtătorii ideilor radicale de obicei sunt 
bărbaţi tineri, îndoctrinaţi de programe 
speciale pentru tineret, care au sosit în 
Moldova pentru studii sau afaceri. 
Deoarece în ţara noastră sosesc de obicei 
tineri din pături sociale dezavantajate sau 
medii (elita preferând Europa Occidentală), 
care sunt expuşi ideilor radicale în ţara de 
origine, răspândirea radicalismului este o 
problemă de timp. Îndoctrinarea religioasă 
atinge şi cetăţencele Republicii Moldova 
care s-au convertit în Islam, ca rezultat al 
căsătoriei cu un musulman. Practica arată 
că starea financiară a soţului este net 
superioară decât cea a soţiei sale din 
Moldova, ultima devenind totalmente 
dependentă. În cazul divorţului  cuplului 
mixt, practic nu sunt mecanisme eficiente 
de a impune tutela mamei asupra copiilor, 
dacă ei vor fi strămutaţi într-o ţară 
musulmană, fapt ce este folosit ca o 
lovitură de graţie în relaţia eşuată. În 
special căsătoriile mixte, exclusiv când 
musulmanii tineri „convertesc” cetăţencele 
Republicii Moldova în cadrul matrimonial, 
este folosit pentru legalizarea şederii lor în 
Moldova. 

Pe lângă punctele menţionate mai 
sus, există o populaţie care are o relaţie 
indirectă cu Islamul. Prin urmare, 
comunităţile găgăuzilor  (turci ortodocşi 
din sudul Republicii Moldova) ar fi de un 
mare interes pentru noi prin faptul că 
cultura turcă şi tradițiile au un mare impact  
asupra mentalităţii şi stilului lor de viaţă. 

În Republica Moldova nu există 
instituţii de teologie islamică, însă cursuri 
referitoare la anumite ţări cu populaţie 
majoritar musulmană se ţin în cadrul 
diverselor instituţii de studii superioare, 
deşi acestea nu asigură o cunoaştere 
obiectivă a religiei islamice2. 
 

                                                 
2 Sevinci Gemaledin, Statutul Musulmanilor 
în Republica Moldova,  iulie 2012  
http://www.academia.edu/2388739/Statutul_Musul
manilor_in_Republica_Moldova (30.02.2014). 
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Caracteristica radicalilor religioşi 
Pentru a caracteriza radicalii 

religioşi este necesar a face o deosebire 
între însăşi un cleric religios şi un exponent 
al unei organizaţii radical-teroriste, infiltrat 
cu o misiune într-o ţară străină (care va 
demonstra un comportament vizibil laic).  

Astfel, radicalii religioşi sunt 
reprezentaţi de către bărbaţi, în mare parte 
tineri de 25-35 ani sau mai tineri, care 
poartă coafură, şi bărbi de un stil specific, 
care poartă haine cu unele elemente 
tradiţionale. Este admis parţial şi un stil 
occidental, însă soţia care-l însoţeşte va 
purta neapărat haine tradiţionale. Liderii 
spirituali sunt absolvenţi ai instituţiilor 
religioase din Arabia Saudită, Siria, 
Iordania, Egipt, Pakistan sau Malayezia, pe 
când aderenţii sunt studenţi la universităţile 
din Republica Moldova. Aceste grupări 
sunt izolate totalmente, accesul fiind 
garantat numai celor ce au fost propuşi de 
către membrii activi şi au trecut o 
verificare prealabilă. 

 
Metodele de radicalizare şi modus 
operandi  

La momentul de faţă nu există 
informaţii privind riscurile teroriste din 
partea organizaţiilor teroriste atât pentru 
Republica Moldova, cât şi pentru 
companii, clădiri şi cetăţenii străini aflaţi în 
teritoriu. Până la moment au fost 
identificate doar câteva modalităţi  de 
operare, care trebuie să fie contracarate 
pentru descurajarea extremiştilor cum ar  
fi: 
- utilizarea organizaţiilor umanitare 

(ONG) în calitate de paravan pentru 
activităţile ilegale;  

- folosirea filierelor de migraţie ilegală 
pentru tranzitarea teritoriului naţional 
de către membrii  organizaţiilor 
teroriste sau pentru finanţarea 
terorismului; 

- utilizarea instituţiei de refugiat; 
- utilizarea actelor falsificate;   
- îndoctrinarea religioasă - internetul, 

broşuri, recrutarea coreligionarilor 
moderaţi. 

Reieşind din practica recentă, în 
atacurile teroriste vor fi utilizaţi membrii 

locali sau aderenţii organizaţiilor teroriste, 
cu termen de şedere în ţara-ţintă, anterior 
membrii activi fiind direcţionaţi spre 
obiectivele lor din străinătate. În această 
ordine de idei, radicalizarea tineretului este 
un modus operandi al organizaţiilor 
fundamentalist-islamice, care, prin 
selectarea fanaticilor religioşi şi instruirea 
lor, pot crea celule teroriste inactive, care 
vor servi iniţial ca baze logistice. Anume 
astfel se va desfăşura activitatea teroristă în 
Europa cu preluarea altor dimensiuni şi 
mecanisme de operare. Cea mai 
spectaculoasă transformare a terorismului a 
fost evoluţia de la pericolul terorist/radical-
religios importat (din partea imigranţilor 
din primul val) la cel indigen (generaţia a 
doua şi a treia de emigranţi sau convertiţi). 
În Occident acest proces de recrutare va 
continua în mediul indigen al 
musulmanilor europeni, în special în 
rândul populaţiei tinere, considerată de 
autorităţi a putea fi asimilată. Acest proces 
de selectare şi recrutare de către radicali 
cuprinde câteva etape: 
- stabilirea controlului asupra facilităţilor 

religioase şi a instituţiilor educaţionale 
musulmane (moschei, madrasuri, 
centre culturale) pentru propaganda 
fundamentalist-islamică; 

- selectarea persoanelor necesare care 
corespund criteriilor înaintate pentru 
deplasarea spre centrele de instruire 
specializate (de îndoctrinare, militar-
subversive); 

- returnarea spre ţara-gazdă, unde vor fi 
stabiliţi în dependenţă de necesităţile 
grupului, în structura religioasă locală, 
sau în societatea laică (sub acoperire).       

Abordarea iniţială a persoanei de 
către un terorist/extremist devine un factor 
important în procesul de recrutare. Deşi 
pretextul pentru contact variază de la caz la 
caz, totuşi, sunt un număr de factori ce 
contribuie la perpetuarea şi întărirea 
dependenţei. Aceştia ar putea fi: 
- vizitarea frecventă a locaţiei controlate 

de fundamentalişti unde are loc 
„spălarea de creier” sistematică;  

- influenţa unui lider spiritual extremist 
carismatic; 
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- manipularea cu sursele religioase, 
interpretarea eronată pentru substituirea 
poziţiei persoanei şi expunerea ei unui 
mesaj radical; 

- instruirea ulterioară într-o formă 
agresivă, în diferite locaţii, chiar ţări, 
pentru ca persoana să nu reuşească să 
se concentreze asupra unor 
neconcordanţe. Pe lângă aceasta, 
contactele făcute în asemenea condiţii 
pot induce spre participarea sau 
susţinerea reţelelor teroriste în 
perspectivă; 

- sentimentul de inferioritate, „injustiţia” 
sau starea de insurgenţă sunt implantate 
şi exploatate de către lideri pentru a 
răsturna situaţia „prin acţiune”; 

- în cazul migranţilor, înstrăinarea de 
ţara de origine şi inospitalitatea ţării-
gazdă poate forţa individul să se 
regăsească în sânul unei ideologii 
radicale, unde va fi primit 
necondiţionat; 

- dezvoltarea comunicaţiilor: radioul, 
televiziunii prin satelit şi internetului, 
acestea servesc ca propagandă pentru 
ideologia extremistă. Mai mult ca atât, 
internetul facilitează recrutarea 
membrilor grupărilor teroriste, servind 
în calitate de canal de comunicare 
rapid, sigur şi efectiv. Un element 
aparte este identificarea vizitatorilor 
site-urilor internet extremiste de către 
autori, pentru studierea profilului 
psihologic, şi eventual contactarea lor 
din partea unei organizaţii teroriste.  

 
Premisele procesului de recrutare 

În ceea ce priveşte premisele 
procesului de recrutare, sunt identificate 
următoarele puncte: 
- răspândirea cultului islamic radical; 
- „prozelitismul abuziv"; 
- impunerea valorilor islamice radicale. 

Vulnerabilitatea socială şi 
economică a societăţii, precum şi 
instabilitatea politică odată cu 
incapacitatea statului de a asigura material 
populaţia, erorile din fazele incipiente ale 
reformelor democratice au slăbit instituţiile 
ocrotirii normelor de drept. De asemena, 
au alterat controlul asupra evoluţiilor 

politice interne, provocând un declin 
constant de încredere al cetăţenilor în stat. 
În consecinţă, toate acestea creează 
nemijlocit precedente pentru recrutarea 
cetăţenilor moldoveni. 

În prezent nu există tensiuni dintre 
populaţia băştinaşă şi comunitatea 
musulmană, însă unii factori negativi pot 
favoriza radicalizarea ambelor tabere, 
echilibrarea situaţiei fiind o problemă de 
politică socială de perspectivă.  
 Radicalismul religios reprezintă un 
subiect de interes constant din partea 
serviciilor speciale de informaţii (la nivel 
naţional, cât şi internaţional) ca primejdie 
pentru securitatea naţională şi stabilitatea 
regională, în special şi din cauza 
tendinţelor sale de expansiune.  
 
Concluzii: 

E de menţionat că existenţa 
problemei procesului de recrutare în 
Republica Moldova este amplificată de 
următoarele subiecte care necesită cu 
siguranţă o mare atenţie şi o soluţie în 
viitorul apropiat: 
- exodul populaţiei  din Orient/Africa 

spre UE creează condiţii nefavorabile 
pentru creşterea armonioasă a tinerei 
generaţii.  

- criza siriană – catalizator al 
autoradicalizarii, ameninţare asimetrică 
cu noi trăsături; 

- autoradicalizarea – obiective 
occidentale în Republica Moldova, 
posibile atacuri teroriste în perspectivă.  

- ideologii extremiste în spaţiul dominat 
de sărăcie, lipsă de speranţe şi teren 
favorabil pentru conflicte; 

- lipsa controlului eficient privind 
circulaţia imigranţilor în Republica 
Moldova pe segmentul transnistrean.  
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Istoria este un teatru al luptelor 

nesfârşite pentru cucerirea bogăţiilor unor 
ţări şi subjugarea unor popoare de către 
altele. Este deplorabil faptul că până acum 
nu s-au tras învăţămintele de rigoare. 
Omenirea nu recunoaşte zădărnicia 
eforturilor de cucerire care nu se soldează 
decât cu imense pierderi umane şi 
materiale, rămânând la adevărul că orice 
cucerire pregăteşte premisele recuceririi, 
răzbunării şi distrugerii reciproce. 
Iraţionalitatea confruntărilor militare 
devine şi mai evidentă în acutizarea 

conflictelor la nivel global. Multiplicarea 
conflictelor în epoca post-Război Rece a 
generat o psihoză universal generalizată, 
manifestată adeseori prin exagerări şocante 
sau predicţii apocaliptice plasate în rol de  
explicaţii pertinente la realităţile dure pe 
care le traversăm.  

Interesele generale ale umanităţii de 
a asigura supravieţuirea speciei şi de a 
realiza sinergia eforturilor de cooperare 
internaţională devin prioritare. 
Mentalitatea şi comportamentul oamenilor 
cu îndelungată experienţă în arta dominării 
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nu se pot schimba dintr-odată. Unele 
interese de moment, orgoliile şi ambiţiile 
de dominaţie, tendinţele de perpetuare a 
practicilor trecutului de impunere a 
regulilor jocului în relaţiile interstatale mai 
eclipsează, astăzi, interesele generale şi de 
viitor ale omenirii.  

Promovând noi organoane şi 
metode de dezvoltare durabilă, 
comunitatea mondială contemporană 
conştientizează că o caracteristică esenţială 
a activităţii umane  îi revine securităţii: 
persoanei, în particular, societăţii, statului 
şi civilizaţiei, în general. Concepţia 
securităţii luată în ansamblu, potrivit 
imperativelor dezvoltării durabile, necesită 
o analiză şi o definire aprofundată. Fireşte, 
pot exista mai multe definiţii ale noţiunii 
de securitate, important e să accentuăm 
latura pe care dorim să i-o dezvăluim. 
Dintre multiplele definiţii şi accepţiuni 
existente cu privire la securitate, se impun 
opiniile savanţilor G.I. Marciuk şi K.I. 
Kondratiev, care consideră că, în sensul 
larg al cuvântului, securitatea trebuie 
înţeleasă ca “însuşirea de a se opune 
pericolelor pentru viaţa, sănătatea, 
bunăstarea şi principalele drepturi ale 
omului; pericolelor pentru resursele de 
importanţă vitală, precum şi capacitatea 
oamenilor de a se adapta la condiţiile 
modificate”1. 

Un criteriu ar putea fi securitatea 
intereselor vitale ale indivizilor sau ale 
comunităţii. Aici, obiectul de ocrotire nu 
este omul (individul), cetăţeanul sau 
poporul, nici statul sau sociumul, ci 
interesele acestora, care nu întotdeauna pot 
fi evaluate obiectiv de practica socială şi de 
ştiinţă. Importanţa lor constă în excluderea 
ameninţării. De aceea, siguranţa 
(securitatea) este, în general, o situaţie în 
care cineva nu este urmărit de vreun 
pericol sau ameninţat de altcineva2. 

                                                 
1 Marchuk G. I., Kondrat'ev K. Ja., Prioritety 
global'noj jekologii, Nauka, Moskva, 1992, p.6. 
2 Teodor Ţîrdea, Securitatea ca noţiune 
fundamentală a noosferologiei, în Progresul 
tehnico-ştiinţific, Bioetica şi Medicina: probleme de 
existenţă umană. Materialele Conferinţei a VI-a 
ştiinţifice internaţionale. 25-26 aprilie, 2001. 
Chişinău, 2001, pp.20-23. 

Cu alte cuvinte, noţiunea de 
securitate marchează o situaţie în care 
lipseşte pericolul. Barry Buzan, în lucrarea 
sa „Popoarele, statele şi teama”, 
menţionează un cadru larg al securităţii. 
„Scopul meu este de a delimita termenul 
conceptului, identificîndu-i atât trăsăturile 
generale, cât şi particularităţile evidente. O 
astfel de hartă va releva nu doar costurile 
operării cu un concept îngust de securitate, 
ci şi avantajul de a accepta încercarea de a 
aplica o perspectivă mai largă”3. 

Căutarea unui obiect de referinţă al 
securităţii merge alături de cea a condiţiilor 
ei necesare. Ajungem la concluzia că se 
pot obţine mai multe obiecte de referinţă 
potenţială. Aceste obiecte ale securităţii se 
multiplică nu doar prin creşterea numărului 
de membri ai societăţii, ci şi pe măsură ce 
coborâm de la nivelul statului la cel 
individual sau urcăm dincolo de el, la 
nivelul unei societăţi integrale. Întrucât 
protejarea nici unui obiect de referinţă sau 
nivel nu poate fi obţinută izolat de 
celelalte, siguranţa fiecăruia devine, în 
parte, o condiţie pentru securitatea tuturor. 

În căutarea securităţii, statul şi 
societatea sunt uneori în armonie, alteori în 
opoziţie unul cu altul. Linia de fond se 
referă la supravieţuire, dar include, în mod 
raţional, şi o gamă consistentă de 
preocupări legate de condiţiile de viaţă. 
Una dintre dificultăţi este stabilirea exactă 
a locului de transformare a acestor 
preocupări, într-o parte a incertitudinilor 
vieţii cotidiene. Important este să  
menţionăm că securitatea se referă, în 
primul rând, la soarta colectivităţilor 
umane şi abia în al doilea rând la fiinţa 
umană individuală. “Cum unele ameninţări 
militare, ecologice afectează condiţiile de 
supravieţuire ale întregii planete, există de 
asemenea un sens important în care 
securitatea se aplică colectivităţii, 
umanităţii în întregul ei”4. Mediul de 
securitate s-a schimbat ca urmare a 
escaladării ameninţărilor de tip asimetric 
asociate cu terorismul şi ca urmare a 

                                                 
3 Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama, Editura 
Cartier, Chişinău, 2002, pp.31-32. 
4 Ibidem, p.31-32. 
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necesităţii de a introduce stabilitate în 
regiuni strategice în care există conflicte. 

La fiecare etapă a dezvoltării sale, 
societatea a tins spre asigurarea securităţii. 
Această problemă s-a reglat dintotdeauna 
în baza coevoluţiei ştihinice a dezvoltării 
socionaturale. E ştiut faptul că 
globalizarea, informatizarea, criza 
antropoecologică planetară etc., ne impun 
în proporţii regionale şi terrestre spre 
transformări radicale, ba chiar cruciale în 
spaţiul social. Direcţii importante în 
obţinerea şi menţinerea securităţii globale 
sunt: dezarmarea şi controlul înarmării, 
protejarea mediului ambiant, asistenţa 
progresului economic şi social în ţările 
dezvoltate, politica demografică efectivă, 
lupta cu terorismul, prevenirea şi 
rezolvarea conflictelor etno-politice, 
păstrarea varietăţii culturale, respectarea 
drepturilor omului, folosirea raţională a 
resurselor naturale etc. Pentru ca viaţa 
umană şi formele ei sociale să nu 
degradeze, s-a înaintat un program de 
activitate comună (global) în constituirea 
unei dezvoltări durabile. Se are în vedere 
schimbarea mentalităţii şi activităţii 
întregii omeniri1. Primul pas concret nu 
ţine de interesele materiale sau de ideile 
utopice, ci de conştientizarea pericolelor 
globale ce ameninţă întreaga planetă. Rolul 
securităţii se manifestă prin tendinţa 
obţineii stabilităţii globale în mecanismul 
dezvoltării durabile şi sporirii forţei 
intelectuale. 

Problemele de securitate ale 
prezentului, chiar dacă nu mai păstrează o 
legătură cu trecutul, mai mult sau mai 
puţin îndepărtat, se cer formulate şi 
soluţionate prin prisma viitorului. 
“Securitatea globală şi conflictele 
regionale, alianţele şi securitatea 
continentului, rolul parteneriatului 
transatlantic în noua arhitectură şi 
securitate, divizibilitate sau 
indivizibilitatea securităţii pe continent, 
sferele de influenţă sau democratizarea 
procesului de realizare în Europa, toate 
                                                 
1 A.L. Safonov, A.D. Orlov Konceptual'nye 
problemy teorii jetnosa v kontekste globalizacii, în 
„Alma mater: Vestnik vysshej shkoly”, nr.2/2012, 
pp.17-21. 

aceste teme îşi aşteaptă soluţiile elaborate 
întru-un spirit nou, de vocaţie europeană”2. 
Astfel, pe o agendă mai încărcată decât s-
ar fi aşteptat cineva, la problemele 
securităţii se adaugă riscurile 
neconvenţionale rezultate din dezagregarea 
marilor structuri militare ale perioadei 
războiului rece, din prăbuşirile politice, 
economice, sociale şi chiar statale în 
societăţile supuse tensiunilor schimbării 
radicale şi bruşte, circulaţia scăpată de sub 
control a materialelor şi tehnologiilor de 
distrugere în masă, dezastrele ecologice 
etc. 

Dezvoltarea societăţii în condiţia 
securităţii globale poate fi obţinută sub 
aspect bioetic. Bioetica, ca o nouă formă 
morală de organizare socială şi de 
reglementare a activităţii vitale a 
individului, în raport cu biosfera, 
examinează omul în toată complexitatea 
relaţiilor lui socioculturale şi naturale, în 
unitatea diverselor trepte de realizare a 
acestora. Ea integrează aceste stadii, 
creând o concepţie unică sistemică şi un 
model de umanism de o valoare reală, 
adică cu toate aspectele lui, în primul rând 
al asigurării existenţei umane.  

Umanizarea vieţii de azi, a 
sociumului în genere este „aprovizionată” 
din contul utilizării în special a principiilor 
şi imperativelor fundamentale ale 
bioeticii3. Concretizarea cerinţelor şi 
normelor eticii biologice globale permite 
comunităţii umane să socializeze noile 
generaţii într-un spirit moral, tolerant şi 
responsabil, într-un spirit de stimă faţă de 
diverse popoare, naţiuni şi confesii, faţă de 
diferite state şi regiuni ale lumii. 

În procesul de implicare a unei noi 
viziuni de Demnitate umană în ştiinţa 

                                                 
2 Victor Bobiuc, Securitatea României o 
perspectivă europeană, în Strategii XXI. 
Viitorologie. Geopolitică. Strategii operaţionale, 
Bucureşti, 1997, nr. 2, p. 21-22. 
3 Teodor Ţîrdea, Unitatea bioetizării şi 
noosferizării sociumului – imperativul cheie în 
strategia de supravieţuire a omenirii, în 
Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică. Conferinţă 
ştiinţifică interuniversitară. Materialele 
comunicărilor ştiinţifice. 5 aprilie 2006. Chişinău, 
2006, pp. 8- 21. 
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militară impun extinderea eticii tradiţionale 
până la una de bioetică, deci pun la ordinea 
zilei tranziţia în ştiinţă, în activitatea 
practică a omului, de la principiul 
antropocentrist la cel biosferocentrist. 
Acest act nu este o ambiţie a savanţilor, ci 
o cerinţă a dezvoltării civilizaţiei în epoca 
tehnologiilor globale, acutizării 
problemelor antropoecologice în condiţiile 
societăţii tehnologizate şi tehnicizate.  
 La etapele iniţiale ale evoluţiei 
omenirii, morala reglementa doar relaţiile 
dintre indivizi. Acest proces se desfăşura 
prin intermediul Decalogului (cele 10 
porunci). Dezvoltarea ulterioară a 
civilizaţiei ţinea de noi interacţiuni cu 
precădere a omului cu sociumul. Aceste 
relaţii morale se ajustau în baza Regulii de 
Aur. Ca urmare individul se socializa, se 
integra în societate. Actualmente e nevoie 
de o nouă etică, de o etică care se stabileşte 
în conformitate cu atitudinea morală a 
omului faţă de biosferă în linii generale. 
Suntem martorii desfăşurării etapei a III-a 
în dezvoltarea eticii – bioetica. Extinderea 
eticii până la vietate face posibilă şi 
necesară o interpretare aparte a Demnităţii 
umane.  
 Convingere: Accept bine că 
supravieţuirea şi dezvoltarea (culturală şi 
biologică) a omenirii,  în viitor,  depinde  
de activitatea şi de  planurile actuale ale 
omului. Obligaţie: Voi încerca să-mi 
trăiesc propria viaţă şi să influenţez viaţa 
altor oameni pentru a asigura evoluţia în 
direcţia unei lumi mai bune pentru 
generaţiile viitoare. Voi evita acţiunile care 
ar putea pune în pericol viitorul acestora”1. 

Se înregistrează tot mai multe 
studii, analize teoretice şi luări de poziţie 
în legătură cu problemele globale şi 
posibilele căi de soluţionare a acestora. Ele 
exprimă îngrijorarea reală a unor cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice, ca şi ale 
factorilor de decizie politică, faţă de 
amploarea problemelor cu caracter 
exploziv, care se acumulează continuu, 
constituind un real pericol pentru echilibrul 
                                                 
1 Teodor Ţîrdea, Viorica Leancă, Intelectul social 
din perspectiva supravieţuirii. Chişinău, 2008, pp. 
83-84. 
 

mondial, pentru viaţa popoarelor, pentru 
soarta civilizaţiei şi degradarea ei 
intelectuală şi provocarea conflictelor 
armate. 

Cauze cu influenţă negativă asupra 
societăţii: 
- dezinformarea; 
- regimurile totalitare; 
- războaiele (conflictele); 
- crizele (ecologice, economice, 
demografice etc.); 
- pesimismul. 

Dezorientarea în continuitatea 
evoluţiei umane poate aduce numai 
violenţă şi terorism. Acesta este rezultatul 
unei reacţii normale a noii generaţii ce 
creşte într-o atmosferă dezechilibrată unde 
lupta, puterea şi înarmarea sporeşte. Cu 
tempou rapid, mai ales în mediul “lumii a 
treia”, se răspîndeşte sărăcia, legată direct 
de posibilităţile răspândirii unui dezacord 
intersocial. Neavând condiţii 
corespunzătoare de existenţă, omul începe, 
inconştient, să preţuiască mai mult partea 
materială, ceea ce-l conduc spre 
autodistrugere. 

Prevenirea unui nou război şi 
salvgardarea păcii, consecinţele cursei 
iraţionale a înarmărilor, pericolul 
declanşării unui cataclism nuclear suscită 
îngrijorarea omenirii, înaintând problema 
centrală a supravieţuirii. Societatea 
contemporană se caracterizează prin 
dimensiuni dramatice de agravarea 
conflictului intersocial până la conflictele 
armate. Responsabilitatea de a proteja se 
rezumă la trei tipuri de conflicte: genocid, 
crime de război şi crime împotriva 
umanităţii. Ele reprezintă infracţiuni în 
sistemul legislativ. Pentru a concepe 
noţiunea de responsabilitate în context 
bioetic necesită o explicare a ei.  

Responsabilitatea este o valoare. O 
valoare construita prin educaţie şi 
conştientizare. Responsabilitatea crează şi 
conturează o viziune şi un viitor pentru 
fiecare din noi. A crede e un lucru 
important în a aduce un plus în oameni 
spre mobilizare spre acţiune durabilă. 
Bioetica joaca rolul fundamental în 
inducerea acestei valori prin simboluri şi 
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instrumente solide de manifestare a unei 
atitudini pozitive. 

Totul porneşte de la principii, 
valori, culturi şi credinţe îmbunătăţite în 
fiecare context de viaţă, lucruri simple şi 
mărunte care genereaza impact global. 
Responsabilitatea socială e un angajament 
spre o stare mai bună a unei individualitaţi 
sau comunităţi de a depăşi cu succes 
obstacolele conflictuale ce apar în 
societate. 

Educaţia moral-civică este 
dimensiunea cea mai complexă şi mai 
importantă a societăţii, deoarece vizează 
cultivarea virtuţilor morale în corelaţie cu 
capacităţile de înţelegere şi aplicare a 
principiilor valorice de respectare şi 
promovare a drepturilor omului, de 
participare demnă, activă şi creativă la 
construcţia propriei vieţi şi a celei sociale. 
Cu toate acestea, dintre problemele cu care 
se confruntă astăzi societatea, beneficiază 
de o atenţie sporită doar cele economice, 
altele fiind, practic, neglijate.  
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Promovarea imaginii - componentă 
esențială a diplomației publice a 
Republicii Moldova 

În conformitate cu cercetările din 
cadrul științelor politice, statele mici, 
inclusiv și Republica Moldova sunt state 
cu resurse limitate şi, prin urmare, 
diplomația lor are o sferă limitată de 
acţiune. O provocare majoră pentru statele 
mici, din momentul în care devin 
independente, este de a fi recunoscute de 
către restul lumii, de oarece, de cele mai 
multe ori lipsesc informaţiile despre ele ori 
acestea au la bază stereotipuri din 
perioadele anterioare. Din această cauză, 
activitățile lor din domeniul diplomaţiei 
publice sunt direcţionate spre unele 
domenii sau ţări importante pentru politica 
lor externă.   

În promovarea diplomaţiei lor 
publice, statele mici, spre deosebire de 

marile puteri, se confruntă cu un set de 
provocări. Joseph Batora, unul dintre 
practicienii americani ai diplomaţiei 
publice menţiona: „O mare putere va fi 
obiectul unor discuţii şi controverse 
indiferent de ceea ce face. Statele mici nu 
intră în discuţii publice la nivel mondial, 
decât  în situaţii de criză. Este regretabil, 
dar acestea par a fi evenimentele care atrag 
atenţia mass-mediei globale şi interesul 
opiniei publice mondiale”. S-ar părea că 
din acest motiv, statele mici au nevoie de 
programe de diplomaţie publică, la fel ca și 
marile puteri1. Fosta ambasadoare a SUA 
în Republica Moldova, Smith P.H. 
continuă aceeași idee „diplomaţia publică a 

                                                 
1 Jozef Bátora, Multistakeholder Public Diplomacy 
of  Small and Medium-Sized States: Norway and 
Canada Compared, p. 4,  la 
http://www.diplomacy.edu/Conferences/MSD/pape
rs/batora.pdf (12.03.2014)  
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statelor mici trebuie să fie axată pe 
explicarea poziţiile şi aspiraţiile lor nu doar 
în situații de criză”1.  

Așadar, principala provocare pentru 
statele mici, a căror dezavantaje principale 
sunt: dimensiunea mică, resurse financiare 
limitate și interesul scăzut pentru politica 
lor externă2,  este concurenţa pentru a 
atrage atenţia opiniei publice mondiale. 
Statele mici se confruntă cu dificultăţi 
deosebit de mari în realizarea diplomaţiei 
lor publice mai ales în statele mari, 
deoarece cetăţenii acestora cunosc puţine 
despre ele şi mai ales sunt puţin motivaţi să 
cunoască mai mult.  Statele mici captează 
atenţia mass-mediei internaționale în 
contextul unor evenimente singulare (cum 
ar fi alegerile), crizele politice  sau 
catastrofele. Din această cauză, nu este 
deloc surprinzător faptul că aceste state îşi 
orientează diplomaţia publică spre statele 
aflate în imediata apropiere3, dezvoltând în 
primul rând relaţii cu diaspora din ţările 
învecinate dar şi cu cetăţenii proprii plecaţi 
în Occident, sau cooperează la nivel 
regional pentru a-şi promova limba şi 
cultura. Diplomaţia publică este totuși doar 
una dintr-o gamă largă de tehnici utilizate 
de statele mici pentru a-şi promova 
imaginea, ei i se alătură diverse practici de 
public relations, de branding de ţară sau de 
diplomaţie culturală. 4  

Lipsa caracteristicilor speciale ale 
diplomaţiei publice indică faptul că nu 
există obstacole fundamentale pentru ca 
statele mici să desfăşurare cu succes 
activităţi de diplomaţie publică.  Realizarea 
acestora necesită modificări în cadrul 
                                                 
1 Pamela Smith, Public Diplomacy, paper presented 
to the International Conference on Modern 
Diplomacy, February 12-15, Malta,1998, p. 3, la 
http://www.diplomacy.edu/resources/general/public
-diplomacy (o7.04.2014) 
2 Gyorgy Szondi, Central and Eastern European 
Public Diplomacy: A Transitional Perspective on 
National Reputation Management, ”Routledge 
Handbook of Public Diplomacy”, Routledge, New 
York, 2009, p. 292 
3 Ivaylo Iaydjiev, Searching for Influence and 
Persuasion in Network- Oriented Public 
Diplomacy: What Role for “Small States”?, p. 57, 
la  http://www.exchangediplomacy.com/archives 
(23.03.2013)  
4 Gyorgy Szondi, Op. cit., p. 295 

mecanismelor instituționale de realizare a 
politicii externe, care ar implica un schimb 
mai eficient de cunoştinţe și ar stimula 
creativitatea diplomaţilor ce ar trebui să 
colaboreze cu actori non-statali, în special 
cu ONG-uri.   

Diferenţa dintre diplomaţie publică 
a marilor puteri şi a statelor mici şi mijlocii 
este legată de misiunea acesteea. În timp ce 
eforturile  primelor „se concentrează pe 
explicarea şi remodelarea imaginii deja 
existente, eforturile celor din urmă „sunt 
mai mult axate pe captarea atenţiei”. O altă 
diferenţă este legată de volumul mesajelor 
şi imaginilor utilizate. În timp ce imaginile 
şi mesajele marilor puteri au de obicei un 
impact cultural mai larg, statele mici au 
succes în obţinerea unui profil 
internaţional, doar în unele domenii ale 
vieții internaționale. În cele din urmă, o a 
treia diferenţă este legată de ceea ce ar 
putea fi numit legitimitatea acţiunilor de 
diplomație publică. În timp ce marile 
puteri, de obicei, dispun de resurse 
considerabile ale puterii „dure”, iar 
interesele lor naţionale sunt de asemenea 
definite în termeni militari, statale mici au 
reuşit să-şi definească interesul lor 
naţional, axându-se pe dezvoltarea 
elementelor atractive, cum ar fi restabilirea 
imaginii şi obţinerea ajutorului în 
dezvoltarea lor economică5 Obiectivul 
final al activităților de diplomație publică 
este crearea unei imagini pozitive 6 care ar 
aduce beneficii atât pentru politica internă 
cât și cea externă. Atât pentru statele 
mari cât și pentru cele mici, imaginea de 
ţară constituie patrimoniul spiritual al unei 
societăţi prin care aceasta se 
individualizează la scară globală sau 
regională. Imaginea de țară în funcţie de 
coordonatele sale calitative, îi determină 
gradul de notorietate externă, poate să-i 
fortifice sau dimpotrivă să îi diminuează 
prestanţa şi prestigiul pe arena 

                                                 
5 Jozef Bátora, Op. cit., p. 5 
6 Ibrahim Ndoye,  Crafting the Image of Nations in  
Foreign Audiences: How Developing Countries 
Use Public Diplomacy and Public Relations p. 8, la 
http://www.instituteforpr.org/wp-
content/uploads/ImageInForeignAudiences.pdf 
(07.04.2014) 
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internaţională. De asemenea, imaginea de 
țară îi facilitează sau complică relaţiile cu 
organismele mondiale, îi defineşte nivelul 
de previzibilitate în raporturile cu ţările 
partenere. 

 Republica Moldova a devenit 
independent acum 23 de ani, la 27 august 
1991. În primii ani de după declararea 
independenței,  imaginea de ţară a fost 
concepută ca o platformă de depăşire a 
anonimatului internaţional și de 
recunoaștere a independenței sale de 
majoritatea statelor lumii.  Promovarea 
imaginii de ţară a reprezentat acum 23 de 
ani și reprezintă și acum pentru Republica 
Moldova o sarcină politică. Dar crearea 
unei imagini de  ţară este un demers destul 
de dificil care necesită o strânsă 
coordonare a activităţilor și sprijinul 
deţinătorilor de interese direcţi 
(exportatorii), dar şi indirecţi (populaţia 
ţării și comunităţile din diaspora).  

Diplomația publică a Republicii 
Moldova la fel ca și diplomația sa 
tradițională este dependentă de interesele 
sale naționale. Deși procesul de 
definitivare a acestora încă continuă, pe 
parcursul ultimilor 5 ani se remarcă la 
nivel declarativ alături de asigurarea 
bunăstării populației două interese 
naționale: integrarea europeană a 
Republicii Moldova și reintegrarea țării 
prin extinderea competențelor Chișinăului 
și asupra regiunii transnistrene. Actuala 
formă a diplomației publice a Republicii 
Moldova este axată pe realizarea acestor 
două interese naționale. 

Evenimentele din aprilie 2009 au 
impulsionat activitățile  diplomației 
publice moldovenești, intensificând mai 
ales direcția integrării europene și 
reactivând-o pe cea a reintegrării țării. 
După acele evenimente, Republica 
Moldova a început să fie percepută în 
exterior ca un stat care a ridicat o treaptă 
semnificativă în procesul democratizării şi 
europenizării, prin alegerea la guvernare a 
partidelor necomuniste şi a păşit clar şi 
sigur într-o etapă cu ample reforme care o 
rup de trecutul sovietic, pe de altă parte în 
interior imaginea este cu totul alta, 

cetăţenii nu percep evenimentele din 
aprilie 2009 ca o schimbare. 

Republica Moldova nu are o 
imagine bine conturată  la nivel 
internaţional: în unele locuri suntem în 
poziţia de a  nu fi cunoscuţi deloc, ceea ce 
se poate constitui într-un avantaj deoarece 
putem să ne creăm o imagine de la zero aşa 
cum dorim; în  alte locuri imaginea 
Republicii Moldova este negativă, dar sunt 
şi ţări unde avem o imagine pozitivă. 
Punctele forte ale Republicii Moldova în 
procesul de promovare a imaginii sunt: 
vecinătatea de Uniunea Europeană și 
NATO, amplasare geografică favorabilă, 
societate multientnică, patrimoniu cultural 
și un folclor bogat. Din păcate un grad 
foarte înalt al migrării, reducerea și 
îmbătrînirea populației, rata înaltă a 
sărăciei, diferențe mari între sate și orașe, 
salarii mici, nemotivante, conjugate cu 
lipsa alocărilor bugetare pentru 
promovarea imaginii, absența unei instituții 
sau agenții responsabile de promovarea 
imaginii țării, unei strategii clare de 
promovare și situația economică instabilă, 
dependența energetică reprezintă 
impiedimente semnificative în promovarea 
imaginii Republicii Moldova. 
  Succese diplomația publică a 
Republicii Moldova a înregistrat pe 
dimensiunea integrării europene. Având la 
bază ”Strategia deinformare și comunicare 
cu privire la integrarea europeană a 
Republicii Moldova”1, diplomația publică, 
dar și cea tradițională a reușit să prezinte 
Republica Moldova în calitate de stat 
european atractiv cu aspirații puternice de 
a îndeplini toate crieteriile pentru a deveni 
membru a Uniunii Europene. Din păcate, 
s-a uitat de rolul pe care societatea civilă 
trebuie să îl joace în succesul activităților 
de diplomație publică. 

Pentru crearea unei imagini 
puternice de  ţară trebuie  să pornim din 
interiorul ţării, imaginea externă trebuie să 
fie reflecţia imaginii interne. Ori Republica 
Moldova este o ţară a contrastelor, după 
                                                 
1Strategia deinformare și comunicare cu privire la 
integrarea europeană a Republicii Moldova, la 
www.mfa.gov.md/.../Strategia-Informare-si-Co 
(07.04.2014)    
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evenimentele din aprilie 2009 a început să 
fie percepută în exterior ca un stat care a 
ridicat o treaptă semnificativă în procesul 
democratizării şi europenizării, pe de altă 
parte în interior imaginea este cu totul alta, 
cetăţenii nu percep evenimentele din 
aprilie 2009 ca o schimbare. Astfel 
promovarea imaginii Republicii Moldova 
în exterior pare să contravină realităţii 
interne. Republica Moldova continuă să se 
confrunte cu o criză de identitate naţională, 
ceea ce face şi în continuare dificilă 
stabilirea echilibrului între imaginea ţării  
şi identitatea sa naţională.  

 
Mecanisme și practici instituționale de 
realizare a diplomației publice a 
Republicii Moldova: problema 
transnistriană 

Diferendul transnistrean a marcat 
semnificativ evoluţia întregii vieţi  şi 
activităţi din societatea moldovenească, 
prin consecinţele ce au decurs din 
izbucnirea lui şi din rămânerea sa, de peste 
22 de ani, într-o stare în care cei implicaţi 
nu au găsit o soluţie definitivă a 
conflictului.  Catalogat de unii experți ca 
un conflict geostrategic  şi geopolitic1, în 
care sunt interesaţi atât actori statali 
(Republica Moldova, Rusia, Ucraina, 
România), cât şi nonstatali (OSCE, ONU) 
sau conflict politic  şi etnic de alții. Se pare 
că cea mai apropiată de adevăr este 
aprecierea că „problema transnistreană are 
mai curând la origine un conflict 
intercultural, ce a căpătat, după noiembrie 
1989, un tot mai pronunţat caracter de 
conflict geopolitic.”   
 Declararea independenţei de către 
Republica Moldova la 27 august 1991 va 
accentua acest caracter. De regulă, 
conflictele interculturale sunt generate nu 
de apartenenţa la un grup etnic, ci la nişte 
valori culturale comune, specifice unei 
anumite regiuni. În cazul Transnistriei, 
problema era legată de amploarea pe care o 
luaseră în RSSM acţiunile de revenire la 
limba română, ca limbă oficială în stat, şi 
de introducerea grafiei latine.   

                                                 
1 Oleg Serebrean, Va exploda estul. Geopolitica 
spațiului pontic, Dacia, Cluj-Napoca, 1998.   

Pe parcursul anilor deși au fost 
propuse mai multe variante de soluționare 
a diferendului transnistrian nici una nu și-a 
dovedit viabilitea. Planurile de soluționare 
au venit mai ales din afara Republicii 
Moldova, din partea mediatorilor.  

Guvernele conduse de Vlad Filat 
(septembrie 2009 - mai 2013) au plasat 
reintegrarea țării pe locul doi în ordinea 
priorităților după integrarea europeană, iar  
anul 2010 a fost dominat de așa-numita 
„diplomaţia  fotbalului”. În anul 2010  
prim-ministrul  Republicii  Moldova  Vlad  
Filat  s‐a  întâlnit  de  două  ori  în  2010  
cu  Igor Smirnov şi alţi  lideri ai 
autoproclamatei Republici Moldovenești 
Nistrene pe stadionul de 
fotbal de la marginea Tiraspolului.  În 
urma acestor întîlniri neformale a 
fost redeschisă ruta de tren pentru pasageri 
Chişinău – Tiraspol - Odesa.  De asemenea 
s-a propus realizarea mai multor măsuri 
practice ca  redeschiderea  serviciilor  de  
transport  feroviar  a  mărfurilor  
pe teritoriul  Transnistriei  (întreprinderile  
transnistrene  trebuie  să  transporte  
mărfurile pe o rută ocolitoare de 300 km, 
comparativ cu o rută directă de 40 km până
 la portul din Odessa) şi restabilirea conexi
unii  telefonice  directe2.  

În perioada anilor 2010-2011 a fost 
elaborată și ”politica pașilor mici” de 
sporirea a încrederii între cele două maluri 
ale Nistrului. După cum menționează 
Victor Chirilă, din perspectiva Chișinăului 
politica pașilor mici  urma să contribuie la 
dezvoltarea unei cooperări practice cu 
administrația, mediul de afaceri și 
societatea civilă din regiunea 
transnistreană, creând, astfel, premisele 
necesare pentru inițierea negocierilor 
asupra viitorului statut special al 
Transnistriei în cadrul Republicii 
Moldova3. Tiraspolul dinpotrivă consideră  

                                                 
2 Drumuri peste Nistru. Transnistria: Percepțiile 
populației privind soluționarea pașnică a 
conflictului. Raport, Mai 2011, la 
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-
resource/556-routes-across-the-nistru (7.04.2014) 
3 Analiză de Victor Chirilă: Este Transnistria 
Reintegrabilă?, la 
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că Transnistria s-a realizat ca entitate 
politică distinctă, iar acum trebuie să-și 
asigure viabilitatea economică. Din 2012, 
administrația transnistreană insistă ca 
”politica pașilor mici” să se axeze exclusiv 
pe soluționarea problemelor social-
economice ale regiunii, refuzând categoric 
inițierea negocierilor asupra viitorului său 
statut politic.  

„Politica pașilor mici” a adus unele 
realizări, a creat un context favorabil 
pentru organizarea regulată a întâlnirilor în 
formatul 5+2, a favorizat acordul asupra 
agendei și principiile negocierilor, a 
dinamizat dialogul între Guvernul 
Republicii Moldova și administrația 
transnistreană și a contribuit la reluarea 
transportului feroviar marfar prin regiunea 
transnistreană, dar au reapărut și probleme: 
podul peste Nistru de la Gura Bâcului  
pentru transportul local și internațional așa 
și nu a fost deschis, situația școlilor cu 
predarea în grafia latină din regiunea 
transnistreană rămâne în continuare 
incertă, legăturile telefonice directe nu au 
fost reluate etc. Acestea și alte probleme au 
scos în vileag existența unor obiective 
contradictorii în spatele „politicii pașilor 
mici”. 

Autoritățile moldovene sunt 
conștiente de problemele existente, însă, 
consideră că ele vor fi depășite datorită 
procesului de integrare europeană, care va 
spori atractivitatea Republicii Moldova 
pentru regiunea transnistreană. În prezent, 
guvernul Iurie Leancă a plasat problema 
transnistreană pe locul șapte în cadrul 
priorităților Guvernului, considerându-se 
că nu este necesară elaborarea unei 
strategii privind reintegrarea regiunii 
transnistrene, accentul fiind pus pe 
soluționarea problemelor în cadrul 
negocierilor în formatul 5+2 și crearea 
premizelor de reintegrare a regiunii 
transnistrene în spațiul economic, 
informațional, politic și cultural al 
Republicii Moldova și promovarea 

                                                                       
http://www.ape.md/print.php?l=ro&idc=152&id=1
926 (07.04.2014) 

măsurilor de încredere între populația de 
pe cele două maluri ale Nistrului1.  

Diplomația publică a Republicii 
Moldova orientată spre soluționarea 
problemei transnistrene actualmente se 
desfășoară în conformitate cu strategia de  
consolidare a încrederii. Programul care 
este finanțat de Uniunea Europeană își 
propune ca scop creșterea  încrederii între 
cele două maluri ale Nistrului. Obiectivele 
programului sunt promovarea 
mecanismelor de dialog la nivel tehnic în 
cadrul grupurilor de experţi de pe ambele 
maluri ale Nistrului, promovarea 
dezvoltării societăţii civile din Transnistria 
în parteneriat cu ONG-urile din partea 
dreaptă a Nistrului. Valoarea totală a 
programului „măsuri de consolidare a 
încrederii” este de 13,1 milioane de euro, 
din care 12 milioane sunt oferite de UE, iar 
1,1 milioane de euro de către PNUD. 

Începând cu anul 2010 au început 
să fie implimentate două  proiecte de 
sporire a încrederii între cele două maluri 
ale Nistrului. Cu o finanţare de 1-2 
milioane de euro fiecare, proiectele erau 
destinate unor domenii specifice, care se 
referă la afaceri mici şi mijlocii, formarea 
de formatori în domeniul afacerilor, şi în 
special la protecţia mediului şi reducerea 
cantităţii de pesticide pe teritoriul 
Republicii Moldova.  

Actualmente în realizarea 
diplomației publice pe direcția reintegrării 
țării sunt implicați următorii actori statali: 
Comisia guvernamentală pentru reintegare 
care coordonează politica de reintegrare și 
care nu dispune în prezent de nici o 
strategie și un plan concret de acțiuni(1), 
viceprim-ministrul pentru reintegrare (2) 
Biroul pentru reintegrare (3) și grupurile 
sectoriale de lucru (4). 

 Unul dintre beneficiarii direcți ai 
programului Uniunii Europene privind 
consolidarea încrederii este Biroul pentru 
Reintegrare. Misiunea principală a acestuia 
este promovarea politicii Guvernului de 
reintegrare teritorială, politică, economică 

                                                 
1 Victor Chirilă, Politica de reintegrare a 
Republicii Moldova. Viziune, strategii, mijloace, 
Cartier, Chișinău, 2013, p. 4.  
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şi socială a Republicii Moldova, de a 
desfăşura consultări şi negocieri pentru 
soluţionarea diferendului transnistrean, de 
a elabora cadrul legislativ şi de a acorda 
asistenţa necesară viceprim-ministrului 
responsabil de realizarea politicilor în 
domeniul reintegrării ţării. În scopul  
promovării politicii Guvernului de 
reintegrare teritorială, politică, economică 
şi socială a Republicii Moldova, Biroul 
elaborează şi promovează strategiile, 
planurile şi mecanismele privind 
reglementarea conflictului transnistrean, 
reintegrarea ţării şi dezvoltarea în perioada 
de post-conflict; coordonează activitatea 
autorităţilor administraţiei publice în 
realizarea politicilor de reintegrare 
teritorială, politică, economică şi socială a 
ţării, corelează aceste politici cu acţiunile 
pe plan extern şi cu procesul financiar-
bugetar; colaborează cu misiunile 
diplomatice şi reprezentanţele 
organizaţiilor internaţionale 
interguvernamentale şi neguvernamentale 
în scopul promovării în regiunea 
transnistreană a programelor şi proiectelor 
de dezvoltare şi asistenţă umanitară; 
elaborează şi promovează politica de 
întărire a încrederii şi securităţii în 
contextul procesului de reglementare a 
conflictului transnistrean şi reintegrare a 
ţării; coordonează activitatea grupurilor de 
lucru create în scopul întăririi încrederii şi 
securităţii pe ambele maluri ale Nistrului1.  

