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Leadership servant, forma
modernă
a leadership-ului
tranzacţional
şi transformaţional
CĂPITAN MARIUS CONSTANTIN RALEA
DAN TOHĂNEAN

Nu te întreba ce poate să facă ţara ta pentru tine, ci ce poţi face
tu pentru ţara ta.
(J.F.Kennedy)
Primul pas spre leadership este servirea celorlalţi.
(J.Maxwell)

spiraţiile, valorile şi chiar supravieţuirea societăţii în ţările
dezvoltate vor ajunge să depindă de realizările, de competenţa, de seriozitatea şi de valoarea conducătorilor1 . În acelaşi sens se pronunţă şi alţi autori: „Forţa aflată în spatele organizaţiilor de succes este

A
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capacitatea de a conduce”2. Liderul este atât de implicat în realizarea
obiectivelor sociale, politice, economice etc., încât a devenit figura
centrală. Aproape că nu există domeniu al vieţii şi practicii sociale care
să nu fie interesat de problematica vastă şi teribil de actuală a conducerii. Organizaţiile militare, politice, bancare, comerciale, sportive etc.
fac eforturi nu doar pentru găsirea celor mai bune forme de organizare, a celor mai bune structuri organizatorice, ci şi pentru îmbunătăţirea
şi perfecţionarea permanentă a leadership-ului.
Dar leadership-ul şi liderii au o semnificaţie deosebită nu
doar pentru prezent, ci şi pentru viitor. În 1975 Ivan Lansberg
Henriquez afirma că „subdezvoltarea din orice parte a lumii es te un simptom de subconducere în întreaga lume” 3.
În raport cu specificul organizaţiei apar tipuri noi de actori
şi roluri, iar spectrul teoriei şi practicii leadership-ului se
schimbă radical 4.
Teoriile moderne ale leadership-ului pun mai puţin accent pe elementele clasice ale acestuia şi mai mult pe analiza relaţiei dintre şef şi
subordonatul său.
Leadership-ul tranzacţional este considerat ca o formă de leadership din ce în ce mai curentă în mediile de afaceri, politice şi de guvernare. „Şefii trebuie să încheie cu subordonaţii lor o tranzacţie, un
schimb prin care ei enunţă şi precizează ceea ce pretind de la subordonaţii lor, ca şi consideraţia al cărei obiect vor fi aceştia dacă îşi respectă angajamentele. Leadership-ul constă în îndeplinirea sarcinilor încredinţate, satisfăcând şi interesele personale ale celor care lucrează în
acest scop cu şeful. Acesta se asigură de respectarea promisiunilor pe
care le face subalternilor săi care se achită bine de ceea ce li se cere”5.
O tranzacţie nu creează obiectivul care să permită unirea părţilor. Ea
nu leagă şeful de subalternii săi într-o căutare mutuală şi permanentă
în vederea unui obiectiv înalt. Leadership-ul tranzacţional se exercită
pe calea întăririi condiţionale, adică prin atribuirea de recompense în
funcţie de eforturile făcute şi de nivelul randamentului atins.
În schimb, leadership-ul transformaţional se manifestă atunci când
una sau mai multe persoane leagă relaţii cu ceilalţi de o manieră ce
10
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ridică nivelurile de motivare şi de moralitate ale şefilor şi subordonaţilor. Obiectivele lor, care ar putea la plecare să fie distincte, sfârşesc
prin a fuziona.
Leadership-ul transformaţional, graţie utilizării iscusite a inspiraţiei, comunicării şi înţelegerii comportamentului uman, poate motiva
subordonaţii să realizeze mai mult decât ceea ce normal ar putea să se
aştepte de la ei. Acest tip de leadership joacă un rol important în misiunile de menţinere a păcii, unde se pare că sunt consultaţi frecvent
subordonaţii în stabilirea sarcinilor de îndeplinit.
Liderii sunt persoane ordonate care îşi consacră o parte a vieţii lor
organizării activităţii proprii şi a celorlalţi membri ai grupului, organizaţiei, comunităţii umane.
De altfel, capacitatea de a considera problemele şi provocările în
consens cu ideile şi valorile comune ansamblului forţelor armate, de a
le analiza în conformitate cu principiile stabilite şi de a comunica soluţii şi planuri într-o astfel de manieră este o caracteristică determinantă
a unui leadership transformaţional. „În definitiv, leadership-ul nu este
o chestiune de stil, ci de idei. În fond, ideile sunt cele care motivează
oamenii şi, pentru a ajunge la energizarea lor, necesită în general concepte vaste şi transcendente, chiar filosofice. ...Ideile care au alimentat
marii lideri sunt viziuni idealizate ale lumii de mâine, bazate pe principii morale şi valori universale”6.
Mulţi dintre militarii de carieră estimează că integritatea personală este cea mai importantă virtute a unui militar şi o calitate esenţială a
unui lider. La fel ca cea mai mare parte a trăsăturilor de caracter, integritatea este o manieră de a fi, o obişnuinţă născută din repetiţie, reflecţie şi voinţa de perfecţionare. Integritatea este indispensabilă în obţinerea respectului şi încrederii subordonaţilor.