Instituțional, tot Biroului îi revine 
misiunea de a stabili şi întreţine relaţii cu 
factorii internaţionali implicaţi în procesul 
de reglementare a conflictului transnistrean 
şi de reintegrare a ţării, cu misiunile 
diplomatice ale altor state, acreditate în 
Republica Moldova, pentru asigurarea unei 
legături interactive în problemele 
reintegrării Republicii Moldova. De 
asemenea, acordă asistenţă viceprim-
ministrului responsabil de reintegrarea 
ţării, care este şi reprezentant politic la 
negocierile şi consultările pentru 
reglementarea conflictului transnistrean şi 

                                                 
1Biroul pentru reintegrare, la 
http://www.gov.md/category.php?l=ro&idc=600(07
.04.14) 

reintegrarea ţării din partea Republicii 
Moldova. Biroul pentru Reintegrare este 
un participant important la procesul de 
negocieri pentru soluţionarea problemei 
transnistrene şi reintegrarea ţării2.  

Ca și în cazul dimensiunii  interne a 
integrării  europene a diplomației publice, 
Republica Moldova a ratat ocazia de a 
elabora, aproba și pune în aplicare o 
politică națională de reintegrare a țării care 
ar fi dotat Republica Moldova cu un set de 
pîrghii de influiență asupra societății din 
regiunea transnistreană (asupra 
moldovenilor, rușilor, ucrainenilor, 
oamenilor de afaceri, lumii academice, 
jurnaliștilor, ONG, tinerilor)3. Componenta 
informațională lipsește aproape cu 
desăvârșire. Populația din regiunea 
transnistreană cunoaște foarte puține, dacă 
nu deloc despre concepția Chișinăului de 
reintegrare a țării, aceasta nefiind pregătită 
pentru o eventuală reintegrare.  

În februarie 2012 Biroul de 
Reintegrare a elaborat proiectul Concepției 
reglementării conflictului transnistrean și 
reintegrării Republicii Moldova. Acest 
proiect alături de originea și caracterul 
conflictului, importanța reglementării, 
obiectivele și mecanismele reglementării 
menționa și rolul și societății civile. 
Proiectul care este unul destul de bun așa și 
nu a fost încă adoptat. 

 Una dintre caracteristicile 
diplomaţiei publică ca o sferă de activitate 
a politicii externe este cooperarea actorilor 
statali cu actorii nestatali. Interacţiunea cu 
societăţile civile din alte state, presupune 
că cel puţin unul dintre actorii acestei 
interacţiuni nu este statal ci vine din cadrul 
societăţii civile. În practică, acest lucru 
înseamnă că în activităţile de diplomaţie 
publică sunt implicaţi oameni de afaceri 
străini, jurnalişti, persoane din mediul 
academic, organizaţii neguvernamentale, 
precum şi numeroase alte categorii de 
actori. Aceşti actori participă în procesul 
politicii externe deja de câteva decenii, dar 

                                                 
2 Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
Biroului pentru reintegrare, la 
cancelaria.gov.md/.../Regulament_Birou_Reinte 
 (07.04.14) 
3 Victor Chirilă, Op. cit.,  p. 7. 
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dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor 
informaţionale şi a mijloacelor de 
informare le-a conferit o influenţă mai 
mare în cadrul activităţilor de diplomaţie 
publică. În plus, contextul de comunicare 
s-a schimbat: în epoca Internetului, orice 
actor poate participa în comunicarea la 
nivel mondial, jucând astfel un anumit rol 
în diplomaţia publică.  
  În lipsa unei concepții naționale de 
reglementare a conflictului transnistrean și 
reintegrării țării, alături de actorii statali 
implicați  în realizarea activităților de 
diplomație publică a Republicii Moldova 
orientate spere soluționarea diferendului 
transnistrean se regăsesc și organizații  
non-guvernamentale. Prima nominalizată 
este Institutul de Politici Publice (IPP)1, 
care are ca misiune de a contribui la 
dezvoltarea în Republica Moldova a unei 
societăți deschise, participatorii, bazată pe 
valori democratice. Problematica 
conflictului transnistrean este una 
prioritară pe agenda IPP, periodic această 
organizație vine cu analize detaliate 
inclusiv a situației din raioanele de est a 
Republicii Moldova.  Institutul de Politici 
Publice este parte componentă a 
Consiliului Naţional pentru Participare 
(CNP)  creat la iniţiativa Guvernului 
Republicii Moldova în 2010. În calitate de 
organ consultativ CNP are ca misiune de a 
contribui la adoptarea deciziilor de politici 
publice care să răspundă intereselor 
societăţii. Din componenţa CNP fac parte 
30 de reprezentanţi ai societăţii civile, 
câteva dintre ele realizează cercetări și 
analize privind situația din raioanele de est 
ale Republicii Moldova: IPP, Idis 
„Viitorul”, Expert group, etc. 
  Un alt actor non-guvernamental 
activ care participă la realizarea acestei 
dimensiuni a diplomației publice, acordând 
o atenție deosebită factorului uman este 
organizația   non-profit Credo2. Fondată 
încă în 1999, Credo are ca direcții 
prioritare de acțiune drepturile omului și 
democratizarea societății cvile. Între anii 

                                                 
1Institutul de Politici Publice, la  
http://www.ipp.md/ (7.04.2014)  
2 Credo, la http://old.credo.md/ (7.04.2014)  

2011-2012, această organizație a organizat 
propria cercetare în domeniul  consolidării 
măsurilor pentru promovarea democrației 
și drepturilor omului în stânga Nistrului 
Republicii Moldova”. Cercetarea a fost 
parte a unui  proiect finanțat de Uniunea 
Europeană și a inclus elaborarea studiilor 
sociologice al percepțiilor umane ale 
comunităților malului sting al Nistrului, cât 
și evidențierea sitiației drepturilor omului 
în regiunea Transnistreană. 
 Alături de Credo, Asociaţia Promo-
Lex3 de asemenea are ca misiune apărarea 
drepturilor omului. Creată în  2002 de către 
un grup de tineri apărători ai drepturilor 
omului, actualmente își propune să 
contribuie la dezvoltarea democrației în 
Republica Moldova, înclusiv în regiunea 
transnistreană și monitorizarea proceselor 
democratice și consolidare a societății 
civile. În 2013 Promo–Lex a publicat 
„Justiția Juvenilă. Situația din regiunea 
transnistreană a Moldovei în raport cu 
standardele internaționale” și „Tortura și 
relele tratamente în Republica Moldova, 
inclusiv în regiunea transnistreană: 
probleme asumate și responsabilități 
eludate”.    
 În anul 2012 când s-au împlinit 20 
de ani de la izbucnirea conflictului armat 
de pe Nistru, societatea civilă a elaborat 
„Memorandumul privind reglemenatarea 
conflictului transnistrean și principiile 
fundamentale de organizare a statului 
Republica Moldova”4, în care au fost 
formulate nu doar principiile de bază a 
reglementării, menționându-se că 
„soluționarea politică a conflictului 
transnistrean trebuie să consolideze 
opțiunea strategică de integrare europeană 
a Republicii Moldova” iar integritatea și 
funcționalitatea statului Republica 
Moldova presupune lichidarea Zonei de 
securitate.  

                                                 
3 Asociaţia Promo-Lex, la 
http://www.promolex.md/ (07.04.2014) 
4Memorandumul privind reglemenatarea 
conflictului transnistrean și principiile 
fundamentale de organizare a statului Republica 
Moldova, la 
www.promolex.md/.../ro/doc_1355479076.pdf  
(07.04.14) 
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Un an mai târziu a fost elaborat un 
alt document „Declaraţia reprezentanţilor 
societăţii civile cu privire la evoluţia 
situaţiei în raioanele de est ale Republicii 
Moldova”1, având ca semnatare CNP, 
CREDO, IPP, IESPM, APE, care a  
confirmat relația diferendul transnistrean- 
integrarea europeană a Republicii 
Moldova.     
 Unul dintre semnatarii acestui 
document - Asociația de Politică Externă2 
este una dintre principalele „think tank – 
uri” din Moldova pe domeniul politicii 
externe care îşi propune să susţină procesul 
de europenizare, integrare în Uniunea 
Europeană şi soluţionare a problematicii 
transnistrene. Asociația a fost înfiinţată în 
2003 de către un grup de experţi bine 
cunoscuţi, personalităţi publice şi fost 
oficiali şi diplomaţi de rang înalt care au 
decis, în acest fel, să contribuie prin 
intermediul expertizei şi experienţei lor la 
o analiză cuprinzătoare a opţiunilor de 
politică externă a Republicii Moldova 
precum şi la formularea unei politici 
externe eficiente. Începând cu septembrie 
2006 Asociaţia pentru Politică Externă din 
Moldova (APE) a realizat programul 
„Dialoguri Transnistrene”, în cadrul căruia 
au fost organizate un şir de activităţi la 
care au participat reprezentanţi ai societăţii 
civile şi mişcărilor social-politice, jurnalişti 
şi experţi de pe ambele maluri ale 
Nistrului. De asemenea, au fost organizate 
trei conferinţe internaţionale, iar un număr 
de participanţi au vizitat Bruxelles-ul unde 
au avut posibilitatea sa se familiarizeze cu 
activitatea principalelor instituţii europene. 
Pornind de la experienţa deja acumulată, la 
9 august 2010 APE a început a doua fază a 
implementării programului „Dialoguri 
Transnistrene”, în parteneriat cu Asociaţia 
Cercetătorilor Politici Independenţi din 
Transnistria, Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare (SIDA), Ambasada Finlandei la 
Bucureşti şi Ambasada Marii Britanii în 

                                                 
1 Declaraţia reprezentanţilor societăţii civile cu 
privire la evoluţia situaţiei în raioanele de est ale 
Republicii Moldova, la  
www.infoprut.ro/.../declarația-societații-civile-c...  
2Asociația de Politică Externă la 
http://www.ape.md (07.04.2014)  

Republica Moldova. Accentul principal a 
fost pus pe facilitarea cooperării sectoriale 
între cele două maluri ale Nistrului, 
contribuind astfel la întărire a încrederii 
între Chişinău şi Tiraspol. Pe parcursul 
implementării proiectului, au fost 
organizate întâlniri cu reprezentaţi ai  
mediului de afaceri, finanţe, media, 
autorităţi locale, mişcări şi formaţiuni 
social-politice.      
 Idis „Viitorul” reprezintă o 
instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă 
publică, care activează pe o serie de 
domenii legate de: analiză economică, 
guvernare, cercetare politică, planificare 
strategică şi management al 
cunoştinţelor.  Institutul activează în 
calitate de platformă comună care reuneşte 
tineri intelectuali, preocupaţi de succesul 
tranziţiei spre economia de piaţă şi 
societatea deschisă în Republica Moldova. 
 Misiunea Idis este de a contribui la 
consolidarea unui mediu favorabil 
schimbărilor democratice în Republica 
Moldova, întăririi unor centre de reflecţie 
şi sinteză pe problemele vitale ale tranziţiei 
politice, sociale şi economice; încurajării 
reformei sistemului de administraţie 
publică locală şi regională, încetăţenirii 
normelor democratice şi a statului de drept 
în condiţiile unei societăţi civile în 
creştere, în care cetăţenii acţionează 
voluntar şi conştient pentru a-şi exprima 
propriile interese, pentru a avea acces liber 
la informaţii şi pentru a atinge obiectivele 
pe care le-au stabilit3.   
 Republica Moldova speră că 
apropierea sa de Uniunea Europeană, care 
implică o zonă de liber schimb, un regim 
fără vize și o democrație și prosperitate 
îmbunătățită, o va face mai atractivă pentru 
locuitorii din Transnistria. Atractivitatea 
este într-adevăr o condiție necesară pentru 
soluționarera conflictului, dar nu este 
singura. Nicu Popescu și Litra consideră că 
trebuie luate măsuri de consolidare a 
încrederii prin: creșterea contactelor dintre 
oameni. Legături de tren, telefonice, 
contacte cu mass-media cât și proiecte care 
ar contribui la dezvoltarea  economică și 

                                                 
3 Idis ”Viitorul” , la http://viitorul.org/ 
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interdependența. Alfel zis procesul de 
reintegrare trebuie să fie unul de jos în sus, 
astfel sporind șansele pentru a găsi o 
soluție durabilă1. Atractivitatea Republicii 
Moldova ar trebui să fie una cât mai 
vizibilă pentru locuitorii din Transnistria, 
prioritate ar trebui acordată zonelor 
adiacente frontierei administrative cu 
Tranistria. Nicu Popescu și Litra consideră 
că trebuie create locuri de muncă în orașe 
și sate ca Rezina sau Varnița. Uniunea 
Europeană trebuie să acorde proiecte prin 
care cetățenii simpli resimt beneficiile 
acestei colaborări. Imaginea Republicii 
Moldova depinde de nivelul de viață, ceea 
ce presupune îmbunătățiri concrete și 
vizibile a modului de viață pe malul drept. 
Din iulie 2013, Idis ”Viitorul” a lansat 
publicația ”Realități Nistrene”care ca parte 
a proiectului ”Strengthening Civil Society 
Involvement in the Trannsitria Conflict 
Sattlement process” și-a propus să 
monitorizeze cadrul de negocieri și 
”fenomenele complexe”, de a stimula 
dezbaterile pe teme actuale pentru cetățenii 
de pe ambele maluri ale Nistrului și de a le 
aduce la cunoștința autorităților.  

Victor Chirilă, expert la APE 
consideră că în Republica Moldova trebuie 
elaborată o amplă politică  de reintegrare 
care ar cuprinde toate domeniile de 
activitate și ar fi destinată susținerii 
cetățenilor simpli, comunității de afaceri, 
lumii culturale, lumii academice și 
societății civile. Această politică ar trebui 
să se desfășoare concomitent cu 
negocierile politice și să aibă ca subiecți 
toate instituțiile statului, cele  mai 
importante resurse mass-media, 
comunitatea de afaceri și societatea civilă. 

 Toți acești actori trebuie să fie 
implicați într-un efort comun, constant și 
coordonat de comunicare/cooperare cu 
cetățenii  Republicii Moldova din stânga 
Nistrului. Comunicarea cu societatea din 
regiunea transnistreană trebuie să fie 
multidimensională și independentă de cea 

                                                 
1 Nicu Popescu, Leonid Litra, Transnistria:  
o reintegrare treptata, ”Policy Brief”, 2012 
p. 12, la 
soros.md/files/publications/.../Policy%20Brief_13_r
o_ru_PRINT.pdf  (07.04.2014) 

oficială. O schemă a diplomației publice 
inspirată din schema lui J. Nye2 a 
Republicii Moldova orientată spre 
soluționarea problemei transnitrene ar arăta 
în felul următor. 

 
Figura 1. Schema diplomației 

publice a Republicii Moldova (problema 
transnistreană) 

 
 

În această schemă G1- conducerea 
Republicii Moldova, iar G2- conducerea 
autoproclamatei Republici Moldovenești 
Nistrene, ambii actori fiind implicați în 
procesul de negociere în formatul 5 plus 2, 
o influiență considerabilă asupra căruia 
exercită ceilalți actori ai procesului de 
negociere- OI-opinia  internațională 
(mediatorii: Federația Rusă, Ucraina, 
OSCE și observatorii: Uniunea Europeană 
și Statele Unite ale Americii). Paralel cu 
procesul de negocieri trebuie să se 
desfășoare interacțiuni atât între cetățenii 
malului drept (S 1) și cetățenii malului 
stâng (S2) cât și între conducerea 
Republicii Moldova(G1) și cetățenii 
malului stâng(S2). Nu putem trece cu 
vederea influiența pe care G1 și G2 o are 
asupra propriilor cetățeni.   

Una din condițiile necesare pentru 
buna funcționare a procesului 
comunicare/cooperare, este după părerea 
lui Frank Melloul specialist francez în 
relații publice, dezvoltarea unei relații pe 
termen lung pentru crearea unui context 
favorabil politicilor guvernamentale și care 
obligatoriu trebuie să includă trei 
dimensiuni: 

                                                 
2 Joseph S. Nye, Viitorul Puterii, Polirom, Iași, 
2012, p. 122. 

G 1 G 2 

S1 S2 

OI 
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1. comunicarea cotidiană necesară pentru 
explicarea contextului în care s-au luat 
deciziile în materie de politică internă 
și externă atât cetățenilor de pe malul 
drept cât și stîng al Nistrului. 
Comunicarea este un proces prin care, 
atât  în  lumea animală, cât şi  în 
societăţile umane, se transmit de la un 
receptor la un emiţător informaţii, prin 
intermediul unor semnale sau sisteme 
de semnale.  Acest  proces  implică  o 
interacţiune  şi  are  anumite efecte, 
producând o schimbare. Fie că ne 
referim la comunicarea directă, 
indirectă, multiplă colectivă sau de 
masă, utitatea de bază a comunicării 
este mesajul. Finalitatea procesului de 
comunicare există în măsura  în care 
mesajul codificat de emiţător este 
decodificat şi acceptat de receptor.  

2. comunicarea strategică care dezvoltă 
un ansamblu de teme simple, la fel ca 
în cadrul unei campanie electorală. 
Dacă prima dimensiune se măsoară în 
ore sau zile, a doua se extinde la 
săptămâni, luni și chiar ani. 
   Comunicarea strategică spre 

deosebire de procesul comunicării 
caracterizat mai sus presupune existenţa 
unei relaţii cauză - efect între activităţile de 
comunicare  şi îndeplinirea obiectivelor. 
Aceasta înseamnă că programele de 
comunicare contribuie la realizarea 
activităţilor strategice în manieră 
cuantificabilă. Dacă aplicăm modelul 
comunicării strategice propus de Argenti1 
la activitățile de diplomație publică 
obținem următoarea schemă alcătuită din 4 
variabile.   

                                                 
1 P. A Argenti, Corporate Communication, 
McGraw-Hill/Irwin, New York, 2009. 

  
Figura 2. Schema comunicării 

strategice în cadrul campaniilor de 
diplomație publică 

 
   Prima variabilă a procesului o 

constituie statul care inițiază programul 
de diplomație publică. Acesta are forță 
să comunice și să determine 
credibilitatea sa, folosind diverse 
informații statul își comunecă imaginea 
dorită. Este cu mult mai uşor să se 
comunici cu cei care au o opinie 
favorabilă. Resursele (temporale, 
financiare şi umane) necesare atingerii 
acestor obiective trebuie bine 
determinate și mai ales mesajul trebuie 
creat ţinându-se cont atât de intenţia 
emiţătorului cât  şi de caracteristicile 
audienţei sau receptorilor, cel mai des 
fiind utilizat conceptul de publicul-
țintă. Astfel în momentul analizării 
audienţei, trebuie găsite răpunsuri la 
câteva întrebări: Care este componenţa 
audienţei? Care este numărul 
membrilor? Sunt aceştia interni sau 
externi? Care este pregătirea acestora şi 
care sunt informaţiile de care dispun 
sau au nevoie pentru a putea înţelege  
şi eventual să reacţioneze la mesajul pe 
care îl transmitem? Cum vor interpreta 
aceştia mesajul? Combinarea analizei 
mesajului şi audienţei va permite 
alegerea canalului, de oarece numărul 
de canale de comunicare disponibile în 
prezent este aproape nelimitat.  În 
momentul alegerii canalului de 
transmitere a mesajului trebuie luate în 
calcul  şi alte elemente cum ar fi 
timpul, proximitatea  şi 
confidenţialitatea. 

Mesaj/Informație 

 Decizie asupra 
canalului de 
comunicare. 

Direct sau indirect 
 Structurarea atentă a 

mesajului. 
Statul 

Ce se așteaptă de la 
aceste activități de 
diplomație publică? 
Care sunt resursele 
disponibile? 
Financiare și 
temporale 
Care este 
credibilitatea 
imaginii țării? 

Publicul-țintă 
Cine sunt membrii? 
Ce crede fiecare 
membru despre statul 
respectiv? 
Ce cunoaște fiecare 
membru despre 
subiectul comunicat ? 

Reacția inversă 
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3. Stabilirea relațiilor de durată 
pentru ani sau decenii, prin intermediul 
burselor de studii, seminare, conferințe și 
accesul la sursele mediatice1. 
       Politica reintegrării trebuie să 
conțină instrumente credibile de apărare a 
intereselor cetățenilor Republicii Moldova 
și mai ales de proiectare a influenței și a 
mesajelor în regiunea transnistreană. Orice 
cetățean își dorește un trai decent, prin 
urmarea pentru sporirea atractivității 
malului drept al Nistrului sunt necesare 
identificarea stimulentelor și resursele 
economice, comerciale, financiare și 
fiscale optime pentru încurajarea 
comunității de afaceri din regiune să 
susțină participarea regiunii transnistrene 
la zona de comerț liber aprofundată și 
cuprinzătoare cu UE. De asemenea 
expertul Asociației de Politică Externă,  
Victor Chirilă a propus crearea unui Fond 
Național de Reintegrare resursele cărora 
vor fi destinate pentru susținerea în 
regiunea transnistreană a paturilor social 
vulnerabile, comunității de afaceri, lumii 
academice, studenților, jurnaliștilor, 
societății civile, etc.  
   
Concluzii  

Diplomația publică a Republicii 
Moldova este una caracteristică statelor 
mici. Principala provocare pentru 
diplomația publică a Republicii Moldova 
este concurența pentru a atrage atenția în 
sfera publică la nivel mondial. Din cauza 
dimensiunii mici și a resurselor financiare 
limitatea, componenta principală a 
diplomației  publice a Republicii Moldova 
a fost promovarea imaginii, care în acești 
ani s-a dovedit a fi un demers destul de 
dificil care necesită o coordonare a 
activităților și o implicare a unei 
multitudini de actori : instituții statatale și 
mai ales populația țării și comunitățile de 
diasporă.  

                                                 
1 Frank, Meloull,  Développement de l’influence de 
la France sur la scène internationale, Une 
diplomatie publique à la française, la 
http://directdumas.typepad.fr/files/influence_de_la_
france_sur_la_sc_ne_internationale_f__melloul_oct
_2010.pdf (10. 09. 2012) 

Succese modeste au fost 
înregistrate în dimensiunea internă a 
diplomației publice a Republicii Moldova 
– reglementarea diferendului transnistrean. 
Acest fapt se explică prin lipsa unei 
strategii naționale de reintegrare care  ar 
inlude în primul rând componenta 
informațională și descrierea rolului pe care 
societatea civilă de pe ambele maluri ale 
Nistrului trebuie să îl joace în soluționarea 
diferendului cât și o politică națională 
concretă de crearea a unor spații unice 
(economic, de transport, educațional, 
social, turistic, vamal) între cele două 
maluri. La momentul actual activitățile de 
diplomație publică orientate spre 
reintegrarea țării sunt circumstanțiale și 
fără abordare sistemică. 
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Introducere 
Răsturnarea regimurilor autocratice 

din Tunisia, Egipt și Libia, începând cu 
anul 2011, a reprezentat un eveniment 
marcant pentru aria Orientului Mijlociu și 
pentru întreg spațiul geopolitic al lumii 
arabe care a schimbat spectaculos peisajul 
politic intern al statelor respective, pe de o 
parte, și a dat o nouă perspectivă relațiilor 
politice externe ale țărilor musulmane din 
nordul Africii și Orientul Mijlociu, pe de 
altă parte. Dacă în prima parte a Primăverii 
Arabe ochii specialiștilor în relații 
internationale au fost atent ațintiți asupra 
Egiptului, cel mai populat stat al lumii 
arabe, din perspectiva locului pe care „noul 
Egipt” îl poate juca în geopolitica 

regională, după izbucnirea războiului civil 
din Siria centrul de interes s-a mutat asupra 
acestui stat arab, cunoscându-se influența 
pe care a avut-o regimul de la Damasc în 
plan regional, dar și relațiile tradiționale cu 
Iranul. Spre deosebire de războiul civil din 
Libia, țară mult mai mică din punct de 
vedere al populației și cu o influență mai 
redusă în lumea arabă, războiul civil din 
Siria, dincolo de efectele distructive uriașe 
provocate în această țară, încercă să 
retraseze noi „falii religioase” în spațiul 
geopolitic al lumii arabe, factorul religios 
și cel confesional devenind elemente 
fundamentale pentru taberele combatante. 
În același timp, având în vedere 
poziționarea Siriei de-a lungul timpului în 
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raport cu Israelul și problema palestiniană, 
ca și relațiile tradiționale ale Damascului 
cu puterea de la Kremlin, războiul civil 
sirian a dobândit o miză importantă pentru 
SUA și ceilalți actori statali puternici din 
Occident, din perspectiva potențialului pe 
care acest conflict îl poate avea asupra 
modificării balanței de putere în aria 
Orientului Mijlociu. Noile aspecte de 
natură geopolitică care se fac simțite odată 
cu debutul Primăverii Arabe în Tunisia, 
tind să exercite o influență tot mai 
consistentă din perspectiva modificării 
raporturilor amiciție-inamiciție între unele 
state arabe, precum și între statele arabe și 
o serie de actori extraregionali. Astfel, 
odată cu schimbările de regim din cele trei 
state arabe care au răsturnat regimurile 
autocratice, cumulate cu o posibilă 
răsturnare a actualului regim sirian condus 
de Bashar al-Assad, este mai mult decât 
evidentă o resetare a balanței de putere 
regională, implicând în mod deosebit 
principalii actori regionali, Israelul, Iranul, 
Egiptul și Arabia Saudită, precum și a 
SUA și Federația Rusă, ca actori 
extraregionali. Dacă se are în vedere faptul 
că SUA și-au retras trupele din Irak, iar 
până la sfârșitul anului 2014 vor fi retrase 
aproape în totalitate trupele americane din 
Afganistan, evenimente cumulate cu 
incertitudinile care planează asupra duratei 
și deznodământului râzboiului civil din 
Siria, rezultă o situație strategică 
complicate în spatial lumii arabe care 
conduce la concluzia că Siria reprezintă un 
„nod” geopolitic extrem de important care 
poate influența decisiv raporturile de 
putere în spatial lumii arabe. Ținând seama 
de alte două cursuri strategice regionale-
proliferarea statelor slabe în Orientul 
Mijlociu și creșterea influenței Turciei în 
regiune datorită unei politici externe foarte 
active, rezultă un peisaj geopolitic al lumii 
arabe extrem de complex, în care influența 
actorilor extraregionali este foarte 
puternică și în care „lupta” între statele 
musulmane pentru dobândirea statutului de 
lider regional este una departe de a fi 
tranșată. Rivalitatea dintre Turcia și Iran, 
politica de alianțe cu statele arabe care 
decurge din această concurență,  

reprezintă, conform opiniei unor experți în 
problemele Orientului Mijlociu, un alt curs 
strategic care va avea o influență 
importantă asupra politicilor externe ale 
țărilor arabe. Vom încerca, în continuare, 
să prezentăm câteva din fațetele războiului 
civil sirian din perspectiva influenței pe 
care acest conflict îl poate juca în 
reconfigurarea politicilor de alințe 
regionale, precum și a modificării balanței 
locale de putere. Dincolo de unele 
clarificări cu privire la structura actuală a 
balanței de putere regională în lumea 
arabă, studiul își propune să ofere un 
răspuns la următoarea întrebare: Va reuși 
Federația Rusă să sprijine, în continuare, 
regimul de la Damasc pentru a menține o 
balanță de putere echilibrată în Orientul 
Mijlociu, sau, în schimbul unor presiunile 
mai scăzute ale Occidentului vis a vis de 
anexarea Crimeii, Kremlinul va avea o 
atitudine mai relaxată în problema siriană?   
 
Războiul civil din Siria-peste trei ani de 
confuntări sângeroase   

Războiul civil din Siria este o 
prelungire a revoltelor anti-guvernamentale 
declanșate începând cu 26 ianuarie 2011 
împotriva regimului Bashar Al-Assad, 
mișcări populare cunoscute sub denumirea 
de Primăvara Arabă, considerate de 
numeroși specialiști în studii politice ca 
fiind cel mai amplu val revoluționar care s-
a produs în lume după încheierea 
Războiului Rece. Mișcările de amploare 
ale sirienilor din marile orașe, 
asemănătoare cu cele ale tunisienilor, 
egiptenilor sau libienilor, au fost 
îndreptate, în primul rând, împotriva 
regimului autocratic condus de către 
președintele Assad, cel care l-a succedat la 
conducerea Siriei pe tatăl său Hafez al-
Assad, dar și cu scopul obținerii unor 
importante revendicări, în domenii cum ar 
fi: democratizarea societății siriene, 
drepturile omului, lupta împotriva corupției 
generalizate, etc. Revolta sirienilor a fost 
îndreptată, de asemenea, împotriva 
supremației membrilor sectei alawite, 
minoritate musulmană de unde provine atât 
președintele sirian, care reprezintă 
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aproximativ 12% din populația Siriei1, cât 
și o serie de reprezentanți de frunte ai 
armatei, guvernului și structurilor de 
securitate siriene. Manifestațiile și 
diversele forme de împotrivire față de 
puterea de la Damasc s-au extins ulterior 
pe întreg teritoriul Siriei cu participarea 
musulmanilor sunniți (aproximativ 73% 
din populația Siriei) precum și a kurzilor, 
iar forțele armate guvernamentale au 
declanșat acțiuni de înăbușire a acestor 
mișcări, utilizând tehnica și armamentul 
din dotare, inclusiv tancuri și avioane 
militare. Acțiunile demonstranților, sub 
forma revendicărilor de natură politică față 
de regimul președintelui Assad, precum 
cele de împotrivire față de forțele armate 
ale regimului autocratic s-au transformat 
într-un război civil care a pus față în față 
forțele militare și de securitate fidele 
președintelui sirian, pe de o parte, și o 
mare parte a populației din întreaga Sirie 
dornică să răstoarne vechea odine politică 
a ”dinastiei Assad”, pe de altă parte. 
Ulterior, în Siria și-au facut apariția 
numeroase de grupări islamiste, unele de 
orientare jihadistă, forțe care s-au declarat 
împotriva președintelui Assad dar care, 
datorită aparteneței sectare, au ajuns, unele 
dintre ele, să se lupte cu alte grupări 
insurgente care erau adversarele regimului 
autocratic sirian. 

Pe fondul acțiunilor în forță ale 
unităților militare guvernamentale 
împotriva demonstanților din diferite orașe 
siriene, dar și datorită încălcărilor grave ale 
drepturilor omului în Siria, în lunile aprilie 
și mai 2011 SUA și UE au decis aplicarea 
primelor sancțiuni împotriva regimului 
Bashar al-Assad. În lunile care au urmat o 
serie de state arabe (Qatarul, Tunisia) și-au 
închis ambasadele din Damasc, iar în 
august 2011 țările occidentale au declarat 
că guvernul sirian nu mai este legitim 
pentru a conduce Siria și au trecut la 
aplicarea de sancțiuni economice împotriva 

                                                 
1 Pimoz Manfreda, The diference between alawites 
and sunnis in Syria. Why is there Sunni-Alawite 
tension in Syria?, la 
http://middleeast.about.com/od/syria/tp/The-
Difference-Between-Alawites-And-Sunnis-In-
Syria.htm (06.04.2014) 

regimului președintelui Assad. În contextul 
desfășurării unor puternice confruntări 
armate între serviciile de securitate 
guvernamentale și grupurile luptătoare care 
reprezentau interesele opoziției,  s-au făcut 
demersuri pe diferite canale de 
comunicare, în regiunile care nu erau 
controlate de guvern, pentru a găsi o 
formulă de conducere instituționalizată din 
punct de vedere politic a opoziției,  precum 
și pentru a coagula din punct de vedere 
doctrinar diversele curente și opțiuni 
ideologice provenite din perimetrul 
opoziției siriene.  

Pe fondul abuzurilor regimului 
Assad, în perioada anterioară declanșării 
revoltelor populare ale Primăverii Arabe, 
dar în mod deosebit datorită unui nivel 
ridicat de corupție întreținută de puterea de 
la Damasc, numeroase categorii sociale 
siriene au fost dezamăgite de prestația 
structurilor de putere autocratice și au 
privit cu optimism spre mișcările politice 
islamiste siriene, drept alternativă la 
regimul sirian compromis din punctde 
vedere al exercitării actului de guvernare2. 
O serie de studii de specialitate despre 
războiul civil sirian au remarcat, din păcate 
pentru populația siriană anti-Assad, o 
fragmentare puternică a opoziției, atât în 
ceea ce privește sfera politică, cât și din 
punct de vedere al grupurilor de insurgenți, 
fapt ce îndepărtează posibilitatea găsirii 
unei formule viabile de coagulare a forțelor 
opoziției siriene. Deși, în octombrie 2011, 
Consiliul Național Sirian (CNS), cea mai 
importantă formațiune a opoziției, a reușit 
unirea mai multor facțiuni ale opoziției și 
adoptatea deciziei ca noua structură să 
reprezinte statul sirian în relațiile externe, 
ulterior au ieșit și mai mult în evidență 
numeroasele dificultăți din perspectiva 
realizării unei opoziții unite. Tot în 
octombrie 2011 miniștrii de externe ai 
statelor Ligii Arabe au luat o decizie prin 
care se adresau comunității internaționale 
pentru recunoașterea Consiliului Național 
Sirian, organism politic care s- declarat 

                                                 
2 Tami Amanda Jacoby, Brent E. Sasley (Eds.), 
Redefining security in the Middle East, Manchester 
University Press, Midsomer Norton, 2002, p.130 
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categoric împotriva regimului autocratic, 
drept reprezentantul legitim al poporului 
sirian.  

Începând cu jumătatea anului 2013, 
o serie de grupuri islamiste anti-Assad au 
început să se lupte între ele ceea ce a creat 
confuzie în rândul unor state ca SUA și 
Marea Britanie care aveau ca obiectiv 
consolidarea Coaliției Opoziției  Siriene 
(COS) precum și oferirea de sprijin 
grupurilor armate afiliate Consiliului 
Suprem Militar de Comandă (CSMC). De 
asemenea, pentru a nu se conferi 
legitimitate regimului condus de Bashar al-
Assad, unele grupuri armate sunite nu au 
fost de acord ca COS să participe la 
negocierile Geneva II, fapt ce a creat 
condițiile politice pentru o fragmentare și 
mai accentuată a opoziției siriene, 
formându-se și alte grupări ale opoziției 
armate în partea nordică a Siriei: Frontul 
Islamic, Frontul Revoluționar Sirian și 
Armata Mujahedinilor. După mai bine de 
doi ani, în ianuarie 2014, Consiliul 
Național Sirian s-a retras din Coaliția 
Opoziției  Siriene, în semn de protest față 
de participarea COS la negocierile de la 
Geneva. 

Dacă avem în vedere forțele 
angajate, în cei peste trei ani de război 
civil, se apreciază că situația pe ”frontul 
sirian” este extrem de complexă, având în 
vedere faptul că asistăm, pe de o parte la 
confruntări violente între forțele de 
securitate subordonate regimului Bashar 
al-Assad și grupuri insurgente afiliate 
opoziției, iar pe de altă parte, la confruntări 
sângeroase între  insurgenții sirieni care 
sunt apropiați opoziției și o serie de 
combatanți care aparțin unor grupări 
islamiste, care se declară adversari ai 
puterii de la Damasc, dar care sunt 
considerți de către guvernul sirian drept 
„grupări teroriste”. În evoluția 
confruntărilor armate, un moment 
important l-a reprezentat formarea Armatei 
Siriene Liberă (ASL), organism care s-a 
constituit având la bază militarii sirieni 
care au dezertat din unități ale armatei 
siriene, foști militari, precum și din 
persoane civile care s-au identificat cu 
obiectivele majore pe care și le-a propus 

această grupare militarizată. În ciuda 
violențelor excesive provocate de forțele 
militare guvernamentale împotriva 
populației civile nevinovate,  războiul civil 
sirian nu a reușit coaguleze toate grupurile  
de insurgenți care se declarau anti-Assad. 
Totuși, în aceste condiții vitrege pentru 
opoziția siriană ASL s-a dovedit a fi 
gruparea principală a insurgenței armate 
împotriva președintelui Assad care a 
păstrat legături cu opoziția siriană aflată în 
străinătate.  

Analizele despre frontul sirian 
semnalează numeroase grupări ale 
rebelilor, grupuri islamiste extremiste, 
precum și grupuri jihadiste care luptă pe 
teritoriul sirian, în primul rând împotriva 
forțelor lui Bashar al-Assad, însă în rândul 
acestor forțe luptătoare unele au o 
contribuție mult mai însemnată în 
economia generală a războiului. 
Renunțarea, pentru moment, la o 
intervenție militară externă condusă de 
SUA împotriva regimului de la Damasc, în 
urma înțelegerilor dintre Washington și 
Moscova, din septembrie 2013, cu privire 
la distrugerea arsenalului chimic sirian, a 
generat un curent nefavorabil statelor 
occidentale în rândul grupurilor islamiste 
care acționau pe frontul sirian împotriva 
forțelor militare ale președintelui Assad. 
Începând cu trimestrul al patrulea al anului 
2013, când grupurile jihadiste participante 
la războiul civil au înțeles că nu se mai 
pune problema unei intervenții externe 
împotriva regimului de la Damasc, au 
anunțat că nu vor mai asculta ordinele 
opoziției siriene aflată în afara țării și că 
vor acționa independent împotriva forțelor 
guvernamentale siriene. Astfel, una dintre 
grupările islamiste extremiste foarte active 
în contextul războiului civil din Siria o 
reprezintă Statul Islamic din Iraq și 
Levant-ISIL („Al-Qaida din Irak”), grupare 
armată formată din numerose grupuri de 
insurgenți de religie sunită care controlează 
o parte din nordul Siriei reprezintă una din 
forțele de temut pentru forțele de securitate 
guvernamentale. ISIL își are structura de 
comandă în Irak, fiind declarată de SUA 
drept organizație teroristă, însă chiar dacă 
este atașată cauzei celor care luptă 
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împotriva regimului condus de Bashar al-
Assad, gruparea continuă să desfășoare 
acțiuni armate și împotriva unor grupuri 
jihadiste care s-au declarat adversare ale 
puterii de la Damasc, având drept motive 
probleme de ordin religios și ideologic. O 
altă coaliție de forțe luptătoare extremiste 
din Siria este Frontul Islamic, format din 
mai multe facțiuni islamiste,  grupare de 
forțe armate care continuă să lupte 
împotriva regimului Bashar al-Assad dar 
care a anunțat că intenționează să înființeze 
un stat islamic în Siria, urmând să fie 
implementată legea lui Alah după 
eliminarea regimului autocratic. De 
asemenea, o altă grupare islamistă 
puternică care acționează în Siria este 
Frontul Al-Nusra, grupare armată salafistă 
care luptă împotriva regimului 
președintelui Assad, fiind racordată la 
filiala irakiană a rețelei teroriste Al-Qaida. 
Datorită aparteneței acestei mișcări la 
rețeaua teroristă Al-Qaida, dar în mod 
deosebit datorită acțiunilor violente ale 
Frontului Al-Nusra împotriva forțelor 
guvernamentale siriene, Siria a cerut 
oficial la ONU în primăvara anului 2013 ca 
Al-Nusra să fie introdusă pe lista 
organizațiilor teroriste. 

Se apreciază că din perspectiva 
sectarismului religios al combatanților 
islamiști ”afiliați” opoziției siriene, al 
orientărilor ideologice, al țărilor de unde 
provin luptătorii anti-Assad, etc., există un 
tablou de front foarte eterogen compus 
dintr-o multitudine de grupuri de rebeli 
care luptă împotriva regimului de la 
Damasc, sau chiar unele împotriva altora. 
Conform servicilor de informații 
americane, insurgența din Siria este 
estimată între 75.000-80.000 insurgenți, 
sau între 110.000-115.000 de insurgenți, 
grupați în peste 1500 de grupuri care au 
orientări politice foarte diferite. Astfel 
confruntările dintre rebelii sirieni și 
jihadiști în cursul ultimului an, pe lângă 
confuzia creată în rândul observatorilor 
occidentali referitoar la dificultatea de a 
înțelege ce se va întâmpla în Siria după 
căderea regimului actual, au complicat și 
mai mult fenomenul beligeranței pe frontul 

sirian.1 Se confirmă și în contxtul 
războiului civil sirian că apartenența tribală 
continuă are o puternică relevanță în 
interiorul opoziției armate, așa cum 
prevalează în unele zone ale lumii arabe 
asupra altor tipuri de identități2. Având în 
vedere, pentru exemplificare, ciocnirile 
armate dintre două grupări combatante, 
ambele adversare ale puterii de la Damasc-
dintre combatanții Statului Islamic în Irak 
și Levant și insurgenți afiliați Armatei 
Siriene Libere3, precum și cele dintre 
luptătorii Statului Islamic în Irak și Levant 
și jihadiștii Frontului Al-Nusra-rezultă 
imaginea unui fenomen deloc liniștitor în 
cadrul așazisei opoziții armate siriene, din 
perspectiva întrebării ”Ce se va întâmpa în 
Siria după înlocuirea puterii actuale de la 
Damasc?”. Această diversitate de grupuri 
insurgente, foarte greu de coagulat din 
punct de vedere al cooperării și coordonării 
pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă 
împotriva forțelor guvernamentale, 
reprezintă o particularitate a războiului 
civil sirian care sprijină ideea unor analiști, 
specializați în descifrarea conflictelor 
armate, referitoare la faptul că războiul 
civil sirian se va prelungi pe o durată greu 
de estimat. 

De la izbucnirea conflictului se 
estimează că numărul refugiaților în țările 
vecine a ajuns la 2,6 milioane de sirieni, la 
care se adaugă alte milioane de persoane 
care și-au părăsit locuințele și s-au deplasat 
în interiorul țării, generând necesități 
urgente pe linia asistenței umanitare. De 
asemenea conform Agenției France Presse 
(Beirut) de la începutul conflictului în 
martie 2011 și până în prezent și-au pierdut 
viața peste 150.000 de oameni, dintre care 

                                                 
1 Cristopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Mary 
Beth D. Nikitin, Armed conflict in Syria: overview 
and U.S. response, Congressional Research 
Service, CRS Report, April 9, 2014, p.4  
2 Nadia Anghelescu, Identitatea arabă. Istorie, 
limbă și cultură, Editura Polirom, Iași, 2009, p.295 
3 Ana Borlescu, Lupte între rebeli și jihadiști în 
Siria:aproape 50 de morți în confruntările de la 
Alep, Mediafax.ro, la 
http://www.mediafax.ro/externe/lupte-intre-rebeli-
si-jihadisti-in-siria-aproape-50-de-morti-in-
confruntarile-de-la-alep-11503279 (11.03.2014) 
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aproximativ 34% civili, iar 5,3% copii1. 
Conform aceleeași surse au fost uciși peste 
37.000 de membri ai opoziției armate dar 
și aproximativ 58.000 de membri ai 
forțelor loialiste cu actualul regim de la 
Damasc. Toate aceste cifre demonstrează 
brutalitatea acestui război, nivelul ridicat 
de violență care caracterizează 
confruntările între tabere, dar și ororile la 
care este supusă populația siriană în 
condițiile unui procent foarte ridicat de 
pierderi de vieți omenești din rândul 
civililor. 

Unul dintre episoadele extrem de 
grave ale războiului civil sirian, dar din 
punct de vedere al deciziilor internaționale 
care au vizat acest conflict armat, se referă 
la masacrul din data de 21 august 2013 în 
apropiere de Damasc în care s-au utilizat 
arme chimice împotriva civililor, fiind 
consemnate victime inclusiv din rândul 
copiilor. Deși taberele s-au acuzat reciproc 
de utilizarea armelor chimice, raportul2 
preliminar ONU din septembrie 2013, ca și 
cel final din decembrie 2013, au confirmat 
în acest caz utilizarea armelor chimice de 
către forțele loiale președintelui Bashar al-
Assad, punând puterea de la Damasc într-o 
poziție foarte nefavorabilă din perspectiva 
opțiunilor vehiculate de către unele 
cancelarii occidentale privind necesitatea 
unei intervenții militare, în scop umanitar, 
pentru protecția populației siriene. 
Rapoartele ONU au avut, de asemenea, un 
impact puternic în rândul opiniei publice la 
nivel internațional, ideea unei operații 
militare cu scop umanitar pentru protejarea 
civililor sirieni devenind tot mai populară 
în rândurile marelui public din diverse 
state ale lumii. Propunerea SUA și a 
Federației Ruse de a pune armamentul 
chimic sirian sub control internațional, 
acceptată de regimul de la Damasc, a 

                                                 
1 More than 150,000 killed in Syria conflict:NGO, 
la http://digitaljournal.com/news/world/more-than-
150-000-killed-in-syria-conflict-ngo/article/379183 
(04.04.2014) 
2 Carla Dinu, Raportul Final al ONU confirmă 
utilizarea armelor chimice, la 
http://www.hotnews.ro/stiri-international-
16197185-siria-raportul-final-onu-confirma-
utilizarea-armelor-chimice.htm (30.03.2014) 

reprezentat un moment de consens între 
diplomația americană, rusă și cea siriană, 
fiind considerat de către specialiștii în 
problemele Orientului Mijlociu unul dintre 
momentele cheie, din perpectiva menținerii 
la putere a actualului regim autocratic. 
Fiind apreciat drept un moment dramatic în 
istoria conflictului armat sirian, acordul 
semnat de Siria pentru predarea și 
distrugerea arsenalul său chimic3, până la 
jumătatea anului 2014, a fost moneda de 
schimb a regimului de la Damasc pentru ca 
să se evite o intervenție militară a SUA și 
partenerilor occidentali. În același timp, 
Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 
prin care Siria s-a obligat să accepte 
echipele de experți internaționali și să 
distrugă arsenalul său chimic, ținând seama 
de faptul că a fost singura cale de a evita o 
intervenție militară străină în Siria, este 
considerată de unii experți un succes al  
diplomației ruse în relația cu SUA și 
partenerii lor occidentali. Conform datelor 
furnizate de Organizația pentru 
Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), 
publicate în luna aprilie 2014, au fost deja 
predate pentru a fi distruse circa 80% din 
armele chimice deținute de statul sirian4.  

Chiar dacă s-a intrat în al patrulea 
an de război civil în Siria, în mod 
surprinzător pentru comunitatea 
internațională autoritățile guvernamentale 
de la Damasc au anunțat organizarea de 
alegeri prezidențiale în vara acestui an, la 3 
iunie, deoarece expiră mandatul de șapte 
ani al președintelui Bashar al-Assad. Deși 
actualul președinte nu s-a pronunțat încă 
pentru a participa la alegeri în calitate de 
candidat, se apreciază că modificarea 
constituției siriene prin referendumul din 
luna februarie 2012 în sensul de a permite 

                                                 
3 Se apreciază că întreaga cantitate de arme chimice 
care a fost deținută de regimul președintelui Bashar 
al-Assad este de aproximativ 1000 de tone, la 
http://adevarul.ro/international/in-lume/sua-rusia-
siria-acord-
1_5234464ac7b855ff5680b7fd/index.html 
(10.03.2014) 
4 Martin Chulov, France backs claims that Syrian 
forces have used chemical weapons recently, „The 
Guardian”, 20 April 2014, la 
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/20/fra
nce-syrian-forces-chemical-weapons (22.04.2013) 
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și altor candidați să participe la competiția 
pentru noul președinte, nu constituie o 
piedică pentru Assad dacă acesta va decide 
să se înscrie în campania prezidențială. În 
timp ce instituțiile puterii din Siria, 
promotoare a intereselor președintelui 
Assad, sprijină organizarea de alegeri 
prezidențiale justificând acest eveniment 
drept unica modalitate de a se pune capăt 
războiului civil, forțele opoziției consideră 
că organizarea de alegeri prezidențiale în 
contextul războiului civil ar fi un act 
ilegitim și au anunțat că nu vor desemna 
reprezentanți pentru scrutin. Reacțiile 
observatorilor internaționali sunt în cea 
mai mare parte împotriva organizării 
acestor alegeri în Siria deoarece se 
consideră că populația din regiunile siriene 
controlate de regimul de la Damasc va fi 
forțată să voteze cu actualul președinte, 
existând posibilitatea ca Bashar al-Assad 
să fie reales în funcția de președinte al 
Siriei. Deși președintele Assad nu a anunțat 
oficial că va participa la alegeri, termenul 
limită de înscriere fiind data de 1 mai 
2014, observatorii apreciază că ultimele 
apariții în mass-media ale actualului 
președinte pot fi catalogate drept un 
preambul la viitoarea campanie electorală 
unde este destul de probabil să se înscrie. 
Se apreciază că în eventualitatea unui nou 
succes al actualului președinte, acesta nu 
va putea să-și manifeste autoritatea în 
teritoriile siriene controlate de forțele 
opoziției, ceea ce demonstrează 
inoportunitatea organizării acestui scrutin 
prezidențial în condițiile în care războiul 
civil este în desfășurare. 

Negocierile de la Geneva din 
ianuarie-februarie 2014 (Geneva II) pentru 
găsirea unei soluții politice la războiul civil 
din această țară arabă s-au încheiat fără a 
se ajunge la un rezultat între reprezentanții 
guvernului sirian și cei ai opoziției. Deși s-
a dorit abordarea unor probleme de 
importanță vitală pentru viitorul Siriei 
(instituirea unei guvernări de tranziție; 
violența și terorismul; crearea unor 
instituții noi pentru sirieni; reconcilierea 
națională), atât reprezentanții guvernului 
cât și cei ai opoziției au abordat negocierile 
de pe poziții foarte diferite, ceea ce nu a 

prmis realizarea de progrese către o 
soluționare pașnică a conflictului armat. În 
timp ce reprezentanții opoziției siriene au 
insistat pe ideea unei tranziții politice care 
să-l excludă definitiv pe președintele 
Bashar al-Assad, echipa de negociatori a 
actualului guvern au considert această 
condiție ca fiind inacceptabilă și au marșat 
pe necesitatea combaterii terorismului în 
Siria, considerând multe din grupările 
islamiste care luptă în războiul sirian drept 
organizații teroriste. 

Evoluția ostilităților pe frontul 
sirian, ca și problemele de ansamblu care 
privesc Orientul Mijlociu din perspectiva 
reconfigurării balanței de putere regionale, 
pot fi influențate decisiv de strategia 
politico-diplomatică a Federației Rusă la 
nivel internațional, dar și în plan regional, 
de acțiunile concrete ale puterii de la 
Kremlin în sprijinul regimului Bashar al-
Assad, având în vedere relațiile apropiate 
pe care Moscova le are cu puterea de la 
Damasc. Deși Federația Rusă a dat în 
ultimii ani semne foarte clare vrea să 
recâștige pozițiile geopolitice din Orientul 
Mijlociu deținute în perioada Războiului 
Rece de către fosta URSS, evenimentele 
petrecute în ultimele luni în vecinătatea 
apropiată a Federației Ruse (anexarea de 
către Moscova a peninsulei Crimeea și 
mișcările secesioniste violente din sudul și 
estul Ucrainei cu implicarea unor grupuri 
înarmate) ne fac să credem că Moscova ar 
putea să-și concentreze mai mult atenția, în 
perioada următoare, pe problemele din 
Ucraina. De altfel, în anul 2001, după 
atacurile teroriste asupra SUA de la 11 
septembrie, Federația Rusă a dat dovadă de 
înțelegere în problema războiului declanșat 
de SUA împotriva regimului taliban din 
Afganistan, în condițiile în care statele 
occidentale nu au mai avut obiecții 
referitore la intervenția brutală a Moscovei 
în Cecenia. În acest sens Thierry Camous 
afirma: „Rusul Putin a susținut acțiunea 
americană în Afganistan și nu a făcut nici-
o obiecție față de desfășurarea de trupe 
americane în Asia Centrală și nici față de 
utilizarea spațiului său aerian, obținând în 
schimb susținerea politică occidentală în 
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conflictul cu cecenii”1. Așadar, pornind și 
de la alte exemple mai vechi în care 
Washingtonul și Moscova au recurs la 
cedări reciproce pentru soluționarea unor 
probleme în diferite regiuni ale lumii, în 
schimbul scăderii presiunii statelor 
occidentale în problema ucraineană este 
posibil ca Federația Rusă să facă unele 
concesii în problema siriană, ceea ce ar 
contribui la scurtarea războiului civil 
sirian. 
 
Războiul civil sirian-posibile consecințe 
în balanța de putere regională 

Deși se apreciază de către unii 
teoreticieni că termenul de balanță de 
putere este vag definit, suntem de părere că 
acest concept are o importanță majoră în 
menținerea stabilității unei regiuni sau a 
întregului sistem internațional. În literature 
de specialitate conceptul de balanță a 
puterii se referă la puterea acumulată de 
mai multe state pentru a echilibra puterea 
unui stat sau a unui grup de state2. ”Balanța 
descrie un rezultat sistemic, un echilibru al 
capacităților militare în cadrul sistemului 
internațional. Deși deseori operaționalizat 
ca o distribuție a resurselor între două sau 
mai multe state, punctual central de interes 
al conceptului de balanță este abilitatea 
(sau lipsa acesteia) de a prevala într-un 
conflict militar”3. Astfel, o serie de 
reprezentanți ai școalii realiste, privesc 
modalitatea în care se  configurează 
balanța de putere specifică Orientului 
Mijlociu, din perspectiva a două aspecte: 
alianțele realizate de statele din regiune, pe 
de o parte, și influența geopolitică 
exercitată de către actorii statali 
extraregionali, pe de altă parte. Iată câteva 
elemente relevante pentru modul în care se 
grupează statele regiunii, pentru a 
configura balanța de putere în Orientul 
Mijlociu: percepția amenințării militare din 
parte statului Israel; dorința conducerii 

                                                 
1 Thierry Camous, Orienturi/Occidenturi. 25 de 
secole de războaie, Editura Cartier, București, 
2009, p.467 
2 Joshua S. Goldstein, John C. Pevehouse, Relații 
internaționale, Editura Politom, Iași, 2008, p.120 
3 John A. Vasquez, Colin Elman, Realismul și 
balanța de putere, Editura Polirom, Iași, 2012, p.28 

statelor arabe de fi asociate cu respectarea 
normelor arabismului; poziționarea în 
raport cu conflictul israeliano-palestinian; 
încheierea de către statele regiunii de 
acorduri strategice cu statele occidentale 
sau alte state puternice ale planetei; 
raporturile de amiciție-inamiciție 
tradiționale dintre statele regiunii; pericolul 
reprezentat de unele state ale regiunii de a 
deveni puteri nucleare, etc.  

Se consideră că atunci când balanța 
de putere, la nivel regional sau în sfera 
international, este în echilibru avem o stare 
de pace, iar atunci cînd balanța de putere 
este dezechilibrată ”relațiile international 
sunt într-o dinamică turbulentă, care poate 
însemna război sau poate însemna o 
situație de instabilitate în politica 
international”4. Dinamica balanței de 
putere în Orientul Mijlociu a fost 
influențată, în ultimele două decenii, de o 
serie de evenimente/procese ca: impunerea 
SUA ca actorul extraregional cel mai 
influent în regiune; războiul din Irak 
(2003); continuarea conflictului dintre 
istraelieni și palestinieni; programul 
nuclear al Iranului; răsturnarea regimului 
autocratic din Egipt al prețedintelui Hosni 
Mubarak; retragerea trupelor americane 
din Irak; creșterea rolului influenței Turciei 
în lumea arabă, etc. De asemenea, influența 
și rolul pe care Siria le-a avut-o în ultimele 
decenii în geopolitica Orientului Mijlociu, 
ca și în întrega lume arabă, face ca războiul 
civil din această țară să fie privit cu 
maximă atenție de către numeroși analiști 
în domeniul relațiilor internationale și 
studiilor de securitate, datorită 
consecințelor regionale care ar putea 
decurge odată cu aflarea deznodământului 
conflictului armat. De altfel, de la sfârșitul 
Războiului Rece, când s-au produs 
modificări geopolitice importante în 
diferite regiuni ale lumii datorită dispariției 
influenței puterii sovietice în acele regiuni, 
aria Orientului Mijlociu a cunoscut 
modificări semnificative ale structurii 
balanței de putere regională. După trecerea 

                                                 
4 George Cristian Maior, Incertitudine. Gândire 
strategică și relații internaționale în secolul XXI, 
Editura Rao, București, 2009, p.27 
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la o nouă etapă în politica mondială, cu o 
unica superputere, se apreciază că 
”Echilibrele actuale de putere sunt mult 
mai dinamice și mai complicate, mai greu 
de analizat decât cele cu care am fost 
obișnuiți”1. În aceste condiții, analiza 
relațiilor de putere dintre statele lumii 
arabe în perioada post Război Rece 
conduce la ideea că trecerea la sistemul 
unipolar, având SUA drept unică mare 
putere a planetei, a avut consecințe vizibile 
și în această arie geopolitică datorită 
faptului că puterea de la Washington a 
devenit principalul vector extraregional de 
influență în Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord. Se poate spune că sfârșitul 
Războiului Rece a generat o altă distribuție 
a puterii în sfera internțtională, odată cu 
dispariția uni superputeri, distribuție care 
s-a resimțit în toate regiunile planetei, 
inclusiv în Orientul Mijlociu. Astfel, în 
condițiile în care sistemul bipolar a 
dispărut la începutul anilor '90, atât Siria 
cât și celelalte state din Orientul Mijlociu 
au trecut la o nouă etapă în care politica de 
alianțe regionale, dar și apropierea de unii 
actori extraregionali puternici au 
reprezentat opțiuni extrem de importante 
ale strategiilor de politică externă și de 
securitate, opțiuni care să le confere o 
poziționare geopolitică căt mai favorabilă. 
Este binecunoscut faptul că ”Alianțele 
joacă un rol cheie în balanța de putere iar 
sporirea propriilor capacități împotriva 
unui rival este o formă de echilibrare a 
puterii”2.  

Dacă în perioada Războiului Rece 
se poate spune că unul din spațiile de 
confruntare între cele două superputeri l-a 
reprezentat regiunea Orientului Mijlociu, 
după dispariția URSS situația s-a schimbat 
substantial. Astfel, Federația Rusă, 
moștenitoare de facto a fostei URSS, a 
decăzut în perioada care a început din 
decembrie 1991 de la nivelul de putere 
globală la cel de putere regională, 
rezultatul având efecte vizibile în plan 
geostrategic, dar și la nivelul unor regiuni 

                                                 
1 Ibidem, p.34 
2 Joshua S. Goldstein, John C. Pevehouse, Op.cit., 
pp.120-121 

în care forța de influență sovietică era 
foarte puternică. Această repoziționare a 
Moscovei pe arena internatională la 
începutul anilor '90, din perspectiva 
capacității sale de a influența balanța de 
putere în anumite arii geopolitice, a avut 
consecințe nefavorabile și asupra unor țări 
din aria Orientului Mijlociu, state care 
fuseseră beneficiarele politicilor de alianțe 
cu puterea sovietică. În aceste condiții, 
Federația Rusă a trebuit să accepte mai 
bine de două decenii o nouă configurație a 
balanței de putere regională în Orientul 
Mijlociu, dar și statutul de actor 
extraregional cu posibilități limitate de 
intervenție în acestă arie geopolitică. 
Relansarea vizibilă a Federației Ruse în 
politica mondială, odată cu cel de-al treilea 
mandat al președintelui Vladimir Putin, 
orientare strategică prin care Moscova 
dorește recâștigarea statutului de mare 
putere, asemănător cu cel deținut de fosta 
URSS, are în vedere și redobândirea unei 
poziții geopolitice cât mai favorabilă în 
Oriental Mijlociu. Blocarea în mai multe 
rânduri, încă din anul 2011, a sancțiunilor 
împotriva Siriei în cadrul Consiliului de 
Securitate al ONU, acțiuni la care s-a 
alăturat și China, declarațiile oficialilor de 
rangul cel mai înalt de la Moscova privin 
sprijinul acordat actualului regim de la 
Damasc, ajutorul militar oferit de puterea 
de la Kremlin regimului Bashar al-Assad, 
etc., vin să confirme faptul că puterea de la 
Kremlin are o abordare strategică mult 
diferită, comparativ cu anii trecuți, față de 
Orientul Mijlociu. Dacă se au în vedere 
relațiile politice dezvoltate de Federația 
Rusă cu Iranul în ultimii ani, sprijinul 
concret acordat de Moscova regimului 
Islamic de la Teheran pentru dezvoltatrea 
programului nuclear, poziția Moscovei în 
cadrul Consiliului de Securitate al ONU 
pentru blocarea rezoluțiilor care vizau 
programul nuclear al Iranului, etc., avem 
câteva exemple care denotă faptul că 
Federația Rusă își dorește să-și sporească 
influența în Orientul Mijlociu și să 
influențeze balanța de putere regională în 
conformitate cu propriile interese. 

Războiul civil din Siria, având în 
vedere rolul pe care statul sirian l-a jucat în 
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geopolitica Orientului Mijlociu în ultimele 
decenii, începe să producă efecte vizibile 
în spectrul raporturilor de putere dintre 
statele regiunii și dovedește că are forța de 
a genera o serie de consecințe negative în 
mediul internațional de securitate. Astfel, 
se apreciază că „numărul mare de refugiați, 
creșterea puterii grupurilor extremiste 
armate din Siria și implicarea hotărâtă a 
Iranului, Turciei și guvernelor arabe sunite 
în războiul civil din Siria afectează negativ 
mediul de securitate din Orientul 
Mijlociu”1. Poziționarea strategică a Siriei 
în plan regional în ultimele decenii, având 
în vedere, în primul rând, apropierea de 
regimul de la Teheran precum și relațiile 
cu actori regionali nonstatali, cum sunt 
Hezbollah și Hamas, au ridicat numeroase 
semene de întrebare printre specialiștii în 
problemele lumii arabe care au încercat să 
găsească explicațiile realiste pentru 
mutațiile de politică externă ale regimului 
de la Damasc. Așa cum apreciază Jean-
Loup Samaan ”Timp de treizeci de ani, 
tripla alianță dintre Siria dinastiei Assad, 
regimul islamic iranian și Hezbollahul 
libanez a aplicat o redutabilă strategie 
regională”2. Această strategie de apropiere 
dintre Teheran, Damasc și gruparea 
fundamentalist șiită denumită ”axa 
rezistenței”, de către cei care au crezut în 
succesul acestei coaliții, s-a format având 
ca obiective principale declarate stoparea 
ascesnsiunii SUA în Orientul Mijlociu, dar 
și lupta împotriva statului Israel. Această 
luptă de rezistență, cum era privită în mod 
deosebit la Teheran și Damasc, viza 
sponsorizarea unor organizații/grupuri 
teroriste aflate pe teritoriul unor state din 
Orientul Mijlociu (Irak, Liban, teritoriile 
palestiniene, etc) care aveau capacitatea și 
determinarea de a lupta pentru a afecta 
interesele Washington-ului  și Tel Aviv-
ului în regiunea Orientului Mijlociu. 
Analiza modului în care Iranul și gruparea 
fundamentalistă Hezbollah s-au implicat în 

                                                 
1 Cristopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Mary 
Beth D. Nikitin, Op.cit., p.1 
2 Jean-Loup Samaan, Straniul destin al alianței 
Siria-Iran-Hezbollah, „Revista 22”, 02.04.2013, la 
http://www.revista22.ro/straniul-destin-al-aliantei-
siriairanhezbollah-24077.html (14.03.2014) 

războiul civil sirian scoate în evidență 
faptul că au promovat un joc dublu, 
sprijinind regimul președintelui Assad, pe 
de o parte, dar încercând și să medieze 
între puterea de la Damasc și rebeli, pe de 
altă parte. Dar caracteristica generală a 
Hezbollahului în acest conflict armat este 
aceea că s-a împlicat foarte hotărât de 
partea președintelui Assad datorită unui 
interes strategic, în sensul că se privește 
supraviețuirea organizației fundamentalist 
în peisajul politic libanez, de către unii 
analițti, ca fiind una legată de menținerea 
la putere a președintelui Assad. Dispariția 
regimului autocratic de la Damasc și 
înlocuirea acestuia cu un regim care să nu 
continuie același tip de relații cu 
Hezbollahul ar pune organizația 
fundamentalistă libaneză în situația de a 
pierde unul dintre principalii susținători din 
Orientul Mijlociu, ceea ce ar ar avea un 
impact semnificativ din perspectiva 
raportului de forțe între actorii statali rivali 
din regiune. 

Iranul, unul dintre actorii regionali 
cu o influență importantă în configurarea 
echilibrului balanței de putere în Orientul 
Mijlociu, al cărui rol s-a modificat după 
invazia Americano-britanică din Irak din 
anul 2003, este apreciat în prezent drept 
actorul statal regional care pot contribui 
substanțial la modificarea raportului de 
forțe în plan regional în contextual 
războiului civil din Siria. Dacă avem ăn 
vedere ponderea Iranului în structura 
balanței de putere regională în ultimele 
decenii, se poate spune că răsturnarea 
regimului Saddam Hussein în anul 2003, 
odată cu războiul purtat de SUA și aliații 
săi în Irak, a influențat puternic echilibrul 
traditional de putere dintre Iran și Irak care 
reprezenta una dintre garanțiile de 
securitate importante pentru statele arabe 
din regiunea Golfului Persic3. O serie de 
specialiști în studii de securitate apreciază 
că după războiul din Irak din anul 2003, 
Iranul a fost adevăratul câstigător al noului 
context geopolitic din Orientul Mijlociu, 

                                                 
3 Kayhan Barzegar, Balance of power in the 
Persian Gulf: An iranian view, „Middle East 
Policy”, Fall 2010, Volume XVII, No. 3, p.7 
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ponderea sa în balanța de putere regională 
devenind tot mai evidentă. În condițiile în 
care SUA a eșuat în încercarea de a 
transforma Irakul post Saddam Hussein, 
într-un timp scurt, într-un stat puternic, 
care să declanșeze procese profunde de 
modernizare politică și socială, 
comunitatea internațională a putut constata 
creșterea rolului și influenței Iranului în 
Orientul Mijlociu.  

În noul context geopolitic, cu un 
Irak foarte slăbit, SUA și-a sporit influența 
în Orientul Mijlociu având ca strategie 
construirea unei arhitrcturi a puterii în plan 
regional prin care să minimizeze rolul 
Iranului, prin întărirea talerului balanței de 
putere care cuprinde statele aflate într-o 
relație de adversitate cu puterea de la 
Teheran. Implicarea activă a Iranului în 
războiul civil din Siria de partea regimului 
Bashar al-Assad cu scopul evident de a 
menține o relație strategică tradițională 
între Teheran și Damasc, care să sprijine 
opțiunea statul fundamentalist pentru a 
deveni liderul regiunii, continuă să 
reprezinte un motiv suplimentar de 
îngrijorare pentru SUA și aliații lor care, 
pe lângă măsurile luate din perspectiva 
dosarului nuclear iranian, au continuat 
politica de izolarea a acestui stat în plan 
regional, dar și la nivel international. După 
eliminarea regimului Saddam Hussein 
Washingtonul a perceput Iranul drept 
principala sursă de insecuritate regională și 
a contabilizat fiecare element de creștere a 
puterii militare a Teheranului ca fiind un 
nou pericol la adresa menținerii stabilității 
Orientului Mijlociu. Creșterea puterii 
Iranului după anul 2003, ca o consecință a 
slăbirii Irakului vecin, a făcut ca SUA în 
calitate de principal actor extraregional cu 
influență în Orientul Mijlociu, să se 
orienteze către state ca Arabia Saudită, 
Israel și Turcia  pentru a echilibra puterea 
Iranului. 

Orice analiză serioasă privind 
războiul civil din Siria, declanșat la circa 
opt ani după cel din Irak care s-a soldat cu 
înlăturarea de la putere a lui Saddam 
Hussein, nu poate să nu țină seama de 
consecințele geopolitice care au decurs în 
lumea arabă, dar și în întreg Orientul 

Mijlociu, ca urmare a slăbirii puternice a 
Irakului, statul cu cea mai puternică forță 
militară din Orientul Mijlociu înainte de 
anul 2003. Prezența militară masivă a SUA 
în mai multe țări arabe din Orientul 
Mijlociu după anul 2003, ca și fenomenul 
insurgenței din Irak la care au participat 
numeroși combatanți din alte state ale 
lumii arabe, sunt două elemente care au 
contribuit din plin la dinamizarea 
fundamentarismului religios, a 
sectarismului și tribalismului religios, 
precum și la radicalizarea diferitelor 
grupări și mișcări din lumea arabă. Astfel, 
în condițiile actuale, împărtășim opinia lui 
Bologh István conform căreea retregerea 
trupelor americane din Irak și Afganistan 
au condus la profilarea unui nou curs 
strategic în Orientul Mijlociu, având ca 
protagoniști Iranul și Turcia1. De asemenea 
opinăm că Primăvara Arabă, prin amplele 
schimbări de natură geopolitică produse în 
spațiul MENA, a readus în atenția 
specialiștilor în studii de securitate că ideea 
că resetarea relațiilor de putere din lumea 
arabă, trebuie să țină seama de anumite 
raporturi mai vechi existente între diferite 
state din acest spațiu, sau din afara lui, cum 
ar fi: Turcia-Israel, Siria-Iran, Qatar-
Arabia Saudită.    

Războiul civil din Siria tinde să 
agrveze conflictele sectare și politice din 
unele state vecine (Liban, Irak, Turcia), 
existând un pericol real asupra stabilității 
interne a acestor state. Astfel, având în 
vedere susținerea rebelilor sirieni de către 
unele state vecine, specialiștii în analiza 
conflictelor apreciază că există riscul unei 
destabilizări a situației politice din aceste 
state, dar și a unor conflicte sectare datorită 
escaladării războiului civil și implicării în 
acțiuni de luptă, pe frontul sirian, a unor 
grupări fundamentaliste de orientări 
religioase destul de diferite. Astfel în Liban 
s-a format deja un curent de opinie care 
susține că odată cu căderea regimului 

                                                 
1 István Bologh, The Middle Eastern balance of 
power in 2012 and its implications for the future, 
Centre for European and North Atlantic Affair, 
2012, la http://cenaa.org/analysis/the-middle-
eastern-balance-of-power-in-2012-and-its-
implications-for-the-future/ (21.02.2014) 
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Assad se va putea prăbuși și regimul 
libanez, iar Hezbollahul poartă o mare 
răspundere în acest sens. Omar Katerji 
afirma încă din primăvara anului 2012 că 
”Luptele dintre forțele regimului Bashar al-
Assad și Armata Siriană Liberă au început 
să se întindă și în Liban. Regimul sirian a 
terorizat Libanul de ani de zile, folosind 
țara ca pe un pion teritorial în jocul lui de a 
obține puterea politică în zonă”1. Cum în 
Liban, așa cum se cunoaște, există diverse 
animozități de factură politică între 
diversele facțiuni sunite, șiite, druze și 
creștine, este posibil ca războiul civil din 
Siria să redeschidă unele răni în Liban, 
care nu s-au cicatrizat definitiv în urma 
războiului civil din acest stat.   

 
Concluzii  

Conflictul armat din Siria, ținând 
seama de implicarea diplomatică foarte 
activă (la nivelul ONU) a statelor 
occidentale, pe de o parte, dar și a unor 
puteri nonoccidentale (Federația Rusă și 
China), pe de altă parte, precum și de 
sprijinul militar oferit în mod oficial 
combatanților de către unele dintre aceste 
state, a demonstrat că generează o tendință 
accentuată de resetare a sistemului de 
relații international, din perspectiva trecerii 
la un sistem multipolar de putere. Astfel, 
referindu-se la ce-ar putea să urmeze după 
războiul civil sirian David Wallsh afirmă 
că ”Indifernt ce tip de individ sau de 
guvern va reieși din prezentul haos, Siria 
post Primăvara Arabă va înlocui un 
echilibru de putere global unipolar care 
oferă constrângeri și oportunități similar cu 
cele din ultimii douăzeci de ani”2. 
Evenimentele din Ucraina din ultimele 
luni, dar mai ales anexarea peninsulei 
Crimeea de către Federația Rusă confirmă 
această tendință de trecere la multipolarism 
în relațiile international, care a început să 
se manifeste concret în anul 2008 (războiul 

                                                 
1 Omar Katerji, Libanul în pragul unui război 
civil?, pe http://www.vice.com/ro/read/libanul-in-
pragul-unui-razboi-civil (14.02.2014) 
2 David Wallsh, Syrian alliance strategy in the post 
Cold-War Era: the impact of unipolarity, The 
Fletcher Forum of World Affairs, Vol.37:2 Summer 
2013, p.108; 

ruso-georgian) și să fie tot mai vizibilă în 
contextual războiului civil din Siria. 

Există opțiuni diverse atunci când 
se încercă să se răspundă la întrebarea care 
forță politică va conduce Siria după 
sfârșitul epocii Bashat al-Assad, datorită 
fragmentării excesive a opoziției siriene. 
Situația extrem de complicată în cadrul 
Islamului politic sirian îi determină pe 
analiști la multă prudență atunci când se 
încercă să se prezinte ”profilul” ideologic 
al forțelor politice care vor conduce Siria 
după înlăturarea regimului președintelui 
Assad. Este interesantă opțiunea unor 
analiști care sunt de părere că Frăția 
Musumană din Siria și alte organizații 
islamiste moderate vor juca un rol 
important în perioada de tranziție3. Frăția 
Musulmană siriană, eradicată de regimul 
Hafez al-Assad în anii '80, a revenit în 
viața politică a Siriei în contextul 
mișcărilor populare ale Primăverii Arabe și 
a războiului civil, fiind animată de dorința 
de a ajunge la putere după sfârșitul 
regimului autocratic, încurajată de 
succesele politice obținute de forțele 
islamiste din unele țări arabe în alegerile 
desfășurate după eliminarea vechilor 
regimuri politice. 

Echilibrul de putere în Orientul 
Mijlociu va depinde, în contextul 
incertitudinilor oferite de războiul civil din 
Siria, de forța implicării principalilor actori 
statali extraregionali în procesul de 
securitate regională. Astfel, politica de 
descurajare a unor state arabe din regiune, 
în mod deosebit a Iranului, va reprezenta 
un obiectiv strategic major al SUA și 
aliaților lor în scopul menținerii unei 
balanțe de putere echilibrată în aria 
Orientului Mijlociu. Temerea 
Washingtonului cu privire la avantajul 
strategic pe care l-ar putea obține Iranul, 
țară care susține în mod public regimul 
autocratic sirian, face ca războiul civil din 
Siria să aibă o miză mult mai importantă 
decăt cea a războiului din Libia. Alături de 

                                                 
3 Abddulrahman Alhaj, Political Islam and 
revolution in Siria, „Revolve Magazine”, June 
2012, la http://www.revolve-
magazine.com/home/2012/06/06/political-islam-
syria/ (02.02.2014) 
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politica de desurajare promovată de statele 
lumii occidentale, specialiștii opinează că 
izolarea unor state cu un potențial 
generator de insecuritate regională (Siria, 
Liban) va reprezenta o altă direcție 
strategică importantă care va influența 
mediul de securitate al Orientului Mijlociu. 

Este posibil ca Federația Rusă, în 
contextual problemelor complexe cu care 
se confruntă Ucraina, țară față de care 
Moscova are un interes vital privind 
securitatea flancului estic al federației, să 
abordeze cu mai multă relaxare problema 
siriană în condițiile în care Occidentul va 
pune mai puțină presiune pe Kremlin în 
problema ucraineană. Dacă se va confirma 
acestă evoluție strategică, se poate spune 
că se va modifica, din nou, balanța de 
putere în Orientul Mijlociu, în favoarea 
SUA și a aliaților lor occidentali. 
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Introduction 
      With the development of 

information technology and the emergence 
of the internet, the mass media began to be 
considered the fourth power of state. The 
press is the one which transmits 
information, but also the one which shapes 
people’s opinions. Therefore, in 
democratic societies, the power of mass 
media is not negligible at all, and the 
freedom of expression is strongly 
encouraged. As for the former Soviet states 
whose societies are in transition towards 
democracy, the mass media struggles to 
become a real power in which pluralism, 

independence and political neutrality will 
be the prevailing values. The press in the 
Republic of Moldova is no exception to 
this rule. After a long period when the 
media in Moldavia was considered "non-
free", like the former Soviet republics in 
the South Caucasus, Georgia and Armenia, 
this has been recently declared "partially 
free"1. According to the Commission on 

                                                 
1 Freedom House, Promise and Reversal: The Pos-
Soviet Landscape Twenty Years On 
http://freedomhouse.org/report/special-
reports/promise-and-reversal-post-soviet-landscape-
twenty-years#.U01eaaLU641 (15. 03. 2014). 
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Freedom of the Press, the following 
aspects should be considered in order to 
carry out an analysis of the media: the 
correct and consistent report of the events 
occurred, the ensurance of a forum for 
discussion and criticism, the 
representativeness of the social groups, the 
presentation of society’s values and 
objectives and the access to current 
information.1 The fulfillment of the most 
important functions of the media is also 
envisaged, namely: information, 
interpretation, persuasion and motivation, 
education, socialization and entertainment.  
      In order to make an analysis of the 

mass media situation in Transnistria, I 
followed the way in which the media has 
fulfilled its basic functions since 1991 until 
today, its evolution throughout this period, 
and the performance reached according to 
the annual reports resulted from the 
analyses of the specialized bodies. 
Although there have been numerous 
reports on mass media in the Repubic of 
Moldova, the subject related to the press in 
Transnistria has been given only a few 
lines until 2010 when, for the first time, the 
report made by the Centre for Independent 
Journalism analyzed the situation of the 
mass media in Transnistria in a specific 
section.2 
     The breakup of the Soviet Union 

and the declaration of Moldova’s 
independence in 1991 have caused major 
changes at the political and social level and 
in the press over the Prut River and not 
only. The liberalization of mass media and 
the enlargement of the freedom of 
expression have been started in order to 
develop a liberal, democratic social and 
political system. These democratization 
actions have been and are still carried out 
in a difficult manner in the context of the 

                                                 
1 The Commission on Freedom of the Press (1942-
1947), Known as Hutchins Commission 
http://web.cci.utk.edu/~bowles/Hutchins-
recommendations.html   (15. 03. 2014). 
2 Libertatea presei in Basarabia si Transnistria. 
Raport IJC.MD  
  http://www.ziaristionline.ro/2011/01/30/libertatea-
presei-in-basarabia-si-transnistria-raport-ijc-md/ 
(16. 03. 2014). 

Transnistrian conflict because the 
separatist Transnistrian region persists in 
keeping an non-democratic political 
regime that affects different spheres of the 
social life, especially the freedom of 
expression of the press. A similarity can be 
noticed between the situation of the media 
in Moldova and the Transnistrian region 
and the separatist republics of Abkhazia 
and South Ossetia in Georgia, Nagorno 
Karabakh (the conflict area between 
Armenia and Azerbaijan) and Chechnya, 
respectively (a breakaway region within 
the Russian Federation). These separatist 
regions have in common the very 
beginning of the conflict after the collapse 
of the USSR, the support received from the 
Russian Federation to maintain the 
conflicts which have meanwhile become 
frozen and the maintenance of a pro-
communist regime although the central 
leadership tries a transition towards 
democracy, I would say unsuccessfully, to 
a great extent because of the state of 
insecurity caused by these conflicts. The 
social and political system of the Republic 
of Moldova has many characteristics 
similar to the South Caucasus republics, 
especially with regards to the dependence 
on the Russian Federation, the issues 
related to the democracy and freedom of 
expression of the press. Here too, the 
conflictual breakaway regions keep the 
press controlled by the state, as in the 
Transnistrian case of the Republic of 
Moldova. 
       Although it is known that the 

freedom of the press strengthens the civil 
society and democracy, this freedom of 
expression of the press in the Republic of 
Moldova is not very promising. In 2003, 
the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe said that the ruling party in the 
Republic of Moldova wanted to keep the 
press under control, which slowed down 
the process of democratization of the 
country. According to the report "Nations 
in Transit 2004: Democratization in East 
Central Europe and Eurasia", the 
democratization process of the Republic of 
Moldova has also been slowed down by 
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the problems occurred with the separatist 
desire of Transnistria.  
        Shortly after the declaration of 

independence by the Transnistrian 
breakaway region, the contact of the 
journalists from the left and right banks of 
the Dniester River has been hampered by 
the laws created by the so-called regime in 
Tiraspol. Tiraspol has imposed new 
regulations on the journalists who wanted 
to investigate the events in the 
Transnistrian region, tightening up the 
accreditation criteria for foreign journalists 
in this territory.1 The journalists in the 
region do not have very good conditions 
either so that they should be able to carry 
out their work without constraints. The 
Transnistrian media is closely linked to the 
separatist government in Tiraspol since 
nothing is made public without the prior 
consent of the authorities, "the television, 
radio and newspapers in the region are 
strictly controlled by the alleged 
"ministries" for "state security" and "mass 
media".2 Most media channels are 
controlled or owned by the state, and the 
independent ones are very few and 
constrained by the legislation of the region. 
There is even a state editorial committee 
which oversees everything that is printed 
and the independent press has been 
restricted.3 
 
The press in the national and regional 
context 
      Although the Republic of Moldova 
states in Art. 32 and Art. 34 of the 

                                                 
1 Tiraspolul impune reguli noi pentru jurnaliştii 
care vor să reflecteze evenimentele din regiune    
http://www.publika.md/tiraspolul-impune-reguli-
noi-pentru-jurnalistii-care-vor-sa-reflecteze-
evenimentele-din-regiune_1780531.html  (15.  03. 
2014).  
2 Report on the Situation of the Press in Moldova in 
2012, Independent  Journalism Center, Chişinău, 
2013, p. 20. 
http://www.ijc.md/Publicatii/mlu/Report%20on%2
0the%20Situation%20of%20the%20Press%20in%2
0Moldova%20in%202012.pdf  (15. 03. 2014). 
3 Nona Mikhelidze, Nicoletta Pirozzi, Civil Society 
and Conflict Transformation in Abkhazia, Israel-
Palestine, Nagorno-Karabakh, Transnistria and 
Western Sahara, MICROCON Policy Working 
Paper 3, November, 2008, p. 40. 

Constitution that the access to mass media 
is a right and adhered to the Universal 
Declaration of Human Rights by signing 
the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental 
Freedoms, the national and international 
laws are only partially complied with on 
the left bank of the Dniester.4 The Center 
for Independent Journalism has identified a 
favorable evolution of the situation of the 
press in Moldova in the report made for 
2011, this being ahead of Ukraine, Russia 
and other CIS countries due to the 
consolidated legal framework.5 Also that 
year the press in Moldova was declared 
"partially free", changing the status of 
"non-free" press held so far. In 2012 
Moldova came first in the top of the media 
freedom among the countries which belong 
to the Eastern Partnership.6 However, there 
are still censorship issues, problems in the 
relationship with the large audience and 
public authorities, but a progress in the 
world top has been recognized, currently 
Moldova ranking the 53rd place along with 
Haiti and Hong Kong compared to the 75th 
place held in 2010.7 The Republic of 
Moldova has made real progress in the 
development and implementation of the 
media legislation compared to the South 
Caucasus republics which have problems 
especially with the financing of the press 
that cannot sustain itself on its own means 
                                                 
4 Piaţa mediatică si accesul la mass-media in 
stânga Nistrului / 2011, Asociaţia Promo-Lex în 
parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Drepturile 
Omului, proiect finanţat de Uniunea Europeană, 
2011, p. 1.  
http://www.promolex.md/upload/publications/ro/do
c_1340370928.pdf  (16. 03. 2014). 
5 Raport asupra situaţiei presei în Republica 
Moldova în anul 2011, Centrul pentru Jurnalism 
Independent,  p. 3.  
http://www.ijc.md/Publicatii/mlu/RAPORT_FOP_2
011_rom_final.pdf  (16. 03. 2014). 
6 Moldova este prima in topul libertăţii presei in 
ţările din Parteneriatul Estic  
http://www.moldova.org/moldova-este-prima-in-
topul-libertatii-presei-in-tarile-din-parteneriatul-
estic-240048-rom/ (19. 03. 2014). 
7 Republica Moldova – locul 53 în lume la capitolul 
libertatea presei  
  http://www.moldova.org/republica-moldova-locul-
53-in-lume-la-capitolul-libertatea-presei-227988-
rom/  (19. 03. 2014). 
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and which encounter difficulties in 
implementing the legislation. In one of 
these republics, Georgia, Freedom House 
found out that the audiovisual law met all 
the democratic norms1, but this did not 
mean that the law was enforced the way it 
was drafted. The journalists have problems 
in the relationship with the government 
and the donors, thus being forced to have 
recourse to self-censorship when they 
broadcast or publish an article. Armenia 
has the same problem too, and the 
problems in Azerbaijan turn out to be 
much more serious. In Azerbaijan all the 
TV stations are under the control of the 
political regime and the press is partly 
controlled by the regime. If in the Republic 
of Moldova and in the other two countries 
of the South Caucasus the legislation is 
quite permissive, in Azerbaijan the 
pressure is also exerted by means of the 
legislation through adoption of laws 
banning Radio Free Europe, BBC or Voice 
of America and punishing the journalists 
by invoking calomny or defamation. 
       Although in the Republic of 
Moldova a change was stated at the central 
level, no significant progress in the press 
liberalization has been made in the 
Transnistrian region. According to the 
Transnistrian legislation, every person has 
the right to get informed, the right to 
request and to be given information of 
personal interest, including information 
about public authorities if this information 
does not represent state secrets. In terms of 
legislation, the right to free expression is 
ensured in the region, but there are 
problems with the law enforcement. Like 
in other separatist regions of Eurasia, the 
Transnistrian media was considered non-
free by Freedom House. We can compare 
the situation in Transnistria with the 
situation of South Ossetia and Chechnya 
regions, a typology associated with the 
autarkic, non-democratic regimes, a 
situation which can be in fact found in the 

                                                 
1 Ileana Racheru, Stanislav Secrieru, Angela 
Gramadă, Caucazul dupa 20 de ani. Regimuri 
politice, securitate şi energie, Editura Curtea 
Veche, Bucureşti, 2012, p. 31. 
 

Russian Federation as well, a fact expected 
given the high degree of its influence in the 
regions about which I have just spoken. 
The Press Report in 2011 identifies among 
the main problems in Transnistria the 
access to information because the public 
officials refuse to cooperate with the press, 
although they are obliged by law to 
provide the information requested within 
30 days. If the journalists’ requests are not 
turned down, they are still postponed in 
order to make the access to the respective 
information more difficult. The mass 
media in Transnistria remains politicized2 
and limited, most media institutions are 
controlled either by the companies which 
have close connections with the "state" like 
the Sheriff company or directly by 
Tiraspol, this being the reason why the 
information criticizing the regime or the 
leaders are suppressed, the media 
institutions are shut down or sued or they 
are asked for huge amounts of money 
which lead them to bankruptcy.   
       We say that the mass media in 
Transnistria is highly politicized because 
numerous publications emerged during 
2011, a year of electoral campaign for the 
election of the region’s leader, such as the 
Russian weekly newspaper Российские 
Вести (Russian news) Робина (Homeland) 
Приднестровье Cегодня (Transnistria 
Today), which supported Igor Smirnov 
who was still Tiraspol’s leader and who 
was replaced by Yevgeny Shevchuk after 
the elections. In 2013, Ernest Vărdănean 
told Free Europe that there were no 
significant differences related to the 
freedom of mass media between the former 
leader of the region, Igor Smirnov and the 
current one, Yevgeny Shevchuk. The only 
difference lies in the method of 
approaching the problem, but the essence 
remains unchanged.3      

                                                 
2 Freedom House, Moldova   
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-
press/2013/moldova#.Uyn9Nc6uZFI  (19.03. 
2014). 
3 Europa Liberă, Cenzura pune stăpânire pe 
internetul transnistrean. Interviul poate fi găsit aici: 
http://www.europalibera.org/content/article/249895
25.html  (21. 03. 2014). 
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      The media on the left bank of 
Dniester River advocates the settlement of 
the conflict through the separation of the 
Transnistrian region from the Republic of 
Moldova, a situation in which the conflict 
would be the last option with the support 
of the Russian Federation. In case of the 
other conflicts financially supported by the 
Russian Federation, there is also the 
message saying that the only solution to 
the conflict settlement is to have recourse 
to armed force and a concrete example is 
Abkhazia.1 

      The report of the Center for 
Independent Journalism made in 2013 
found that the Transnistrian media 
required, like the three Caucasian republics 
I have talked about, assistance to develop 
itself in a professional manner and an 
organization for the promotion of the 
freedom of expression could encourage 
journalists to practice their profession 
without fear of repercussions from the 
regional authorities. The creation of a 
forum for debates is emphasized and the 
pluralism of opinions is encouraged. 
Again, the enforcement of the law on the 
access to information is recommended. To 
achieve these objectives, the support of the 
civil society is required, therefore, the 
study was conducted within the project 
"Improvement of the mass media capacity 
in Moldova, including in the Transnistrian 
region by promoting civic participation". 
This project also aimed to promote and 
build trust between the two banks of 
Dniester River through the involvement of 
civil society.2  
 
"Governmental" centralization and 
repression 

                                                 
1 Marina Kokashvili, The Role of the Media in 
Georgia’s Transition to Democracy, 
http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/10_
wg11_chapt10_110.pdf  (21. 03. 2014). 
2 Tatiana Chiriac, Studiu: Mass-media  şi societatea 
civilă din regiunea transnistreană au nevoie de un 
program de asistenţă de lungă durată 
http://epochtimes-romania.com/news/studiu-mass-
media-si-societatea-civila-din-regiunea-
transnistreana-au-nevoie-de-un-program-de-
asistenta-de-lunga-durata---193921  (21.03. 2014). 

       Although Transnistria is an integral 
part of the Republic of Moldova, the self-
proclaimed authorities from Tiraspol 
consider it necessary and request the 
registration of the media channels only 
with the separatist authorities, not also with 
the recognized authorities in Chisinau. A 
common way to control the media in case 
of separatisms in the Eurasian republics is 
the control of the publication or 
broadcasting licenses. 
     The tendency of the authorities in 
Tiraspol is to centralize the mass media 
activity, contrary to the trends of 
democratization and liberalization initiated 
by other states, including those of the 
Republic of Moldova. In addition to the 
inflexible legislation that does not allow 
transparency and access to information, the 
newspapers, televisions, websites and 
blogs which began to have an increasingly 
important role in the Transnistrian 
socialization and public debate and which 
have tried or are trying to publish 
information contrary to the interests of the 
leadership are sued, their accreditation is 
withdrawn or they are shut down. Such 
cases have been present ever since the self-
proclamation of the regime in Transnistria, 
similarly to the situation in the separatist 
regions of South Ossetia, Abkhazia, 
Nagorno Karabakh and Chechnya, where 
the worst cases of harassment of journalists 
can also be found. Some concludent 
examples of such cases in the Transnistrian 
region may be the following: in 2002, the 
newspaper "Profsoiuznie veşti" published 
an article about the corruption in the 
judicial system in Transnistria, and as a 
result it was sued and asked for a 
compensation of $20,000 as moral 
prejudice. Such actions of the government 
in Tiraspol also happened in the past, for 
example, in 2001 the newspaper Novaya 
Gazeta (New Gazette)3 was involved in a 
similar trial. Another example may be the 
dismissal without notice of the journalists 
from Novosti Pridnestrovia (News from 
Transnistria) by violation of law.  

                                                 
3 Новая Газета (Gazeta Nouă). 
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      At this stage of the mass media 
from the left bank of Dniester it cannot be 
said that there is a forum for debates or an 
environment where constructive criticism 
should be welcomed. The divergence of 
opinion is not accepted and the real 
information that is not in accordance with 
the policy line pursued by Tiraspol is 
prohibited on the media market. Another 
form of censorship for mass media is 
practiced even by the journalists who, 
because of the financer and employer, are 
forced to practice self-censorship to avoid 
any potential conflicts or dismissal, 
situations which are typical to the Eurasian 
republics. In the event that the information 
provided is not correct and impartial, it is 
deemed that access to information is 
impeded and the functions of the media are 
not fulfilled. Between 18 and 21 October 
2004, Miklos Haraszati, OSCE 
representative on Freedom of the Media, 
after a working visit to Transnistria, said 
that the media of the region was 
propagandistic and supportive of the leader 
Igor Smirnov under the control of the 
Ministry of Information.  
      The NGOs and the independent 
Transnistrian media undertook many 
actions by which they tried to make the 
legislation in the field more flexibile and to 
ensure the freedom of expression. In 2005, 
some newspapers have considered 
necessary to build a common direction for 
the fight against the repression of the right 
to expression. Thus, Novaya Gazeta (New 
Gazette), Celovek i Zakon (Man and Law) 
and Pravda Pridnesrovia (Transnistrian 
Truth) gathered within the project "Union 
of the non-state media bodies" under the 
slogan "We choose freedom" precisely for 
this purpose. The cases of journalists’ 
harassment also continued in 2011 when 
the journalist Valentina Ursu from Free 
Europe in Chisinau was found by the 
regional authorities taking photos around 
the polling stations and she was arrested 
although this thing was not forbidden by 
the law in force. And not only the 
journalists from the right bank of Dniester 
are abused, but also the local TV stations 
and newspapers from its left bank which 

do not comply with the policy of the 
regime in Tiraspol. For example, the 
newspaper "The man and his rights" has 
been requested additional amounts of 
money to be allowed to publish after it was 
found out that it had published articles 
criticizing the local authorities. Also, the 
republican station PMR had many conflicts 
with the Supreme Soviet of Tiraspol 
because it refused to broadcast information 
on the parliamentary activity of 
Transnistria during its news program.  
      Although in 2012 some intentions 
to liberalize the Transnistrian press could 
be noticed, in 2013 the non-democratic 
control over the media increased, as it also 
increased in the other Eurasian separatist 
regions, stating a common evolution 
obviously influenced by the financer of the 
separatism, the Russian Federation. In 
Transnistria, ever since the beginning of 
the year, actions have been initiated to 
block websites among which the website 
of Andrei Safonov, President of the 
Association of Independent Political 
Scientists, the website of the local party 
"Rodina" (http://www.rodinapmr.ru), the 
website of the “Lenta PMR” news agency 
(http://www.tiras.ru), the website of the 
"Dnestr" news agency 
(http://www.dniester.ru) and very many 
blogs, among others.1 Cyber attacks have 
been launched against some websites to 
hinder their activity. The websites affected 
in this way include: http://www.dnister.ru 
http://www.tiras.ru, 
http://www.safronovpmr.com. As a result 
of these actions, on July 7 a rally in 
defense of freedom of expression was held 
in Pobeda Park of Tiraspol. Also this year, 
the conditions for accreditation and 
journalistic activities became more 
difficult and a draft bill was proposed in 
order to further restrict the framework of 
journalists’ conduct, all this with the 
purpose of preventing as much as possible 

                                                 
1 Vezi mai multe în Raportul asupra situaţiei presei 
în Republica Moldova în anul 2013, p. 21. 
http://www.media-azi.md/ro/publicatii/raport-
asupra-situa%C8%9Biei-presei-%C3%AEn-
republica-moldova-%C3%AEn-anul-2013 (19.03. 
2014). 
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the penetration of the independent 
information and the information coming 
from the media channels on the right bank 
of Dniester.  
      What can be stated right now, in 
2014, is that the repression of the 
Transnistrian media continues and a very 
well known incident involved the website 
of Novai Reghion (Новый Регион) which, 
at the end of 2013, sent its accreditation 
file for 2014 without any result. The 
prosecutor in this case argued that the 
website functioned during 2013 without 
being registered with the local authorities, 
a fact which was forbidden. The reason 
why it would have no longer received 
accreditation would be some articles 
published about the recent events in 
Ukraine, articles which disturbed the self-
proclaimed authorities in Tiraspol.1 

     In case of all the Eurasian republics 
about which I have discussed above, and 
here I refer to the Republic of Moldova 
and the republics in the South Caucasus 
region, the internet is partially free and the 
most difficult to control and the foreign 
mass media is totally banned, as it can be 
stated in Azerbaijan after Radio Free 
Europe, BBC and Voice of America have 
been banned by law in order to keep the 
informational environment untouched by 
external information that could cause riots 
or protests. 
 