Este evident că nu toţi militarii sunt motivaţi de dorinţa de a fi
lider şi cei care sunt nu caută în mod necesar acelaşi tip de putere. În
general, se admite că liderii buni sunt motivaţi de ţeluri sociale, adică
de dorinţa de a uza de influenţa lor pentru binele colectiv, şi nu pentru
propriile scopuri. Profesionalismul, care echivalează cu un ansamblu
de atitudini şi de valori incitative, se bazează pe următoarele ţeluri:
mai, 2010
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o atracţie intrinsecă pentru profesia militară, un mare respect pentru
competenţă, însoţit de dorinţa de a excela în abilităţi militare, adeziune fermă la responsabilităţi şi la obiectivele profesiei (integritate profesională), ca şi identificarea cu valorile etosului militar românesc.
Profesionalismul este un atribut dezirabil la întregul personal al
Armatei României, dar el este indispensabil unui lider militar. Pentru
că un mare număr de calităţi pe care trebuie să le posede un bun lider
se dobândesc într-o măsură mai largă sau mai puţin largă, există mijloace de a se pregăti pentru asumarea acestui rol în instituţia militară.
Profitând pe deplin de ocaziile de perfecţionare profesională şi urmând
un program personal de perfecţionare, militarii care îşi asumă roluri de
lider vor avea certitudinea dobândirii capacităţii şi încrederii cerute
pentru a conduce7.
Premisa leadership – a servi, a fost în contradictoriu cu modelele
ierarhizate de leadership. În leadership-ul ierarhizat, puterea liderului
era vizibilă şi recunoscută şi respectată de membrii organizaţiei. În
contradictoriu, leadership-ul servant se datorează strategiilor de a servi
şi stewardship-ului şi presupune faptul că liderul este recunoscut de
decidenţi ca fiind primul şi apoi egal sau primus inter pares8.
Termenul de leadership-servant, noua paradigmă, a fost introdusă
în literatura de specialitate de Robert Kiefner Greenleaf (1904-1990)
în lucrarea sa intitulată „Servitorul ca lider”, scrisă în 1970, la vârsta
de 66 de ani.
Din cauza asocierii cuvintelor leadership şi servant, la început
suna imposibil, însă noi trebuie să înţelegem că inima leadership-ului
servant va fi mereu întâlnită în intersecţia de drumuri a paradoxului.
Ne încurcă pe mulţi dintre noi să înţelegem cum o persoană poate să
fie atât lider cât şi servant.
Paradoxul liderului şi servantului este regăsit într-un întreg şir de
paradoxuri care adoptă spiritul uman:
Vulnerabil – Curajos
Putere – Slăbiciune
Aroganţă – Umilinţă
Interior – Exterior
12
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Întreg – Frânt
Rănit – Vindecat
Leadership-ul servant se bazează pe ideea că leadership-ul se poate
regăsi într-o fundaţie de servicii. Înconjurat de tehnicile democratice şi
liberaţioniste, putem spune că are aplicaţii atât religioase cât şi istorice.
Pentru organizaţia militară, leadership-ul servant reprezintă un nou
model de conducere şi, în acelaşi timp, implicare în viaţa organizaţiei din
toate punctele de vedere. Scopul modelului este acela de a servi, mai
exact de a-ţi canaliza toată energia spre satisfacerea necesităţilor de natură organizaţională a celorlalţi membri ai organizaţiei, a subordonaţilor,
superiorilor dar şi a comunităţii din care organizaţia face parte.
Organizaţia militară constituie un gen de organizaţie care, prin natura misiunilor pe care este chemată să le îndeplinească, pune oamenii adeseori în situaţii limită. Avem în vedere trei tipuri de aspecte:
– riscuri mari;
– solicitări emoţionale, intelectuale şi fizice deosebite care pot să
orienteze pozitiv procesele din interioritatea omului, dar pot şi să genereze modificări patologice;
– interacţiuni complicate şi în ritmuri solicitante care presupun atât
anumite competenţe, cât şi raporturi pozitive între participanţi, încredere reciprocă deosebită.
Aceste particularităţi fac ca situaţia organizaţiei militare şi rezultatele ei să depindă mai mult decât în alte organizaţii de calitatea oamenilor implicaţi şi a conexiunilor dintre ei. Interacţiunile întru îndeplinirea
misiunilor presupun oameni cu capacităţi deosebite:
– sunt capabili să acţioneze în condiţii de genul celor menţionate;
– acceptă riscurile specifice confruntărilor militare;
– sunt capabili să acţioneze performant în condiţii stresante;
– sunt socializaţi astfel încât pot să întreţină relaţii de încredere reciprocă.
Astfel, putem spune că sunt foarte puţini aceia ce pot face faţă unui
leadership militar puternic ierarhizat şi standardizat. Liderul servitor
este cel ce poate să se implice activ în rezolvarea problemelor celorlalţi.
mai, 2010