The state and independent media in 
Transnistria 
           Of all the media channels broadcast 
or distributed in the Transnistria region 
only a percentage of 10-15% accounts for 
the free press, the rest representing the 
state media and that of the companies like 
Sheriff which holds a monopoly on the 
cable television market and on the market 

                                                 
1 Transnistrian News Website Novy Reghion Shut 
Down http://media-azi.md/en/stiri/transnistrian-
news-website-novy-region-shut-down, vezi si: 
Infotag, Transnistran Prosecutor Office Explains 
Reasons of Closure of Russian News Agency’s 
Branch http://www.infotag.md/rebelion-en/183620/ 
(22. 03. 2014). 
 

of internet service providers.2 In case of 
Armenia, Azerbaijan and Georgia, the 
situation is even worse, all the private TV 
stations being controlled by the oligarchs 
of the regime. The main television station 
in the Transnistrian region is TV PMR, 
which broadcasts across the entire region 
in all three official languages, only in 
different percentages, as follows: 87% of 
broadcasts are in Russian, 7% in Moldovan 
and 6% in Ukrainian. Besides the 
television broadcasting across the entire 
territory of the region, there are also local 
TV stations, but they do not cover the 
whole territory. Among these we mention: 
TV Bender, TSV (owned by Sheriff), ORT 
(Russian Public Television) and NTV 
(HTB) Russia. There are also televisions 
which broadcast exclusively online, such 
as Dnestr TV.  
       As it may be noticed, most media 
channels are financed or controlled by the 
state, they are in the Russian language, and 
the journalists are also mostly of Russian 
origin. For the citizens of Moldovan origin 
in the region it is very difficult to get 
informed in this language as long as the 
subscriptions to newspapers and magazines 
from the right bank of Dniester River are 
almost impossible. Instead, citizens from 
the right bank of Dniester can subscribe to 
six publications in the Transnistrian region. 
The publications funded from the regional 
budget include the following: 
Pridnestrovie (Transnistria) Adevărul 
Nistrean, Gomin, Dnestrovskaia Pravda 
(Dniester Truth, Tiraspol) Novoe Vremea 
(New Times, Tighina), Novosti (News, 
Ribnita), Slobodzeiskie Vesti (News from 
Slobozia, Slobozia), Drujba (Friends, 
Grigoropol), Dnestr (The Dniester, 
Camenca), most of them having a 
communist legacy and publishing in the 
Russian language. The ministries have 
their own publications that convey 
information about their activity: 
Diplomaticeskii vesnik Pridnestrovia 
(Foreign Ministry) Vestnic nauki 
Pridnestrovia (Ministry of Education), 

                                                 
2 Raportul asupra situaţiei presei în Republica 
Moldova în anul 2013, Op. cit., p. 7. 
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Militia Pridnestrovie and Tamojenik News 
(Ministry of Interior and Customs Service), 
Sovieti Naroda (Supreme Soviet), 
Economic Pridnestrovia (Ministry of 
Economy) Biliuteni economiceskih i 
pravovih (Ministry of Economy and 
Patrimony). The private publications 
include: Agora, Interaction, Vzglead, 
Rodina, Pridnestrovie Segodnia, 
Obnovlenie, Pravda Pridnestrovia 
(belonging to the Communist Party of 
Transnistria), Vsio, Caravan, Stroica-PMR, 
Afişa.1 

Unlike Transnistria, whose 
publications are mostly owned or 
controlled by the State, in  Nagorno 
Karabakh 100% of the printed media is 
servient to the political regime. 

      The main radio stations in the 
region are: PMR broadcasting in 6 
languages (Russian, Ukrainian, Moldovan, 
French, German and English) Radio 
Jalannoe, Novaia Volna, Tiraspol FM, 
Inter FM, Radio Sanson, Retro FM, Radio 
Russia, Radio Eho Moscvi, Gold Radio, 
Nic FM, Nic, Radio Voice of Bessarabia 
and Radio Moldova which can be picked 
up only locally, they are not broadcast 
across the entire territory of the separatist 
region and they have a poor quality signal. 
      With the increasing restriction of 
the main media channels in the 
Transnistrian region, like in the other 
separatist regions I was talking about, 
people began to rely more and more often 
on forums and blogs for independent 
analyses and debates on political themes. 
The most important forums in Transnistria 
are: the Social Forum 
(http://www.forum.pridnestrovie.com) 
which was targeted by the separatist 
authorities and it began to be cleared of the 
subjects which disturbed the leadership, 
the Transnistrian Social Forum and the 

                                                 
1 Piaţa mediatică si accesul la mass-media în 
stânga Nistrului / 2011, Asociatia Promo-Lex în 
parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Drepturile 
Omului, proiect finanţat de Uniunea Europeană, 
2011, pp. 10-14.  
http://www.promolex.md/upload/publications/ro/do
c_1340370928.pdf  (16. 03. 2014). 
 

social network Transnistrian Blogs, and 
the blogs which are more active include the 
Center for Youth Development in 
Grigoriopol town, Olga Uşurelu’s personal 
blog and the blog of the Doctors for the 
Environment. A real interest in public 
debate can be noticed, especially in the 
online environment, which seems to be the 
most accessible in Transnistria from this 
point of view, and it might develop so 
much in the future that the leadership in 
Tiraspol could lose its hold on the control 
exerted over the online environment, 
which could trigger a real internet 
revolution. 
 
Conclusions 
      The media institutions and the 
journalists carrying out their activity in 
Transnistria and in other separatist regions 
face many problems when it comes to 
independent broadcasting and publication 
from the regime in Tiraspol. Similarities 
can be noted between all these separatist 
regions financially supported by the 
Russian Federation, I may say that even a 
media typology is created in these regions, 
typical of the Eurasian closed and autarkic 
regimes. The media functions are 
performed with difficulty and not entirely, 
the foreign mass media is banned, it cannot 
penetrate the closed informational 
environment of the regions, and this fact 
prevents a correct information of their 
citizens. The access to information of 
public interest, to state information is 
hindered and most media channels are 
owned or controlled by the "state", which 
determines the lack of debate and the 
publication or dissemination only of the 
materials which are consistent with the 
policy line pursued by by Tiraspol. Since 
there is no strong opposition in the mass 
media, the function of public education 
cannot be fulfilled, the citizens receiving 
partial and biased information which does 
not help the shaping of one’s own opinion 
on the events.   
      The things are no better in terms of 
the ethnic and social groups. Most media 
channels are broadcast in Russian, the 
channels in Ukrainian ranking on the 
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second place. In neither case the mass 
media does not aim to fulfill the society’s 
objectives or at least not the media 
controlled by the "state" and the 
independent media which tries to meet the 
population’s need for information is very 
few, weak and heavily censored. 
      Over the years analyzed I found out 
that both in the Transnistrian region and in 
the other separatist regions which I talked 
about there has not been any improvement 
or any closeness of the media values to the 
fulfillment of the functions which are 
essential to the development of a 
democratic regime and ever since 2013 
many unpleasant events have happened, 
several media channels, news or social 
websites being shut down as a result of 
disobedience to these regimes. The 
freedom of information and the freedom of 
expression are only partially observed 
although there is legislation in this field 
and no improvement of the situation can be 
noticed in the future. 
      The only thing that is encouraging 
is the emergence and increase in the 
number of discussion forums and personal 
blogs on social and political themes which 
could make an online revolution with 
strong social impact and could break the 
censorship rules established at the level of 
these non-democratic leaderships. 
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După cel de-al Doilea Război 
Mondial, odată cu crearea Uniunii 
Europene, politicile comunității europene 
privitoare la rezolvarea conflictelor s-au 
schimbat într-un mod drastic. În prezent, 
politica de apărare și securitate a Uniunii 
Europene se bazează pe rezolvarea 
conflictelor dintre state sau din interiorul 
statelor, într-un mod nonviolent. Accentul 
este pus în special pe colaborarea dintre 
părți și printr-o rezolvare pe cale 
diplomatică a situațiilor conflictuale din 
interiorul Comunității. De-a lungul 
deceniilor, în Europa, per ansamblu, dar și 

în interiorul Uniunii Europene, s-au 
desfășurat varii conflicte dintre care, poate 
cele mai proeminente au fost cele de natură 
etnică. Conflicte interetnice au avut loc în 
fosta Iugoslavie, în Serbia, în Irlanda de 
Nord dar și în Spania. Deși în Europa se 
vorbește tot mai mult despre 
multiculturalism și crearea unei mari 
culturi europene, tendințele actuale se 
îndreaptă către fenomenul opus și anume 
păstrarea culturilor locale și regionale, cu o 
foarte mică influență a factorilor europeni 
asupra acestora. Conflictele interetnice 
apar de obicei pe baza motivelor de natură 
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istorică a unor minorități în raport cu 
populația majoritară a unei țări. În cazul în 
care minoritatea etnică în cauză consideră 
că nu i se garantează suficient de multe 
drepturi sau în cazul în care aceasta dorește 
autonomia teritorială, economică și politică 
față de țara din care face parte, atunci pot 
apărea tensiunile sau conflictele de natură 
interetnică. Aceste conflicte pot duce la 
confruntări care se pot transforma în 
ciocniri violente între susținătorii 
minorității și opozanți sau autoritățile 
statului din care fac parte. Uneori, situația 
poate fi mult mai gravă dacă privim 
cazurile în care membrii minorităților din 
anumite state s-au constituit în grupări de 
natură teroristă care au săvârșit acte 
violente asupra populației civile. Aici 
putem privi către două organizații de 
această natură, și anume IRA, organizația 
teroristă din Irlanda de Nord, formată pe 
baza separatismului religios și ETA, 
organizația terorista din Țara Bascilor din 
Spania. În cazul ETA, motivele din spatele 
acțiunilor întreprinse au o puternică 
componentă naționalistă, datând încă din 
perioadă anilor 1800. 
 
Cadrul general al politicilor de 
securitate în Uniunea Europeană  

Chiar și în era globalizării și 
informatizării, aspectele geografice au un 
rol foarte important. Este în interesul 
Europei ca țările cu care împarte granițele 
să fie guvernate într-un mod 
corespunzător. Vecinii care sunt implicați 
în conflicte violente, țările instabile în care 
crima organizată este în creștere sau 
expansiunea populației de-a lungul 
granițelor pun probleme importante 
Europei. Aderarea statelor în vederea 
reunificării Europei va întări securitatea 
Uniunii Europene, dar în același timp o va 
aduce mai aproape de zonele de conflict.1     

Având în vedere faptul că Uniunea 
Europeană acționează ca un tot unitar în 
aplicarea politicilor comune privind 
diverse arii de interes, s-a făcut simțită 
                                                 
1 Călin-Radu Ancuța, Zsuzsa Bereschi, European 
Union Foreign, Security and Defence Policy, Basic 
Documents, Romanian Institute of International 
Studies Nicolae Titulescu, București, 2003, p.267. 

necesitatea de a crea o Politică Europeană 
de Securitate și Apă rare. Uniunea 
Europeană își dorește un continent fără 
granițe, ceea ce face ca cererile naționaliste 
să pară învechite. De asemenea, noul tip de 
regionalism limitează efectul de 
fragmentare și dezintegrare al 
regionalismului subnațional, al 
fundamentalismului etnic și a proliferării 
mișcărilor naționale prin crearea unui 
cadru supranațional2. Odată cu abolirea 
granițelor dintre state, au apărut noi tipuri 
de probleme de securitate atât în interiorul 
Uniunii Europene cât și în relația acesteia 
cu alte state, problema care trebuie 
adresată într-un mod agreat de către toate 
statele membre.  

Agresiunea concentrată și îndreptată 
în mod specific împotriva unui stat 
membru este improbabilă. În schimb, 
Europa se confruntă cu un nou tip de 
provocări, care sunt mai puțin vizibile sau 
predictibile. Terorismul internațional este o 
amenințare din punct de vedere strategic 
din cauza faptului că implică costuri mari 
și atentează la stabilitatea societăților în 
care se manifestă. Noul tip de terorism cu 
care se confruntă Uniunea Europeană este 
diferit de terorismul tradițional cu care era 
obișnuită până nu demult. În prezent, 
organizațiile teroriste sunt foarte bine 
conectate prin intermediul  mijloacelor de 
comunicare electronice și dispun de resurse 
bogate pentru întreprinderea acțiunilor lor. 
Noile mișcări teroriste par dispuse să 
folosească în mod nelimitat violența pentru 
a-și atinge scopurile, cauzând astfel daune 
majore3. Tocmai de aceea, necesitatea 
regândirii unei tactici comune de 
combatere a terorismului a fost 
conștientizată de către Uniunea Europeană 
încă din anii '90. Evident este faptul că nu 
este suficientă doar stabilirea unei politici 
comune de apărare și securitate exclusiv în 
interiorul Uniunii. Acest lucru a fost 
considerat un aspect necesar dar văzut că 

                                                 
2 Anamaria Dutceac, Globalization and Ethnic 
Conflict: Beyond the Liberal-Nationalist 
Distinction, „The Global Review of Ethnopolitics” 
Vol. 3, No. 2, January 2004, p.27 
3 Călin-Radu Ancuța, Zsuzsa Bereschi, Op. cit., 
p.266 
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eficient numai în cazul în care se crea o 
strategie de cooperare și cu alte state din 
exteriorul Europei. Adesea, acțiunile 
întreprinse de către organizațiile teoriste 
internaționale comportă un risc mai ridicat 
decât organizațiile locale similare. Au fost 
raportate numeroase intervenții ale 
organizațiilor teroriste fundamentaliste, de 
tipul Al-Quaeda, în acțiuni ce au vizat 
cetățeni europeni și putem menționa în 
acest caz atacul ce a avut loc în rețeaua de 
metrou londoneză  din anul 2005. 
Eradicarea terorismului este una dintre 
principalele subiecte de pe agenda 
internațională, în special după 
evenimentele din 11 septembrie 2001. 
Uniunea Europeană promovează un sistem 
de valori bazat pe democrație și toleranță, 
considerate necesare pentru coexistența 
dintre diferite grupuri etnice. UE impune 
aceste idei drept condiționalități pentru 
aderare prin intermediul seminariilor și 
programelor specifice1.. Problema care 
trebuie ridicată în acest caz este ce tip de 
măsuri implementează Uniunea Europeană 
ca să-și întărească securitatea: alocarea mai 
multor resurse pentru apărare și crearea de 
unități mobile eficiente, creșterea 
capacității de a aduce resurse civile ca 
suport pentru situațiile de criză dar și 
pentru cele post criză, întărirea capacității 
diplomatice dar și o mai bună colaborare 
între statele membre și partenerii săi în 
ceea ce privește schimbul de informații și 
expertiză.2  

Un alt aspect pe care Uniunea 
Europeană îl consideră important este 
colaborarea între partenerii strategici.  Se 
accentuează necesitatea de a conlucra atât 
cu partenerii transatlantici cât și cu cei din 
Asia și Canada în realizarea scopurilor de 
interes comun. Cooperarea multilaterală 
este un obiectiv important pentru Uniunea 
Europeană, la fel și crearea unui parteneriat 
activ cu toate statele importante din punct 
de vedere strategic, stabilind obiective 
comune.Conform informațiilor oferite de 
Ministerul Apărării Naționale din 

                                                 
1 Anamaria Dutceac, Op. cit., p.26 
2 Călin-Radu Ancuța, Zsuzsa Bereschi, Op. cit., 
p.268 

România3, cuprinse în Broșura informativă 
privind PESA, procesul de dezvoltare a 
dimensiunii de apărare și securitate a 
Uniunii Europene a fost inițiată în timpul 
summit-ului franco-britanic de la Saint 
Malo în anul 1998. Acest domeniu a avut 
parte de o dezvoltare fulminantă în ultimii 
cinci ani, devenind una dintre cele mai 
dinamice zone ale proiectului European. 
Conform aceleiași surse, demersuri 
importante pentru delimitarea concretă a 
politicii de securitate au fost făcute cu un 
an mai târziu, când, la Koln, au fost puse 
bazele instituționale ale  Politicii Europene 
de Securitate și Apărare, odată cu 
adoptarea cadrului strategic prin care 
Uniunea Europeană urma să-și dezvolte 
propria componentă de securitate și 
apărare. În prezent, Uniunea Europeană 
face demersuri continue pentru a dezvolta 
un profil global în spațiul și arhitectura de 
securitate internațională, folosind o viziune 
strategică integrată.   

Astfel, conform Tratatului Privind 
Uniunea Europeană4, Articolul 21, 
alineatul (2) Uniunea definește și 
desfășoară politici comune și acțiuni și 
acționează pentru asigurarea unui nivel 
înalt de cooperare în toate domeniile 
relațiilor internaționale, în scopul: (a) 
apărării valorilor, a intereselor 
fundamentale, a securității, a independenței 
și integrității sale (b) consolidării și 
sprijinirii democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a principiilor 
dreptului internațional; (c) menținerii păcii, 
prevenirii conflictelor și consolidării 
securității internaționale, în conformitate 
cu scopurile și principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, precum și cu 
principiile Actului final de la Helsinki și cu 
obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele 
privind frontierele externe; (d) promovării 
dezvoltării durabile pe plan economic, 
social și de mediu a țărilor în curs de 
dezvoltare, cu scopul primordial de a 
eradica sărăcia; (e) încurajării integrării 

                                                 
3http://www.mapn.ro/diepa/eveniment/20060713/Br
osura_PESA.pdf accesat la data de 27.03.2014 
4http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT 
(27.03.2014) 
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tuturor țărilor în economia mondială, 
inclusiv prin eliminarea treptată a 
barierelor în calea comerțului internațional; 
(f) participării la elaborarea unor măsuri 
internaționale pentru conservarea și 
îmbunătățirea calității mediului și 
gestionarea durabilă a resurselor naturale 
mondiale, în vederea asigurării unei 
dezvoltări durabile; (g) acordării de 
asistență populațiilor, țărilor și regiunilor 
care se confruntă cu dezastre naturale sau 
provocate de om; și (h) promovării unui 
sistem internațional bazat pe o cooperare 
multilaterală mai puternică și pe o bună 
guvernare globală. 
 
Conflictele interetnice  

Conflictul etnic este înțeles drept 
confruntarea violentă dintre grupuri de 
indivizi care împart același stat, dar nu și 
aceeași identitate etnică. Naționalismul 
poate conduce la conflict etnic în 
momentul în care scopul confruntării este 
acela de a crea o entitate politică, 
economică sau teritorială distinctă față de 
aceea a statului din care minoritatea face 
parte. Se poate spune că globalizarea ar fi 
fost catalizatorul pentru creșterea 
conflictelor etnice sau a naționalismului 
datorită faptului că aduce în discuție 
afilierea etnică sau religioasă confruntată 
cu presiunea omogenizării culturale. 
Regiunile se confruntă cu același tip de 
fenomen la o scală mai mică; unii 
cercetători susțin că regiunile sunt reflexii 
ale ordinii mondiale, în care instituțiile de 
stat, practicile și chiar valorile sau 
convingerile sunt sub presiunea de a 
converge și în cele din urmă de a se integra 
în viziunea despre lume. În același timp, 
alții se opun acestei propuneri susținand 
ideea că regiunile sunt insule în fluxul de 
globalizare, că acestea reprezintă de fapt 
eforturile de a contracara efectele negative 
ale uniformizării. Acestea încearcă să 
păstreze autonomia națională sau cel puțin 
un sentiment de diferențiere regională.1    

 Sunt țări care reușesc să îngrădească 
conflictele interetnice ce au loc între 
granițele propriului stat, evitând astfel că 

                                                 
1 Anamaria Dutceac, Op. cit., p.24 

aceste conflicte să se propage în regiune 
sau în plan internațional. În acest fel este 
asigurată securitatea granițelor și se 
limitează impactul negativ pe care aceste 
conflicte le pot avea asupra țărilor vecine. 
Acest lucru se întâmplă de obicei datorită 
faptului că guvernele statelor afectate sau 
potențial afectate cooperează pentru a 
limita extinderea conflictelor în afara 
granițelor statului. Un exemplu în acest caz 
ar putea fi cooperarea dintre Spania și 
Franța care au limitat efectele conflictului 
cu minoritatea bască la nivel ”domestic” în 
interiorul Spaniei, în același timp evitând 
refugierea insurgenților pe teritoriul 
francez2. În cazul în care cele două state nu 
recurgeau la măsuri comune, efectul 
pozitiv al desființării granițelor în cadrul 
creării unui spațiu comun al Uniunii 
Europene s-a fi transformat într-un risc de 
securitate atât pentru Franța, cât și pentru 
țările învecinate. Uniunea Europeană 
încurajează cooperarea interstatală tocmai 
din cauza posibilității apariției unor astfel 
de situații. Conform Tratatului privind 
Uniunea Europeană3, Secțiunea 2, 
Articolul 42 aliniatul (1) “Politica de 
securitate și apărare comună face parte 
integrantă din politica externă și de 
securitate comună. Aceasta asigură 
Uniunii o capacitate operațională bazată 
pe mijloace civile și militare. Uniunea 
poate recurge la acestea în cadrul 
misiunilor în afara Uniunii pentru 
aasigura menținerea păcii, prevenirea 
conflictelor și întărirea securității 
internaționale, în conformitate cu 
principiile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se 
sprijină pe capacitățile furnizate de statele 
membre”. 

 
 
Studiile întreprinse pentru a explica 

relația dintre conflictele interetnice și 

                                                 
2 Gulriz Gigi Gokcek, Lessons Learned: 
Cooperation of EU Member States In Limiting 
Ethnic Conflict, Department of Political Sciences 
Ellison Hall, California, 2003, p.1 
3http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT 
(27.03.2014) 
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relațiile interstatale au relevat faptul că 
acest gen de conflicte pot, în primul rând, 
deteriora relațiile economice dintre statele 
învecinate, având impact negativ asupra 
comerțului, a transportului sau a 
comunicării. În al doilea rând, aceste efecte 
economice se pot extinde și la nivel 
internațional provocând scăderea 
investițiilor în acele țări care sunt 
considerate instabile datorită  conflictelor 
care au loc în interiorul granițelor lor. În al 
treilea rând, aceste conflicte pot provoca 
migrația către teritorii apropiate sau 
îndepărtate statului respectiv, ceea ce va 
duce la o mai mare implicare a 
comunităților gazdă în tematica problemei, 
fapt ce va genera un nou val de interes 
asupra conflictului. În al patrulea rând, una 
din cele mai vizible implicații ale 
conflictelor interetnice este legată de 
apariția terorismului. În final, dacă statul în 
care are loc conflictul etnic dispune de 
arme biologice sau nucleare, atunci 
pericolul de securitate a spațiului 
internațional crește și mai mult.1  

 Mai departe, mă voi axa pe studierea 
unui caz specific de conflict interetnic și 
anume cel din Spania. Pe teriroriul Spaniei 
putem regăsi două minorități importante: 
catalanii și bascii. Ambele cazuri prezintă 
particularități specifice datorită modului de 
abordare a problemei autonomiei 
teritoriale, culturale, politice și economice 
pe care ambele o doresc.  
   
Spania și conflictele interetnice 

În ultimii jumatate de secol, Spania a 
trecut prin schimbări majore și anume, de 
la un sistem centralizat, totalitar, a devenit 
o societate pluralistă și democrată, pe 
deplin integrata în comunitatea Europeană. 
Totuși, dilemele cauzate de diferențele 
entice din Spania sunt complexe și uneori 
greu de înțeles. În prezent, există cinci 
mari regiuni: Galicia, Provinciile Basce, 
Navarre, Catalunia, Castila și Andalusia 
dar și patru limbi: galiciana, bască, 
catalană, castiliană (spaniolă) plus o serie 
de dialecte.   

                                                 
1 Gulriz Gigi Gokcek, Op. cit., p.4 

 Regatul Spaniei este o monarhie 
constituțională, cu parlament bicameral, 
situată în Sud-Vestul Europei, având o 
suprafață de 504.750 Km, inclusiv insulele 
Baleare și Insulele Canare. Face parte din 
peninsula Iberica împreună cu Portugalia 
(situată la vest) și Gibraltar (la sud). Se 
învecinează la nord-est cu Franța și 
Andora. Are ieșire la Oceanul Atlantic și la 
Marea Mediterană . Spania deține și două 
arhipelaguri situate în Marea Mediterană ( 
Insulele Baleare) și Oceanul Atlantic 
(Insulele Canare). Tot de Spania aparțin și 
două mici teritorii din nordul Africii 
precum și enclava Llivia din Pirinei 
(înconjurată complet de teritoriu francez). 
În prezent, există un număr de grupuri 
etnice care au păstrat o identitate separată, 
din punct de vedere cultural și lingvistic. 
Aceștia sunt catalanii, localizați în special 
în nord-est și în Insulele Baleare, galicienii 
localizați în partea de nord-vest, centrul 
principal fiind La Coruna și bascii care 
trăiesc în jurul golfului Biscaya, centrele 
principale fiind San Sebastian și Bilbao. 
Spania este compusă din 17 comunități 
autonome : Andaluzia, Aragon, Asturias, 
Insulele Baleare, Țara Bascilor, Insulele 
Canare, Cantabria, Castilia-La Mancha, 
Castilia-Leon, Catalonia, Extremadura, 
Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, 
Valencia, La Rioja. Există și 5 locuri de 
suverantitate (orașele Ceuta și Melila din 
Africa, Insulele Chafarinas, Penon de 
Velez de la Gomera, Penon de 
Alhucemas). Limbă spaniolă oficială  este 
Castiliana. În unele comunități autonome - 
Catalonia, Galicia, Valencia și pe teritoriul 
Basc, majoritatea populației vorbește și 
limbile locale (catalană, galiciana și bască) 
considerate oficiale în acele regiuni; 
acestea însă diferă foarte mult de spaniola 
castiliană.     
 
Istoricul și caracterizarea conflictelor 
interetnice din Spania  

Naționalismul și termenul de 
”identitate” joacă un rol important în 
conflictele interetnice; chiar dacă nu sunt 
exprimate prin război sau violență, 
confruntările dintre puterile naționale pot 
cauza conflicte care să afecteze viața de zi 
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cu zi a locuitorilor țării în care au loc. În 
Spania putem observa două situații 
distincte și anume lupta dintre 
naționalitațile bască și spaniolă, unde 
putem vedea cazuri de violență cauzate de 
organizația teroristă ETA, dar și ”conflictul 
diplomatic” dintre guvernul autonom basc 
și guvernul central, iar pe de altă parte, 
conflictul politic dintre minoritatea 
catalană și guvernul spaniol. Organizația 
ETA a fost fondată în data de 31 iulie 1959 
de către un grup de studenți. Fondatorii 
ETA proveneau din Partidul Naționalist 
Basc, aripa tânără a acesteia, numită Eusko 
Gaztedi. Chiar dacă organizația ETA era 
bazată pe temele naționaliste ale lui Sabino 
Arana, ideologia și scopurile diferă pe 
diferite niveluri. Bazată pe principiile 
Marxiste, ETA a respins autonomia ca 
fiind un scop insuficient și s-a dedicat unei 
rezistențe armate împotriva regimului lui 
Franco.1  

 În Spania putem vorbi și despre o 
altă minoritate etnică în afară de basci și 
anume catalanii, care, sunt de fapt cea mai 
numeroasă minoritate din interiorul 
Europei. Spre deosebire de basci, care sunt 
mult mai puțin numeroși și mult mai 
violenți în activitățile întreprinse împotriva 
statului spaniol, catalanii conduc un protest 
pașnic, bazat pe acte constituționale. (de 
curând, minoritatea catalană din Spania a 
cerut crearea unui referendum care să 
decidă dacă pot obține autonomia politică 
și economică față de Spania).   

 Catalonia este cea mai compactă 
regiune din punct de vedere etnic din 
Spania, dar și cea mai strictă privitor la 
identitatea catalană. Statutul autonom al 
Cataloniei a fost aprobat în anul 1979 în 
urmă unui referendum în care 88% dintre 
votanți au fost pentru acordarea acestui 
drept regiunii. Din acel moment Catalonia 
a avut un guvern și un parlament autonom, 
la fel și o limbă oficială proprie, catalana.2 
Naționalismul catalan a fost bază pe care s-
a construit mișcarea separatistă în care se 

                                                 
1 Jerold Post, The mind of the terrorist, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007, p.58 
2 Yash Gai, Autonomy and Ethnicity: Negotiating 
Competing Claims în Multi-Ethnic States, 
Cambridge University Press, London, 2000, p.130 

cere independența Cataloniei față de 
Spania, dar și integrarea sa că stat distinct 
în Uniunea Europeană. Catalanii se văd ca 
o națiune distinctă de spanioli, cu o cultură, 
limbă și istorie diferite de cei din urmă. De 
asemenea, regiunea Cataloniei este una 
dintre cele mai prospere regiuni din punct 
de vedere economic din Spania iar 
desprinderea de statul spaniol ar însemna 
un parcurs economic și financiar și mai 
înfloritor, dată instabilitatea economică 
prin care trece Spania în momentul actual. 
Partidul politic care reprezintă Catalonia 
este Stanga Republicană a Cataloniei, 
grupare ce participă în mod activ la viața 
politică statală și regională, încercând să 
obțină pe cale pașnică dreptul regiunii de 
a-și declară independența față de Spania. În 
anul 2006 a fost votată și introdusă o nouă 
constituție catalană care conferă teritoriului 
o naționalitate proprie, numindu-se oficial, 
dar fără putere legală, națiune. În luna 
martie a anului 2014, catalanii au propus 
organizarea unui referendum care să decidă 
desprinderea definitivă de statul Spaniol. 
Demersurile au fost însă zadarnice, 
guvernul spaniol decretând acțiunea drept 
neconstituțională. Interesele pentru 
menținerea regiunii alipite Spaniei țin atât 
de păstrarea unei identități spaniole 
comune, conform oficialilor spanioli, dar, 
probabil cel mai important, păstrarea 
beneficiilor de ordin economic pe care 
regiunea Calaloniei le poate statului 
spaniol. Cazul Cataloniei este unul de 
conflict etnic desfășurat în mod pașnic. 
”Armele” folosite pentru obținerea 
independenței sunt unele de natură legală, 
prin care catalanii speră să poată obține, 
într-un final independența teritoriului. Pe 
de altă parte, în cazul Țării Bascilor 
situația stă complet diferit, putem chiar 
afirma faptul că, deși interesele sunt 
similare cu cele ale catalanilor și anume 
independența culturală, politică și 
economică, mijloacele prin care se 
încearcă obținerea lor sunt diametral 
opuse.  

Istoricul luptei naționaliste a bascilor 
poate fi regăsită încă din perioadă 
medievală a istoriei Europei. În timpul 
recuceririi Spaniei din 1492 de către 
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monarhiile catolice, teritoriul basc era 
încorporat în Regatul Navarre, care a 
devenit parte din ceea ce astăzi numim 
Spania. Bascii, o comunitate ce număra 3 
milioane de persoane locuiesc în patru 
provincii ale Spaniei, incluzând fostul 
Regat Navarre dar și trei teritorii de-a 
lungul graniței cu Franța.1. Recunoscând 
aspectele unice ale identității basce, 
monarhiile din Franța și Spania au oferit 
bascilor așa numitele fueros (drepturile 
legale) menite să protejeze cultura locală și 
să mențină autonomia politică. Dar aceste 
drepturi au fost atacate în timpul 
Războaielor Civile Spaniole (1832-1839 și 
1872-1879) în timpul cărora bascii au avut 
un rol important, luptând pentru a-și păstra 
drepturile speciale pe care le obținuseră 
anterior. Înfrângerea suferită de către 
guvernul central din Madrid a condus la 
abolirea drepturilor fueros în 1876, 
încheind astfel statutul special al bascilor. 
Acest lucru a făcut ca naționalismul basc 
să crească la mijlocul anilor 1800 
culminând cu fondarea în anul 1895 de 
către Sabino Arana a Partidului Naționalist 
Basc, menit să garanteze drepturile și 
libertățile bascilor. Dorința de autonomie a 
bascilor a crescut după colapsul celei de-a 
două Republici Spaniole, alese democratic, 
în timpul Războiului Civil spaniol din 
perioadă 1936-1939. Răspunsul bascilor 
față de războiul civil al lui Franco nu a fost 
nicidecum unul uniform. Demonstrând 
eterogenitatea din interiorul societății 
basce, în contrast cu provinciile nordice, 
provinciile basce sudice din Alava și 
Navarra au susținut acțiunile care l-au adus 
la putere pe Franco și drept urmare, au fost 
răsplatiti în mod generos pentru 
atașamentul lor.2  

   Chiar dacă o parte din regiunile 
basce i-au acordat sprijin în preluarea 
puterii în Spania, în încercarea sa de a crea 
o identitate spaniolă omogenă conform lui 
Post3 regimul lui Franco a interzis folosirea 
publică a limbii basce, creștinarea copiilor 
cu nume specifice Euskera și a încălcat 

                                                 
1 Jerold Post, Op. cit., p.55 
2 Ibidem, pp.55-57 
3 Ibidem 

drepturile de liberă asociere, adunare și 
expresie. Flagelul terorist s-a manifestat 
odată cu accentuare diviziunii sociale a 
muncii și accentuării diferențelor sociale 
între membrii unei comunități sau în plan 
global, între state.4Ceea ce a început că o 
mișcare politică a evoluat într-o luptă 
armată în anii '60. În perioadă de sfârșit a 
anilor '60 și cea de început a anilor '70, au 
avut loc numeroase asasinate atribuite 
organizației ETA, dintre care, cel mai 
răsunător fiind asasinarea cu bombă a Prim 
Ministrului Spaniei, pe data de 20 
decembrie 1973; acesta era considerat că 
fiind succesorul lui Franco la conducerea 
Spaniei. Chiar dacă noua constituție din 
1978 garanta o mai mare autonomie dar și 
o mai mare putere economică și politică 
bascilor, ETA a refuzat să-și compromită 
scopurile de a crea un stat basc socialist și 
independent.5 Violențele grupului 
naționalist ETA s-au intensificat după 
decesul liderului Francisco Franco, prin 
activități militare și atentate teroriste. 
Separatismul organizației ETA este unul 
extrem, care nu părea deschis dialogului 
diplomatic cu guvernul Spaniol. Tocmai de 
aceea, riscul de securitate pe care 
organizația îl prezenta putea să afecteze nu 
doar Spania, ci și Franța, țara care a 
participat în mod activ la diminuarea 
activităților organizației separatiste ETA. 
Conform lui Post6 ceea ce a început ca o 
mișcare politică a evoluat într-o luptă 
armată începând cu anii 1960. Teroarea 
exercitată de către ETA a continuat și în 
următoarele decade, concretizându-se prin 
atacuri violențe asupra populației. Dintre 
cele 600 de decese atribuite organizației 
ETA în perioada 1968-1991, 93% au avut 
loc după moartea lui Franco, atunci când, 
de fapt, deja avusese loc recunoașterea 
constituțională a drepturilor comunității 
basce. Care este baza acestui paradox? Este 
posibil ca această creștere a acțiunilor 
violente să fie rezultatul brutalității 
controlului exercitat în timpul regimului 
Franco. Pe măsură ce campaniile 
                                                 
4 Vasile Simileanu, Radiografia terorismului, 
Editura Top Form, București, 2004, p.3 
5 Jerold Post, Op. cit., p.60
6 Ibidem, p.62 
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antiteroriste menite să slăbească puterea 
organizației ETA aveau loc, extremiștii 
recurgeau la acțiuni tot mai violente pentru 
a confirma faptul că organizația încă este 
prezentă și puternică. Așa cum poate fi 
regăsit în Historycal Dictionary of 
Terrorism1 anii ‘90 nu au adus decât o 
reducere a numărului victimelor, atacurile 
teroriştilor continuând cu asasinarea 
procurorului Carmen Tagle, în Madrid. În 
1993, organizația teroristă ETA a  provocat 
4 explozii, dintre care două în Madrid, 
omorând 7 oameni şi rănind 22, şi alte 
două în Barcelona. Planurile de a-l asasina 
pe regele Juan Carlos, în august 1995 a fost 
dejucat de forţele spaniole în cooperare cu 
cele franceze, supus eşecului fiind şi planul 
de asasinare al lui Jose Maria Aznar (PP). 
Din nefericire, atat în 1997 cât şi în 2000, 
ETA a reuşit să ducă la bun sfârşit alte 
două asasinate, avându-i ca victime pe 
şeful Curţii Supreme de Justiţie iar odată 
cu împlinirea a 25 de ani de la restaurarea 
monarhiei, un alt asasainat comis de către 
ETA a unui fost ministru al Sănătăţii, în 
Barcelona. 

Pe teritoriul spaniol, situația celor 
două minorități etnice este diametral 
opusă, la fel și abordarea cu privire la 
obținerea autonomiei teritoriale. Avem pe 
de-o parte Catalonia care este una dintre 
cele mai prospere regiuni din punct de 
vedere economic din Spania. Aceștia se 
manifestă prin intermediul protestelor 
pașnice și prin negocierea la nivel 
guvernamental pentru obținerea 
independenței. Deși, în nenumărate rânduri 
propunerile le-au fost refuzată, cei din 
minoritatea catalană nu au recurs la acțiuni 
violente împotrivă spaniolilor sau a altor 
populații din Europa. Riscul pe care o 
eventuală desprindere a Cataloniei de 
Spania ar avea impact asupra economiei 
spaniole în principal, dar ar putea contribui 
și la o destabilizare, tot din punct de vedere 
economic, a regiunii. Pe de altă parte, 
abordarea organizației separatiste ETA a 
fost, de-a lungul timpului, una bazată pe 

                                                 
1 Stephen Sloan, Sean K. Anderson, Historical 
Dictionary of Terrorism, Scarecrow Press, 
Maryland,  2002, pp.68-69 

forță militară și violentă. Deși s-au făcut 
numeroase încercări la nivel declarativ din 
partea organizației de a proclama 
renunțarea la activitățile militare, acestea 
nu s-au dovedit a fi decât situații de 
moment. Din punctul de vedere al Uniunii 
Europene, acest gen de separatism este 
considerat a fi extrem de periculos nu doar 
pentru Spania, care este membră a UE dar 
și pentru celelalte state, din cauza 
permeabilității granițelor. Riscul principal 
de securitate este acela că organizația 
teroristă să își desfășoare cu o mai mare 
ușurință activitățile și din afară granițelor 
Spaniei, implicând astfel și populația țării 
în care se stabilesc.    
    
Concluzii 

Securizarea granițelor, fie acestea și 
formale, din interiorul Uniunii Europene, 
prin asigurarea cooperării dintre statele 
membre, dar și securizarea granițelor UE 
cu alte state reprezintă un subiect sensibil 
pe agenda europeană. Pentru a soluționa 
conflictele care amenință penetrarea 
granițelor unui stat sau a unei comunități, 
cum este cea a Uniunii Europene, este 
necesară aplicare unei politici la nivel 
regional dar și internațional cu privire la 
securitatea și apărarea teritoriilor. 
Securitatea, ca termen mai larg, implică 
aplicarea legii, acțiuni contrateroriste, 
măsuri anti-corupție, la fel de mult cum 
implică și funcțiile militare ale apărării.2 
De asemenea, luarea de măsuri preventive 
în situațiile în care este considerat necesar, 
devine vitală dacă ne gândim la 
continuarea în condiții de pace a 
proiectului Uniunii Europene. Pentru 
aceasta, trebuie aprofundată înțelegerea 
specificului fiecărui stat și a fiecărei 
regiuni în încercarea de a contrabalansa 
eventualele riscuri cu măsuri diplomatice 
eficiente. Situația Spaniei este pe departe a 
se fi încheiat, ambele minorități, atât cea 
bască cât și cea catalană, făcând continue 
presiuni asupra guvernului spaniol și a 

                                                 
2 John Clarke, What roles and missions for 
Europe’s military and security forces in the 21st 
century?, The George C. Marshall European Center 
for Security Studies,  Garmisch-Partenkirchen, 
2005, p.5 
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comunității europene pentru obținerea 
independenței. Aceste două regiuni vor 
continua să fie instabile, cea bască din 
punct de vedere al securității iar cea 
catalană din punct de vedere economic, 
până în momentul în care se va ajunge la 
un consens între guvernul central spaniol si 
cele autonome. 
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Securitatea umană în contextul 
ameninţărilor moderne 

Transformările mediului de 
securitate au devenit o trăsătură 
fundamentală a sec. XXI. La aproape 25 de 

ani de la încheierea Războiului Rece, 
lumea modernă a ajuns în fiecare zi să se 
confrunte cu noi forme de agresiune. 
Forme, care încetul cu încetul, duc la 
crearea unei stări de nesiguranţă şi 
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insecuritate a indivizilor care alcătuiesc 
societatea. Procesul globalizării a adus cu 
sine, noi ameninţări de genul terorismului, 
a terminării resurselor naturale şi chiar a 
hranei pentru unele populaţii, fapt ce a 
făcut ca întregul proces să fie perceput ca 
unul ameninţător de către unii indivizi. 
Astfel întrebarea care se ridică privitor la 
securitatea umană în acest context este 
aceea dacă securitatea umană este o 
realitate sau pur şi simplu un deziderat? 

Dezvoltarea umană nu poate fi 
realizată fără asigurarea securității umane. 
„Securitatea umană implică de obicei o 
condiție în care oamenii își pot exercita 
opțiunile în siguranță și libertate, fără 
teama că oportunitățile de care se bucură 
astăzi vor fi pierdute sau retrase mâine. 
Securitatea înseamnă beneficiile pe care le-
au atins oamenii în extinderea 
oprtunităților și capabilităților, acestea 
fiind protejate de aranjamentele sociale, 
economice și politice.”1 

Securitatea umană presupune, 
dezvoltarea unui cadru bazat în special pe 
cooperare internațională și 
interdependență. Atunci când se caută 
soluții pentru contracararea amenințărilor 
la adresa securității umane trebuie luat în 
considerare, că acestea, odată cu 
fenomenul globalizării, au devenit 
transnaționale. Dacă alegem să ignorăm 
cazurile de insecuritate umană, acestea pot 
deveni provocări pentru noi toți. Nicio țară 
nu poate rezolva aceste provocări de una 
singură, ci doar prin acțiunea coordonată a 
comunității internaționale, pot apărea 
acțiuni concrete care să ducă la întărirea 
securității umane. 

Conflictul armat reprezintă probabil 
cel mai direct şi mai brutal afront la adresa 
securităţii umane prin numărul de victime. 
Pierderea vieţilor ca urmare a unor 
conflicte violente, exodul anumitor 
populaţii, distrugerea infrastructurilor şi 
diminuarea capacităţii de guvernare şi 
prăbuşirea nivelului de trai au un impact 
deosebit asupra vieţilor omeneşti. 
                                                 
1 Transition 1999: Human Develoment Report for 
Central and Eastern Europe and the CIS  la 
http://www.cisr-md.org/pdf/NHDR/r2.pdf  
(20.03.2014) 

Totodată, se recunoaşte că pe lângă 
ameninţarea militară există şi alte pericole 
grave ce planează asupra securităţii umane. 
Printre acestea se numără: 

 violarea sistematică a drepturilor 
omului într-o serie de state ale 
lumii; 

 interdicţia ca organizaţiile 
umanitare să ajute populaţia aflată 
în condiţii precare de existenţă; 

 încălcări repetate ale dreptului 
umanitar internaţional; 

 terorismul 
 dezvoltarea criminalităţii 

transnaţionale; 
 inegalitatea şanselor în ceea ce 

priveşte accesul tuturor la educaţie, 
îngrijiri de sănătate, protecţie 
socială etc.2 

Teoria bazată pe securitatea umană, 
este cu mult diferită de viziunea neorealistă 
asupra securităţii, ce consideră că cea mai 
importantă ameninţare la adresa acesteia, 
este violenţa organizată din partea altor 
state.  

Securitatea individului în sec. XXI, are 
însă de înfruntat, mult mai multe riscuri de 
tip asimetric, decât cele de tip clasic. Odată 
cu atacurile din 11 septembrie 2001, 
terorismul a devenit unul din cele mai 
importante riscuri la adresa securității 
umane. Forma de terorism, apărută la 11 
septembrie împotriva civilizației 
occidentale, a dovedit, că din acel moment 
pentru teroriști nu mai existau granițe care 
sa-i mai poată apăra pe cetățenii acelui stat 
în fața lor. Astfel securitatea umană a 
indivizilor a început să devină un factor ce 
nu mai putea fii susținut. 

 
 Terorism și „Secolul Terorii”? 

Rădăcinile tensiunilor sociale, a 
instabilităților politice și de securitate sunt 
de găsit în interiorul fenomenului de 
globalizare. Odată cu globalizarea 

                                                 
2 Neculai Stoina, Securitatea Umană şi cultura de 
securitate în Securitatea şi Apărarea Spaţiului Sud 
- Est European, în contextul transformărilor de la 
începutul mileniului III, coord. Constantin 
Moştoflei, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I“, Bucureşti, 2006,  p. 589 
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economică, culturală etc. asistăm  și la o 
globalizare a insecurității și implicit a 
formelor acesteia: migrația, crima 
transfrontalieră, terorismul etc.  

Supranumit „Secolul Terorii”, 
secolul XXI, a debutat cum nu se poate 
mai dezastruos, prin cel mai mare și 
devastator atac asupra unei democrații 
occidentale. Prin practica terorismului se 
urmăreşte ca prin atentatele individuale sau 
colective să se creeze un climat de 
nesiguranţă şi tensiune socială, care să 
conducă la slăbirea democraţiilor. 

Depolarizarea lumii, prin dispariţia 
fostei U.R.S.S şi prin accentuarea 
fenomenului de globalizare s-au creat 
condiţii propice pentru apariţia unei 
constelaţii de focare de conflict asimetric, 
nestatal, în care agresiunea este desfăşurată 
de forţe teroriste individuale, sprijinite de 
oficialităţi. 

Dacă în perioada Războiului Rece, 
conceptul de securitate se referea exclusiv 
la evitarea unui război între cele două 
superputeri, SUA și URSS, astăzi 
conceptul de securitate, mai precis  
securitatea umană s-a deplasat la un nivel 
mult mai personal, în care fiecărui individ 
trebuie să i se asigure un nivel de bunăstare 
în interiorul statului respectiv. 

Dorința umană de a trăi vieți 
împlinite și în deplină siguranță, a făcut ca 
acest concept de securitate umană să fie 
mutat de pe agenda națională a statelor pe 
cea internațională. Eșecul în a atinge 
securitatea umană poate duce la 
deziluzionare și conflict civil între anumite 
grupuri, comunități și oameni.1   

Războiul contra terorismului a avut 
un impact puternic asupra securității 
umane. Predominarea problemelor propriei 
securități interne a statului, face ca prin 
lipsa controlului asupra circulației - 
oamenilor, armelor, bunurilor, banilor, 
ideologiilor etc. – care circulă sau trec prin 
zonele de criză ale lumii, a dus la măsura 

                                                 
1 Mark Duffield, Human Security: Linking 
Development and Security in an Age of Terror, 
Department of Politics and International Relations, 
Lancaster University, p.1  
lahttp://eadi.org/gc2005/confweb/papersps/Mark_D
uffield.pdf (20.032014). 

ca o parte a resurselor rămase pentru 
dezvoltare statului, să fie trimise către alte 
state care sunt în pragul unui colaps, în așa 
fel încât zona să revină la o anumită 
stabilitate.2 

Un alt set de măsuri luat, în urma 
atentatelor teroriste din 11 septembrie, a 
fost reprezentat de o creștere masivă a 
cheltuielilor militare, pentru a putea 
combate terorismul. Unii experți însă 
consideră că aceasta nu este o formă 
suficientă sau chiar potrivită de combatere 
a terorismului, deoarece prin aceasta se 
combate manifestarea directă a 
fenomenului terorist și nu rădacinile 
acestuia. Atragerea, SUA și aliațiilor 
acestora, într-un război de tip Vietnam sau 
Somalia poate fi un rezultat al unei 
campanii ce are la bază teroarea.3  

La nivel uman pe lângă frica ce 
decurge din atacurile teroriste, există și alte 
riscuri ce afectează securitatea umană, cum 
ar fi, apariția unei legislații de securitate 
foarte aspră, care poate duce la 
restricționarea anumitor libertăți personale 
și reprezentând o formă de victorie a 
terorismului împotriva unei societăți 
democratice.  

Terorismul și efectele acestuia 
asupra securității umane, sunt mult mai 
vizibile în interiorul statelor eșuate; aceste 
state fiind în același timp și sursa cea mai 
importantă pentru apariția factorilor de risc 
la adresa securitații. „Exportul” 
insecurității din aceste state nu se face 
numai către statele limitrofe, cât mai ales 
către societățile occidentale. 

 
Studiu de caz: Terorism și securitate 
umană în Africa  

Africa este continentul, care odată 
cu începutul Primăverii Arabe, a trecut și 
trece printr-o perioadă puternică de 
                                                 
2 Ibidem, p. 12 
3 Wolfgang Benedek, Human Security and 
Prevention of Terrorism, European Training and 
Research Center for Human Rights and Democracy, 
nr. 2/2002, Graz, p. 1 
 http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-
1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=31292  
(20.03.2014).  
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instabilitate, perioadă de care o mulțime de 
organizații teroriste au încercat să profite. 