13

Transformarea Forţelor Terestre

Trebuie să-şi asculte subordonaţii, să poată conştientiza posibilele probleme şi, folosindu-se de capacităţile sale specifice tipului de lider, să
remedieze problemele şi să ajute membrii organizaţiei. Ascultarea,
empatia, aplanarea, conştientizarea, persuasiunea, conceptualizarea,
previziunea, stewardship-ul, implicarea pentru dezvoltarea celorlalţi şi
clădirea comunităţii, sunt elementele definitorii liderului servitor.
Profesiunea de lider militar este în mod direct legată de cele mai
înalte valori umane, iar fiecare lider militar trebuie să fie sensibil la
valorile morale, să manifeste înţelegere şi adeziune totală la acestea.
Fiind calităţi esenţiale asigurării funcţionării eficiente a organismului
militar şi manifestării virtuţilor personale ale fiecărui militar, acestea
devin obligaţii pentru comandanţi în a le forma subordonaţilor lor.
Valorile societăţii democratice sunt considerate de mulţi oameni ca
fiind „liberale”, deşi o armată responsabilă să apere aceste valori liberale este considerată o instituţie „conservatoare”. Grija faţă de demnitatea individuală a fiecărei persoane sugerează o orientare liberală, iar
celor care luptă pentru demnitatea individuală li se impune să renunţe
la propriul individualism de dragul grupului. Aici putem constata,
lucru sesizat de mulţi autori, prezenţa unei discrepanţe paradoxale între
presupusele valori civile şi militare. Totuşi, există o părere majoritară
asupra recunoaşterii faptului că fără valorile conservatoare de loialitate, supunere şi autocontrol, funcţionalitatea armatei ar dispărea.
Responsabilitatea fiecărui lider militar este de a depăşi acest paradox
aparent, pentru că numai un ofiţer cu o gândire liberală este în măsură
să-i influenţeze pe alţii, să exercite presiuni asupra altora într-o societate de oameni liberi în care s-au născut şi au crescut.
Liderul, fiind acea persoană care ocupă poziţia centrală în cadrul
unor organizări sociale de diverse mărimi (societăţi, naţiuni, comunităţi, organizaţii, grupuri mai mici etc.)9, exercită puterea prin influenţa
orientată spre mobilizarea şi focalizarea eforturilor membrilor grupului în direcţia realizării sarcinilor comune, obţinând rezultate remarcabile în oricare domeniu de activitate, indiferent de obstacolele care îi
stau în faţă.
Având în vedere caracteristicile şi potenţialul liderului militar ce
14
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se regăseşte în tiparul servitorului, putem afirma faptul că acesta ar
putea fi factorul cheie al succesului în toate situaţiile pe care organizaţia militară le întâmpină. Dacă pe timp de pace liderul servitor este
dedicat bunăstării comunităţii şi dezvoltării acesteia cu toate elementele ce o susţin, pe timp de război, în condiţii cu adevărat extreme, acest
tip de leadership dă rezultate cu adevărat magnifice datorită puternicelor relaţii interpersonale dintre membrii microgrupurilor şi datorită
coeziunii şi încrederii de grup, factori ce nu fac altceva decât să ne
întărească această convingere că leadership-ul servant este o soluţie
fiabilă pentru organizaţia militară.
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INVESTIGAREA
FENOMENULUI
MILITAR

Aplicaţia unică
GENERAL DE BRIGADĂ TOMIŢĂ CĂTĂLIN TOMESCU*

ABSTRACT: The initial presumption in issuing this thesis was
that the Romanian Land Forces have to be prepared to undertake military actions on the national territory, to provide its own security and,
in accordance with collective defence concept to be able to defence
national interest abroad within multinational framework under coordination of NATO, UN, EU or coalition of interest. These military
actions require forces with diverse specific conceptual and operational
capabilities for total or hybrid war, stabilization, peacekeeping or
humanitarian operations. In order to be able to face all requirements
it is worth to identify within the land forces structure a new conduct
and organizational concept for command post and forces’ exercises
integrated or joint / combined tactical exercises.
onform Doctrinei instruirii forţelor armate din 2003, „Pentru
a putea răspunde acestor cerinţe [se referă la cerinţele câmpului de luptă modern], forţele armate trebuie să fie permanent gata să
îşi îndeplinească misiunile”. În prezent, România îşi propune crearea
unei „armate moderne, deplin profesionalizate, dimensionată şi înzes-

C

*Locţiitorul Reprezentantului Militar al României la NATO şi UE
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trată corespunzător, cu forţe expediţionare mobile şi multifuncţionale,
rapid dislocabile, flexibile şi eficiente, capabile să asigure credibilitatea apărării teritoriului naţional, îndeplinirea angajamentelor asumate
în cadrul apărării colective şi participarea la misiuni internaţionale, în
conformitate cu priorităţile şi cerinţele politicii externe şi de securitate”1.
Analizând tendinţele de evoluţie ale fenomenului militar, constatăm că încep să se clarifice unele aspecte referitoare la modalităţile
probabile de influenţă a mediului de securitate şi tehnologiilor viitoare asupra caracteristicilor câmpului de luptă şi acţiunilor militare, ceea
ce poate duce la modificarea, uneori esenţială, a fizionomiei acestora.
Datorită acestor considerente se produc modificări esenţiale şi asupra
modului de planificare, organizare şi desfăşurare a procesului de
instruire. Acest proces devine foarte important pentru armata noastră,
în condiţiile participării cu trupe la acţiuni de luptă în teatre de operaţii externe, şi astfel trebuie gestionat şi manageriat cu mare atenţie, în
scopul de a evita posibilele erori în reconstrucţia Armatei României.