Jamma al-Islmamya sau Maghrebul 
Islamic, sunt doar două organizații care au 
apărut în regiune odată cu înlăturarea 
foștilor conducători seculari. Aceste 
organizații au pus în pericol securitatea 
cetățenilor țărilor respective cât și pe cea a 
celor străini în diverse moduri: răpiri, 
asasinarea forțelor de securitate, atacuri 
sinucigașe cu ajutorul dispozitivelor 
artizanale. 

Un pericol mult mai mare, venit din 
partea acestor organizații, este numărul 
mare de aderenți la cauza lor cât și a 
celulelor înființate care au fluiditate foarte 
mare în aceste teritorii, cunoscându-le 
foarte bine. Însă aceste atacuri nu au la 
bază doar grupuri, ci și oameni care 
acționează singuri. 

Un astfel de atac, produs de acești 
lupi singuratici, a avut loc pe 28 aprile 
2011, fiind considerat cel mai grav atac 
asupra Marocului din 2003, când teroristul 
Adil el-Atmani a ucis 17 persoane și a rănit 
alte 25 într-o explozie dintr-un restaurant 
în centrul Marrakech.1 

Nici perioada dinaintea Primăverii 
Arabe, nu a fost una mai fericită; foștii 
conducători îndreptându-și atenția și 
oprimarea spre anumite grupuri ale 
societății, în special asupra femeilor care 
au fost supuse în societățile islamice unei 
violențe psihice și fizice excesive, dar și 
unei puternice discriminări sociale. 
Discriminarea lor nefiind însă doar în sfera 
socială și politică cât și în ceea familială, 
unde din lipsa educației și a sistemului 
patriarhal construit în jurul tradițiilor 
arabe, propria securitate este pusă în 
pericol, de multe ori fiind ucise fără ca să 
existe vreo consecință asupra ucigașului. 
„Femeile arabe întâlnesc violența în 
diferite faze ale vieții lor: în copilărie 
violența poate lua diferite forme, de la 
fizică, la sexuală și psihologică; în 
adolescență și la vârsta adultă aceste 
violențe pot îmbrăca forma abuzului sexual 
                                                 
1 U.S. Department of State, Country Reports on 
Terrorism 2011 la 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm   
(12.04.2014)  

și al violului, prostituție și pornografie, 
trafic de persoane și violență domestică”.2 

Nu doar țările nord africane sunt în 
acestă breșă de securitate, statele sud-
sahariene sunt o sursă și mai puternică de 
instabilitate și insecuritate, dar din motive 
total diferite. Principalul motiv pentru care 
aceste state devin terenuri de recrutare 
pentru rețele teroriste de tipul Al-Qaeda 
este sărăcia. Un exemplu în acest sens este 
Mali, a cărui economie a fost grav afectată 
de seceta prelungită, fapt ce a dus la un 
grad ridicat de instabilitate politică. Alte 
două țări extrem de sărace ale Africii, sunt 
Sierra Leone și Liberia.  

Toate aceste state africane au fost 
măcinate de-a lungul istoriei lor de foarte 
multe lovituri de stat, astăzi fiind pe lângă 
un teren propice pentru recrutare și 
antrenament al organizațiilor teroriste și o 
sursă majoră de insecuritate. Este evident 
faptul că insecuritatea, şi, în special, 
insecuritatea umană, existentă în mai multe 
domenii ale vieţii sociale, poate conduce la 
declanşarea unui conflict, ce poate 
degenera în unul armat. Din împletirea 
criminalităţii transnaţionale cu terorismul 
rezultă o ameninţare deosebit de 
importantă la adresa securităţii: armele de 
distrugere în masă.   

„În contextul schimbărilor 
provocate de globalizare, o serie de state şi 
regimuri dictatoriale şi-au fixat drept 
obiectiv prioritar crearea unei puteri 
nucleare capabile să contracareze 
tendinţele şi încercările marilor actori de a 
le modifica prin mijloace violente sau 
presiune economico-diplomatică, statutul 
lor internaţional”.3  

Pericolele aduse securității umane 
în țările africane au transformat acest 
continent în sinonimul loviturilor de stat, al 
                                                 
2 Sarah Hashash, Woman and the Arab Spring: 
Hopes for freedom in Egypt remain unfulfilled, 
„The New Statesman” la  
http://www.newstatesman.com/blogs/middle-
east/2012/05/women-and-arab-
spring?quicktabs_most_read=0 (12.04.2014) 
3 Cristian Băhnăreanu,  Armele de distrugere în 
masă, în Lumea 2005. Enciclopedie politică şi 
militară, coord. Teodor Frunzeti şi Vladimir 
Zodian, Editura Centrului Tehnic-Editorial al 
Armatei, Bucureşti, 2005, p.177 
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instabilității și al săraciei. O instabilitate 
care afectează în primul rând cetățenii 
proriului stat, care ajung să nu se mai simtă 
în siguranță, apoi pe cei care vin sa 
viziteze aceste zone din afara ei, iar în final 
este afectată și siguranța cetățenilor 
occidentali prin faptul că aceste state 
reprezintă un teren propice pentru 
recrutarea viitorilor teroriști. 

 
Concluzii 

Astăzi securitatea umană a devenit 
un factor important în relațiile 
internaționale. Terorismul, migrația, crima 
transfrontalieră au devenit datorită 
fenomenului globalizării, amenințări care 
pun în pericol atât securitatea umană, cât și 
pe ce culturală sau economică. Acești 
factori duc la prejudicii care nu pot fi 
controlate, de la pierderi masive de bunuri, 
bani etc. până la pierderi de vieți omenești. 

O astfel de sursă de insecuritate, a 
apărut recent în momentul declanșării 
Primăverii Arabe, urmată de starea de 
anrhie ce s-a instalat în statele măturate de 
revoluții. Acest fapt a dus la temeri cum că 
teroriști din organizații de tipul Al-Qaeda, 
vor pune mâna pe armanent aparținând 
regimurilor răsturnate de la putere. Un 
exemplu pertinent fiind armele aflate în 
Libia lui Gaddafi.1 

Terorismul este cu siguranță un 
factor important în defavoarea securității, 
dar cu siguranță nu este singurul și nu este 
cel mai important. De exemplu pentru 
continentul african, lipsa apei, degradarea 
mediului sau discriminarea femeilor sunt 
amenințări mult mai importante la adresa 
securității lor decât terorismul. 

Toate amenințările, aduse odată cu 
globalizarea, sunt lipsite de granițe și 
având această caracteristică de 
universalitate pot pune în pericol pe oricine 
din lumea aceasta: „Lumea modernă cere 
de la noi, să gândim în termeni de 
securitate umană, un concept ce are la bază 
oamenii și nu cunoaște granițele. Un 
concept ce recunoaște legăturile dintre 

                                                 
1 U.S. Department of State, Op. cit. la 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195544.htm  
(12.04.2014) 

dezvoltarea economică și socială, 
rescpectul pentru Drepturile Omului și 
pace”.2 
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Securitatea reprezintă o problemă 
esenţială a existenţei societăţii umane, iar 
definirea sa este un subiect foarte 
important în documentele oficiale ale 
multor organizaţii internaţionale. 

Uniunea Europeană nu mai este 
ameninţată, în prezent, de conflicte de tip 
clasic, în schimb se confruntă din ce în ce 
mai frecvent cu o serie de ameninţări 
asimetrice, greu predictibile şi mult mai 
greu de contracarat. Trei dintre aceste 
tipuri de ameninţări se impune a fi marcate 
în mod special deoarece afectează direct şi 
securitatea României: Terorismul 
internaţional, care reprezintă o ameninţare 
strategică. Acest nou tip de terorism este 
legat de mişcări religioase fundamentaliste 
care au cauze deosebit de complexe. 
Dincolo de riscurile imediate, terorismul 
ameninţă deschiderea şi toleranţa specifice 

societăţilor democratice. Noul tip de 
terorism diferă de cel din deceniile 
precedente deoarece pare a fi interesat de 
utilizarea violenţei nelimitate şi de 
producerea de pierderi masive. Pentru 
acest tip de terorism, exemplificat de 
reţeaua Al- Qaeda, Europa este atât o ţintă, 
cât şi o bază de lansare a atacurilor.   

Proliferarea armelor de distrugere 
în masă reprezintă o altă importantă 
ameninţare la adresa păcii şi securităţii 
ţărilor şi popoarelor din Uniunea 
Europeană. În prezent are loc o diseminare 
periculoasă a armelor de distrugere în 
masă, mai ales în zona Orientului Mijlociu. 
Prin intermediul acestor arme, un grup 
terorist de mici dimensiuni poate provoca 
pierderi care anterior nu puteau fi cauzate 
decât de armate ale unor state naţionale. 
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Existenţa unor structuri statale 
slabe (failed states) şi amplificarea crimei 
organizate. În unele state sau regiuni 
precum Somalia, Liberia, Afganistan, 
Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi 
Muntenegru, Kosovo etc., dezorganizarea 
instituţională, corupţia la nivel înalt, 
conflictele civile şi accesul la arme au 
determinat întărirea poziţiilor crimei 
organizate. Aceste situaţii sunt ameninţări 
la adresa securităţii, prin sprijinirea 
traficului de droguri, a celui de fiinţe 
umane şi a terorismului.1 

Europa Răsăriteană şi Asia 
Centrală. Ca răspuns la aceste noi pericole, 
statele Europei, în primul rând cele cu 
potenţial economic şi militar semnificativ, 
au în vedere noi principii de organizare a 
securităţii regionale şi globale bazate pe 
democraţie, guvernare eficientă şi 
respectarea legilor. Acestea, în calitate de 
noi principii ale securităţii globale, 
presupun ca relaţiile dintre state să ţină 
cont de existenţa unor interese divergente, 
fără a face apel la utilizarea forţei ca 
metodă de rezolvare a conflictelor. 

Istoria a demonstrat că NATO nu 
are nevoie de un inamic pentru a putea 
rezista deoarece Alianţa reprezintă o 
organizaţie politico-militară care se 
transformă şi reformează permanent în 
concordanţă cu provocările actuale şi cele 
previzibile şi reflectă puterea politică, 
militară şi economică a statelor din spaţiul 
euroatlantic. Prin urmare, NATO continuă 
să existe în ciuda faptului că ameninţarea 
comunistă a dispărut, deoarece NATO şi-a 
deplasat centrul de greutate pentru a se 
adapta la noile schimbări din mediul 
internaţional şi la noile relaţii între 
componentele civile şi militare. NATO a 
definit noi ameninţări cum ar fi terorismul 
şi instabilităţile specifice perioadei post 
război rece inclusiv proliferarea 
armamentului de distrugere în masă de 
către ţările lumii a treia. 

În final, NATO şi-a extins scopul 
prin modificarea rolului şi misiunilor de la 

                                                 
1 Traian Liteanu, Securitate şi instituţii, Editura 
Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 
2004. 

o organizaţie politicomilitară la o instituţie 
care se concentrează pe managementul 
crizelor şi menţinerea păcii, operaţiuni 
destinate promovării stabilităţii şi păcii în 
lume. Din păcate, stabilitatea nu rezolvă 
întotdeauna problemele. Măsura în care 
NATO va reuşi să devină o instituţie 
necesară pentru o lume paşnică şi 
echitabilă depinde de capacitatea Alianţei 
de implementare a deciziilor politice 
referitoare la dezvoltarea capabilităţilor 
sale operaţionale. Acestea vizează, în 
principal, creşterea mobilităţii, care să 
permită forţelor dislocarea rapidă în zona 
de criză, îmbunătăţirea capacităţii de 
susţinere, de angajare efectivă în teatru şi 
de protecţie, precum şi dezvoltarea 
posibilităţilor de comandă-control care să 
permită acţiunea în comun a forţelor 
multinaţionale. Fără a diminua cu nimic 
importanţa pentru managementul crizelor a 
asistenţei umanitare, reconstrucţiei 
economice, dezvoltării instituţiilor civile, 
experienţa a demonstrat că acestea nu pot 
fi aplicate fără a cuceri, în prealabil, prin 
mijloace exclusiv militare controlul asupra 
situaţiei din regiune. 

Supravieţuirea NATO după 
încheierea Războiului Rece va depinde, în 
primul rând, de abilitatea Alianţei de a-şi 
adapta configuraţia organizaţională, 
sistemică şi instituţională în concordanţă 
cu noua arhitectură operaţională a secolului 
XXI, ceea ce va trebui să determine 
sincronizarea rolului şi misiunilor Alianţei 
cu cerinţele mediului internaţional actual. 
Fără îndoială, puterea militară poate fi 
aplicată cel mai bine în Alianţă de vreme 
ce poate fi maximizat impactul militar şi în 
acelaşi timp împărţite riscurile şi costurile. 
În plus, acţionând în alianţă creşte 
legitimitatea politică a unei operaţii.  

În viitor, cu cei 26 de membri, 
NATO rămâne cea mai mare coaliţie şi 
reprezintă cel mai efectiv mod de asigurare 
a securităţii colective.2 

În cadrul Summitului de la 
Washington, liderii Alianţei au recunoscut 

                                                 
2 Traian Liteanu, Introducere în organizarea 
europeană (1945-2002), Editura Academiei 
Naţionale de Informaţii, Bucureşti, 2004. 
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succesul primilor cinci ani de Parteneriat 
pentru Pace (PpP). PpP reprezintă un 
proces care reuneşte Aliaţii şi Partenerii 
NATO într-un vast program de apărare 
comună şi de activităţi legate de securitate, 
de la cooperarea pur militară la cea legată 
de apărare, în domenii precum 
managementul crizelor, planificarea 
urgenţelor civile, managementul traficului 
aerian sau cooperarea în domeniul 
armamentului. PpP este deschis şi 
transparent, iar activităţile sale sunt 
deschise pentru toţi Partenerii şi Aliaţii. 

NATO a lansat Parteneriatul pentru 
Pace în ianuarie 1994, în scopul de a spori 
stabilitatea şi securitatea pe întreg 
cuprinsul Europei. Obiectivele principale 
ale PpP, expuse în 1994, continuă să fie 
valide. Printre acestea se numără 
următoarele: 
- sporirea transparenţei în planificarea 
apărării la nivel naţional şi calcularea 
bugetului militar; 
- asigurarea controlului democratic a 
forţelor armate naţionale; 
- dezvoltarea pe termen lung a forţelor 
armate ale ţărilor partenere care sunt mai 
apte de a acţiona împreună cu cele ale 
ţărilor membre NATO. 

PpP este în prezent o caracteristică 
permanentă a arhitecturii securităţii 
europene. Programul bienal la care 
participă Aliaţii şi Partenerii, cuprinde în 
prezent peste 2.000 de activităţi, de la 
exerciţii militare de amploare până la mici 
ateliere de lucru care grupează câţiva 
oameni, PpP intră practic în toate 
domeniile de activitate ale NATO. 
Naţiunile aleg din programul PpP 
activităţile care sprijină politicile lor 
naţionale şi le satisfac cerinţele minime şi 
în conformitate cu mijloacele financiare, 
într-un proces de "auto-diferenţiere", unul 
dintre conceptele-cheie ale programului. 
Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic 
(CPEA) acţionează drept "cupolă" politică 
pentru PpP şi oferă Aliaţilor şi Partenerilor 
un forum în care să facă schimb de opinii 
pe diferite teme comune privind 
securitatea. 

Rolul Partenerilor a fost sporit în 
mod considerabil în cadrul activităţii 

cotidiene a PpP, în special odată cu 
stabilirea la mai multe sedii NATO a 
Cadrelor pentru Parteneriat, în timp ce 
ofiţerii NATO şi ai Partenerilor sunt 
integraţi permanent în funcţii de conducere 
internaţionale. În 1997, Aliaţii NATO au 
decis să sporească PpP conferindu-i un rol 
mai operaţional, oferind un rol mai 
important Partenerilor în luarea deciziilor 
şi în planificare, şi întărindu-şi 
dimensiunea de consultare politică.1 
Această decizie a fost luată în parte pe 
baza experienţei câştigate prin cooperarea 
multinaţională care a avut loc prin 
intermediul misiunilor de menţinere a păcii 
desfăşurate în Bosnia de IFOR (Forţele de 
Implementare) şi ulterior de SFOR (Forţele 
de Stabilizare). 

La Summitul de la Washington s-a 
semnat un "PpP Intensificat şi Mai 
Operaţional" de către şefii de state şi de 
guverne. Această măsură s-a bazat pe 
experienţa câştigată până la momentul 
respectiv şi oferă ghidare pentru 
Parteneriatul operativ al secolului XXI. 

Parteneriatul Intensificat şi Mai 
Operaţional se bazează pe următoarele trei 
elemente: un Cadru de Lucru Politico-
militar pentru Operaţiunile PpP conduse de 
NATO; un Proces de Planificare şi Analiză 
(PARP) extins şi adaptat; cooperare 
militară practică intensificată şi cooperare 
în domeniul apărării, acoperind întreg 
spectrul cooperării în cadrul PpP. Lucrul 
cel mai important referitor la acest al 
treilea element este iniţiativa "Conceptului 
de Capacităţi Operative pentru 
Operaţiunile conduse de NATO", care 
pune un mai mare accent pe sporirea 
eficienţei militare a forţelor multinaţionale. 
Aceasta vizează extinderea în continuare a 
cooperării militare pentru a ajuta Partenerii 
să-şi dezvolte forţe armate cu o capacitate 
mai mare de a acţiona împreună cu cele ale 
ţărilor membre NATO încadrul viitoarelor 
operaţiuni de reacţie în situaţii de criză.PpP 
continuă să susţină transformarea Alianţei. 
Diferite elemente ale PpP sunt legate de 
noile roluri şimisiuni ale Alianţei şi susţin 

                                                 
1 Stan Petrescu, Apărarea şi securitatea europeană, 
Editura Militară, Bucureşti, 2006. 
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Conceptul Strategic revizuit. PpP continuă 
să evolueze, iar Alianţa îl consideră caun 
proces dinamic care va apropia progresiv 
NATO de partenerii săi.1 

În actualul context internaţional, 
proiectul central de politică externă pentru 
anul 2008 a fost Summit-ul NATO, găzduit 
de Bucureşti.  

Pentru România, o relaţie 
transatlantică solidă, intensă şi 
cuprinzătoare, corespunde deplin 
intereselor naţionale. Relaţia de parteneriat 
strategic cu SUA este un pilon de bază, 
esenţial al politicii externe a României. 

Misiunea NATO este de a furniza 
securitate. Dar modul în care se face, 
tehnicile folosite, politicile adoptate, 
activităţile desfăşurate, toate acestea s-au 
schimbat fundamental după finele 
Războiului Rece. În acea perioadă, după 
cum bine se ştie, asigurarea securităţii 
însemna să existe cât mai mulţi soldaţi la 
frontiere, gata să fie atacaţi şi mai exista şi 
politica echilibrului nuclear. Din fericire, 
aceasta nu mai există, ceea ce se face acum 
fiind cu mult mai sofisticat. O parte a 
acestui nou tip de acţiuni este 
Afganistanul: stoparea teroriştilor care se 
organizează acolo pentru a ataca ţinte în 
Bucureşti, Paris sau Londra. 

Un alt mod nou de lucru este 
dialogul constant cu actorii importanţi pe 
plan internaţional: desigur Rusia, dar şi 
Australia, Japonia, Noua Zeelandă, ţările 
din Mediterană, acum ţările din Golf. Un 
alt aspect îl reprezintă dezvoltarea 
parteneriatelor, ceea ce înseamnă că ţări 
care nu sunt membre NATO îşi pot asuma 
responsabilităţi prin participarea la operaţii 
NATO. În Afganistan, spre exemplu, sunt 
11 ţări nemembre NATO care participă la 
misiuni. La fel şi în Bosnia. În fine, un alt 
demers pentru a putea asigura şi mai bine 
securitatea cetăţenilor constă în abordarea 
noilor tipuri de sfidări, cum ar fi, spre 
exemplu, apărarea antirachetă, securitatea 
energetică, războiul cibernetic etc. Dar, în 
final, testul ultim pe care trebuie să-l treacă 

                                                 
1 Constantin Onişor, Veronica Mihalache, Traian 
Liteanu, NATO – securitate integrată, Editura ANI, 
Bucureşti, 2006. 

NATO rămâne acelaşi: suntem sau nu 
capabili să facem ceea ce este necesar 
pentru a asigura securitatea cetăţenilor 
din statele membre ale Alianţei? 

Ţările Uniunii Europene au 
întocmit în comun declaraţii, ori de câte ori 
le-a reuşit. însă, referitor la problemele mai 
sensibile, nu s-a ajuns întotdeauna la un 
numitor comun. În ultimii 15 ani UE şi-a 
intensificat eforturile de a juca un rol 
politic internaţional şi de securitate mai 
mult în conformitate cu statutul său 
economic. Conflictul care s-a declanşat în 
Europa după căderea Zidului de la Berlin 
în 1989 a convins liderii UE în necesitatea 
acţiunilor eficiente comune. Recent lupta 
împotriva terorismului internaţional a 
consolidate aceste convingeri. Încă din 
anul 1950 au existat câteva încercări de a 
stabili o politică europeană comună sau de 
securitate, cea mai importantă constituind-
o Comunitatea Europeană de Apărare şi 
UEO. 

Principiul unei Politici Comune 
Externe şi de Securitate (PCES) a fost 
formulat în 1992 în Tratatul de la 
Maastricht. La numai câteva luni mai 
târziu a izbucnit războiul din fosta 
Iugoslavie. Uniunea Europeană a încercat 
fără succes de a găsi vreo soluţionare 
politică a crizei. UE nu deţine propriile 
forţe militare, ţările sale membre puteau 
doar să intervină din partea ONU şi a 
forţelor NATO, care şi au fost trimise mai 
târziu în regiune. Începând din 1999, în 
urma mai multor sesiuni ale Consiliului 
European s-a decis, având în vedere 
provocările la nivel extern (Kosovo, 
atacurile teroriste etc.), dezvoltarea în 
direcţia unei politici europene de securitate 
şi apărare (PESA). Această hotărâre s-a 
regăsit în Tratatul de la Nisa.  Sub egida 
PESA, armate militare şi de poliţişti pot fi 
trimise spre zonele de conflict pentru a 
desfăşura acţiuni umanitare, de pacificare, 
mediere a conflictului şi chiar instaurare a 
păcii. Acţiunile militare sunt înfăptuite de 
către forţele de intervenţie rapidă ale UE, 
separate de NATO dar care au acces la 
NATO. Primele misiuni sub egida PESA s-
au petrecut în fosta Iugoslavie, locul 
frustrării anteriore a UE. Una din misiunile 
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poliţiştilor din UE a înlocuit o grupă de 
ofiţeri de poliţie a ONU în Bosnia şi 
Herţegovina în ianuarie 2003, în timp ce o 
trupă militară a UE a preluat ştafeta de la 
NATO, în fosta Republică Iugoslavia a 
Macedoniei trei luni mai târziu. 

Conflictele violente capătă o 
rezonanţă inacceptabilă în sensul suferinţei 
umane, distrugerii şi pierderilor mari. Din 
acest motiv Uniunea Europeană este 
determinată să acţioneze mai eficient, în 
primul rând, întru prevenirea conflictelor. 
UE deţine un arsenal bogat de mijloace 
tradiţionale, pe care le aplică deja, 
incluzând asistenţa tehnică şi financiară 
pentru ţările în dezvoltare, cooperarea 
economică şi relaţiile comerciale, ajutorul 
umanitar, strategii sociale şi ale mediului, 
precum şi instrumente diplomatice ca 
dialogul politic şi medierea. însă aici se 
mai adaugă noi mijloace prevăzute de 
PCES, precum colectarea informaţiilor şi 
monitorizarea acordurilor internaţionale 
pentru anticiparea unor potenţiale 
conflicte. Într-o lume unde puterea demult 
nu mai echivalează cu siguranţa, UE 
trebuie să fie capabilă de a reacţiona 
prompt în situaţii speciale, de îndată ce 
apar - prin aplicarea unui set adecvat de 
instrumente. 

La 11 decembrie 2003, ca urmare a 
unei conferinţe ţinute la Bruxelles la 21 
noiembrie, Consiliul a adoptat un plan de 
acţiune pentru aspectele civile ale PESA, 
în vederea îmbunătăţirii capacităţilor lor 
civile. La rândul său, la 16 noiembrie, 
Parlamentul European sa pronunţat asupra 
punerii în aplicare a unei strategii europene 
de securitate în cadrul PESA, strategie 
adoptată în 2003, pe care o consideră o 
excelentă analiză a ameninţărilor cu care se 
confruntă lumea modernă. A susţinut ideea 
că cel mai bun mijloc de a atinge 
obiectivele în acest scop este 
„multilateralismul efectiv” ce se bazează 
pe instituţiile internaţionale şi pe dreptul 
internaţional. El consideră că, datorită 
evoluţiei contextului geopolitic, strategia 
va trebui să includă noi provocări, cum ar 
fi concurenţa tot mai mare în domeniul 
energetic, catastrofele naturale şi 
securitatea externe ale Uniunii. În plus, 

Parlamentul European formulează o serie 
de propuneri privind anumite orientări ale 
strategiei (concentrarea capacităţilor spre 
vecinătatea geografică, transporturile 
strategice, constituirea unei pieţe europene 
de echipamente, sistemul comun de 
informaţii. 

Statutul de membru al NATO oferă 
României o nouă poziţie în cadrul 
concertului european, consolidată prin 
potenţialul său politic, economic şi militar, 
unul din cele mai mari din Europa Centrală 
şi de Sud-Est. Rolul României de placă 
turnantă, prin Marea Neagră, a 
continentului european, către Caucaz şi 
Asia Centrală, va accentua poziţia sa de 
lider regional, având în vedere problemele 
asiatice ale Turciei. Participarea la 
coaliţiile multinaţionale, bazată pe vasta 
expertiză obţinută în faza de preaderare, 
sporeşte prestigiul internaţional al statului 
român şi îi permite să menţină în priză 
directă un important segment militar, 
extrem de valoros în economia de forţe a 
Alianţei. Participantă activă la eforturile 
Comunităţii Internaţionale de gestionare şi 
rezolvare a situaţiilor de criză, România 
dovedeşte că prin implicare şi sprijin 
comunitar, este un real factor de stabilitate 
şi securitate.1 

Schimbările din politica europeană 
din ultima vreme, dovedesc importanţa 
dialogului politicodiplomatic în obţinerea 
consensului şi în găsirea celor mai 
adecvate măsuri pentru soluţionarea 
problemelor ce caracterizează evoluţia 
actuală a mediului internaţional. Transferul 
atribuţiilor politice, economice şi de 
securitate ale UEO către UE, se înscrie în 
demersurile Comunităţii Europene de a 
asigura creşterea responsabilităţii şi 
eficienţei statelor în implementarea 
conceptului de Identitate, Securitate şi 
Apărare şi de racordare a capacităţilor şi 
capabilităţilor europene în amplul proces 
de edificare a noii societăţi comunitare. 

Procesul de lărgire al NATO şi UE, 
instituţionalizat la Madrid, respective 

                                                 
1 Claudiu Ionel Pasăre, NATO – transformare şi noi 
provocări, Editura Academiei Naţionale de 
Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti, 2012. 
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Luxemburg, în 1997 şi la Washington în 
1999 s-a dovedit generator de cooperare şi 
stabilitate. El este o garanţie a 
ireversibilităţii transformărilor democratice 
din această parte a lumii. Transformările 
interne survenite în urma Revoluţiei din 
Decembrie 1989, au propulsat societatea 
românească într-un proces de restructurare 
politică, economică, social şi morală. 
Acesta este însoţit, inevitabil de o mulţime 
de fenomene dezorganizate şi de efecte 
secundare, de crize politico-militare, 
economico-sociale interne, care insuficient 
cunoscute şi soluţionate constituie pericole 
grave, la adresa unei societăţi, în cazul 
nostru a siguranţei şi apărării naţionale.1 

Spre deosebire de alte spaţii, 
relaţiile transatlantice sunt puternic 
instituţionalizate atât din punct de vedere 
economic, cât şi militar. La acestea, se 
adaugă valorile comune şi asemănarea 
regimurilor politice. Cu excepţia statelor 
neutre, a Ciprului şi a Maltei, majoritatea 
membrilor UE fac parte din Alianţă. 
Procesele de extindere, deşi paralele, 
declanşate de Alianţă şi UE sunt 
considerate ca fiind complementare pentru 
asigurarea în sens larg a securităţii. Deşi 
declaraţiile transatlantice au prevăzut 
realizarea unui parteneriat egal şi deplin în 
probleme de securitate sau economice, 
precum şi rolul central al NATO în 
asigurarea securităţii europene, SUA au 
devenit mai preocupate de problemele de 
securitate din Orientul Mijlociu, Asia 
Centrală şi de Nord-Est, decât fuseseră în 
timpul Războiului Rece. Concomitent, 
vest-europenii au manifestat o tendinţă 
pentru o autonomie lărgită şi pentru 
egalitate cu nord-americanii, care a inclus 
dezvoltarea PESC, dar şi asumarea unor 
responsabilităţi privind misiunile de 
menţinere a păcii, în afara mijloacelor 
tradiţionale de acţiune commune (ajutoare, 
declaraţii politice etc.) 

Factorii de decizie americani şi 
europeni au abordat în mod diferit 
problemele Orientului Mijlociu (2003). 

                                                 
1 The European Union în 2006 and Beyond, 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 
(30.03.2014)  

Primii au pus accentul pe utilizarea forţei 
militare şi a presiunilor diplomatice, 
declanşarea unei campanii globale 
împotriva terorismului islamic şi adoptarea 
unei strategii de securitate care prevede 
«construirea unei balanţe de putere care să 
favorizeze libertatea» şi recursul la atacul 
preemtiv împotriva forţelor  care ameninţă 
securitatea SUA prin intermediul armelor 
de nimicire în masă şi al terorismului. 
Europenii au insistat mai mult pe 
cooperare, multilateralitate, asistenţă 
financiară şi negocieri, decât pe recursul la 
forţă. Depăşind cazul propriu-zis al 
Irakului miza axei tindea spre confruntarea 
a două concepţii de organizare 
internaţionale. Administraţia de la 
Washington a recurs la forţă. Franţa şi 
Germania, alături de F. Rusă au contestat 
poziţia SUA de recurgere la forţă.  

Dezacordul părţilor s-a extins la 
nivelul de decizie al NATO. Alianţa a fost 
divizată politic între susţinătorii nucleului 
franco-german, cei ai SUA şi cei neutri, 
procesul decizional în legătură cu 
problema irakiană fiind astfel blocat. La 
începutul lui 2004 s-a conturat o apropiere 
între interesele americane şi cele franco-
germane.  

Proiectul Marelui Orient Mijlociu 
prevederea democratizarea regiunii prin 
implicarea statelor G8 în stabilirea 
instituţiilor electorale, sprijinirea financiară 
a societăţii civile liberale, “buna 
guvernare” şi cooperarea economică. În 
timp ce proiectul era criticat de aliaţii arabi 
ai Americii, s-au creionat detaliile 
proiectului de repoziţionare a forţelor 
americane, iar europenii au lăsat să se 
înţeleagă că ar accepta un rol pentru 
NATO în Irak. Franţa şi Germania nu s-au 
raliat politicii americane în Irak şi au 
restrâns la maximum implicarea NATO 
atât în Irak, cât şi în Afganistan. Ulterior, 
cele două state au început să cedeze puţin 
câte puţin în problema implicării Nord-
Atlantice pentru instruirea forţelor 
irakiene. În august 2004 Franţa şi-a arătat 
sprijinul pentru noul guvern de la Bagdad 
şi s-a arătat dispusă să accepte reducerea 
datoriei. Cu toate acestea, nu s-a constatat 
o armonizare a punctelor de vedere între 



   

569 
 

SUA, Germania şi Franţa la reuniunea 
informală a miniştrilor apărării din statele 
membre NATO (Poiana Braşov, 2004), iar 
reuniunea de la Nisa (2005) a consemnat 
un nou angajament limitat al NATO şi 
Irak. 

România a susţinut poziţia Coaliţiei 
conduse de SUA în cel de-al treilea Război 
din Golf şi a luat parte la acţiunile de 
stabilizare a Irakului. Concomitent, s-a 
pronunţat în favoarea eliminării tensiunilor 
transatlantice, fapt care i-a atras critici din 
partea Franţei. 

Ca stat membru cu drepturi depline 
în NATO, responsabilitatea României nu 
se mai limitează la politic care asigură 
apărarea teritoriului naţional, ori la 
diplomaţia preventivă, ci şi la politici care 
promovează ofensiv interesele României şi 
care sprijină stabilitatea globală în orice 
regiune în care NATO cere misiuni. În 
concordanţă cu poziţia geostrategică a 
României în spaţiul sud-est european – ţară 
de frontieră a NATO şi UE – politica de 
apărare naţională are ca obiectiv apărarea 
şi promovarea intereselor vitale ale 
României, precum şi participarea activă a 
ţării noastre la asigurarea securităţii 
zonelor de interes NATO, UE şi SUA. 
România contribuie la toate misiunile 
Alianţei, inclusiv la cele din afara spaţiului 
euro-atlantic.  

Un exemplu al noului tip de 
operaţiuni pe care NATO trebuie să le 
gestioneze este Afganistanul. România a 
participat cu 540 militari în cadrul Forţei 
Internaţionale de Asistenţă şi Stabilizare 
din Afganistan, în operaţiunea Enduring 
Freedom şi în procesul de instruire a 
Armatei Naţionale Afgane. De asemenea, 
România a sprijinit îmbunătăţirea 
pachetului de măsuri adoptat la 2 aprilie 
2004, în vederea sporirii contribuţiei 
Alianţei la efortul comunităţii 
internaţionale de combatere a 
ameninţărilor teroriste prin promovarea 
unei abordări cuprinzătoare şi adaptate 
fiecărei situaţii în parte. 

După reuniunea la nivel înalt de la 
Madrid (1997), politica externă 
românească s-a orientat mai clar către 
dezvoltarea relaţiilor politice şi militare cu 

Washingtonul. Parteneriatul strategic 
proclamat la 11 iulie 1997 a permis o mai 
bună concepere şi aplicare a reformelor 
militare, implicarea României în misiunile 
de menţinere a păcii şi de stabilizare din 
Balcani şi Afganistan, combaterea 
terorismului şi criminalităţii 
transfrontaliere. 

România a susţinut proiectele de 
cooperare regională promovate de Statele 
Unite în regiunea Europei de Sud-Est: 
SECI şi SEEI. România a manifestat o 
reacţie de solidaritate cu SUA în urma 
atentatelor din 11 septembrie 2001, 
inclusiv prin schimbul de informaţii şi prin 
participarea la operaţiile din Afganistan. 
Ulterior, a luat parte la campania din Irak 
şi la procesul de reconstrucţie al acestei 
ţări.  

La 9 februarie 2005, în cadrul 
întâlnirii miniştrilor de externe ai celor 
două ţări, s-a stabilit suplimentarea 
efectivelor româneşti în Irak, ocazia cu 
care România îşi manifestă ataşamentul 
faţă de direcţia susţinerii internaţionale a 
democraţiei în Irak şi se pronunţă pentru 
asigurarea unui rol ONU. SUA şi Marea 
Britanie se numără printre puterile cele mai 
interesate de dezvoltarea unei politici 
externe mai active a Occidentului în 
bazinul Mării Negre. „extinse”, dar şi în 
amplificarea legăturilor economice şi 
atragerea companiilor americane pentru 
investiţii în România. Amplasarea de baze 
pe teritoriul ţării noastre serveşte 
intereselor naţionale ale României, şi, în 
acelaşi timp, contribuie la accelerarea 
transformării NATO într-un instrument de 
proiectare a securităţi în zona Orientului 
Mijlociu extins şi, eventual, în bazinul 
Mării Negre. 

Un impact profund asupra relaţiilor 
transatlantice îl au cele două procese, 
paralele dar legate, de extindere a NATO şi 
UE care au ca principale obiective 
stabilizarea şi democratizarea Europei de 
Răsărit, în care Alianţa gestionează 
problemele de securitate, iar UE răspunde 
de dezvoltarea economică. Lărgirea NATO 
are ca scop prevenirea apariţiei de noi 
ameninţări la adresa securităţi în regiune, 
consolidarea Alianţei şi garantarea pe 



   

570 
 

termen lung a câştigurilor obţinute în 1989, 
inclusiv în faţa unei potenţiale “renaşteri 
imperiale” în Federaţia Rusă, la care se 
adaugă necesitatea combaterii terorismului, 
a proliferării armamentului nuclear şi de 
proiectare a puterii în “marele arc e criză”. 
Extinderea Uniunii Europene se 
fundamentează atât pe motive geopolitice, 
cât şi economice: consolidarea regimurilor 
liberale din Est, întărirea puterii şi 
influenţei Germaniei, interesul britanic de 
a echilibra Parisul şi Berlinul, aspiraţiile 
Franţei de a crea un mare actor continental, 
mărirea spaţiului geografic, a populaţiei şi 
a pieţei interne comunitare. 

Pentru fostele state comuniste, 
dubla integrare reprezintă stabilitate 
politică, protecţie în faţa temerilor create 
de politica oscilantă a Moscovei şi 
bunăstare economică. 

 Ca parte a acestui spaţiu 
geopolitic, România este conştientă că 
securitatea comunităţii euroatlantice este 
indivizibilă iar relaţia transatlantică este 
fundamentul acesteia.  

În concordanţă cu o astfel de 
abordare, România sprijină activ 
demersurile vizând reconstrucţia şi 
dinamizarea acestei relaţii, necesitatea unei 
transformări profunde a Alianţei, 
complementaritatea funcţională în materie 
de securitate şi apărare a NATO şi UE ca şi 
nevoia de evitare a paralelismelor, 
duplicărilor şi a concurenţei în domeniul 
capabilităţilor, structurilor de comandă, 
strategiilor şi doctrinelor. Cooperarea 
României cu statele membre ale celor două 
organizaţii se va desfăşura în conformitate 
cu valorile şi interesele naţjonale, 
armonizare cu setul de valori şi interese pe 
care cele două organizaţii democratice le 
promovează, cu principiile de acţiune ale 
NATO şi UE. 

Procesele de aderare a României la 
NATO şi de integrare în UE au determinat 
modificări susbtanţiale ale statutului şi 
identităţii sale strategice. 

Din această perspectivă, dinamica 
dezvoltării identităţii europene şi 
euroatlantice a României, precum şi cea 
referitoare la configurarea uneui profil 
corespunzător potenţialului său 

geostrategic, vor fi reproiectate la niveul 
structural şi promovate într-un ritm 
accelarat. Calitatea de membru implică în 
mod obligatoriu configurarea treptată a 
unui rol specific şi activ al României în 
cadrul celor două organizaţii şi asigurarea 
resurselor necesare pentru îndeplinirea 
acestui rol. 

În acest cadru se aplica principiul 
convergenţei între politica externă a 
României şi PESC. Acest principiu pe care 
se bazează prezenta strategie vine în 
întâmpinarea necesităţii României, în 
calitate de stat membru UE, de a 
demonstra capacitatea de a desfăşura o 
politică externă care să ducă la satisfacerea 
intereselor naţionale, însă respectând în 
acelaşi timp cerinţele de armonizare ale 
acestei politici cu orientările strategice ale 
Uniunii Europene, astfel cum sunt acestea 
formulate în cadrul Consiliului European. 
Politica externă a României trebuie deci 
concepută ca parte a politicii externe şi de 
securitate comune, care constituie al treilea 
pilon din cadrul UE, însă fără a-şi pierde 
obiectivele specifice şi liniile strategice 
naţionale elaborate pentru satisfacerea 
intereselor sale naţionale. România a 
respectat acest principiu încă din perioada 
anterioară datei la care a devenit membru 
cu drepturi depline în Uniunea Europeană. 
Astfel, România a desfăşurat un parteneriat 
activ cu autorităţile abilitate din partea 
Uniunii Europene în temeiul Acordului de 
Asociere, rolul său constitutiv în cadrul 
PESC demonstrându-se în special în cadrul 
„reuniunilor Gymnich” şi „Euro-Med”. 

Dialogul politic dintre România şi 
Uniunea Europeană în acest domeniu s-a 
realizat şi prin întâlnirile la nivel de 
directori politici, corespondenţi europeni şi 
ale Troicii UE, cu statele candidate, 
îmbunătăţindu-se astfel, procesul de 
compatibilizare a agendei de politică 
externă a României cu direcţiile strategice 
urmărite de Uniunea Europeană în materie 
de politică externă. De altfel, poziţia 
României în raport cu politica externă şi de 
securitate comună a fost una de aliniere la 
toate declaraţiile, demersurile şi luările de 
poziţie ale Uniunii Europene pe plan 
extern, România asociindu-se poziţiilor şi 
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acţiunilor comune ale statelor UE, atunci 
când a fost invitată. De asemenea, 
principiul convergenţei a fost avut în 
vedere de către România încă din perioada 
de aderare, asigurându-se respectarea 
sancţiunilor internaţionale şi a măsurilor 
restrictive luate la adresa unor ţări, atunci 
când acestea au fost impuse de către 
Uniunea Europeană. 

În ceea ce priveşte elaborarea şi 
implementarea efectivă a unei politici 
europene de securitate şi apărare (PESA), 
România s-a implicat în mod activ în acest 
proces, încă din perioada premergătoare 
aderării sale efective la Uniunea 
Europeană. 

Noua calitate de stat membru cu 
drepturi depline, pe care România a 
dobândit-o la 1 ianuarie 2007, impune 
respectarea în continuare a acestui 
principiu, de către România, inclusiv în 
ceea ce priveşte contribuţia activă a ţării 
noastre la consolidarea PESC şi la 
afirmarea credibilă a Uniunii Europene pe 
scena internaţională, ca actor global, printr-
o acţiune unitară în acest domeniu a 
statelor membre. De asemenea, acest 
principiu va fi aplicat şi în perioada post-
aderare, ca bază a unei participări susţinute 
a României la formarea politicii europene 
de securitate şi apărare (PESA). 

Totodată, acest principiu va fi privit 
din prisma nevoii de satisfacere a 
interesului naţional prioritar al României 
care este menţinerea independenţei, a 
suveranităţii, a indivizibilităţii, a unităţii şi 
a integrităţii a statului român, ceea ce 
impune necesitatea de a găsi mecanisme şi 
instrumente de compatibilizare a 
angajamentelor României de participare 
activă în cadrul PESC/PESA, cu 
respectarea interesului naţional precizat 
mai sus. Spaţiul Sud-Est European este 
delimitat de Marea Neagră, Marea Egee, 
Marea Mediterană şi Marea Adriatică, 
fiind legat de cele mai importante trasee şi 
direcţii strategice din Europa Centrală şi de 
Est şi din Orientul Apropiat şi Mijlociu. 
Geostrategic, Balcanii au îndeplinit rolul 
de “cap de pod” pentru puterile orientale 
care încercau să penetreze în Europa 
Centrală şi de Est şi pentru puterile 

europene care încercau să înainteze în 
bazinul Mediteranei de Est şi al Mării 
Negre, în Orientul Apropiat şi Mijlociu. În 
egală măsură, Europa de Sud - Est a 
constituit un punct de sprijin esenţial 
pentru puterile navale care vizau 
menţinerea echilibrului continental.  

În ani 90, cele mai grave crize 
europene au vizat spaţiul fostei RSF 
Iugoslavia, iar soluţiile aplicate în scopul 
reglementării acestor crize şi conflicte au 
condus la experimentarea unor noi formule 
de organizare a arhitecturii de securitate şi 
pace în Europa. Spaţiul sud-est european 
va rămâne pentru multă vreme o zonă de 
interes geopolitic şi strategic în emisfera 
nordică şi nu numai. Aceasta deoarece 
arealul: se constituie în flancul sudic al 
NATO; reprezintă zona cu nevoile cele 
mai mari de securitate pentru UE; este 
considerat o adevărată trambulină pentru 
proiectele geopolitice şi geostrategice ale 
SUA (diferite dimensiuni ale 
Marelui/Orientul Mijlociu/Extins); rămâne 
o placă turnantă pentru relaţia euro-
asiatică; joacă rolul de pivot în relaţiile 
europene cu continentul asiatic; poate fi o 
adevărată piesă mediană de legătură între 
proiectele de geopolitică, indiferent cui 
aparţin (prezenţa SUA, extinderea NATO 
şi UE, alte forme de cooperare 
intercontinentală etc.). 

Nevoia de securitate în această zonă 
a Europei apare tot mai evidentă ca urmare 
a unor diverşi factori de influenţă şi 
determinare, precum: interese geopolitice 
diverse şi suprapuse; valoarea 
geostrategică reală a spaţiului în ansamblul 
geografic euroasiatic; aspectele 
geoeconomice deosebit de dinamice şi 
atractive pe care unele regiuni ale zonei le 
au/le suportă; conflictualităţile îngheţate, 
mocnite sau active existente cu cauzalităţi 
istoriceşte determinate; finalizarea într-o 
formă sau alta a eforturilor unor structuri 
colective de securitate prin planuri şi 
programe specifice. 

Faţă de cele prezentate, punctul 
nostru de vedere se exprimă în necesitatea 
unei securităţi zonale conectate 
omnidirecţional cu alte sisteme şi zone şi 
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integrate în ansamblul de securitate 
european şi euroatlantic. 

Arhitectura de securitate pe acest 
spaţiu de analiză este determinată de: 
finalizarea obiectivelor, iniţiativelor, 
programelor şi aranjamentelor de securitate 
din regiunile zonei; integrarea, dezvoltarea 
şi cooperarea între regiunile şi statele 
zonei; participarea la gestionarea oportună 
şi eficientă a crizelor şi disfuncţionalităţilor 
existente şi care pot apare în arealele de 
turbulenţă şi instabilitate; aportul politico-
economic şi chiar militar al structurilor 
comune şi colective de securitate şi al 
statelor occidentale dezvoltate; poziţia 
Federaţiei Ruse pe baza intereselor şi 
legăturilor tradiţionale cu majoritatea 
statelor din regiunile zonei; implicarea 
unor factori statali ori de coaliţie în 
modelarea securităţii în Orientul Mijlociu 
Extins, în spaţiul mediteranean şi în Asia 
Centrală; nivelul diferit şi dinamica de 
dezvoltare ale statelor din zonă; 
caracteristicile de fluiditate ale mediului 
regional şi zonal de securitate şi gradul de 
participare şi angajare la diferite forme de 
securitate modernă. 

Iată de ce, o strategie-cadru de 
securitate în Europa de sud-est îşi va 

dovedi utilitatea instituţiilor şi factorilor 
politici naţionali, regionali/zonali, pentru 
a-şi putea asuma responsabilităţi ce le 
revin în domeniul integrării, dezvoltării şi 
securităţii în spiritul constituţiilor şi 
legislaţiei din fiecare ţară, al documentelor 
cu valoare regională, zonală şi europeană. 
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Conceptul de rezilienţă este unul 
relativ nou, preluat din psihoterapie, care 
poate schimba perspectiva din care privim 
relaţiile internaţionale, turbulenţele şi 

evoluţiile societaţilor. Ipoteza acestui articol 
se referă la proporţiile unei tulburari 
violente intr-o societate care depind de 
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nivelul de rezistenţă al populaţiei la 
conflicte.  

În sens terapeutic, rezilienţa este o 
adaptare psihologică pozitivă în faţa unui 
factor turbulent semnificativ, care 
afectează dezvoltarea sau supravieţuirea. 
Rezilienţa se referă la aspectele care ne 
ajută să supravieţuim adversităţilor, 
traumelor, ameninţărilor şi să continuăm 
viaţa în virtutea controlului, competenţei şi 
capacitaţii. 

Rezilienţa este mai mult decât o 
adaptare la condiţiile adverse sau simpla 
supravieţuire. O societate nu demonstrează 
rezilienţă în ciuda condiţiilor adverse, ci 
datorită acestora. Experienţa stresului 
extrem poate ajuta societatea respectivă să 
descopere puncte forte pe care nu le 
conştientizase, să realizeze lucruri de care 
nu stia că este capabilă.  

Louis Lebel definește termenul de 
rezilienţă ca fiind potențialul unei 
configurații particulare a unui sistem de a-și 
menține structura şi funcțiile în fața 
perturbărilor și abilitatea acestuia de 
reorganizare în urma schimbărilor 
provocate de tulburări, măsurate în 
domeniul stabilității1. 