Determinări conceptuale
În acest context, vă propun spre analiză o variantă de îmbunătăţire a unui segment din activităţile specifice celei mai importante componente din cele patru de bază ale instruirii (potrivit doctrinei instruirii forţelor armate, elaborate la nivelul Statului Major General, pilonii
principali pe care se sprijină şi se asamblează întreaga arhitectură a
instruirii forţelor sunt cele patru componente de bază ale acestei activităţi: instrucţia, învăţământul militar, exerciţiile, instruirea prin practicare2), respectiv instrucţia, prin componenta ei fundamentală
(instrucţia operaţională). Segmentul la care fac referire este reprezentat de organizarea exerciţiilor (de orice fel şi pentru oricare eşalon,
până la brigadă) taberelor de instrucţie şi aplicaţiilor tactice care se
desfăşoară la unităţi şi mari unităţi. De cele mai multe ori, aceste structuri elaborează, pentru fiecare din activităţile menţionate, un cadru tactic şi o concepţie de desfăşurare a activităţii respective. Astfel, sunt
20
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create la fiecare dintre eşaloanele care elaborează aceste documente, în
decursul unui an de instrucţie, diferite situaţii tactice, mai mult sau mai
puţin corelate, din punct de vedere al concepţiei, cu strategia generală
a instituţiei şi cu situaţiile concrete în care structurile Forţelor Terestre
ale Armatei României pot să se găsească, şi anume: situaţii de criză sau
conflict pe teritoriul naţional sau operaţii militare în afara teritoriului
naţional, cu toate implicaţiile doctrinare pe care le implică acestea. În
funcţie de eşalon, acestea sunt uneori superficial elaborate, greu de
înţeles şi încadrat într-o situaţie reală (specifică teatrelor de operaţii
actuale), inadecvate din punct de vedere al modului de acţiune şi reprezentare a inamicului şi chiar necorelată cu fizionomia unităţilor încadrate numai cu militari profesionişti.
Plecând de la aceste realităţi, am gândit că este necesară o direcţionare şi un sprijin acordat structurilor care elaborează concepţiile de
desfăşurare a exerciţiilor tactice, taberelor de instrucţie şi aplicaţiilor,
în vederea îndeplinirii obiectivelor calitative presupuse de nivelul
naţional de exigenţă şi de calitatea de membru NATO. Din punctul
meu de vedere, în Forţele Terestre, eşalonul care trebuie să integreze şi
să direcţioneze concepţiile de desfăşurare a activităţilor de instrucţie
specifice este brigada. Acest eşalon răspunde unui asemenea obiectiv
prin: responsabilităţile specifice; numărul şi calitatea personalului care
încadrează comandamentul brigăzii; nivelul de cunoaştere al obiectivelor de instruire la nivel naţional; nivelul de relaţionare cu structurile
superioare din forţele terestre implicate în coordonarea procesului de
instruire (divizia şi Statul Major al Forţelor Terestre). Prin urmare, este
necesar ca, la nivelul brigăzilor, să fie creionat un cadru tactic general
care să răspundă obiectivelor şi cerinţelor de instruire la nivelul unităţilor şi marii unităţi în funcţie de misiunile şi destinaţia acestora, nivelul de performanţă atins, implicit de competenţele şi capabilităţile
acţionale specifice structurilor implicate. Este de la sine înţeles că diferenţierile de abordare (între brigăzi) sunt necesar a fi aplicate, în principal, în funcţie de:
l specificul misiunilor şi acţiunilor militare, care trebuie antrenate în acel an de instrucţie, şi am în vedere dacă vizează apărarea naţiomai, 2010
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nală sau participarea la o acţiune militară externă;
l tipologia operaţiilor şi acţiunilor militare la care unităţile
Forţelor Terestre vizate pot lua parte, în concordanţă cu specificul şi
destinaţia fiecăreia: dislocabile, de generare–regenerare, de luptă, sprijin sau asigurare;
l tipologia misiunilor care urmează să fie desfăşurate de unităţile
şi subunităţile brigăzii respective, stabilite de comandanţii ierarhici în
funcţie de obiectivele anului de instrucţie, experienţa de luptă a structurii, misiunea generală a acesteia.
Aplicaţia unică reprezintă cadrul tactic general prin care se integrează instrucţia la nivelul unităţilor şi marilor unităţi, se asigură o
concepţie unitară şi modernă de desfăşurare şi prin care se răspunde
cerinţelor de pregătire ale unităţii şi marii unităţi. Are un grad ridicat
de complexitate dar, în acelaşi timp, oferă şi o largă flexibilitate
comandanţilor în procesul de elaborare şi aplicare. Concepţia de elaborare, aplicare şi implementare a aplicaţiei unice poate fi elaborată atât
la nivelul unei brigăzi dislocabile, cât şi al uneia de generare-regenerare, are un caracter de valabilitate pentru un an de instrucţie şi poate fi
actualizată anual, în funcţie de obiectivele brigăzii.
Concret, vă propun spre analiză o variantă de organizare a acestei
aplicaţii (cu tentă specifică pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de luptă
în teatre de operaţii externe), aşa cum a fost creionată şi experimentată în structurile Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată.