Reziliența în sistemele sociale se 
referă cel mai adesea la trei caracteristici 
diferite: magnitudinea șocului pe care un 
sistem o poate absori și capacitatea de a 
rămâne în parametrii normali de 
funcționare, gradul la care un sistem este 
capabil să se organizeze singur și nivelul la 
care un sistem poate dezvolta capacitatea de 
a învăța și a se adapta2.   

David Godschalk identifica opt 
caracteristici ale sistemelor reziliente care 

                                                 
1 L. Lebel, J. M. Anderies, B. Campbell, C. Folke, S. 
Hatfield-Dodds, T. Hughes and J. Wilson. 2006. 
Governance and the capacity to manage resilience in 
regional social-ecological systems, “Ecology and 
Society”   
 http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss11/art19/ 
(10.03.2014). 
2 L. Gunderson, C. Folke. 2005. Resilience—now 
more than ever, “Ecology and Society” 
http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss2/art22/ 
(10.03.2014). 

pot fi aplicate altor sisteme sociale pentru a 
crea orașe reziliente în fața dezastrelor3. 

Redundanța presupune sisteme 
construite din mai multe noduri pentru a 
asigura că distrugerea unei componente nu 
cauzează cedarea întregului sistem. 

Diversitatea pune în discuţie mai 
multe componente conectate la un punct 
nodal central, pentru a proteja sistemul 
împotriva unei amenințări într-un loc 
specific. 

Eficiența reprezinta legatura directa 
între energia investită și cea degajată într-un 
sistem dinamic. 

Autonomia este capacitatea de a opera 
independent fața de un control extern. 

Tăria este puterea de a rezista la forțe 
externe sau atacuri. 

Interdependența include integrarea 
componentelor sistemului în vederea 
susținerii reciproce. 

Adaptabilitatea presupune capacitatea 
de a învăța din experiență și flexibilitatea la 
schimbare. 

Colaborarea reprezinta oportunitățile 
și stimulentele multiple acordate 
corporațiilor pentru participarea în 
interiorul țării. 

Modelul propus de Godschalk pune 
accent pe reziliență ca o cale de a face față 
incertitudinii. Deoarece rar putem prevedea 
frecvența și magnitudinea unor dezastre, și 
pentru că vulnerabilitatea unei comunități 
nu poate fi cunoscută pe deplin înainte de 
șoc, orașele trebuie să fie construite în așa 
fel încât să fie rezistente, având 
flexibilitatea de a se acomoda la situații 
extreme fără a fi distruse și cu puterea de a-
și reveni rapid după impact. 

Reziliența este, în concluzie, 
capacitatea unui sistem de a absorbi 
socurile și de a se reorganiza în timpul 
producerii acestuia și totuși de a-și menține 
aceleași funcții esențiale, structură și 
identitate. 

Războaiele sunt şi au fost factori 
puternic perturbatori în societăţile în care 

                                                 
3 David R. Godschalk, Urban Hazard Mitigation: 
Creating Resilient Cities, „Natural Hazards 
Review” Vol. 4, No. 3, 
http://www.tc.umn.edu/~blume013/Godschalk_urb
_haz_mit2003.pdf (10.03.2014). 
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acestea au aparut, fie ca au luat formă 
militară sau au rămas în faza de Razboi 
Rece. Cu preponderenta insă, conflictele 
militare sunt cele care produc o 
destabilizare la nivel de infrastructură şi 
organizare administrativă. Incipienţa unui 
razboi presupune reorganizarea bugetelor, a 
forţelor armate, a resurselor umane, a sferei 
securităţii în general. 

În acest caz societăţile trebuie să 
beneficieze de capacitatea de menţinere a 
funcţiilor sale esenţiale şi a structurii 
administrative. Haosul generat de o situaţie 
de urgenţă, nu doar de conflicte armate, este 
cel mai imprevizibil pericol.  

Ionel Niţu menţionează trei concepte 
referitoare la gradul de predictibilitate în 
mediul securităţii: incertitudinea strategică, 
socul strategic şi discontinuitatea 
strategică1. Aceste elemente sunt cele care 
formează un model de raspuns în societate 
atunci cand exista un tipar de acţiune al 
factorului stresor. Şi pentru că un fenomen 
perturbator nu vine neinsoţit, o structură 
instituţională care vizează situaţiile de 
urgenţă ar putea sa anticipeze, să analizeze 
şi să blocheze o parte din efectele negative, 
„efecte perverse” cum le numeste 
sociologia, sau tsunami-uri (prin 
extrapolare, acest fenomen caracterizat ca 
fiind devastator şi imprevizibil, capătă 
conotaţii noi: tsunami informaţional, 
tehnlogic, economic, politic sau social2). 
Astfel, apar noi provocări pentru că 
discontinuitatea strategică a condus la noi 
paradoxuri, cum ar fi faptul că anti-
terorismul generează terorism. 

 
Reziliența infrastructurilor critice 

Reziliența nu este un termen ușor de 
definit; o multitudine de definiții pot fi 
găsite într-o gamă largă de literatură, 
adresată multor preocupări din sectorul 
public și cel privat. 

                                                 
1 Ionel Niţu, Tsunami şi intelligence, nevoia de 
rezilientă inteligentă, „Impact strategic” nr. 3/2012, 
p. 116,    
http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/is44.swf  
(10.03.2014). 
2 Ibidem 
 

Unele definiții estompează linia dintre 
ce se înțelege prin reziliența infrastructurii 
critice, ajungând în domeniul protecției 
infrastructurilor sau reziliența 
comunităților. Deși protecția infrastructurii 
și reziliența acesteia sunt elemente 
complementare ale unei strategii de 
gestionare a riscului comprehensive, cele 
două concepte sunt distincte. Protecția 
infrastructurii este abilitatea de a preveni 
sau a reduce efectul unui eveniment advers. 

Reziliența infrastructurii este abilitatea 
de a reduce amploarea, impactul sau durata 
unei discontinuităţi (eveniment neprevăzut). 
Eficienţa unei infrastructuri reziliente 
depinde de abilitatea sa de absorbţie, 
adaptare şi recuperare rapidă după 
evenimentul discontinuu3.  

Conceptul de rezilienţă a devenit unul 
foarte important pentru protecția 
infrastructurii critice, o dimensiune 
esențială a conceptului de securitate 
națională. Totodată, este un element cheie 
care întărește relația dintre sectorul public și 
cel privat, între guvern și mediul de afaceri, 
iar strategiile în această direcție au ca 
principal obiectiv „[să descopere] ce pași 
trebuie să facă atât guvernul, cât și sectorul 
industrial, pentru a integra cât mai eficient 
conceptele de resilience și protecție într-o 
strategie comprehensivă de management al 
riscului”4 

Reziliența infrastructurii se referă la 
capacitatea de a furniza bunurile absolut 
necesare indiferent de situațiile neprevăzute 
care pot apărea. Deși fiecare sector al 
infrastructurii critice operează diferit, o 
definiție comună a rezilienței infrastructurii 
este necesară pentru ca politicile și acțiunile 
guvernamentale să fie eficiente. 

Reziliența infrastructurii reprezintă 
capacitatea de a reduce amploarea și/sau 
durata evenimentelor perturbatoare. 

                                                 
3 National Infrastructure Advisory Council - Critical 
Infrastructure Resilience, “Final Report and 
Reccomendations”, sept.2009, 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical
_infrastructure_resilience.pdf (20.03.2014). 
7 Department of Homeland Security - National 
Infrastructure Advisory Council, 2009, p.  
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/niac/niac_critical
_infrastructure_resilience.pdf (20.03.2014). 
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Eficacitatea rezilienței infrastructurii 
depinde de capacitatea sa de a anticipa, 
absorbi, de a se adapta și/sau de a se 
recupera rapid în urma unui posibil 
eveniment perturbator1. 

Prin întreruperea infrastructurii care 
susține viața de zi cu zi a indivizilor, un 
adversar poate afecta mentalul colectiv și, 
prin urmare, să cauzeze grave dislocări în 
încrederea față de autorități și să influențeze 
astfel viața politică a statului. De asemenea, 
modul în care guvernul acționează 
contribuie și mai mult la variațiile gradului 
de încredere al cetățenilor. În aceste 
condiții, autoritățile naționale trebuie să 
facă înțelegeri cu sectorul privat pentru a 
reduce dereglările, dar lecția importantă 
trebuie să fie a nu avea în sistem 
vulnerabilități majore care se pot transforma 
în pericole iminente. 

Factorii care contribuie la minimizarea 
pericolului şi recuperare sunt: 1) 
Capacitatea de absorbție - abilitatea 
sistemului de a îndura o perturbare, fără 
devieri semnificative de la modul de a 
performa. 2) Capacitatea de adaptare - 
abilitatea sistemului de a se adapta de la 
situația de șoc la cea normală de 
funcționare. 3) Recuperarea - capacitatea 
sistemului de a se recupera rapid și cu 
costuri minime dintr-un potențial eveniment 
perturbator2. 

Protecția facilităților cheie și a 
bunurilor importante în urma atacurilor 
teroriste a fost o prioritate imediată după 11 
septembrie 2001. După progresele făcute în 
securizarea celor mai vulnerabile elemente 
ale statului, atenția s-a îndreptat spre 
gestionarea tuturor riscurilor prin 
încurajarea strategiilor și practicilor de 
reziliență. Infrastructura critică se referă la 
sectoare precum cel al telecomunicațiilor, în 
care elementele critice sunt sistemele de 
rețele informatice (mai degrabă decât 
bunurile fizice) sau sectorul nuclear și 
chimic, pentru care protecția este esențială 
în a asigura continuarea activității și a 
preveni pierderile de vieți omenești. 
                                                 
1 Ibidem, p.8 
 
2 Ibidem, p.12 
 

Securitatea spațiului virtual a schimbat 
gîndirea companiilor care au crezut că 
acestea nu pot fi ținta unui atac virtual sau 
că se pot proteja singure în fața unuia; 
cyber- securitatea reprezintă, de asemenea, 
o oportunitatea de a înțelege împreună 
practicile de protecție și de reziliență. De 
aceea, nu este de mirare că atât mediul 
privat, cât și cel public au început să acorde 
mai multă atenție și să investească mai 
multe resurse în reziliență. 

În practică, securitatea infrastructurii 
este o responsabilitate împărtășită, deoarece 
punerea laolaltă a intereselor, motivațiilor și 
diferitelor capabilități a celor care dețin 
resurse, a celor care operează cu ele și a 
guvernului, într-un parteneriat public-privat 
este cheia în îmbunătățirea rezilienței 
infrastructurii critice. Pentru multe 
companii, uraganul Katrina a fost un punct 
de cotitură în modul în care au trebuit să 
învețe să lucreze cu guvernul american 
pentru a anticipa mai bine riscurile, a 
răspunde mai eficient și a împărtăși 
informații atât înainte, în timpul și după 
dezastru. 

În actualul mediu de risc operațional – 
unde din ce în ce mai multe sisteme 
interconectate sunt vulnerabile la 
amenințări precum terorismul, potențialul 
pandemic, pierderile energetice, schimbările 
climatice, toate acestea având potențialul de 
a crea tulburări interdependente – este 
important să se ia în considerare reziliența 
ca o componentă a strategiei de protecție a 
infrastructurii critice. 

Stabilirea măsurilor de securitate 
trebuie să vizeze atât domeniul 
organizaţional (strategii şi politici de 
securitate interne, care să includă instruirea 
în cadru organizat şi securitatea 
personalului), cât şi domeniul securităţii 
fizice şi informatice a sistemelor care 
formează infrastructura critic propriu-zisă. 
Un element imperativ al protejării 
sistemelor critice este promovarea culturii 
de securitate în domeniu, prin colaborarea 
deţinătorului, operatorului, utilizatorului şi 
expertului, plecând de la informarea, 
educarea şi instruirea periodica a populaţiei, 
desfăşurarea de exerciţii de simulare a unor 
incidente majore, în urma cărora să se 
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studieze modalitatea de coordonare a 
serviciilor asigurate atât de către sectorul 
privat, cât şi de autorităţile de stat cu 
atribuţii în domeniu.  

Reziliența infrastructurii critice este 
caracterizată de vigurozitate, inventivitate şi 
recuperare rapida1. 

Vigurozitatea (robustețea) este 
abilitatea de a menține operațiunile și 
funcțiile critice în fața crizei. Acest lucru 
poate fi reflectat prin proiectarea, 
construirea și design-ul infrastructurii 
(clădiri de birouri, structuri generatoare de 
energie electrică și de distribuire a acesteia, 
poduri, baraje, diguri) sau în capacitatea 
sistemului de a sista sau înlocui elemente 
(rețeaua de transport, de electricitate, de 
comunicare). 

Inventivitatea reprezinta abilitatea de a 
se pregăti cu îndemânare, a răspunde și a 
gestiona situațiile de criză sau întreruperile 
pe măsură ce acestea se desfășoară. Aceasta 
include identificarea cursului de acțiune, 
planificarea continuă, gestionarea lanțului 
de aprovizionare, prioritizarea acțiunilor de 
control și de reducere a pagubelor, precum 
și comunicarea eficientă a deciziilor. 

Recuperarea rapidă este capacitatea 
de a reveni și/ sau de a reconstrui 
operațiunile cât mai repede și cât mai 
eficient posibil după ce a avut loc 
evenimentul perturbator. Aici sunt incluse 
elaborarea atentă a planurilor de acțiune, 
operațiuni competente imediate și 
mijloacele prin care sunt aduși oamenii și 
resursele cele mai potrivite acolo unde este 
nevoie2.  

Cele nouă sectoare esențiale ale vieții 
de zi cu zi (energie, alimente, apă, 
transporturi, telecomunicații, sectorul 
guvernamental,  serviciile publice, serviciile 
de urgență, sănătate, finanțe) trebuie să 
reziste și să răspundă la evenimentele 
extreme, cum ar fi atacurile teroriste sau 
dezastrele naturale. Aceste sectoare au 
lanțuri internaționale de aprovizionare care 
stau la baza furnizării de servicii care 

                                                 
1 Ibidem, p.13 
 
2 Ibidem, p.14 

trebuie să fie suficient de flexibile pentru a 
se adapta la schimbări neprevăzute3. 

Până în prezent, activitatea s-a 
concentrat mai ales pe asigurarea protecției 
infrastructurii critice referitoare la actele de 
terorism. O atenție mai redusă s-a acordat 
riscurilor naturale și a capacității 
infrastructurii de a face față urgențelor, dar 
și a tendințelor pe termen lung. Pentru a 
întemeia o strategie durabilă este necesară 
cunoașterea următoarelor elemente: 
lanțurile internaționale de aprovizionare, 
mai ales  atunci când tranzitează zone de 
risc; locația și starea fizică a infrastructurii 
critice naționale; interdependențele, 
capacitatea sectoarelor esențiale de a rezista 
și răspunde la evenimente extreme și 
tendințe pe termen lung (de exemplu cele 
socio-demografice); reglementări în fiecare 
sector; elementele critice deținute de 
proprietari străini; rețele de calculatoare și 
tehnologii esențiale pentru funcționarea 
normală.  

Conflictele geopolitice reprezintă 
acțiunile militare și politicile externe sau 
economice agresive din partea actorilor 
importanți la nivel global sau regional 
distrug stabilitatea politică și socială, au un 
impact negativ asupra populației, 
investițiilor și a piețelor financiare. Acestea 
au ca factori favorizanți: creșterea 
populismului politic la nivel național şi 
abordarea unor discursuri politice de 
extremă dreapta, creșterea tensiunilor 
asupra disputelor teritoriale, în principal 
cele legate de accesul la resurse naturale, 
sau puncte strategice şi deteriorarea 
relațiilor în regiunea Orientului Mijlociu și 
a peninsulei coreene.  

Efectele globale ale acestor fenomene 
sunt usor de observat: pierderea vieților 
omenești în conflicte armate, pierderea 
bunurilor și a resurselor economice, atât la 
nivel personal, cât și național, în războaie şi 
distrugerea căilor internaționale de comerț. 

 

                                                 
3 Policy Green Paper, 2010, p. 21  
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/m
odern/com2010_284_en.pdf  (20.03.2014). 
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Eșecul guvernării globale eficiente 
Instituțiile, acordurile și rețelele 

globale slabe sau inadecvate, combinate cu 
interesele și competiția la nivel național și 
între națiuni, împiedică cooperarea la nivel 
global pentru a găsi soluții riscurilor 
majore. În timp ce riscurile devin din ce în 
ce mai interconectate, capacitatea 
guvernării globale este mult mai 
fragmentată. Acest risc geopolitic creează și 
exacerbează alte riscuri globale, având o 
interconectare majoră cu celelalte eșecuri: 
corupția și disparitatea economică. 
Încercarea de a dezvolta multipolaritatea la 
nivel global, dar fără reforme multilaterale 
va genera întreruperi (goluri) în guvernarea 
globală, simptom ce avertizează celelalte 
riscuri geopolitice în dezvoltare.  

Guvernarea globală eficientă este 
ținută pe loc și de ineficiența actorilor 
decizionali de la nivelul statelor, precum și 
de structurile naționale. Se poate argumenta 
că schimbările sociale și tehnologice au 
slăbit abilitatea liderilor de a implementa 
acordurile internaționale; un exemplu ar fi 
dificultățile în adoptatea acordurilor 
internaționale privind schimbările climatice 
sau greutatea în coordonare la nivel 
macroeconomic. Un contra exemplu la 
aceste dificultăți ar fi existența unei opinii 
publice la nivel global bine informată și 
bine coordonată, care să împărtășească 
aceleași norme și valori despre cetățean și 
cultura civică la nivel global, dar acestă 
situație nu este încă complet dezvoltată. 

În directia politică, ameninţările sunt 
definite de obicei în termeni de 
suveranitate, independenţă sau integritate 
teritorială. Punctele de referinţă pot fi 
entităţi politice naţionale, dar şi 
internaţionale. Suveranitatea poate fi 
ameninţată de punerea la îndoială a 
recunoaşterii, legitimităţii sau autorităţii 
guvernării, iar la nivel internaţional, apar 
structuri care sunt ameninţate de situaţii 
care subminează regulile, normele şi 
instituţiile pe care le alcatuiesc. 

Ameninţările la adresa domeniului 
economic sunt dificil de identificat, fiind 
constituite de factori ce subminează 
regulile, normele şi instituţiile sale 

componente, iar obiectele lor de referinţă 
sunt reprezentate, ca  
şi în cazul anterior, de o gamă largă de 
entităţi: de la regimurile economice 
specifice la piaţa globală. Ameninţările de 
natură economică sunt cu atât mai greu de 
identificat, cu cât multe din manifestările 
lor  
aparţin competiţiei economice acceptate, 
realităţilor economiei de piaţă, 
disproporţiilor economice fireşti şi nu sunt 
îndreptate în mod direct împotriva 
instituţiei-stat. În acelaşi timp, economiile 
naţionale fac parte, într-un anumit fel, din 
structura statului şi constituie fundamentul 
acestuia.  

 
Balcanii de Vest 

Dintre toate cele sase state ale 
Balcanilor de Vest doar Albania şi Croaţia 
sunt membre ale Alianţei Nord-Atlantice. 
Acest aspect a fost discutat în aprilie 2008 
la summit-ul de la Bucuresti.  

La 1 iulie 2013, Croația a devenit 
primul dintre cele șapte state care se alătură 
Uniunii Europene, iar Muntenegru, Serbia 
și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
au fost acceptate oficial ca state candidate.  

Negocierile de aderare cu Muntenegru 
sunt în desfășurare, iar Consiliul European a 
decis în iunie 2013 să deschidă negocierile 
cu Serbia. Albania, Bosnia și Herțegovina și 
Kosovo sunt, de asemenea, candidate 
potențiale.  

Principalele pericole pentru 
securitatea şi stabilitatea în zona balcanică, 
denumită şi “butoiul cu pulbere al Europei”, 
sunt instabilitatea statală, imigrarea în masă, 
miscările pentru autonomie teritorială, 
terorismul internaţional, naţionalismul etnic 
şi crima organizată. 

Dintre acestea, miscările pentru 
autonomie teritorială cu folosirea fortelor 
armate şi naţionalismul etnic au adus pană 
acum cele mai mari prejudicii statelor din 
Fosta Iugoslavie. Destabilizarea statală are 
la bază orientări entice puternic autoritare, 
iar consecinţa imediată este colapsul 
economic. 

Pentru a incuraja redresarea regiunii 
Balcanilor comunitatea internaţională 
trebuie să rămană motivată şi să continue 
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eforturile pentru o abordare integratoare a 
celor mai importante riscuri asimetrice. 
Funcţionează deja în această zonă o reţea de 
cooperare în domeniul securităţii, care este 
susţinută de prezenţa unor organizatii 
internationale ca OSCE, ONU, dar şi 
NATO sau UE, precum şi de iniţiative 
regionale. In Bosnia şi Kosovo NATO este 
prezentă şi răspunde de asigurarea 
securităţii şi monitorizarea graniţelor, 
OSCE susţine democratizarea şi construirea 
instituţiilor statului de drept, UE depune 
eforturi de reconstrucţie şi dezvoltare 
economica, iar ONU se ocupă cu 
problemele administraţiei civile. 

În februarie 2008 statele din Balcani 
au infiinţat un consiliu regional, Consiliul 
Regional de Cooperare (CRC), care să 
inlocuiasca Pactul de Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est, adică iniţiativa 
internaţională care a ajutat la reconstrucţia 
regiunii. Astfel, statele din regiune au 
preluat responsabilitatea pentru ele insele, 
iar deciziile au ramas doar la latitudinea 
acestora. 

Comisia Europeană este principalul 
finanţator al Consiliului, care va coordona 
activiţăti de optimizare a mediului de 
afaceri şi investiţii, a comerţului, 
cooperarea în sectorul energetic dar şi 
combaterea crimei organizate şi corupţiei. 
CCR include 46 de ţări din Balcani, din 
Uniunea Europeana, SUA, Rusia şi diferite 
instituţii internaţionale.  

Si Romania acordă sprijin statelor care 
isi doresc integrarea, în principiu pentru că 
această zonă este şi va fi în continuare o 
zonă de o importanţă strategică foarte mare, 
iar contribuţia noastra la stabilitatea 
regională există şi pentru că suntem ţară de 
graniţă a NATO, iar pe termen lung acest 
angajament ramane cel mai durabil. 

Strategia de securitate internă are la 
bază cinci obiective strategice, și anume 
destrămarea rețelelor infracționale 
internaționale, prevenirea terorismului, 
consolidarea securității cibernetice, 
consolidarea securității frontierelor și 
creșterea rezilienței în caz de crize și 
dezastre. În raportul privind punerea în 
aplicare a Strategiei de securitate internă 
din 2011, lupta împotriva criminalității 

organizate și lupta împotriva criminalității 
informatice au fost identificate ca fiind 
două provocări principale care trebuie 
soluționate în anul ulterior. De atunci au 
fost realizate multe activități în domeniu, la 
acestea adăugându-se acţiunile din cadrul 
celorlalte obiective ale strategiei1.  

În perioada destramării fostei 
Iugoslavii au avut loc trei războaie, cel din 
Slovenia (1991), din Croaţia (1991-1995) şi 
din Bosnia (1992-1995), iar la scurt timp au 
mai izbucnit alte trei, în zonele populate de 
albanezi: Kosovo (1998-1999), Serbia 
(2000-2001) şi Macedonia (2001).  

Aceste state insă au dovedit că pot să 
se reorganizeze şi să fie reziliente. Astfel, 
Croaţia de astăzi are un indice al 
Dezvoltării Umane destul de ridicat, Fondul 
Monetar Internaţional clasificand această 
ţară intre cele cu niveluri de venit mari. 
Croaţia este membră NATO, UE, ONU şi 
CEFTA. Desi această ţară a suferit pagube 
masive şi la nivelul infrastucturii, acum 
turismul este cel care predomină în sistemul 
de servicii, producand 20% din PIB. Cu 
toate acestea, statul controlează incă o mare 
parte din economia ţării, privatizarea 
nefiind incheiată şi lasand astfel corupţia să 
fie destul de mare. 

Bosnia şi Herţegovina incă nu si-a 
depus candidatura pentru UE, şi se situează 
în urma vecinilor săi pe drumul spre 
integrare, din cauza blocajelor instituţionale 
şi rivalităţilor interetnice. Războiul a 
măcinat 75% din PIB-ul acestei tări, a 
devastat infrastructura şi a distrus 
economia, insă desi mare parte din 
capacitatea de producţie a fost recuperată, 
economia bosniacă are incă dificultăţi 
considerabile. 

Kosovo are o perspectivă europeană, 
Consiliul European hotărand deja 
deschiderea negocierilor în vederea unui 
accord de aderare, insă economia acesteia 
incă nu este suficient de puternică, desi a 

                                                 
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu, Al doilea raport privind 
punerea în aplicare a Strategiei de securitate 
internă a UE, Bruxelles, 10.4.2013, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2013:0179:FIN:RO:PDF (10.03.2014). 
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cunoscut o crestere destul de mare după 
război. Taxele sunt incă destul de mari, 
privatizarea nu este completă, iar somajul 
era în 2012 de 40%. 

Serbia a primit deja acordul de aderare 
la UE, primind statutul de candidat, după ce 
Belgradul şi Pristina au ajuns la un consens 
în ceea ce priveste reprezentarea regională a 
Republicii Kosovo. În iunie 2013, Consiliul 
European a deschis negocierile de aderare, 
desi economia Serbiei are incă un somaj 
destul de ridicat. Pe de altă parte, 
exporturile se desfasoară promiţator, 46% 
din PIB-ul Serbiei provenind din industrie, 
30% din agricultură şi restul din servicii. 
Agricultura şi mineritul sunt destul de 
importante, de exemplu Serbia producand o 
treime din producţia mondială de zmeură. 

Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei este candidată la UE din 2005, 
iar din 2009 au fost deschise şi negocierile 
de aderare. Macedonia ocupă locul 4 din 
178 de ţari cu cele mai bune reforme, arata 
un raport al Bancii Mondiale, reusind sa 
reduca inflaţia şi taxele. În ciuda acestor 
reforme somajul deţine aproximativ 30%, 
iar rata de sărăcie este în jur de 20%. 
Corupţia şi sistemul legislativ ineficient 
impiedică dezvoltarea economică, venitul 
pe cap de locuitor fiind cel mai scăzut din 
Europa. 

Se observă că aceste state sunt incă 
fragile, şi au nevoie de mai mult ajutor 
extern, nu doar financiar, ci şi de know-how 
din partea ţărilor şi structurilor mai 
puternice. 

Astfel, UNISDR (United Nations 
International Strategy for Disaster 
Reduction) a iniţiat în mai 2012 
implementarea unui program denumit 
“Building Resilience to Disasters în 
Western Balkans and Turkey”, perioada 
programului fiind de doi ani şi avand ca 
beneficiari Albania, Bosnia şi Hertegovina, 
Croatia, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei şi 
Turcia, un program în opt puncte şi care are 
un buget de 2,6 milioane de Euro, primiti de 
la Comisia Europeană1,2,3.  

                                                 
1 
http://www.savacommission.org/dms/docs/dokume

Concluzii 
Metodologia rezilienţei presupune în 

primul rand inventarierea riscurilor cu 
efectele cele mai mari, insă cu probabilitate 
mică. În Balcanii de Vest nu există 
standarde şi proceduri de interventie în caz 
de cataclisme pentru că şi ei, ca şi noi, au 
instituţii cu atributii care se suprapun. 
Populaţia nu este pregatită pentru dezastre, 
nu beneficiază de simulări asistate, aceste 
scenarii analitice referitoare la cutremure, 
inundaţii, incendii, luare de ostatici fiind 
folosite mai mult în SUA şi în sectorul 
privat.  

Rezilienţa inteligentă presupune 
pregatirea populatiei pentru cele mai rele 
scenarii, prin dezvoltarea unor acorduri cu 
ţările vecine pentru furnizarea resurselor 
care lipsesc, investiţia în termocentrale 
pentru a acoperi deficitul energetic, 
investiţia din timp în surse de energie 
alternative (mori eoliene), existenţa unor 
strategii coerente pentru perioade mai lungi 
de patru ani şi care să nu fie schimbate la 
fiecare ciclu electoral.  

În lipsa studiului fenomenelor 
periculoase şi a puterii de influenţă asupra 
acestora, rămane operaţionalizarea 
rezilienţei inteligente prin pregătirea 
institutiilor, a societăţii şi a indivizilor. 
Aceasta pregătire presupune revenirea 
rapidă din soc şi reluarea vieţii sociale, 
politice şi economice, la nivelul de dinainte.  

Rezilienţa inteligentă presupune 
pregătirea pentru viitorul improbabil, dar şi 
investiţia în cercetare deoarece progresul 
tehnologic, stiinţific, industrial inseamnă un 
grad crescut de rezilienţă în viitor şi 
inseamnă competitivitate crescută la nivel 
de ţară.  

                                                                       
nti/events/wmo_kick-
off_meeting/ipadrr_sava_river_meeting_sl.pdf 
(10.03.2014). 
2 
http://www.unisdr.org/files/28250_2825020120830
unisdrwmobrochurekomee.pdf (10.03.2014). 
3 http://www.greenprophet.com/2012/08/un-
launches-climate-change-resilience-project-in-
western-balkans-turkey/ (10.03.2014). 
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O naţiune competitivă este o naţiune 
care produce mai mult decat consumă, 
prevăzătoare, este modernă şi 
interconectată, pregatită educaţional şi cu 
un sistem de sănătate perfomant. 

Pentru natiunile mici cu dezvoltare 
medie rezilienţa inseamnă şi asocierea cu 
ţări puternice şi bogate, care să ofere 
securitate şi prosperitate în timp ce se 

efectuează pregătirea pentru perioadele de 
discontinuitate. 

Predomină din ce în ce mai des 
imprevizibilitatea şi incetitudinea în mediul 
securităţii, insă nu exista nicio scuză pentru 
lipsa de acţiune sau pentru ignoranţă, avand 
în vedere că rezilienţa inteligentă este o 
opţiune destul de usor de pus în aplicare în 
orice societate. 
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Conceptul de „securitate”, în sec. 

XXI, primește numeroase dimensiuni noi 
de raportare, între care și raportarea la 
interesul de satisfacere a nevoilor primare 
a indivizilor (după unii, esența a ceeea ce 
explică formarea conceptului de „securitate 
umană”). Acest nou concept, în opinia 
doctrinei, pune în cauză  rolul central 
acordat statului în raport cu persoana 
umană și cu funcția tradițională statală de 
asigurare a securității acesteia1. Acest 

                                                 
1 Grigore Silași, Ovidiu Laurian Simina, Cele patru 
libertăți și dimensiunea conceptului de securitate în 
Europa, în Conferința științifică internațională 
Strategii XXI, Complexitatea și dinamismul 
mediului de securitate, vol. 1, Ed. UNAP, 
București, 2012, pp. 372-373.  

concept (securitatea umană) face legătura 
dintre domeniul drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului și cel al studiilor 
de securitate dar nu poate fi analizat 
exclusiv doar din prisma acestora. Am 
spune că avem de-a face cu un concept 
multi-dimensional, ce nu a fost încă 
analizat și explorat suficient în doctrină.  

Privit din perspectiva drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului, acest 
concept conține deja, în documentele 
internaționale–cheie pentru Înalta Ordine 
Onusiană, referiri directe la dreptul omului 
la securitatea sa, la integritatea sa fizica și 
psihică, precum și la alte drepturi ce 
formează un conținut juridic extins al 
acestui drept la securitatea sa (privit și 
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coroborat cu dreptul omului la 
privativitate). 

Astfel, trebuie să luăm în 
considerare adevăratele rădăcini juridice 
ale conceptului de «securitate umană», 
anume consacrările juridice clare din actele 
juridice internaționale în vigoare, în plan 
internațional și regional, pe care statele 
semnatare ale acestor acte s-au angajat să 
le respecte. Desigur, acum se pune 
problema consolidării obligației statelor 
de a respecta aceste drepturi, din prisma 
avântului noilor tehnologii1 de 
supraveghere, monitorizare, control al 
oamenilor sau al tehnologiilor cu dublă 
utilizare, militară și civilă sau al 
tehnologiilor de interferare, lezare a 
organismului uman, de manipulare a 
libertății de opinie, de gândire, de decizie 
sau de informare a persoanei.  
 Aceste consacrări juridice clare de 
pe plan internațional, care conferă un 
caracter juridic obligatoriu pentru state, 
din perspectiva obligației lor de respectare 
a drepturilor omului (ca parte a ius 
cogens), sunt, în principal: 
- Art.3/Declarația Universală a 

Drepturilor Omului (care consacră 
explicit dreptul oricărei ființe umane la 
securitatea sa, alături de drepturile 
fundamentale la viață și la libertate) 

- Art.12/DUDO (consacrarea dreptului la 
privativitate al ființei umane, care 
cuprinde, ca sferă juridică, protecția 
împotriva imixtiunilor arbitrare aduse 
persoanei în viața sa particulară, în 
familia sa, în domiciliul său, în 
corespondența sa; articol care 
garantează protecția persoanei 
împotriva oricăror atingeri aduse 
onoarei sau reputației sale) 

- Art. 18/DUDO (dreptul oricărei 
persoane la libertatea gândirii, a 
conștiinței sale, a religiei) 

- Art.19/DUDO (dreptul oricărui individ 
la libertatea sa de opinie, de exprimare, 
inclusiv dreptul de a nu fi tulburat 
pentru opiniile sale și dreptul de a 

                                                 
1 Ion Diaconu, Drepturile omului, Ed. Institutul 
Român pentru Drepturile Omului, București, 1993, 
pp. 121-122.  

căuta, de a primi și de a răspândi, fără 
considerații de frontieră, informații și 
idei prin orice mijloc de exprimare) 

- Art. 26, alin.2/DUDO (dreptul oricărei 
persoane la o educație care să 
urmărească dezvoltarea deplină a 
personalității umane și întărirea 
respectului pentru  drepturile omului și 
libertățile fundamentale).  

- Art.2/DUDO (dreptul fiecărei persoane 
de a beneficia pe plan social și 
internațional de existența unei ordini 
care să permită ca drepturile și 
libertățile enunțate în DUDO să își 
poată găsi deplina lor realizare) –un 
așa–numit ”drept sistemic”, care 
privește modelul de sistem social, 
politic și ideologic în care omul își 
trăiește viața sa-  

- Art. 12/Pactul Internațional cu privire 
la drepturile economice, sociale și 
culturale (articol care consacră dreptul 
la sănătate, ca un drept derivat din 
libertatea și demnitatea omului, din 
dreptul său la viață și din dreptul său la 
integritate fizică și psihică: astfel, este  
recunoscut de către statele părți la Pact 
un conținut juridic extins al acestui 
drept, identificat în Pact ca fiind 
«dreptul pe care îl are orice persoană 
de a se bucura de cea mai bună sănătate 
fizică și mentală pe care o poate 
atinge»). 

- Art. 13/Pact (dreptul la educație, care 
«trebuie să urmărească deplina 
dezvoltare a personalității umane și a 
simțului demnității sale și să întărească 
respectarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale) 

- Art.6 (Pactul Internațional privind 
drepturile civile și politice (care enunță 
obligația ca statele să ocrotească prin 
legea internă dreptul la viață al 
persoanei; se introduce interdicția de 
privare arbitrară de viață a persoanei, 
ca o completare a consacrarii juridice a 
dreptului la viață ca fiind inerent 
persoanei). 

- Art.7 și art.9 (o coroborare absolut 
necesară, considerăm noi, dacă dorim 
să identificăm corect conținutul juridic 
al conceptului de «securitate umană» 



   

584 
 

din prisma noilor tipuri de amenințări 
și războaie ale sec. XXI -în special, din 
prisma războaielor psihotronice și 
informaționale dezvoltate datorită 
progresului tehnologiei, inclusiv a celei 
cu dublă întrebuințare, militaro-civilă). 
Aceste două articole consacră ferm 
interdicția torturii și a pedepselor sau 
tratamentelor crude, inumane sau 
degradante, cu introducerea precizării 
că nicio persoană nu poate fi supusă 
fără consimțământul său, unei 
experiențe medicale sau științifice (a 
doua interdicție legală internațională 
specifică materiei drepturilor omului și 
Înaltei Ordini Onusiene) iar art. 9/Pact 
menționează explicit dreptul omului la 
securitatea persoanei sale, în corelație 
cu dreptul său la libertate. 
Tot din prisma tipurilor de arme 

folosite în războaiele psihotronice (ca 
tipuri de războaie asimetrice, ne-
convenționale1, care nu sunt recunoscute 
ca atare în legislatia internațională -
neadaptată nici ea la provocările și 
amenințările la adresa securității umane, 
specifice sec. XXI-), mai amintim și alte 
drepturi și libertăți fundamentale puse în 
status de lezare sau de desființare, în 
esența și litera documentelor juridice 
internaționale care le-au dat consacrarea 
(respectiv, care au creat obligația statelor 
de respectare a acestora în raport cu ființa 
umană): 
- Art. 17/Pactul Internațional privind 

drepturile civile și politice (dreptul la 
privativitate al persoanei, al cărui 

                                                 
1 Alături de alte tipuri de ”riscuri și amenințări 
asimetrice non-clasice”, după cum sunt catalogate 
în domeniul studiilor de securitate: terorismul 
politic transnațional și internațional, inclusiv sub 
formele sale biologice și informatice; acțiuni ce pot 
atenta la siguranța sistemelor de transport  intern și 
internațional; acțiuni individuale sau colective de 
accesare ilegală a sistemelor informatice; acțiuni 
destinate afectării imaginii statului respectiv în plan 
internațional; agresiunea economico-financiară; 
provocarea deliberată de catastrofe ecologice. A se 
vedea pe larg, Ioan Munteanu, Riscuri și amenințări 
potențiale pentru mediul de securitate, comunicare 
științifică, Conferința științifică internațională 
„Strategii XXI - Complexitatea și dinamismul 
mediului de securitate”, vol.2, Ed. UNAP, 
București, 2012, p. 156. 

conținut juridic este detaliat în alin.1 și 
2 foarte clar, creând în sarcina statelor 
o obligație juridică de a nu leza acest 
drept, precum și obligația de a interveni 
pentru a proteja privativitatea omului 
când aceasta este încălcată prin 
imixtiuni și atingeri aduse dreptului său 
la privativitate: »nimeni nu va putea fi 
supus vreunor imixtiuni arbitrare sau 
ilegale în viața particulară, în familia, 
domiciliul sau corespondența sa, nici la 
atingeri ilegale aduse onoarei și 
reputației sale» și «orice persoană are 
dreptul la protecția legii împotriva unor 
asemenea imixtiuni sau atingeri») 

- Art.18/Pact (dreptul oricărei persoane 
la libertatea gândirii, a conștiinței și 
religiei), însoțit de interdicția juridică 
expresă (la adresa oricărui tip de 
constrângere, venit nu doar din partea 
statului ci și a altor actori): »nimeni nu 
va putea fi supus vreunei constrângeri 
putând aduce atingere libertății sale de 
a avea sau de a adopta o religie sau o 
convingere, la alegerea sa» 

- Art.6/Pact (libertatea de opinie, dreptul 
la liberă exprimare, inclusiv libertatea 
de a căuta, de a primi și de a răspândi 
informații sau idei de orice fel, 
indiferent de frontiere sau de forma 
transmiterii informației). Excepțiile 
legale de la acest drept nu trebuie să 
încalce principiul pacta sunt servanda2, 
pe care statele au obligația să îl pună în 
practică (adică, aceste excepții –
moralitatea publică, sănătatea publică, 
ordinea publică, securitatea națională, 
respectarea drepturilor sau reputației 
altora-, care nu trebuie să devina 
pretexte de încălcare a acestor drepturi 
în esența și în exercițiul lor). 

- Art.1/ Convenția împotriva torturii și 
altor pedepse sau tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante (unde 
se  oferă o definiție juridică extinsă 
asupra termenului de ”tortură”, fapt 
care permite o coroborare și o analizare 
juridică necesară cu «securitatea 

                                                 
2 Grigore Geamănu, Drept internațional public, 
vol. 1, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 
1981, pp. 249-252.  
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umană», din perspectiva analizării 
armelor info-energetice folosite în 
războiul psihotronic și de manipulare 
mentală a unor întregi populații sau 
inamici. Non-reglementarea 
internațională a acestor arme, unele 
brevetate deja ca « jucării » sau 
« tehnologii cu aplicație civilă, de 
cercetare științifică» și a unor astfel de 
războaie specifice sec. XXI pune, în 
opinia noastră, în pericol grav 
drepturile omului și conceptul însuși de 
«securitate umană». Conținutul juridic 
al conceptului de «securitate umană» 
(privit aici ca securitate a persoanei 
umane, deci, din prisma drepturilor 
omului) se conturează ca obiect al 
protecției exprese din partea statelor 
părți la o astfel de Convenție (art.2 
conținând două seturi de garanții 
juridice foarte clare în această 
privință). 
La începutul sec. XXI, în contextul 

progreselor făcute de știință și tehnică, 
odată cu apariția și proliferarea noilor 
descoperiri științifice și a noilor tehnologii 
(de comunicare în masă dar și a altor 
tehnologii), se pune cu acuitate problema 
respectării de către state și comunitatea 
internațională (proclamată „democratică”, 
adică una axată pe respectarea drepturilor 
omului și chiar ajunsă la nivelul de 
„furnizor de democrație” pentru zone mai 
puțin evoluate față de standardele 
democratice ale lumii occidentale), a 
drepturilor omului.  

Este însă esențial să remarcăm că 
această obligație de respectare de către 
state a obligațiilor juridice asumate la nivel 
regional și internațional în materia 
drepturilor omului nu se mai poate face 
exclusiv la nivelul sec. XX, adică făcând cu 
bună-știință abstracție de noile amenințări 
și riscuri la adresa drepturilor omului 
(pilonul principal al conceptului de 
„securitate umană”) aduse de lumea 
globalistă a sec. XXI. Cu alte cuvinte, 
statele trebuie să facă aplicarea marelui 
principiu de drept internațional pacta sunt 
servanda și să caute aplicarea cu bună 
credință a tratatelor la care sunt parte –mai 
ales a celor conținând prevederi de 

protecție a drepturilor omului-. Astfel, ele 
trebuie să asigure un standard de protecție 
juridică, politică și socială fiecărei 
persoane aflate sub jurisdicțiile lor într-un 
fel sau altul dar o protecție la nivelul sec. 
XXI, adică în raport cu amenințările și 
tehnologiile existente la nivelul 
momentului de față, nu din perspectiva 
unui nivel pur declarativ sau depășit 
tehnologic și științific.  

 
Tipuri de tehnici si tehnologii folosite în 
războaiele psihotronice ale sec. XXI 

Această secțiune este dedicată unei 
expuneri pe scurt (fără pretenția de a 
epuiza subiectul) a unora dintre tipurile de 
instrumente și metode, de tehnici și 
instrumente care, coroborate, alcătuiesc 
esența războaielor neconvenționale de azi, 
printre care și  războiul de tip psihotronic, 
ca tip de război specific sec. XXI1, prin 
folosirea cărora se încalcă în esența și în 
exercițiul lor, drepturile omului, cât și 
principiile fundamentale de drept 
internațional consacrate în Carta ONU2 
(printre care și interzicerea războiului ca 
tip de reglementare a diferendelor între 
state, obligația statelor de a contribui la 

                                                 
1 Vasile Simileanu, Conflictele asimetrice, col. 
Geopolitica, Ed. Top Form, București, 2011, pp. 
318, 348-351. Alți autori folosesc o definire 
succintă a acestui tip de razboi: ”studierea și 
aplicarea modificării, prin mijloace chimice și 
psihologice, a comportamentului și percepțiilor 
umane”, definiție care, desigur, poate fi extinsă și 
îmbunătățită, inclusiv sub aspect juridic, din prisma 
cuprinderii unui spectru cât mai larg de tehnici, 
metode, instrumente și tehnologii care provoacă, 
fără știrea și fără acordul subiecților umani, 
încălcări ale drepturilor și libertăților lor 
fundamentale, mergând până la efectul de 
distrugere fizică sau psihică al acestora  și, în unele 
cazuri, chiar al mediului înconjurător sau, în caz 
extrem, în funcție de metoda și tehnologia folosită, 
a întregului ecosistem terestru (arme de tip 
HAARP, de exemplu). A se vedea Oreste 
Teodorescu, Demonii puterii în democrație. 
Manipularea, dezinformarea și agresiunea info-
energetică, Ed. TASO, București, 2011, pg. 131.  
2 Grigore Geamănu, Op. cit., vol.I, pp. 136-137. Ion 
Diaconu, Tratat de drept internațional public, vol.I, 
Ed. Lumina Lex, București, 2002, pp. 274-275. 
Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. 
Introducere în dreptul internațional public, Ed. All-
B, București, 1998, pp. 68-73. 
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pacea și securitatea internațională, dreptul 
popoarelor la dezvoltare, aici de a 
beneficia de avantajele tehnologiei și 
științei și de a nu suferi aplicarea lor 
pervertită, îndreptată împotriva umanității, 
a popoarelor sau a ecosistemului planetei):   
- Tehnologii pentru citirea gândurilor  

(tehnologii de interogare a deținuților 
cu camere echipate cu tehnologii 
capabile să detecteze afuxul sanguin 
din jurul ochilor atunci când cineva 
minte; deținere de computere  care pot 
citi gândurile prin stimularea diferitelor 
zone din creierul uman, în urma 
stabilirii zonelor cu activitate 
emoțională sau sexuală și, ulterior, prin 
inducerea de mesaje subliminale și 
sugestii hipnotice, fără știrea și acordul 
subiectului, posibilitatea de a influența 
de la distanță pe acesta1) 

- Tehnologii de control a temperaturii 
creierului uman, prin care se produce 
încălcarea voinței și a acordului 
subiectului, a personalității, libertatea 
și demnitatea sa (folosirea 
electrostimulării subiectului, obținerea 
unei temperaturi  de 40 de grade, care 
determină delirul, a unei temperaturi de 
41 de grade, la care creierul uman  
suferă sau de 42 de grade care pune în 
pericol organele vitale2 (încălcarea 
integrității fizice și psihice a omului, a 
dreptului său la viață) 

- Obligarea subiectului la ingerarea de 
droguri, legarea de pat, ținerea capului 
în apă rece, închiderea în camere 
izolate, obligarea subiectului la 
ascultarea monotonă, 24 de ore, a unei 
bande sonore cu un singur mesaj3 
(încălcarea în esența și în exercițiul lor, 
a drepturilor omului, a libertății și 
demnității ființei umane, prin pretextul 
asigurării securității naționale, scos din 
context și folosit abuziv, ilegal, fără 
acordul subiectului și fără știința 
opiniei publice, în societăți 
democratice în care statul trebuie să 

                                                 
1 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 94. 
2 Ibidem, p. 94. 
3 Ibidem, pp. 120-121. 

respecte drepturile omului, nu să le 
încalce). 

- Tehnologii de spălare a creierului 
(dușuri reci și fierbinți, electroșocuri  
de peste 150 de volți, cinci ore pe zi de 
spălare a creierului prin repetarea 
constantă și obsedantă a unor sloganuri 
și mesaje abrutizante, ca metode de 
depersonalizare a ființei umane, cu 
efectul de remodelare a personalității 
subiectului și inducerea anumitor 
conduite psihice dorite4 (încălcarea 
libertății, a integrității fizice și psihice a 
ființei umane, a dreptului la liberă 
dezvoltare a personalității umane, a 
libertății sale de conștiință, opinie, 
exprimare liberă, a dreptului la 
sănătate) 

- Tehnologii de controlare a vibrațiilor 
sonore pentru obținerea efectelor dorite 
pentru inamic5. Astfel, doctrina în 
materie arată că, în prezent, în cadrul 
unui tip de război la nivelul sec. XXI, 
prin reglarea intensității sunetului, se 
pot obține asupra ființei umane: 
tulburări neuronale, perturbări ale 
sistemului digestiv, bufeuri de căldură, 
atac coronarian, până la folosirea unei 
intensități maxime, în care inamicul 
devine o „o jucărie manipulată prin 
agresiunea undelor electromagnetice”. 
La acestea se pot adăuga și folosirea de 
gaze cu efect euforic sau de deprimare 
a ființelor umane, care afectează 
libertatea lor, integritatea lor fizică și 
psihică, libera lor exprimare, libertatea 
de conștiință, dreptul la sănătate dar 
transformă însăși ideea de război6 

- Deținerea și utilizarea de tehnologii și 
tehnici de război psihotronic capabile 
să distrugă formele de viață de pe 
suprafața unui teritoriu dat, fără 
perturbarea infrastructurii și a 
resurselor prețioase din sol și subsol 

                                                 
4 Ibidem, p. 121.  
5 Emil Străinu, Războiul geofizic. Tehnici de 
modificare a mediului înconjurător în scopuri 
militare, ed.a III-a, Ed. Solaris Print, București, 
2009, pp. 257-258.  
6 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 118-119. 
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(generator de unde, cu variații de la 10 
la 150 hertzi1) 

- Folosirea undelor electromagnetice  
asupra ființelor umane duce la 
transformarea lor într-un fel de 
executanți, capabili să execute 
programul impus, să evite obstacolele 
și să se adapteze automat la mediul 
înconjurător iar, odată cu revenirea în 
starea beta (de conștiință, de zi cu zi), 
subiectul să nu își mai amintească 
nimic2 

- Conducerea distală a emoțiilor și 
sentimentelor (furie, plăcere, dorință, 
euforie, deprimare) prin stimularea 
zonelor endocrine din talamus și 
amigdală3 (încălcarea în esență și în 
exercițiu a libertății, demnității ființei 
umane, a integrității sale psihice) 

- Folosirea tehnicilor hipnotice, 
combinate cu utilizarea tehnologiilor 
digitale (și nu numai), a tehnologiilor 
generatoare de unde capabile să 
producă modificarea frecvențelor 
cerebrale, pentru maniplarea de la 
distanță  a subiectului  

- Posibilitățile de manipulare distală a 
ființelor umane cu ajutorul 
tehnologiilor de comunicare și de 
informare în masă, precum televizorul, 
calculatorul, telefonul mobil, jocurile 
video și a oricărui obiect ce generează 
unde electromagnetice4  

- Folosirea nano-tehnologiei pentru 
controlarea la distanță și inducerea de 
stări artificiale fără știrea și acordul 
subiectului 

- Folosirea cromaticii, a ritmului de 
sclipiri ce facilitează intrarea în transă 

                                                 
1 Ibidem, p. 119. De asemenea, a se vedea și 
tehnologiile militare cu efecte distructive asupra 
ecosistemului terestru, componente ale războiului 
geofizic (alt tip de război ne-convențional, care nu 
este identificat ca atare și deci, nu este încă supus în 
componentele, metodele și acțiunile sale unei 
reglementări clare, prohibitive, la nivel 
internațional), în Emil Străinu, Op. cit., pg. 56-57.  
2 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 113. 
3 Ibidem, p. 113. 
4 Vasile Simileanu, Op. cit., pp. 307-310, 316-319 
(coroborat cu aspecte ce țin de un alt tip de razboi 
neconvențional, anume cel de tip  informațional). 
Emil Străinu, Op. cit., pp. 206-207.  

a individului și inducerea de diferite 
stări emoționale și comportamentale5  
(tehnici și tehnologii ce induc starea de 
hipnoză subiecților), fără știrea și fără 
acordul subiecților, afectându-le din 
nou libertatea de opinie, decizie, de 
conștiință pe care aceștia trebuie să o 
aibă pentru construirea unei societăți 
realmente democratice (bazate pe o 
voință reală a majorității, nu pe una 
viciată prin folosirea pervertită a unor 
asemenea tehnologii asupra maselor) 

-  Folosirea tehnologiei de generare a 
undelor electromagnetice pentru 
manipularea emoțiilor unui subiect, 
prin crearea unui câmp electromagnetic 
în jurul său și supunerea acestuia la 
unde ce vibrează pe anumite frecvențe6 
(inducerea unei stări de transă, 
inducerea de mesaje subliminale în 
mintea subiectului, care nu pot fi 
controlate de acesta conștient7). Prin 
tehnologiile existente astăzi, se 
consideră în doctrină, o ridicare a 
microundelor la 300-3000 de 
megahertzi, cu o pulsație în ritm, duce 
la distrugerea tuturor barierelor 
naturale de protecție a organismului8  

- Tehnolgii și tehnici de telepatie 
artificială (emițătoare gigantice, 
amplasate în diferite locații, urbane sau 
nu) prin care se pot induce de la 
distanță stări de disconfort (migrene, 
angoase, deprimare, anxietate, 
confuzie)9 

- Arme hologramice, care produc în 
mintea subiectului o confuzie între 
realitate și închipuire, creându-i 
artificial o stare de halucinație prin 
procedee de stimulare neuronală și 
creând o emoție dorită de manipulator 

                                                 
5 Oreste Teodorescu , Op. cit., p. 111. 
6 Despre războiul electromagnetic și istoria sa (încă 
din perioada războiului rece), a se vedea și Jim 
Keith, Controlul maselor. Ingineria conștiinței 
umane, Ed. Infinit, Pitești, 2011, pp. 192-193 și 
urm.  
7 Eldon Taylor, Programarea mentală, trad. 
Mihaela Ivănuș, Ana Nicolai, Ed. For You, 
București, 2011, pp. 172-176.  
8 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 110. 
9 Ibidem, pp. 110-111. 
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de la distanță (frică, dezgust, plăcere, 
agresivitate etc.)1 

- Dispozitive psihotronice de control 
mental, tunuri electromagnetice 
capabile să oprească de la distanță 
mare orice categorie de vehicole 
motorizate, folosirea de ultrasunete  
peste pragul de 100.000vb./sec., când 
se pot produce găuri în metal și în 
corpul uman2; folosirea de tehnologie 
bazată pe infrasunete, care pot penetra 
ziduri, geamuri etc. (tehnologie care 
generează riscuri majore la adresa 
mediului înconjurător, mutații genetice, 
dispariția faunei); tehnologii și tehnici 
care dau eficiență sporită războaielor 
non-convenționale față de cele clasice 
dar și care eludează legislațiile în 
vigoare, în materia prohibiției 
războaielor și de respectare a 
drepturilor omului, prin faptul că nu 
sunt încă recunoscute ca atare la nivel 
juridic, de state și de organizațiile 
internaționale cu atribuții în a emite 
asemenea legislație internațională sau 
regională (deși se declară ca 
protectoare ale drepturilor omului și 
democrației)  

- Dispozitive cu fascicule magnetice 
antipersonal, generatoare de radiații 
portabile, cauzatoare de letargie și 
paralizatoare de voință; bombe cu 
microunde; arme care pot transforma 
fluxul unei explozii în unde radio și 
care pot perturba și distruge toate 
instalațiile electronice (folosirea 
pervertită, în scop de distrugere, a 
descoperirilor lui Tesla, care, la 
începutul sec. XX anunțase că 
descoperise „o rază în stare să 
proiecteze particule microscopice în 
raze de energie de miliarde de ori 
superioare oricărui alt tip de radiații3”) 

- Tehnologii militare cu efecte civile: 
combinarea rezonanței magnetice, a 
RMN care decriptează semnalele emise 
de fiecare țesut, organ sau sistem 
pentru a evidenția anomaliile, cu 

                                                 
1 Ibidem, p. 109.  
2 Ibidem, p. 103 
3 Ibidem, p. 105 

trecerea la calculatorul cuantic, capabil 
să  prezică (prin introducerea  unei 
multitudini de date despre un subiect și 
a sintetizării de către computer a 
modului de combinare a tuturor 
informațiilor neuronale care îi vor dicta 
subiectului căile de acțiune) ansamblul 
reacțiilor umane în proporție de peste 
90%4 (încălcarea dreptului la 
privativitate al omului, a libertății sale 
de conștiință, a libertății și demnității 
sale, inclusiv prin folosirea pervertită a 
datelor sale personale în scopul  
monitorizării și controlării sale de la 
distanță5) 

- Controlul ființelor umane prin 
implanturile electronice (conform 
teoriei Delgado, formulate încă din 
1950, potrivit căreia mișcările, emoția 
și comportamentul pot fi conduse de 
forțe electrice și că ființele umane pot 
fi controlate, ca și roboții, prin apăsarea 
unor butoane)6. Implantarea electronică 
a subiecților umani duce la încălcarea 
directă a  libertății umane, a integrității 
psihice și fizice, aceștita putând fi 
conduși de la distanță și dirijați  pentru 
a executa un anumit ordin.  

- implantarea de cipuri (mini-dispozitive 
electronice) asupra unor subiecți (în 
diferite experimente, fără acordul 
conștient și neviciat al acestora, fără 
știrea lor) prin care le erau induse de la 
distanță stări de frică, excitație, 
depresie, plăcere, halucinații diverse și, 
prin evoluțiile tehnologice ale acestui 
subiect, putându-se realiza urmărirea 
subiectului de la distanțe foarte mari 

                                                 
4 Ibidem, p. 99. La fel, Emil Străinu, Op. cit., p. 
213. 
5 Inserția computerelor din ce în ce mai performante 
în societatea umană va duce la o transformare de 
sistem: dărâmarea modelului piramidal, ierarhic (cu 
oameni-supraveghetori ai nivelelor de sub ei) și 
înlocuirea cu un model orizontal pervertit (etic), în 
care nu oamenii se supravegheaza unii pe alții ci 
computerul îi supraveghează pe oameni (inlocuirea 
unui model represiv, atomizat, de societate umană, 
cu un model tehnologico-represiv). A se vedea John 
Naisbitt, Megatendințe. Zece noi direcții care ne 
controlează viața, trad. Constantin Coșman, Ed. 
Politică, București, 1989, p. 352.  
6 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 149.  
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(de unde și conceptul non-democratic 
al „arestării la domiciliu”, care încalcă 
dreptul la privativitate al persoanei, 
libertatea sa de opinie, de conștiință, 
demnitatea sa)1 

- Alte arme și metode psihotronice, 
enumerate în doctrină, care desființează 
în esența și în exercițiul lor drepturile 
omului și afectează grav conceptul de 
„securitate umană”, sunt: deghizarea 
(prin uniforme inteligente, bazate pe 
nano-tehnologie) a unor subiecți în 
uniformele (sau vestimentația) altor 
subiecți, pentru a crea confuzie și a îi 
învinge; identificarea automată a 
suspecților prin rețeaua de camere 
video, amplasate în locuri publice, 
conectată la baze de date informatice, 
care permit urmărirea în timp real, 
supravegherea și informarea 
centralizată asupra subiectului în cauză, 
fără știrea și acordul acestuia, cu 
încălcarea gravă a drepturilor și 
libertăților sale fundamentale (inclusiv 
a libertății de circulație); marcarea 
„suspecților”, fără știrea și acordul lor, 
cu vopsele volatile sau cu infraroșii, 
detectabile cu raze ultraviolete (ceea ce 
permite urmărirea și identificarea lor); 
însemnarea „suspecților” cu capsule cu 
gelatină, care se aprind sub efectul 
laserului, identificându-i indiferent de 
locație; neutralizarea sau sterilizarea, 
prin emisii electromagentice și acustice 
a fabricilor sau culturilor vizualizate 
prin satelit; folosirea tehnologiilor și 
științei numite „biometrie” (tratate de 
doctrină la categoria „aplicații militare 
ale războaielor psihotronice” ale sec. 
XXI) de a identifica „suspecții”, de a 
detecta variațiile de temperatură, citirea 
expresiilor ochilor, ale mișcărilor 
imperceptibile ale feței, ale mâinilor, 
ale posturilor corpului ce arată „intenții 
ilegale” (pentru sistem); instalarea în 
locurile publice a dispozitivelor  de 
detectare cu infraroșii, pentru 
identificarea și observarea  emoțiilor și 
stimulilor persoanelor ce se pregătesc 
să comită acte de violență (prin 

                                                 
1 Ibidem, pp. 150-151. 

înregistrarea zonelor neuronale activate 
de violență)2; componente biotehnice 
(proiectile cu sedative volatile) cu 
pătrundere instantanee prin piele, care 
adorm ținta; bombe de tip E 
(electromagnetice cu microunde) care 
ard oxigenul și asfixiază victimele fără 
să lase urme concrete; arme cu agenți 
chimici capabili să inhibe funcțiile 
locomotorii ale inamicilor sau 
mulțimilor agitate; proiectile cu gaz 
ionizant capabile să producă 
electrocutarea în grup; arme cu 
frecvențe electromagnetice joase și 
foarte joase (ELF), care alterează 
inclusiv biosul; arme cu microunde 
care „pot fi cuplate la corpul uman, îi 
împiedică mișcările musculare, îi 
controlează emoțiile, îi transmit 
sugestii, îi induc somnul, interferează 
cu memoria sa, inducându-i experiențe 
sau ștergându-i-le”3, precum și o 
imensă paletă de arme de felurite tipuri, 
a căror existență nu este recunoscută în 
prezent, în acest secol numit 
”democratic”, la nivel juridic 
internațional, în sensul introducerii de 
prohibiții clare în ceea ce le privește. 
Cercetările științifice din domeniul 

militar (sau cu aplicații în domeniul 
militar- precum armele cu infraroșii, 
microunde, bombe termice, 
bombardamente cu frecvențe foarte joase, 
tancuri sonore, lasere, care au ca efect 
distrugerea totală a inamicului dar au și 
efecte asupra ecosistemului) și dezvoltarea 
”tehnologiilor invizibile” conferă esență 
războaielor neconvenționale, ca tipuri de 
războaie ale sec. XXI, care încă nu au 
primit o legislație internațională și 
regională corespunzătoare, în sensul 
identificării elementelor lor la nivel juridic 
și al introducerii acestora sub prohibiția 
legală extinsă, având ca bază interdicția 
reglementării diferendelor între state pe 
calea războaielor. Principalul impediment 
este faptul că asemenea tipuri de războaie, 
din cauza tehnologiilor, a metodelor 
neconvenționale, invizibile sau cu efecte 

                                                 
2 Ibidem, pp. 84-86. 
3 Ibidem, pp. 84-89.  
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indirecte nu sunt recunoscute ca fiind 
războaie, în fapt, sunt negate în chiar 
posibilitatea lor de funcționare în plan 
militar sau civil. Multe din asemenea 
tehnologii și descoperiri științifice, deși 
sunt demonstrate ca producând efecte 
asupra soldaților, populațiilor civile sau 
efecte în laborator, nu sunt recunoscute 
sau asumate ca atare, la nivel oficial, de 
state, sunt ținute în zone de non-
transparență (inclusiv nu sunt aduse la 
cunoștiința publicului larg), sunt 
minimalizate sau acoperite de informații 
false despre adevărata lor utilitate, tocmai 
pentru a menține în sine acest tip de război 
în afara zonei legale internaționale de 
prohibiție, stabilită clar de Carta ONU.  

Această atitudine necorespunzătoare, 
din partea statelor membre ale comunității 
internaționale democratice (care au 
responsabilitatea de a respecta în esența și 
în exercițiul lor drepturile omului, de a 
prezerva mediul înconjurător, ecosistemul 
terestru, însăși viața umană) și inerția, 
lipsa auto-sesizării în acest subiect a 
organelor statelor, a organizațiilor 
internaționale și regionale având ca 
subiect preocupările legate de nivelul de 
respectare a drepturilor omului în 
societatea globalistă a sec. XXI, ne-
acordarea de spațiu de discuție și de 
informare a publicului, în mass media cu 
privire la aceste aspecte duc la creșterea 
riscurilor de folosire pervertită (contrară 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului) a tehnologiilor și 
descoperirilor științifice prin care se 
materializează, sub aspectul tehnicilor și 
tehnologiilor, războaiele neconvenționale.  

Așa cum se admite în doctrina de drept 
internațional (în materia drepturilor 
omului), revoluția tehnologică din prezent 
adâncește decalajul deja existent între o 
minoritate de țări care au acces la astfel 
de noi tehnologii și menținerea majorității 
țărilor (categoria țărilor în curs de 
dezvoltare)  în afara accesului la 
beneficiile aduse de acest progres 
tehnologic1.  

                                                 
1 Ion Diaconu, Drepturile..., pp. 120-121.  

Această situație reflectă și în prezent 
(prin decalajul tehnologic, care dublează 
decalajul economic între țări) adâncirea 
inegalității dintre țări (cu efecte sociale și 
asupra asigurării concrete de catre statele 
respective, a dreptului la dezvoltare, a 
dreptului la un nivel de viață decent, a 
dreptului omului la sănătate, la un mediu 
sănătos, la o alimentație sănătoasă, a 
dreptului omului la educație, a accesului la 
cultură, la beneficiile științei și tehnologiei 
-drepturi fundamentale ale omului care nu 
pot fi asigurate în foarte multe state din 
cauza menținerii multor țări în afara 
revoluției tehnologice, a sub-dezvoltării și 
sărăciei cronice a unor largi pături a 
populațiilor). Prin urmare, există o strânsă 
inter-conectare între drepturile omului și 
progresul tehnologic, de care beneficiază 
în prezent un grup restrâns de țări și nu 
întreaga umanitate. 

 În al doilea rând, al doilea tip de 
pericol la adresa respectării drepturilor 
omului de către întreaga comunitate 
internațională, sub acest aspect, este și 
însoțirea progresului tehnologic de către 
fenomene negative, care restrâng, 
minimalizează, ignoră sau încalcă în 
esența lor drepturile omului ori chiar le 
condiționează, în mod abuziv. Un astfel de 
pericol îl reprezintă folosirea pervertită 
(detașată de orice dimensiune etică, 
morală, religioasă; bazată pe o interpretare 
a legilor în vigoare în sensul de a restrânge 
sau de a nega drepturile omului în esența și 
exercițiul lor efectiv; emiterea de pseudo-
legislație- cu aparență de legalitate dar cu 
un conținut și cu efecte care restrâng sau 
neagă în esența și în exercițiul lor concret, 
drepturile și libertățile omului; neaplicarea 
corespunzătoare a legislației deja existente 
de protecție a drepturilor omului, în cazul 
introducerii de noi tehnologii care produc 
încălcări ale acestor drepturi) a tehnologiei 
în diversele țări sau acapararea accesului 
la tehnologie de către grupuri restrânse, 
mai mult sau mai puțin vizibile sau dorința 
de a controla, supraveghea, monitoriza 
ființa umană sau de a îi îngrădi în diverse 
modalități de folosire a tehnologiei și 
științei, drepturile și libertățile sale 
fundamentale. 
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La începutul sec. XXI, conceptele de 
război și de conflict primesc conotații 
foarte diferite față de cele din secolele 
precedente. Astăzi, soldatul reprezintă un 
ansamblu de date transformabile în 
informații (ca individ, ca echipament, 
căldură degajată de trupul său, memorie, 
rezistență la stres, capacitate de a reacționa 
la intruziuni psihotronice), prin folosirea 
noilor tehnologii1. 

Folosirea pervertită a acestor 
tehnologii (în sensul încălcării drepturilor 
fundamentale ale omului și caracterului 
democratic, bazat pe aceste drepturi, a unui 
stat) duce la controlul, supravegherea, 
monitorizarea în timp real a ființei umane 
(armată inamică sau populație civilă), la 
influențarea mentalului țintei, a vitezei de 
răspândire a emoțiilor în organism, a 
zonelor lor de propagare (așa cum arată 
doctrina în materia noilor războaie), a 
proceselor cerebrale de luare a deciziilor, a 
fricilor, a modului de reacție2. După cum 
arată acești autori, practic, în sec. XXI, 
câmpul de luptă se transformă într-un 
câmp de luptă mental, informațional, din 
care ființa umană nu se poate ascunde, 
sustrage, reacționa, practic, devenind mai 
mult decât vulnerabilă, devenind țintă 
sigură.  

Acest formidabil avânt al tehnologiilor 
și științelor rămâne, în sec. XXI, încă 
apanajul domeniului militar (așa cum în 
trecut, aceste domenii neconvenționale ale 
științei erau apanajul sacerdoților și al 
regilor), ceea ce permite ne-
transparentizarea informațiilor (sub 
invocarea abuzivă, nedemocratică, a unui 
așa-zis ”secret militar”) și în consecință, o 
lipsă de educație a publicului în sensul de 
a cunoaște noile riscuri și pericole 
generate de aceste tehnologii și descoperiri 
științifice și de a determina din partea 
autorităților abilitate, reacțiile 
corespunzătoare de protejare a  
democrației și drepturilor omului. 

Noile descoperiri și noile tehnologii în 
științe ca medicina, biotehnologia, 
genetica, electronica etc. nu trebuie să fie 

                                                 
1 Oreste Teodorescu, Op. cit., p. 114. 
2 Ibidem,  p. 114. 

folosite împotriva drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, așa cum sunt ele 
consacrate deja în documentele 
internaționale, regionale și constituționale 
ale comunității internaționale democratice 
de la începutul sec. XXI. Desigur, pentru 
evitarea noilor tipuri de conflicte 
asimetrice precum războaiele psihotronice, 
ca tipuri de războaie bazate pe ideea 
accesului restrâns la beneficiile științei și 
tehnologiei pentru unele țări (fapt ce le 
permite să dețină, să utilizeze 
nerestricționat de o legislație 
corespunzătoare, știința și tehnica, 
încălcând drepturile altor națiuni -la nivel 
colectiv- și drepturile omului -la nivel 
individual-, precum și pacea și securitatea 
internațională, ca principii de bază ale 
Cartei ONU) este nevoie de o conlucrare 
juridică permanentă a tuturor statelor 
lumii, la toate aceste nivele de legislație, 
pentru a se îmbunătăți gradul de protecție 
efectivă al drepturilor omului, în sec. XXI.  

Nu se poate admite ca, din perspectiva 
avântului științifico-tehnologic, 
corespunzător sec. XXI, drepturile omului 
să beneficieze de un grad de protecție 
inferior, aflat la nivelul sec. XX. 
Îmbunătățirea continuă a protecției 
drepturilor omului, din prisma noilor 
descoperiri științifico-tehnologice, 
conectarea necesară la o dimensiune 
spirituală (etică, morală, religioasă) este 
menită să corecteze în plan național, 
regional, internațional, riscul de folosire 
necontrolată, abuzivă, nelegală, imorală, 
anti-umană, absolutizată (în numele 
științei și progresului) a acestor descoperiri 
științifico-tehnologice, precum și să 
prezerve efectiv caracterul democratic al 
unei societăți, statul de drept și mai ales, 
respectarea drepturilor omului în acea 
societate3. 

Așa cum a considerat și doctrina, este 
necesar să se pornească, în  efortul de a 

                                                 
3 Alexandra Sarcinschi, Omul- subiectul securității 
naționale și internaționale, comunicare științifică, 
sesiunea de comunicări științifice cu participare 
internațională „Provocări la adresa securității și 
strategiei la începutul sec. XXI”, secț. Apărare și 
securitate națională, Ed. UNAP, București, 2005, 
14-15 aprilie, pp. 61-62.  
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îmbunătăți gradul de protecție al 
drepturilor omului, de la principiul 
priorității drepturilor omului asupra 
tehnologiilor1, acestea trebuind a fi 
concepute doar ca un mijloc de a spori 
confortul vieții oamenilor și nu de a le 
controla existența, personalitatea, 
libertatea de decizie, nici de a pune în 
pericol civilizația umană și ecosistemul. 

 
Concluzii 

Războaiele psihotronice (numite și 
neconvenționale) pot fi purtate (datorită 
naturii lor specifice) și în timp de pace 
(legislația internațională în vigoare 
concentrându-se pe agresiunile armate 
clasice, pe un înțeles clasic al războiului, 
de unde și o majoră vulnerabilizare a 
civilizației umane și a drepturilor omului, 
în raport cu profilul ne-convențional, 
asimetric al războaielor de tip nou). Ele 
sunt forme de războaie ce pot fi purtate nu 
doar împotriva unor armate inamice 
(accepțiunea clasică, militară) ci și 
împotriva unor populații pașnice sau a 
oricăror grupe de populație vizate 
(populația urbană, de ex., din anumite 
orașe-țintă, de pildă, din marile metropole).  

Prin utilizarea tehnologiilor aferente 
acestui tip de război, se obține la nivel 
concret o încălcare a liberului-arbitru al 
persoanei, voința acesteia putând fi 
controlată, manipulată, dirijată în sensul 
dorit de grupul (denumire convențională) 
care folosește acest tip de metode, tehnici 
și instrumente specifice războaielor 
psihotronice. Efectul, pe plan juridic, este 
acela de încălcare a esenței libertăților 
fundamentale și a drepturilor omului, cu 
privire la grupurile-țintă (supuse atacurilor 
psihotronice, fără ca ele să știe și deci, să 
fie în măsură să solicite protecția 
corespunzătoare din partea organelor 
statului, obligate să le garanteze drepturile 
și libertățile, într-un stat democratic real).  

Chiar și la începutul sec. XXI 
observăm o confruntare tăcută între două 
modele total opuse de stat: modelul statulu 
de drept, bazat pe respectarea reală a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 

                                                 
1 Ion Diaconu, Op. cit., p. 122.  

omului (modelul democrației reale) și 
modelul statului polițienesc, în care 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
omului suferă un proces de erodare 
progresivă (sub impactul noilor tehnologii 
și al lipsei de etică și reglementare legală 
corespunzătoare a folosirii lor), ajungându-
se la lezări substanțiale ale exercițiului 
acestor drepturi și libertăți sau mai grav, la 
încălcarea acestora în chiar esența lor.  

Aceste două modele de stat se 
confruntă astăzi, existând influențe (care 
pot fi identificate concret, la nivel de tip de 
reglementare juridică, la nivel de acțiuni, 
tehnici permise tacit sau neinterzise expres, 
la nivel de tehnologii și războaie- cum este 
cel de tip psihotronic-), în opinia noastră, 
ale ambelor modele asupra societății 
umane. De aceea și întrebarea timpurilor 
noastre rămâne una esențială: câtă vreme 
mai poate fi admisă tacit folosirea 
tehnologiei și a științei, a progreselor 
înregistrate de acestea, fără a fi conectate 
corespunzător la planul etic, deontologic, 
juridic, de responsabilitate morală față de 
oameni, față de mediu, față de societatea 
umană în ansamblul său, față de civilizația 
umană, în final? 

Folosirea progreselor tehnologice și 
științifice în mod deconectat de etică, 
morală, legislația de respectare a 
drepturilor omului, nu duce decât la auto-
distrugere, la dezastru. Lipsa de asumare a 
responsabilității statului în fața acestor noi 
tipuri de abuzuri la adresa drepturilor 
omului nu duce decât la erodarea 
democrației, a modelului statului de drept, 
bazat pe respectarea concretă a drepturilor 
omului și pe garantarea lor tuturor 
persoanelor aflate sub jurisdicția acelui 
stat.  

Prin lipsa de reglementare adecvată a 
războaielor psihotronice (la nivel național, 
regional, internațional), prin lipsa de 
identificare juridică a formelor, 
elementelor, modalităților de purtare a 
acestui tip de război și a tehnicilor, 
instrumentarului folosit, nu se produce 
decât o eschivare culpabilă, deosebit de 
gravă, a statelor democratice, în fața 
cetățenilor lor, de la ceea ce este obligația 
lor fundamentală: de a le GARANTA  
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respectarea drepturilor și libertăților lor 
fundamentale.  

Ne-adoptarea de legislație adecvată, 
care să definească și să interzică folosirea 
armelor psihotronice și a modalităților de 
influențare a libertăților oamenilor nu duce 
decât la erodarea în esență a regimurilor 
democratice și la încălcarea obligațiilor 
deja existente, în plan național, regional și 
internațional, pentru toate acele state care 
și-au asumat juridic și politic modelul 
statului de drept, al democrației și al 
respectării drepturilor omului, ca valori 
fundamentale1.  
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Tratatele umanitare sunt cele mai 

recunoscute şi acceptate tratate 
internaţionale, practic toate statele lumii 
ratificând sau aderând la aceste tratate. 
Convenţiile umanitare de la Geneva din 12 
august 1949 – Convenţia I pentru 

ameliorarea soartei răniţilor şi bolnavilor 
în forţele armate în campanie, Convenţia a 
II-a pentru ameliorarea soartei răniţilor, 
bolnavilor şi naufragiaţilor în forţele 
armate pe mare, Convenţia a III-a privind 
tratamentul prizonierilor de război, 
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Convenţia a IV-a privind protecţia 
persoanelor civile în timp de război – sunt 
ratificate de 196 de state (incluzând 
Palestina, sic!), practic de toate statele 
lumii (doar Kosovo şi Nioué nu au aderat 
la aceste tratate până în prezent). La 
Protocolul adiţional I la Convenţiile de la 
Genva din 12 august 1949 pentru protecţia 
victimelor în conflictele armate 
internaţionale, adoptat la Geneva, în anul 
1977, sunt părţi 174 de state şi încă 3 l-au 
semnat, la Protocolul adiţional al II-lea la 
convenţiile de la Genva din 12 august 1949 
pentru protecţia victimelor în conflictele 
armate fără caracter internaţional,  
adoptat tot la Geneva, în acelaşi an, sunt 
părţi 167 de state şi încă trei state sunt 
semnatare, iar Protocolul adiţional al III-
lea la convenţiile de la Genva din 12 
august 1949 privind adoptarea unui semn 
distinctiv adiţional, adoptat tot la Geneva, 
în anul 2005, a fost deja ratificat de 67 de 
state iar 28 l-au semnat.1 Aceste tratate au 
stabilit, spre deosebire de toate celelalte 
tratate internaţionale, nu doar obligaţia 
statelor de a respecta prevederile lor, în 
virtutea unui principiu care a devenit 
fundamental pentru dreptul internaţional 
public – pacta sunt servanda - ci şi 
obligaţia statelor de a face ca aceste 
prevederi să fie respectate.  

Dreptul internaţional umanitar, o 
creaţie nu foarte recentă a umanităţii, dar 
nici prea timpurie2, dar şi una dintre cele 
mai vechi şi dezvoltate ramuri ale dreptului 
internaţional public, rămâne o preocupare 
de mare actualitate pentru comunitatea 
internaţională, nu doar ca reafirmare şi 
dezvoltare, ci, mai ales, ca aplicare reală în 
situaţiile care l-au consacrat – conflictele 
armate. Dacă dreptul internaţional al 

                                                 
1 Datele sunt cf. Site-ului oficial al Comitetului 
Internaţional al Crucii Roşii, la data de 1 mai 2014. 
A se vedea http://www.cicr.org/fre/war-and-
law/treaties-customary-law/geneva-
conventions/index.jsp. (29.03.2014) 
2 Primul tratat umanitar a fost adoptat la Geneva, în 
anul 1964 (Convenţia pentru ameliorarea soartei 
militarilor răniţi din forţele armate în campanie), 
ca urmare a preocupărilor de excepţie a unor 
elveţieni, în frunte cu Henry Dunant, primul laureat 
al premiului Nobel pentru pace şi care este 
considerat astăzi părintele dreptului umanitar. 

drepturilor omului, care a evoluat exploziv 
după cel de-al doilea război mondial, 
reprezentând astăzi poate cea mai 
dezvoltată ramură a dreptului internaţional 
public, are ca scop protecţia fiinţei umane 
în situaţii de normalitate, adică în timp de 
pace, dreptul internaţional umanitar 
acţionează regularizator prin normele sale 
pentru protecția victimelor de război, fie că 
acesta capătă forma conflictului armat 
internaţional, fie că este vorba de un 
conflict armat fără caracter internaţional, 
„hibernând” în timp de pace. Foarte puţine 
tratate de drepturile omului sunt adoptate 
în scopul de a aduce reglementări specifice 
în timp de război, la care trebuie să 
adăugăm, evident, ceea ce s-a consacrat ca 
un ”nucleu dur” al drepturilor omului - o 
sumă de drepturi fundamentale de la care 
statele nu pot deroga nici în timp de război: 
dreptul la viaţă; dreptul de a nu fi supus 
torturii şi nici unor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante, în  special 
fiind interzis ca o persoană să fie supusă 
experimentelor medicale sau ştiintifice fără 
consimţământul său; dreptul de a nu fi ţinut 
în  sclavie sau în  servitute; dreptul de a nu 
fi întemniţat pentru singurul motiv că nu 
este în  masură să execute o obligaţie 
contractuală; dreptul de a nu fi condamnat 
pentru acţiuni sau omisiuni care nu 
constituiau un act delictuos, potrivit 
dreptului naţional sau internaţional, în  
momentul în  care au fost săvarşite 
(neretroactivitatea legii penale), care 
include şi dreptul la aplicarea legii mai 
favorabile (mitior lex); dreptul la 
recunoaşterea pretutindeni a personalităţii 
juridice.3 

 
Dreptul umanitar – fundament pentru 
securitatea umană în timp de război 

Este cât se poate de limpede că cea 
mai mare valoare care trebuie să fie pusă 
sub protecție în orice împrejurare este 
ființa umană, această „icoană a lui 
Dumnezeu” pe pământ, a cărei demnitate și 
ale cărei drepturi și libertăți sunt 

                                                 
3 Pactul internațional privind drepturile civile și 
politice, art. 4, par.2. Textul Pactului, în M.I.Niciu, 
Documente de drept internațional public, vol. 2, 
Ed. Lumina Lex, București, 1997, p.18. 
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considerate de multe sisteme de drept ca 
valoari supreme.1 Prin urmare, trebuie să 
fie la fel de limpede că protecția drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omului 
reprezintă o temelie pentru securitatea 
umană.2 Această aserțiune este valabilă în 
timp de pace și, într-o anumita măsură, în 
timp de război. Dreptul internațional 
umanitar este cel care vine și completează 
în cea mai mare măsură ocrotirea 
victimelor războiului, ca ființe umane 
supuse unor suferințe imense în astfel de 
împrejurări. De altfel, dreptul internațional 
umanitar, în virtutea unor principii 
specifice, precum umanismul, principiul 
necesității militare sau cel al distincției, are 
ca scop reducerea acestor suferințe și 
limitarea distrugerilor provocate de 
conflictele armate. Iată, în acest punct 
putem să facem afirmația fără rezerve, că 
dreptul internațional umanitar reprezintă 
un fundament al securității umane în timp 
de război. De altfel, dreptul internațional 
umanitar nu poate fi privit doar ca un 
fundament al securității umane, într-un 
sens foarte restrâns. El este și un 
fundament al securității mediului, al 
securității energetice, al securității 
culturale și identitare, al securității politice 
internaționale, al securității relațiilor 
internaționale în cea mai larga cuprindere a 
lor, dar toate aceste aspecte converg spre 
un singur punct – ființa umană, existența și 
supraviețuirea ei în termeni de civilizație și 
nu de teroare. 

 
Obligația statelor de a respecta și a face 
să fie respectat dreptul umanitar 

Acesta este motivul pentru care 
tratatele umanitare stabilesc obligații 
pentru statele părți de a respecta dreptul 
internațional umanitar, dar și de a face să 
fie respectat. Astfel, cele patru convenții 
umanitare de la Geneva din 1949,3 conțin 

                                                 
1 Constituția României, art.1 (3). 
2 Pentru mai multe detalii cu privire la această 
afirmație, a se vedea S. Scăunaș, A. Scăunaș, 
Câteva consideraţii cu privire la demnitatea umană 
şi drepturile omului ca fundament şi ideal al 
securităţii, în „Studia Securitatis”, nr.3/2010, 
pp.62-71. 
3 Textele convențiilor, în Asociaţia Română de 
Drept Umanitar, Dreptul internaţional al 

mai multe articole comune, între care art.1, 
formulat astfel: „Înaltele Părţi 
Contractante se angajează să respecte şi 
să facă să fie respectată prezenta 
convenţie în toate împrejurările.” Și 
Protocolul adițional I la convențiile 
umanitare redactează în aceeași termeni 
aceste obligații ale statelor părți4 (trebuie 
să spunem că, din nefericire, al II-lea 
Protocol la convențiile umanitare nu este la 
fel de riguros din acest punct de vedere, 
obligând statele părți doar să-l difuzeze cât 
mai larg posibil5). Este un specific al 
tratatelor umanitare de a stabili cu o astfel 
de acuratețe angajamente ale statelor care 
să asigure punerea lor în aplicare.  

Mai mult, tratatele umanitare 
stabilesc și alte obligații ale statelor cu 
privire la punerea lor în aplicare și pentru a 
face să fie respectate de toți cei care sunt 
sub autoritatea lor, cum ar fi:6 
- fiecare parte în conflict, prin intermediul 

comandanţilor săi şefi, va asigura 
executarea amănunţită a convențiilor și, 
în cazurile neprevăzute, va aplica 
principiile generale ale convenţiilor 
umanitare, persoanele civile şi 
combatanţii rămânând sub ocrotirea şi sub 
autoritatea principiilor dreptului 
internaţional, aşa cum rezultă din uzanţele 
stabilite, din principiile umanităţii şi din 
exigenţele conştiinţei publice;   

- angajamentul statelor părți de a difuza cât 
mai larg posibil în țările respective, în 
timp de pace şi în timp de război, a  
textelor convențiilor umanitare şi, mai 
ales, să introducă studiul lor în 
programele de instrucţie militară şi, dacă 
e posibil, civilă, astfel ca principiile 
acesteia să fie cunoscute de întreaga 
populaţie, în special de forţele armate 

                                                                       
conflictelor armate. Documente, Casa de Editură şi 
Presă “Şansa” SRL, Bucureşti, 1993, sau pe 
http://www.crucearosie.ro/activitati/drept-
umanitar-international/conventia-de-la-
geneva.html. 
4 Art.1. Textul Protocolului, Ibidem. 
5 Art. 19. Textul Protocolului, Ibidem. 
6 Pentru mai multe detalii, a se vedea, în special, 
Convenția I, art. 45-48, Convenția a II-a, art. 46-50, 
Convenția a III-a, art.127-129, Convenția a IV-a, 
art.144-146, Protocolul adițional I, art. 1, 5, 80-91. 
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combatante, de personalul sanitar şi de 
duhovnici; 

- statele părți îşi vor comunica, prin 
intermediul Consiliului federal elveţian şi, 
în timpul ostilităţilor,  prin intermediul 
Puterii protectoare, traducerile oficiale ale 
tratatelor umanitare, precum şi legile şi 
regulamentele pe care ele le-ar putea 
adopta pentru a asigura aplicarea 
acestora; 

- angajamentul statelor părți de a lua orice 
măsură legislativă necesară pentru 
stabilirea sancţiunilor penale menite să fie 
aplicate persoanelor care au comis sau au 
dat ordin să se comită oricare dintre 
infracţiunile grave prevăzute de convenții 
(crimele de război); 

- în virtutea obligației părţilor la un 
conflict, încă de la începutul acestui 
conflict, ele vor asigura respectarea şi 
punerea în aplicare a tratatelor umanitare 
prin aplicarea sistemului puterilor 
protectoare, inclusiv desemnarea şi 
acceptarea acestor puteri în conformitate 
cu prevederile Protocolului I; 

- părţile la conflict vor acorda Comitetului 
Internaţional al Crucii Roşii toate 
facilităţile posibile pentru a-i permite să-
şi asume sarcinile umanitare care îi sunt 
atribuite de tratatele umanitare, cu scopul 
de a asigura protecţie şi asistenţă 
victimelor conflictelor; 

- părţile la conflict trebuie să ceară oricărui 
comandant care a aflat că subordonaţii săi 
sau alte persoane aflate sub autoritatea sa 
au comis sau vor comite o crimă de 
război, să ia măsuri pentru a împiedica 
astfel de fapte, iar atunci când va fi cazul, 
să ia iniţiativa aplicării unor sancţiuni; 

- statele părți îşi vor acorda cea mai largă 
întrajutorare posibilă în orice procedură 
referitoare la infracţiunile grave la 
tratatele umanitare; 

- partea la conflict care violează dispoziţiile 
tratatelor umanitare va fi obligată la 
despăgubiri, dacă va fi cazul, și va 
răspunde pentru toate actele comise de 
persoanele făcând parte din forţele sale 
armate. 

Din nefericire, în realitate, 
respectarea tratatelor umanitare este pusă 
serios sub semnul întrebării, invocânduse 

motive dintre cele mai diverse, cel mai 
adesea nevoia de securitate națională. De 
exemplu, războiul contra terorismului a 
adus în practica multor state violări 
semnificative ale dreptului umanitar și ale 
drepturilor omului, în general, precum 
tratamentul prizonierilor de la 
Guantanamo,  a celor deținuți în închisorile 
secrete, care sunt încă o incertitudine, dar 
instituții europene importante, precum 
Consiliul Europei, au semnalat în repetate 
rânduri pericolul pe care l-ar reprezenta 
astfel de practici, sau relele tratamente din 
închisorile irakiene aplicate deținuților de 
membrii responsabili ai coaliției 
occidentale. Un exemplu foarte recent, 
profund îngrijorător, pe fondul crizei din 
Ucraina-Crimeea, ar fi declarațiile 
uluitoare ale autoproclamatul „primar” de 
la Slaviansk, în estul Ucrainei, Viaceslav 
Ponomarev, potrivit cărora „vor fi luate 
toate măsurile necesare pentru ca alegerile 
(prezidenţiale din 25 mai) să nu aibă loc, 
cel puţin în sud-estul Ucrainei” și că „vom 
lua ostatici şi-i vom tortura. Chiar vom 
face asta, înţelegeţi?”, subliniind că cei 
care nu-i susţin pe separatişti „vor fi 
eliminaţi”.1 Firește, prima întrebare care se 
pune este cum a fost posibil să se ajungă la 
astfel de acțiuni și amenințări. 

 
Jocurile video marțiale, simulatoarele de 
situații de război și educația în spirit 
umanitar – aspecte de noutate în 
preocupările CICR de promovare și 
afirmare a dreptului internațional 
umanitar 

Cu siguranță, prima cauză este 
absența unei instruiri, dar și a unei educații 
care să aibă ca obiect tratatele umanitare și 
drepturile omului în situații mai speciale, 
precum conflictele armate sau tulburările 
ori tensiunile interne. Absența unei 
educații explicite, sub autoritatea unor 
instituții publice, precum școala, armata, 
universitatea (care ar trebui să confere cele 
mai înalte competențe și în acest domeniu), 
face ca tratatele umanitare să rămână, în 
unele situații, doar niște idealuri. Din acest 

                                                 
1 Publicaţia rusă Gazeta.Ru., citată de Mediafax, 
Departamentul de externe, în ziarul Gândul, din 
24.04.2014. 
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punct de vedere, ni se pare cel puțin ciudat 
că facultățile de drept din România nu au 
în planurile de învățământ studiul dreptului 
umanitar mai mult decât un singur curs la 
disciplina drept internațional public. Pe de 
altă parte, apreciem faptul că la 
Universitatea „Lucian Blaga”, din Sibiu, la 
Departamentul de relații internaționale, 
științe politice și studii de securitate, la 
unele programe de master, se studiază 
dreptul umanitar. Din păcate, la 
specializarea „studii de securitate” (sic!) s-
a renunțat la studiul acestei materii. 

Dar nu numai școala sau armata sunt 
(trebuie sa fie) implicate în educația 
explicită pentru valorile umanitare în timp 
de război. Foarte importante pentru 
educația în spiritul dreptului internațional 
umanitar au devenit astăzi și jocurilor 
marțiale, în special cele video. Se știe că 
evoluția acestora din punct de vedere 
tehnic, al acurateții lor, dezvoltate prin 
softuri extrem de complexe, permise și de 
evoluția spectaculoasă a hardurilor în 
ultimii ani, cu costuri foarte accesibile, fac 
din video games-urile marțiale nu doar 
instrumente ale educației tinerilor care le 
practică, dar și veritabile instrumente de 
instruire pentru profesioniști, ca 
simulatoare video de situații de război. 
Este motivul pentru care, Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii (CICR), 
instituție care s-a remarcat permanent în 
cei 150 de ani de existență prin acțiunea 
constantă de afirmare și dezvoltare a 
dreptului internațional umanitar, încearcă 
să impună respectarea principiilor și 
normelor umanitare și de către producătorii 
jocurilor video marțiale. Această chestiune 
a fost atinsă prima dată cu ocazia celei de-a 
XXXI-a Conferințe internaționale a CICR, 
care a avut loc la Geneva, în noiembrie 
20111, vizând întărirea dreptul 

                                                 
1Pentru mai multe detalii, ase vedea 
http://www.cicr.org/fre/resources/documents/film/2
013/09-28-ihl-video-games.htm (29.03.2014), 
precum și B. Clarke, C. Roufaer, F. Senechaud, 
Beyond the Call of Duty: Why shouldn't  video 
game players face the same dilemmas as real 
soldiers? În Revista internațională a Crucii Roșii, 
Volume 94, Nº 886?2012, pp. 711-738, 
http://www.icrc.org/fre/resources/international-

internațional umanitar și acțiunea 
umanitară, când, în cadrul unei activități 
paralele, participanții au examinat 
problema dreptului internațional umanitar 
în  simulările de război. Practic, a fost doar 
o discuție informală, nu s-a adoptat nicio 
rezoluție și nici nu s-a adoptat vreun plan 
de acțiune. Momentul este important, 
pentru că astfel, CICR și-a exprimat public 
interesul pentru influențele pe care jocurile 
video prin care sunt simulate situații de 
război le pot avea în diseminarea dreptului 
umanitar.  

Problema este delicată; cum să obligi 
producătorii de jocuri video marțiale să 
introducă regulile umanitare în softurile 
acestora ? Tratatele umanitare prevăd 
aplicarea lor, ratione materiae, doar în 
situații reale. Astfel, Convențiile de la 
Geneva din 12 august 1949 spun că ele se 
vor „aplica în caz de război declarat sau 
de orice alt conflict armat ivit între două 
sau mai multe dintre Înaltele Părţi 
Contractante, chiar dacă starea de război 
nu e recunoscută de una din ele... se vor 
aplica, de asemenea, în toate cazurile de 
ocupaţie totală sau parţială a teritoriului 
unei Înalte Părţi Contractante, chiar dacă 
această ocupaţie nu întâmpină nici o 
rezistenţă militară.”2 De asemenea, 
Protocolul adițional I din 1977 stabilește că 
se va aplica se aplică „în situaţiile 
prevăzute de art. 2(comun, n.n.)” din 
convențiile de la Geneva din 1949.3 Și 
Protocolul adițional II din 1977, pentru 
protecția victimelor din conflictele armate 
fără caracter internațional, precizează că se 
va aplica „la toate conflictele armate... 
care se desfăşoară pe teritoriul unei înalte 
părţi contractante între forţele sale armate 
şi forţe armate dizidente sau grupuri 
înarmate organizate care, sub conducerea 
unui comandament responsabil, exercită 
un asemenea control asupra unei părţi a 
teritoriului său, astfel încât să-i permită să 
desfăşoare operaţiuni militare susţinute şi 

                                                                       
review/review-886-new-technologies-
warfare/index.jsp (29.03.2014)  
2 Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, 
doc.cit., art. 2 comun. 
3 Protocolul adițional I de la Geneva, 1977, doc. 
cit., art.1. 
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coordonate şi să aplice prezentul 
Protocol.”1 Prin urmare, în contextul 
acestor reglementări convenționale, este 
dificil, dacă nu chiar imposibil să obligi 
producătorii de jocuri video marțiale să 
introducă în softuri regulile umanitare. Și 
cum să sancționezi jucătorii care comit 
crime de război virtuale ? Unii producători 
au fost influențați de pozitia CICR și s-au 
conformat. Mai mult, au acceptat și ideea 
ca în jocurile video să fie introduse chiar 
recompense și pedepse (idee care a venit 
tot dinspre CICR), evident tot virtuale, 
pentru cei care respectă dreptul umanitar, 
respectiv cei care comit crime de război. 

Cert este că jocurile video marțiale 
pot contribui într-o măsură enormă la 
educarea tinerilor în spirit umanitar și, ceea 
ce este mai important, simulările video de 
situații de război, utilizate în instruirea 
combatanților, în special în cadrul forțelor 
armate, pot deveni un instrument util în 
formarea spiritului umanitar și diseminarea 
dreptului internațional umanitar. Mai mult, 
utilizarea unor astfel de simulări care 
integrează regulile umanitare ar putea fi 
folosite și pentru evaluarea profesională a 
militarilor, cu efecte importante pentru 
cariera și statutul lor. 
 
Ce ar trebui făcut ? 

Nu spunem că preocuparea CICR 
este încă timidă, dar lecțiile oferite de 
realitatea câmpului de luptă în conflictele 
armate din ultimele decenii demonstrează 
nevoia de acțiune insistentă în educația 
pentru dreptul umanitar. Nu numai în 
sistemele educaționale clasice consacrate 
de-a lungul timpului – instituții de 
învățământ, armată, organizații 
neguvernamentale umanitare, precum 
Asociația Română de Drept Umanitar cu 
filialele sale, congrese și conferințe 
naționale și internaționale patronate de 
CICR sau de alte instituții, precum 
Institutul de Drept Umanitar, de la San 
Remo, sau Societatea Internațională  de 
Drept Militar și Dreptul Războiului, de la 
Bruxelles – ci și în preocupările 
neinstituționalizate, precum jocurile video 
                                                 
1 Protocolul adițional II de la Geneva, 1977, doc. 
cit., art.1. 

marțiale, este nevoie de intervenție. Nu atât 
de mult trebuie concentrată atenția pe 
simulatoarele supercomputerizate pentru 
simularea situațiilor de război, utilizate în 
cadrul instruirii profesioniștilor militari, 
întrucât acestea sunt concepute (credem și 
nădăjduim) potrivit angajamentelor statelor 
părți la convențiile umanitare. Necesar de a 
fi supusă unei atenții mai speciale, chiar 
unei reglementări, este chestiunea jocurilor 
video marțiale, care, având un impact uriaș 
asupra copiilor și tinerilor în formarea unor 
atitudini față de viața reală, chiar dacă 
acțiunile la care participă sunt virtuale,  ar 
trebuie să fie supuse unui control public. În 
general, mass media - televiziune, 
cinematografe, Internet, radio, chiar și 
presa scrisă – au o contribuție majoră la 
nereușita educației tinerilor în ultimele 
decenii, prin promovarea divertismentului 
fără limite,  cu dese derapaje la limita 
moralității. Jocurile video, în general, și 
cele marțiale, în special, sunt la fel de 
captivante ca mass media, uneori chiar mai 
captivante, generând veritabile dependențe, 
dar deja intrăm în domeniul patologiei. 
Dacă mass media beneficiază totuși de un 
control (al audiovizualului), de ce nu ar fi 
supusă unui control asemănător și 
comercializarea jocurilor video. O 
comparație, nu știu cât de reușită, este 
aceea care se poate face cu regulile tot mai 
stricte de comercializare a tutunului; nu se 
pot vinde țigările dacă pe ambalajul lor nu 
sunt trecute avertismente cu privire la 
pericolul pe care îl reprezintă pentru 
sănătate. Probabil că o metodă 
asemănătoare ar trebui aplicată și în cazul 
jocurilor video marțiale, care presupun în 
mod automat violența extremă, fiind vorba 
de data aceasta de protecția sănătății 
morale și de educația în spirit umanitar de 
la vârste fragede. 
 
O primă propunere 

Credem că CICR, în propunerile sale 
atât de apreciate și acceptate de 
comunitatea internațională de la 1863 
încoace, ar trebui să se inspire din practica 
dreptului internațional al drepturilor 
omului, adică să propună o rezoluție sau o 
declarație după modelul celor care s-au 
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născut pentru stabilirea unor îndatoriri cu 
privire la respectarea și aplicarea tratatelor 
de drepturile omului. Este vorba despre trei 
proiecte de declarații interesante atât prin 
mobilul lor, cât  şi prin noutatea 
abordărilor1: proiectul de Declaraţie 
universală a îndatoririlor omului elaborat 
de grupul „Inter Action Council”, proiectul 
de Declaraţie a îndatoririlor omului 
elaborat de Consiliul Internaţional al 
Îndatoririlor Omului din Trieste şi de 
proiectul Declaraţiei responsabilităţilor şi 
îndatoririlor omului adoptat la Conferinţa 
„Etici globale pentru o lume umană”, 
organizată sub auspiciile Fundaţiei 
Valencia Mileniul Trei şi UNESCO. Și mai 
interesantă ni se pare Delaraţia cu privire 
la dreptul şi responsabilitatea indivizilor, 
grupurilor şi organelor societăţii de a 
promova şi apăra drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale universal 
recunoscute, adoptată la 9 decembrie 1998, 
prin Rezoluţia Adunării Generale 
nr.53/144. Cel din urmă document 
porneşte de la sublinierea că toţi membrii 
comunităţii internaţionale trebuie să-şi 
îndeplinească, împreună sau separat, 
obligaţiile lor solemne de promovare şi 
încurajare a respectului pentru drepturile 
omului şi libertăţile sale fundamentale 
pentru toţi, fără nici o discriminare, şi să 
coopereze la scară internaţională în acest 
sens. Această declaraţie precizează, cu 
valoare de principiu, că statului îi incumbă 
responsabilitatea primară şi îndatorirea de 
a promova şi apăra drepturile omului şi 
libertăţile fundamentale, recunoscând, în 
acelaşi timp, că indivizii, grupurile şi 
asociaţiile au  dreptul şi responsabilitatea 
de a promova respectul pentru drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale şi de a le 
face cunoscute la nivel naţional şi 
internaţional.2 Declaraţia stabileşte drepturi 
ale indivizilor, grupurilor şi organismelor 
neguvernamentale ale societăţii şi 
îndatoriri ale acestora şi ale statelor. Ea nu 
este sistematizată în raport de drepturile ori 
îndatoririle stabilite, nici în funcţie de 

                                                 
1 Pentru detalii, a se vedea S.Scăunaș, Dreptul 
internațional al drepturilor omului, Ed.All Beck, 
București, 2003, p.152 și urm. 
2 Ibidem, p.157 și urm. 

subiectul căruia i se adresează, individ, 
grup, organism al societăţii sau stat, ci în 
funcţie de finalităţile pe care le urmăreşte, 
adică promovarea şi apărarea drepturilor 
omului şi libertăţilor sale fundamentale. 
Credem că pasul următor ar trebui să fie 
transpunerea acestui document într-un 
instrument internaţional convenţional pe 
care statele să şi-l asume cât mai larg 
posibil. 

Iată un model pe care CICR și statele 
ar putea să-l urmeze – o declarație care să 
consacre obligații (privite, în cele din 
urmă, și ca veritabile drepturi) pentru state, 
indivizi, organizații guvernamentale sau 
neguvernamentale naționale ori 
internaționale, de a acționa prin mijloace 
specifice în sprijinul diseminării și 
respectării dreptului umanitar, având ca 
finalitate și educația în spirit umanitar, 
adică nu doar formarea unor 
comportamente conforme dreptului 
umanitar, ci chiar veritabile schimbări în 
plan moral, ca acceptare voluntară și 
conștientă a acestor comportamente. 

 
A doua propunere (poate prea 
îndrăzneață !?) sau în loc de concluzii 

Afirmam că ar trebui ca Delaraţia cu 
privire la dreptul şi responsabilitatea 
indivizilor, grupurilor şi organelor 
societăţii de a promova şi apăra drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale 
universal recunoscute, adoptată la 9 
decembrie 1998, de Adunarea Generală a 
ONU, pe care o invocam mai sus ca un 
model de acțiune pentru CICR, să se 
transforme într-un veritabil tratat, astfel 
încât statele să fie angajate într-un proces 
juridic de acceptare și aplicare a 
prevederilor acesteia. De ce nu s-ar 
întâmpla asemănător cu o eventuală 
Declarație adoptată sub patronajul CICR, 
în domeniul promovării și respectării 
dreptului internațional umanitar. Adică, 
spre exemplu, CICR, pe baza unei 
asemenea declarații (rezoluții), să propună 
statelor adoptarea unui al IV-lea Protocol 
adițional la Convențiile de la Geneva din 
12 august 1949, care să statueze obligațiile 
statelor în acțiunea de diseminare, 
promovare și aplicare a dreptului umanitar, 
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precum și obligații ale statelor, indivizilor, 
organizațiilor guvernamentale și 
neguvernamentale de a contribui la 
educația în spirit umanitar și la respectarea 
standardelor umanitare universal 
recunoscute. În acest context, chestiuni 
precum jocurile video marțiale ar putea să 
fie controlate comercial, în sensul în care 
statele ar putea să fie obligate să adopte 
reguli naționale de supervizare a softurilor 
respective, în interesul moralei publice, 
fără a considera, în niciun fel, că aceasta ar 
fi o acțiune de cenzură ori de afectare a 
dreptului la liberă exprimare. Credem că 
acest pas este necesar și ar încununa 
eforturile de dezvoltare a dreptului 
internațional umanitar, în special după cel 
de-al doilea război mondial. Desigur, 
această propunere este mai mult decât 
îndrăzneață, cunoscând multe din 
reticențele statelor care au dus deseori la 
violări de neimaginat ale dreptului 
internațional umanitar. 
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Orientul Mijlociu nu reprezintă o 
entitate geopolitică integră, omogenă, ci, 
mai degrabă, un conglomerat, fragmentat și 

dispersat în subregiuni, statele din acest 
spațiu fiind edificate după un model 
telurocratic, chiar dacă, în special în 
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mediul arab, se insistă pe omogenitate 
exprimată aparent pe criteriul lingvistic. 
Arealul islamic se dovedește a fi o zonă 
neomogenă, cu numeroși actori, ale căror 
interese sunt diametral opuse, fapt care 
menține o tensiune constantă și contribuie 
la escaladarea conflictelor. Diferențele, în 
aspect politic și etnoconfesional, reprezintă 
un impediment în calea unificării, cel puțin 
aparente, a statelor din Orientul Mijlociu 
într-un singur spațiu geopolitic. În 
condițiile precare anunțate, a fost creat un 
teren favorabil pentru intruziunile din 
afară, producându-se o expansiune 
continuă în subregiune, exprimată prin mai 
multe forme de manifestare. Globalizarea, 
alături de mai multe fenomene particulare 
din subregiuni, au generat transformări în 
interiorul arealului musulman cu impact 
asupra ordinii din lumea islamică 
tradițională. 

Analiza coordonatelor constitutive 
ale unor subregiuni din spațiul islamic 
încadrate în subsisteme, va fi realizată în 
manieră diferențiată, făcându-se recurs, 
precizăm, în tandemul „subsistem 
regional” - „sistem subregional” (model de 
cooperare transfrontalieră), primul concept 
fiind abordat ca entitate microsistemică cu 
proiecție pe caracterul său complex și 
intercondiționat în relațiile interetatice, pe 
când cel de-al doilea va fi tratat din 
perspectivă geopolitică și sistemică. 
Evoluțiile în cadrul subsistemelor 
regionale urmează a fi examinate prin 
prisma principiului continuității, accentul 
fiind focusat asupra subsistemelor 
regionale marcate de transformări 
sociopolitice și economice cu impact 
asupra securității regionale. 

Procesele și fenomenele produse în 
cadrul subsistemelor regionale din Orientul 
Mijlociu, raportate la redimensionările 
geopolitice, sunt reliefate în literatura de 
specialitate din Federația Rusă prin 
exemplificarea dinamicii pe coordonata 
sistemică, adică macropolitică, și pe cea 
subsistemică, la nivel regional și 
subregional. Referindu-ne la locul și rolul 
lumii islamice în relațiile internaționale 
postrăzboi rece, cu predilecție la 
participarea lor în procesele de formare a 

configurației noi a ordinii mondiale, 
precizăm că ne-am ancorat cercetările cu 
precădere pe Orientul Mijlociu, din motiv 
că reprezintă „un pivot geostrategic” 
important. 

Destinul istoric al puterilor situate în 
Orientul Mijlociu și amplasarea geografică 
mai mult decât favorabilă, care permitea 
controlul asupra căilor maritime și 
caravanelor ce se mișcau din Est către Vest 
și din Nord spre Sud, nu au împiedicat 
agresiunile din exterior pe parcursul mai 
multor secole. Privind retrospectiv, 
constatăm că istoria a cunoscut o serie de 
tulburări interne și intervenții în Orientul 
Mijlociu, puține dintre spațiile geopolitice 
s-au bucurat de o asemenea poziționare 
geografică, aceasta având mai multe fațete, 
cel mai semnificativ aspect ține, totuși, de 
un trecut plasat în conjunctura cursului 
dominant al istoriei și de o situare la 
intersecția a trei continente. Prin urmare, 
geografia și istoria rămân cei mai 
importanți factori care au determinat rolul 
țărilor din Orientul Mijlociu pe arena 
politică regională și internațională, dar, 
totodată, acest spațiu geopolitic rămâne a fi 
unul cu un nivel sporit al climatului de 
conflictualitate. Notăm că una din cauzele 
menținerii acestuia constituie penetrarea 
arealului musulman de către actorii 
extraregionali, care a continuat și în epoca 
postcolonială, îmbrăcând forme variate. În 
acest context, Orientul Mijlociu a rămas 
obiectul unui conglomerat de interese 
occidentale: resurse naturale, căi de tranzit, 
Statul Israel, combaterea terorismului, 
migrația. Interesul sporit vizavi de actuala 
situație politică și procesele 
socioeconomice din Orientul Mijlociu a 
fost determinat de evenimentele fulminante 
care au cuprins mai multe state din 
Orientul arab și nu numai, cum ar fi 
revoltele revoluționare cu căderea 
regimurilor, programul nuclear al Iranului 
și războiul din Siria. Atenția pentru 
regimurile din statele regiunii și direcțiile 
de politică externă se datorează importanței 
geostrategice, grație resurselor energetice 
de hidrocarburi. Rolul subregiunii este 
determinat de volumul importului 
mărfurilor și tehnologiilor avansate din 
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țările industrializate, preponderent de 
factură militară, dar, totodată, fiind 
definitorie și calitatea de piață profitabilă 
pentru investiții, anume investițiilor le 
revine un rol definitor în asigurarea 
atractivității acestei subregiuni, adăugăm 
noi.  

În ultimele decenii ale secolului XX, 
datorită resurselor energetice de la 
„periferia” sistemului internațional, 
Orientul Mijlociu s-a deplasat spre centrul 
economiei și politicii mondiale în contextul 
procesului de globalizare, crearea noilor 
centre de influență geopolitică, a relațiilor 
economice transnaționale și apariția unor 
noi parametri în relațiile internaționale. 
Însă, anume aceste tendințe au dat naștere 
unor noi probleme geopolitice, pentru care 
nu au putut fi elaborate soluții până în 
prezent. Din contra, o serie din probleme s-
au acutizat în secolul XXI, deoarece se află 
la confluența cu interesele unor mari 
consumatori de hidrocarburi, Statele Unite 
al Americii și China. Remarcăm, în 
special, China, care tot mai mult este 
interesată de acest areal geopolitic. 
Rezervele colosale de agenți energetici și 
resursele naturale de care dispune Rusia nu 
au făcut decât să-i consolideze pozițiile pe 
anumite „segmente” din Orientul Mijlociu, 
reieșind din ponderea actorilor regionali în 
reușita exercitării „politicii orientale” a 
Federației Ruse. 

Menționăm că studiul este elaborat și 
fundamentat conceptual-teoretic în baza 
Studiilor Regionale, care au asigurat 
identificarea factorilor determinanți ai 
tendințelor de reconfigurare a parametrilor 
și modelelor de ordine regională și 
subregională. Notăm că literatura rusă de 
specialitate în materia Studiilor Regionale 
este valoroasă și cu pondere semnificativă 
prin operele științifice fundamentale care 
acoperă circa toate domeniile de 
investigare. O pondere științifică 
semnificativă au lucrările elaborate de A. 
Voskresenskii „Политические системы и 
модели демократии на Востоке” și 
„Восток и политика. Политические 
системы, политические культуры, 
политические процессы”, încercându-se 
cristalizarea conceptului „democrației 

orientale”, aceasta din urmă considerată 
într-un alt studiu de-al său ca și „o formă 
nu pe deplin investigată pentru ai oferi 
statutul unui nou model de guvernare”1. În 
ordinea reliefată de idei, respectând 
exigențele metodologice, subliniem că 
principiul analizei comparative este 
fundamentat pe o logică bicursală, altfel 
spus, pe soluționarea a două blocuri mari 
de probleme: identificarea morfogenezei și 
explicarea, prin abordarea istorică, a 
fenomenelor și proceselor din Orientul 
Mijlociu. Notăm că această metodologie 
este pe larg aplicată și dezvoltată de A. 
Voskresenskii, cercetările sale contribuind 
la elucidarea profilului „democrației 
orientale”2 prin construcția metodologică 
pe care o fundamentează în domeniul 
Studiilor Regionale. În accepția noastră, 
metodologia vizată este elaborată, în linii 
mari, pe principiul imparțialității.  

Incontestabile sunt contribuțiile 
teoretice, ale căror autori au realizat studii 
prin a elabora soluții și a răspunde la 
întrebările care au alcătuit „fisura 
ontologică” în pofida integrității sistemului 
internațional3. Deși nu s-a reușit să se 

                                                 
1 А.Д. Воскресенский, Социальные порядки и 
пространство мировой политики 
(историческая эволюция мировой системы), 
http://91.190.232.206:8080/period11/Polis/Polis 
13_02.pdf. (A.D. Voskresenskii, Social'nye 
poryadki i prostranstvo mirovoi politiki 
(istoricheskaya evolyuciya mirovoi sistemy), 
http://91.190.232.206:8080/period11/Polis/Polis 
13_02.pdf.). 
2 А.Д. Воскресенский, Политические системы и 
политические культуры Востока, АСТ: Восток-
Запад, Москва, 2007, c. 26. (A.D. Voskresenskii 
A.D. Politicheskie sistemy i politicheskie kul'tury 
Vostoka, AST: Vostok-Zapad, Moskva, 2007, s. 
26). 
3 А.Д. Воскресенский, Восток/Запад: 
Региональные подсистемы и региональные 
проблемы международных отношений, 
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет); 
«Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), Москва, 2002, c. 5. (A.D. 
Voskresenskii, Vostok/Zapad: Regional'nye 
podsistemy i regional'nye problemy 
mezhdunarodnyh otnoshenii, Moskovskii 
gosudarstvennyi institut mezhdunarodnyh 
otnoshenii (Universitet); «Rossiiskaya 
politicheskaya enciklopediya» (ROSSPEN), 
Moskva, 2002, s. 5). 
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ajungă la o definiție general acceptată 
pentru termenii „regiune” și „subregiune”, 
pe motiv că se amplifică tendințele spre 
globalizare, pe de o parte, iar pe de alta, 
către regionalizare, aceasta din urmă, 
potrivit lui A. Voskresenskii, devenind 
„principalul instrument de comunicare în 
realitățile globalizării”1. Studiile 
Regionale, pe lângă caracterul subordonat 
științelor politice și relațiilor internaționale, 
în opinia noastră, au prelevat problematica 
teoriei sistemelor, demersul științific 
întitulat „Восток и политика. 
Политические системы, политические 
культуры, политические процессы” fiind 
fundamentat pe principiul structural-spațial 
și abordarea comparativă 2, care acoperă pe 
axa teoretică obiectivele propuse. 

În lucrarea „Восток/Запад: 
Региональные подсистемы и 
региональные проблемы 
международных отношений” autorul 
pune în evidență cele mai controversate 
aspecte ale conceptelor de sistem regional 
și subsistem regional, cu precădere, în 
aspect geopolitic și geostrategic, studiile 
științifice menționate constituind, în opinia 
noastră, un suport metodologic solid. 
Subliniem că nu există actor în arealul 
arabo-musulman care să nu se simtă 
amenințat de unul sau mai mulți dintre 
statele din proximitate. În viziunea lui A. 
Voskresenskii, problematica subsistemelor 
regionale reprezintă un subiect științific 
discutabil 3, din motiv că în perioada 

                                                 
1 Ibidem, p. 28. 
2 А.Д. Воскресенский, Восток и политика. 
Политические системы, политические 
культуры, политические процессы: Науч.-
метод. Комплекс, Аспект Пресс, Москва, 2011, 
c. 6. (A.D. Voskresenskii, Vostok i politika. 
Politicheskie sistemy, politicheskie kul'tury, 
politicheskie processy: Nauch.-metod. Kompleks, 
Aspekt Press, Moskva, 2011, s. 6). 
3 А.Д Воскресенский, Восток/Запад: 
Региональные подсистемы и региональные 
проблемы международных отношений, 
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет); 
«Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), Москва, 2002, c. 7. (A.D. 
Voskresenskii, Vostok/Zapad: Regional'nye 
podsistemy i regional'nye problemy 
mezhdunarodnyh otnoshenii, Moskovskii 

războiului rece interacțiunile dintre state se 
desfășurau după o schemă clară, doar între 
două tipuri de centre și periferii. În plus, 
divizarea comunității internaționale pe 
subsisteme regionale și subregiuni nu a 
lăsat teren pentru polemici, deoarece 
mecanismul de funcționare, conform lui A. 
Voskresenskii, a fost asociat cu 
funcționarea specifică a sistemului 
internațional planetar bazat pe bipolaritate, 
ale cărui legități de funcționare erau 
considerate firești4. 

Analizând transformările sistemice 
globale, A. Bogaturov a pus în lumină 
caracterul lor „intruziv” la nivel regional5, 
iar în lucrarea „Системная история 
международных отношений 1918-2003” 
cercetătorul decelează problematica 
subsistemelor regionale, inclusiv cele din 
Orientul Mijlociu, cu precădere raporturile 
pe coordonata actor major-agent 
subregional în context politic pe axa 
diacronică6. Acredităm formularea 
conceptului de sistem sau subsistem 
propusă de A. Bogaturov definit prin 
caracterul complex și interdependent al 
angajamentelor, care condiționează 
relațiile dintre state7, precizăm însă că 
caracterul acestor angajamente ar putea 
deveni antagonist și generator de 
contradicții, astfel formalizând un sistem 
sau subsistem cu o componentă de conflict. 

                                                                       
gosudarstvennyi institut mezhdunarodnyh 
otnoshenii (Universitet); «Rossiiskaya 
politicheskaya enciklopediya» (ROSSPEN), 
Moskva, 2002, s. 7). 
4 Ibidem, p. 8. 
5 A. Богатуров, Cовременный международный 
порядок. http://www.intertrends.ru/one/001. htm. 
(A. Bogaturov, Sovremennyi mezhdunarodnyi 
poryadok. http://www.intertrends.ru/one/001.htm.). 
6 A. Богатуров, Системная история 
международных отношений 1918-2003, Москва, 
2004. (A. Bogatirov, Sistemnaya istorya 
mejdunarodnyh otnoshenii 1918-2003, Moskva, 
2004). 
7 А.Д. Богатуров, Н.А. Косолапов, М.А. 
Хрусталёв, Очерки теории и политического 
анализа международных отношений, НОФМО, 
Москва, 2002. c. 114. (A.D. Bogaturov, N.A. 
Kosolapov, M.A. Hrustalev, Ocherki teorii i 
politicheskogo analiza mezhdunarodnyh otnoshenii. 
NOFMO, Moskva, 2002. s. 114.) 
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În aspect de organizare, subsistemele 
din Orientul Mijlociu sunt definite prin 
structura pe două niveluri, A. Șumilin 
identifică, de fapt funcționarea acestor 
subsisteme pe trei niveluri, prima idee fiind 
explicată prin organizarea liniară pe 
principiul „vecin-partener-adversar”, 
formalizat într-un cadru instituțional, pe 
când cea de-a doua idee este fundamentată 
pe principiul apartenenței la Liga Statelor 
Arabe.1 Totodată, cercetătorul susține, că 
în pofida numeroaselor contradicții dintre 
actorii centrali ambele niveluri nu se 
dovedesc a fi funcționale, insistând asupra 
includerii celui de-al treilea, exprimat prin 
prezența unor actori extraregionali - Statele 
Unite și Rusia, un anumit rol fiindu-i 
atribuit Uniunii Europene. 

Complexitatea problemelor generate 
de haos în cadrul subsistemelor regionale, 
care, în accepția lui M. Pancenko, există în 
paralel cu ordinea, au fost elucidate în 
monografia „Oсновные парадигмы 
изучения международного порядка в 
современной политологии”. Luând în 
considerație interconexiunea complexă 
dintre ordine și haos, echilibrul între aceste 
două categorii teoretice, potrivit opiniei 
autorului rus, se menține datorită 
globalizării, care marchează procesul 
dinamic al interdependenței din acest areal 
cu subregiunile sale. În contextul ordinii 
regionale în devenire, supozițiile cu privire 
la edificarea unor complexe regionale de 
securitate au fost fundamentate prin 
justificarea acțiunilor de menținere a 
stabilității în zonele cu un nivel sporit de 
conflictualitate, inclusiv în Orientul 
Mijlociu2. Însă în lipsa unui mecanism 

                                                 
1 А.И. Шумилин, Взаимодействие стратегий 
России и США на Большом Ближнем Востоке, 
Диссертация доктора политических наук, 2009, 
c. 456. (A.I Shumilin, A.I., Vzaimodeistvie strategii 
Rossii i Sojedinennyh Shtatov Ameriki na Bol'shom 
Blizhnem Vostoke, Dissertaciya doktora 
politicheskih nauk, 2009, s. 456). 
2 М.Ю. Панченко, Межпарадигмальный подход 
к изучению проблемы управления региональным 
международным порядком, în: „Вестник 
Московского Университета” Серия 21. 
Управление. 2010. №2. с. 22-33. (M.Yu. 
Panchenko, Mezhparadigmal'nyi podhod k 
izucheniyu problemy upravleniya 

eficient de garantare a securității regionale, 
este dificilă, în opinia noastră, crearea în 
Orientul Mijlociu a unui sistem regional 
bazat pe conceptul securității colective prin 
formalizarea unui set de elemente 
fundamentale, bazat de acorduri 
internaționale și mecanisme funcționale 
din punct de vedere militar și politic în 
concordanță cu suveranitatea și integritatea 
teritorială a statelor din regiune. În lista 
elaborărilor la temă se înscriu și lucrările 
lui V. Naumkin „Ислам и мусульмане: 
культура и политика”3 și „Ближний 
Восток в мировой политике и 
культуре”4.  

În același context, ideea creării unui 
„cod de conduită” a fost lansată de E. 
Primakov, acest concept fiind racordat la 
realitățile mediului de securitate regională 
a Orientului Mijlociu5. Conținutul 
monografiilor lui E. Primakov 
cataloghează și caracterizează procesele 
care au avut loc în lumea arabă 
postcolonială și conțin nu doar descrieri ale 
unor episoade istorice, la unele dintre care 
autorul a fost participant nemijlocit6, ci și 

                                                                       
regional'nymmezhdunarodnym poryadkom, in: 
Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 21. 
Upravlenie. 2010, n. 2, s.22-33.) 
3 В.В. Наумкин, Ближний Восток в мировой 
политике и культуре: (избранные статьи, 
лекции, доклады 2009–2011 гг.) / В.В. Наумкин; 
Ин-т востоковедения РАН. ИВ РАН, Москва, 
2011. (V.V. Naumkin, Blizhnii Vostok v mirovoi 
politike i kul'ture: (izbrannye stat'i, lekcii, doklady 
2009-2011 gg.) / V.V. Naumkin; In-t 
vostokovedeniya RAN. IV RAN, Moskva, 2011). 
4 В.В. Наумкин, Ислам и мусульмане: культура 
и политика. Статьи, очерки, доклады разных 
лет. Москва-Нижний Новгород: Медина, 2008. 
(V.V Naumkin, Islam i musul'mane: kul'tura i 
politika. Stat'i, ocherki, doklady raznyh let. 
Moskva-Nizhnii Novgorod: Medina, 2008). 
5 Е.М. Примаков, Годы в большой политике, 
«Совершенно секретно», Москва, 1999, c. 379. 
(E.M. Primakov, Gody v bol'shoi 
politike,«Sovershenno sekretno», Moskva, 1999, c. 
379). 
6 Е.М. Примаков, Конфиденциально: Ближний 
Восток на сцене и за кулисами (вторая 
половина ХХ - начало ХХI века), „Российская 
газета”, Москва, 2006. (E.M. Primakov, 
Konfidencial'no: Blizhnii Vostok na scene i za 
kulisami (vtoraya polovina XX - nachalo XXI veka), 
„Rossiiskaya gazeta”, Moskva, 2006). 
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un valoros material factologic1. Precizăm 
că studiul acestor scrieri a contribuit la 
formarea unui tablou de ansamblu a 
situației din regiune, E. Primakov fiind o 
figură emblematică în lista cercetătorilor 
spațiului oriental. Lucrările lui E. 
Primakov ilustrează procesele care s-au 
produs în lumea orientală prin aplicarea pe 
larg a abordării behavioriste2. Constatăm 
că tabloul de ansamblu a situației din 
regiune s-a schimbat în timp, culminând cu 
realități fulminante, cum ar fi „primăvara 
arabă”, și incertitudinea perspectivelor 
statelor din Orientul Mijlociu.  

Ciclul de cercetări privind dinamica 
geopolitică a Orientului Mijlociu este 
complementat prin cercetările lui V. 
Karyakin, care elucidează câteva „trend-
uri” geopolitice, prezentându-le prin 
prisma istorico-politică cu accente radicale, 
cum ar fi: reamplasarea Statului Israel din 
arealul islamic3, idea că Orientul Mijlociu 
va fi permanent sub controlul marilor 
puteri4, analogiile cu experimentele statale 
în Europa5. Subliniem că au fost pe larg 
supuse analizei mediile subregionale de 
securitate din diverse perspective, fiind 
determinate principalele contururi ale 
ordinii regionale, ceea ce ne face să 
credem că al „cincilea val” istoric a 
Orientului Mijlociu în era postpetrolieră va 
influența, într-o măsură mai mică, ordinea 
din arealul arabo-islamic. 

Actuala dinamică geopolitică a 
Orientului Mijlociu este ancorată pe 
interesul științific și mediatic în elaborarea 
unor abordări valabile să soluționeze 
provizoriu sau pe termen mediu o serie de 
probleme cu caracter variat. În cadrul 
studiilor de securitate, un domeniu 
complementar pentru cercetarea efectuată, 
de asemenea se pledează pentru elaborarea 
unor teorii și scenarii noi de evoluție a 

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 В.В. Карякин, Современная геополитическая 
динамика Ближнего Востока, Граница, Москва, 
2010, c. 75. (V.V. Karyakin, Sovremennaya 
geopoliticheskaya dinamika Blizhnego Vostoka, 
Granica, Moskva, 2010, s. 75). 
4 Ibidem., p. 69. 
5 Ibidem., p. 67. 

subsistemului regional, ansamblul 
cercetărilor metodologice în geopolitica 
Noului Orient Mijlociu, fiind complinit 
prin contribuția teoretico-aplicativă a lui V. 
Karyakin, mai precis, conceptul dinamicii 
geopolitice în spațiul regional, fundamentat 
pe axiomele teoriei dinamicii geopolitice, 
propusă de R. Collins6. Teoria elaborată și 
fundamentată pe procesul de analiză a 
istoriei lumii în decursul a 3000 de ani, de 
către R. Collins, a permis în anii ’70, 
cristalizarea ideii privind dezintegrarea 
URSS. Subliniem că V. Karyakin 
realizează cercetarea prin prisma 
principiilor „ierarhiei scopurilor, valorilor 
și realismului politic”, ale „ireversibilității 
evoluției sistemelor politice”, precum și 
„sintezei sistemice”, cu redimensionarea 
fundamentelor metodologice ale teoriei 
sus-menționate7. Problematica este 
complinită cu noi elaborări și principii, 
cum ar fi: „amendamentul” la problema nr. 
6 privind tendințele statelor aflate la 
confluența intereselor marilor puteri, care 
presupune trecerea dintr-o sferă de 
influență în alta sau divizarea pe principii 
etno-confesionale8; „amendamentul” la 
problema nr. 7, care, după părerea lui V. 
Karyakin, are un efect invers și joacă un 
rol ambiguu, la început provocând 
destabilizarea sistemului imperial, după 
care participă la formarea unui nou sistem 
internațional9. 

În viziunea unor cercetători, 
comunitatea culturală și religioasă a 
Orientului Mijlociu nu reprezintă factorul 
determinant în delimitarea frontierelor. În 
acest sens, B. Muller, citat de V. Karyakin, 
sugerează de a pune accentul pe 
particularitățile comerțului extern ale 
statelor din regiune, adică pe indicatorul 
extragerii, prelucrării și exportului 
hidrocarburilor și produselor petroliere ca 
principale particularități ale regiunii10. 

Subliniem, că echilibrul de forțe 
stabilit între cele două puteri regionale 
(Iran și Arabia Saudită) este rezultatul unor 

                                                 
6 Ibidem, pp. 18-20. 
7 Ibidem, pp. 21-29. 
8 Ibidem, p. 31. 
9 Ibidem, p. 33. 
10 Ibidem, pp. 53-54. 
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eforturi enorme întreprinse de aceste țări în 
vederea sporirii potențialului militar, care 
ne permite să facem următoarea concluzie: 
securitatea regională, bazată pe echilibrul 
de forțe dintre Iran și Arabia Saudită, nu 
reprezintă nimic altceva decât raportul 
dintre sentimentul de insecuritate și 
tensiuni. Pornind de la această idee, V. 
Karyakin, care face referință la H. 
Maibach, în a cărei opinii „Golful Persic 
reprezintă un sistem regional integrat, care 
a atins recent nivelul sistemului westfalian, 
însă recunoașterea reciprocă a suveranității 
și integrității teritoriale a oricărui stat din 
regiune continuă să fie un proces foarte 
complicat și nu este finalizat”1. În același 
context precizăm că echilibrul de forțe din 
Orientul Mijlociu nu este garantat printr-un 
act juridic, situație care îl menține ca 
potențial considerabil de conflictualitate, 
aplicarea mijloacelor militare fiind 
considerată o modalitate general acceptată 
în scopul reglementării relațiilor 
interstatale din acest areal geopolitic. 

Fundamentarea teoretică a concepției 
de „economie islamică” a fost realizată de 
către N. Ulchenko și N. Mamedova în 
lucrarea „Особенности экономического 
развития современных мусульманских 
государств (на примере Турции и 
Ирана)”, care au determinat esența acestui 
fenomen. În elaborarea studiului au fost 
alese două abordări: pe de o parte - o 
evaluare obiectivă a impactului islamului 
asupra particularităților dezvoltării cu 
referință la experiențele naționale specifice 
diferitor țări musulmane, fiind prezentat un 
set de opțiuni și nuanțe în interacțiunea 
dintre factorul religios și societate; pe de 
altă parte, pornind de la supoziția că 
islamul nu este doar o religie, ci și un mod 
de viață, analiza problemei necesită un 
studiu separat al influenței canoanelor 
musulmane asupra diferitor aspecte ale 
dezvoltării sociale. N. Ulchenko și N. 
Mamedova denotă tendința islamului de a 
răspândi impactul său asupra economiei, 
ceea ce a condus la apariția conceptului 
„economie islamică”. Suntem de părerea 
că concluzia finală a autorilor cu privire la 

                                                 
1 Ibidem, p. 56. 

modelul iluzoriu sau utopic al „economiei 
islamice” a fost complinită de aserțiunile 
experților musulmani în economie și 
finanțe care susțin că economia islamică, în 
formă pură, este acceptabilă, cu unele 
rezerve, doar în cadrul umma2. Notăm că o 
asemenea percepție constructivă a 
experienței în mentalitatea din regiune ar 
contribui la profilarea eficientă a unui 
potențial pozitiv al globalizării. În același 
context, însă cu o proiecție extinsă pe 
arealul arabo-islamic, se înscrie cercetarea 
lui Melyancev „Арабо-исламский мир в 
контексте глобальной экономики 
(статистико-экономический анализ)”, 
care punctează în aspect comparativ unele 
rezultate și cauze de trenare a procesului de 
modernizare pe coordonata economică a 
statelor din arealul vizat. Autorul 
accentuează gradul de instabilitate al 
dinamicii economice (fiind inclus 
domeniul subdezvoltat al agriculturii), 
influențată de politicile economice 
iraționale exercitate la nivel de stat cu 
influențe majore a conjuncturii externe în 
condițiile exportului resurselor energetice, 
precum și situația politică cu implicarea 
statelor din Orientul Mijlociu în conflicte 
armate3.  

Remarcăm că fenomenul 
regionalizării a fost pe larg dezbătut și 
conceptualizat de K. Kulmatov și A. 
Mitrofanova în lucrarea „Региональные 
аспекты международных отношений”, 
explicându-se de pe pozițiile 
regionalismului cognitiv4, că procesele de 

                                                 
2 Н.Ю. Ульченко, Н.М. Мамедова, Особенности 
экономического развития современных 
мусульманских государств (на примере Турции и 
Ирана), «Городец», Москва, 2006, c. 8-11. (N. 
Yu. Ul'chenko, N.M. Mamedova, Osobennosti 
ekonomicheskogo razvitiya sovremennyh 
musul'manskih gosudarstv (na primere Turcii i 
Irana), «Gorodec», Moskva, 2006, s. 8-11). 
3 В.А. Мельянцев, Арабо-исламский мир в 
контексте глобальной экономики (статистико-
экономический анализ), «Гуманитарий», 
Москва, 2003, c. 4. (V.A. Mel'yancev, Arabo-
islamskii mir v kontekste global'noi ekonomiki 
(statistiko-ekonomicheskii analiz),«Gumanitarii», 
Moskva, 2003, s. 4). 
4 К.Н. Кулматов, А.В. Митрофанова, 
Региональные аспекты международных 
отношений, Восток - Запад, Москва, 2010, c. 64. 
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regionalizare reprezintă o necesitate și nu 
răspunsul la globalizare1 în contextul 
investigațiilor, fiind abordat alt fenomen – 
interregionalizarea2, totodată accentuând 
gradul sporit de structurare și „ordonare” a 
relațiilor interetatice3. 

Același fenomen este investigat de 
promotorul ideii eurasiatice, cum ar fi A. 
Dughin, care în „Геополитика 
постмодерна. Времена новых империй. 
Очерки геополитики XXI века” a supus 
analizei particularitățile regionalizării în 
lumina regionalismului posmodernist4, 
cercetătorul susținând ideea că Turcia, 
Iranul, Pakistanul și India formează un 
imperiu islamic continental5. Notăm că în 
„Теория многополярного мира” A. 
Dughin remarcă prezența unui spectru larg 
de concepte, asimetrice și semiierarhice, 
identificând în context emergența unui 
„nou regionalism”6. 

Una dintre lucrările relevante 
elaborate în Federația Rusă, care pun în 
evidență printre blocurile de probleme 
dezvoltarea regională și relațiile în Orientul 
Mijlociu, este considerată culegerea 
„Современные международные 
отношения”, coordonator A. Torkunov, 
care, în unul din capitole întitulat 
„Международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке” pune în 
lumină problemele regionale din Orientul 
Mijlociu prin prisma conflictelor din acest 
spațiu, dezvoltând subiectul prin joncțiunea 
abordărilor istorice (pentru a facilita 
analiza), behavioriste (pentru prefigurarea 
evenimentelor în conformitate cu 

                                                                       
(K.N. Kulmatov, A.V. Mitrofanova, Regional'nye 
aspekty mezhdunarodnyh otnoshenii, Vostok - 
Zapad, Moskva, 2010, s. 64). 
1 Ibidem, p. 60. 
2 Ibidem, pp. 104-111.  
3 Ibidem, p. 98. 
4 А.Г. Дугин, Геополитика постмодерна. 
Времена новых империй. Очерки геополитики 
XXI века, ТИД Амфора, Санкт-Петербург, 2007, 
c. 162 (A.G. Dugin, Geopolitika postmoderna. 
Vremena novyh imperii. Ocherki geopolitiki XXI 
veka, TID Amfora, Sankt-Peterburg, 2007, s. 162). 
5 Ibidem, p. 182. 
6 А.Г. Дугин, Теория многополярного мира, 
Евразийское движение, Москва, 2013, c. 162. 
(A.G. Dugin, Teoriya mnogopolyarnogo mira, 
Evraziiskoe dvizhenie, Moskva, 2013, s. 162). 

comportamentul liderilor din regiune și 
acțiunile actorilor din afara sistemelor 
geopolitice subregionale) și funcționaliste 
(înțelegerea disfuncționalităților 
instituționale ale societății)7.  

Remarcăm, de asemenea, culegerea 
de materiale ale conferinței științifice 
tematice cu genericul „Протестные 
движения в арабских странах: 
предпосылки, особенности, 
перспективы”, sub coordonarea lui I. 
Sledzevskii și A. Savateev, în care se 
conțin cercetări relevante de context 
general, ancorate pe șase blocuri de 
probleme specifice din Orientul arab: 
natura și substanța revoltelor în contextul 
„primăverii arabe” cu proiecție pe 
dimensiunea globală și regională, relevat 
de L. Fituni, extinderea revoluției prin 
rețelele sociale, perspectiva democratizării 
în lumea islamică, pozițiile și perspectivele 
„noului islam”, punctate de E. Kisriev8  

Cercetarea relațiilor de cooperare 
între țările din Golful Persic și 
Comunitatea Statelor Independente sunt 
reflectate în studiul monografic „Russian 
and CIS relations with the Gulf Region: 
current trends in political and economic 

                                                 
7 А.В. Торкунов, Международные отношения 
на Ближнем и Среднем Востоке, В: 
Современные международные отношения/под 
ред. А.В. Торкунова. Москва: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
1999, c. 216-227. (A.V. Torkunov, 
Mezhdunarodnye otnosheniya na Blizhnem i 
Srednem Vostoke, V: Sovremennye 
mezhdunarodnye otnosheniya/pod red. A.V. 
Torkunova. Moskva: «Rossiiskaya politicheskaya 
enciklopediya» (ROSSPEN), 1999, s. 216-227). 
8 А.Д. Саватеев, Протестные движения в 
арабских странах: предпосылки, особенности, 
перспективы, Mатериалы конференции 
«круглого стола» / Федеральное гос. бюджетное 
учреждение науки Институт Африки РАН, 
Центр цивилизационных и региональных 
исследований; отв. редакторы И. В. 
Следзевский, А. Д. Саватеев, URSS, Москва, 
2012. (A.D. Savateev, Protestnye dvizheniya v 
arabskih stranah: predposylki, osobennosti, 
perspektivy, Materialy konferencii «kruglogo stola» 
/ Federal'noe gos. byudzhetnoe uchrezhdenie nauki 
Institut Afriki RAN, Centr civilizacionnyh i 
regional'nyh issledovanii; otv. redaktory I. V. 
Sledzevskii, A. D. Savateev, URSS, Moskva, 
2012). 
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dynamics” al lui M. Terterov, care 
accentuează asupra instituționalizării lor 
graduale și consolidării pe diverse paliere, 
cu predilecție decelând dinamica politică și 
economică1. 

E. Satanovskii elucidează evoluțiile 
din subsistemele arealului arabo-musulman 
pe criteriul demografic, constatând că în 
decursul ultimelor decenii ai secolului XX 
– începutul secolului XXI „legitățile 
demografice” nu au suferit schimbări. 
Indicele demografic raportat la axa 
confesională a determinat cercetătorul să 
estimeze rata natalității printre creștini și 
musulmanii sunniți și șiiți, identificând 
particularități pe anumite zone și unele 
devieri „locale”, generate de periferiile 
subregiunilor, care reflectă caracterul 
condiționat al frontierelor dintre „taxonii 
geopolitici”2. 

 În culegerea de studii științifice 
elaborată sub coordonarea lui V. Ahmetov 
a fost elucidat diapazonul spectrelor 
problematicii forței armate în Orientul 
Mijlociu. Apreciem opinia M. Sapronova, 
potrivit căreia, rezultatul dinamicii sporite 
a transformărilor politice din Orientul 
Mijlociu se datorează constituțiilor 
provizorii. Din cauza instabilităților 
politice prevederile constituției sunt 
suspendate, acest vid normativ creând un 
teren propice pentru cercetările cu privire 
la rolul armatei în cadrul procesului politic 
prin prisma mecanismului constituțional al 
statelor arabe3. Notăm că cercetările ce 

                                                 
1 Marat Terterov, Russian and CIS relations with 
the Gulf region: Current Trends in Political and 
Economic Dynamics. Gulf Research Center, 2009. 
2 Е. Сатановский, Россия и Ближний Восток. 
Котел с неприятностями, ЭКСМО, Москва, 
2012, c. 148. (E. Satanovskii, Rossiya i Blizhnii 
Vostok. Kotel s nepriyatnostyami, EKSMO, 
Moskva, 2012, s. 148). 
3 М.А. Сапронова, Армия в политическом 
процессе и конституционном механизме 
арабских стран, B: В.М. Ахметов, Армия и 
власть на Ближнем Востоке: от 
авторитаризма к демократии (сборник статей 
под ред. Ахметова В.М.). Москва, 2002, с. 221. 
(M.A. Sapronova, Armiya v politicheskom processe 
i konstitucionnom mehanizme arabskih stran, V: 
V.M. Ahmetov, Armiya i vlast' na Blizhnem 
Vostoke: ot avtoritarizma k demokratii (sbornik 

vizează impactul forței armate asupra 
politicii și economiei din perspectivă 
structural-sistemică conferă un raționament 
substanțial riscurilor și consecințelor 
intervențiilor în perioada postbipolară, 
precum și a nivelului aplicabilității 
normelor de drept internațional.  

Luând ca suport criteriul funcțional, 
distingem subsistemul instituțional (Liga 
Statelor Arabe, Organizația Conferinței 
Islamice, Consiliul de Cooperare a Țărilor 
din Golf, OPEC (din 12 membri 9 sunt țări 
musulmane)), subsistemul reglementar 
(constituția, dreptul islamic, șaria), 
ideologic (propaganda ideologică de 
factură politico-religioasă), mediatic 
(posturile de televiziune Al-Jazeera, Al-
Arabya, Al-Qatarya), dar și alternativ4 (cu 
caracter politico-religios și paramilitar – 
Hezbollah, Hamas, Frații musulmani).  

În acest context, considerăm că n-a 
fost elaborat încă un cadru teoretic bine 
fundamentat pentru explicarea diminuării 
teoretice a particularităților conceptului 
„subsistem regional”, compartimentat pe 
criterii geografice, economice și 
geopolitice care nu coincid întotdeauna sau 
chiar de multe ori se suprapun sau prea 
rapid se schimbă în timp. În plus, conform 
accepției lui A. Voskresnskii, limitarea de 
factură gnoseologică este creată de 
abordarea sistemică, iar odată ce un sistem 
a atins un anumit nivel de complexitate, 
acesta nu poate fi cunoscut complet5, 

                                                                       
statei pod red. Ahmetova V.M.). Moskva, 2002, s. 
221). 
4 А.И. Шумилин, Взаимодействие стратегий 
России и США на Большом Ближнем Востоке, 
Диссертация доктора политических наук, 2009, 
c. 462. (A.I Shumilin, A.I., Vzaimodeistvie strategii 
Rossii i Sojedinennyh Shtatov Ameriki na Bol'shom 
Blizhnem Vostoke, Dissertaciya doktora 
politicheskih nauk, 2009, s. 462). 
5 А.Д Воскресенский, Восток/Запад: 
Региональные подсистемы и региональные 
проблемы международных отношений, 
Московский государственный институт 
международных отношений (Университет); 
«Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), Москва, 2002, c. 14. (A.D. 
Voskresenskii, Vostok/Zapad: Regional'nye 
podsistemy i regional'nye problemy 
mezhdunarodnyh otnoshenii, Moskovskii 
gosudarstvennyi institut mezhdunarodnyh 
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fundament care prezintă un cadru extins 
pentru definitivarea termenilor 
„subregiune” și „subsistem regional” în 
manieră general valabilă. 

Evenimentele declanșate în contextul 
„primăverii arabe”, potrivit lui A. Șumilin, 
s-au dovedit a fi reacția de răspuns la 
situația creată în decursul ultimilor trei 
decenii ai secolului XX marcate de 
conflictele interne cu regimurile 
birocratico-militare, fără a include 
monarhiile arabe, care, după cum susține 
cercetătorul, s-au transformat în regimuri 
birocratice, oligarhice și de clan. Aceste 
revolte pot fi catalogate ca revoluționare, 
pe motiv că pe de o parte, ele au constituit 
rezultatul problemelor de ordin politico-
economic, iar pe de alta – nu au avut ca 
consecință transformări social-economice 
profunde1. 

Așadar, o radiografie punctată a mai 
multor elaborări științifice la tema 
problemelor abordate denotă că cercetătorii 
și analiștii în materie din Federația Rusă au 
făcut uz de un spectru extins de metode, 
clasice și postneclasice, aplicate în funcție 
de diferite obiective și circumstanțe.  
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