Variantă de organizare a
aplicaţiei unice
SCOP GENERAL: asigurarea cadrului tactic unic, conceptual şi
operaţional, pentru antrenarea simultană sau independentă, pe durata
unui an de instrucţie, a structurilor de conducere şi execuţie de nivel
brigadă, batalion şi companie pentru rezolvarea/executarea, pe baza
unui scenariu unic, de mare amploare, a întregii game de misiuni spe22
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cifice brigăzii, atât în mediu naţional cât şi multinaţional.
TEMA: unităţile, după primirea ordinului de activare, pun în aplicare
planurile specifice (de ridicare a capacităţii operaţionale), execută proiecţia
forţelor în zona de conflict pentru a participa la o operaţie de apărare colectivă în compunerea ___ din compunerea ___.
După integrarea tuturor capabilităţilor operaţionale, trece la ___ pentru refacerea integrităţii ___ în graniţele recunoscute, participă la faza de
stabilitate şi sprijin în zona tampon până la preluarea zonei de către autorităţile locale, ulterior execută defluirea.

SCENARIUL EXERCIŢIULUI
Etapa 1 – punerea în aplicare a Planurilor de realizare a capacităţii
operaţionale
Marea unitate primeşte ordinul de activare, execută activităţile prevăzute în timpul de reacţie şi pune în aplicare Concepţia de deplasare în
APOE/SPOE.
Etapa 2 – Executarea deplasării în TO şi ocuparea RSOMI (începe la
___ şi se încheie când M.U. este gata pentru executarea deplasării în TAA).
Marea unitate execută deplasarea în TO, debarcă în APOD/SPOD şi
ulterior se deplasează în RSOMI.
Etapa 3 – Ocuparea TAA şi pregătirea operaţiei
Marea unitate se deplasează pe itinerarul ___, execută recunoaşterea
itinerarelor de deplasare pentru trecerea la ____ şi stabileşte cooperarea cu
forţele aflate la __.
Etapa 4 – Executarea operaţiei (începe la __ şi se încheie când integritatea teritorială este refăcută şi graniţa securizată).
Marea unitate execută deplasarea tactică şi trece la ___. Continuă ____
şi ulterior securizează graniţa recunoscută internaţional.
Etapa 5 – Executarea operaţiilor de stabilitate şi sprijin în zona tampon (se încheie la preluarea controlului de către autorităţile civile locale).
Marea unitate execută operaţii de stabilitate şi sprijin în scopul descumai, 2010
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rajării, prevenirii conflictelor, restabilirii, menţinerii, impunerii şi edificării păcii, restabilirii ordinii constituţionale, precum şi acordării ajutorului umanitar.
Etapa 6 – Executarea redislocării pe teritoriul naţional (începe la
preluarea controlului de către autorităţile civile locale şi se încheie la
ajungerea în garnizoana de dislocare la pace).
Marea unitate execută retragerea forţelor din zona tampon, deplasarea către APOE/SPOE şi redislocarea forţelor pe teritoriul naţional.
VARIANTE DE ORGANIZARE ŞI APLICARE PE TIPURI
DE EXERCIŢII:
– STX: unitatea primeşte ordinul de activare şi execută proiecţia
forţelor;
– MAPEX: unitatea planifică, organizează şi execută dislocarea,
ulterior organizează şi conduce activităţile specifice RSOMI, concomitent cu primirea şi elaborarea OPORD-ului;
– DMX: unitatea constituită ca grupare de forţe, trece la __ într-o
zonă __, cucereşte obiectivul, ulterior continuă acţiunile pentru refacerea integrităţii __;
– CFX: unitatea constituită ca grupare de forţe, trece la __ într-o
zonă __;
– CPX: unitatea execută proiecţia forţelor în zona __ şi după TOA
participă la faza de stabilitate şi sprijin până la preluarea zonei de către
autorităţile locale, ulterior execută defluirea __;
– TEWT: unitatea execută operaţii de menţinere a păcii în sprijinul unei ţări __în scopul asigurării condiţiilor pentru reconstrucţie şi
reformă guvernamentală;
– LCX: exerciţiu de conducere logistică.
OBIECTIVE
I. Obiective principale:
1. Standardizarea şi îmbunătăţirea capacităţii de planificare, organizare şi conducere (coordonare) a activităţilor de realizare a capacită24
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ţii operaţionale în perioada „timpului de reacţie”, pe timpul deplasării
strategice, precum şi a activităţilor specifice în RSOMI şi TAA.
2. Facilitarea înţelegerii, însuşirii şi exersării activităţilor ce se
desfăşoară la nivel de comandamente/state majore de mari unităţi şi
unităţi, dar şi la nivelul forţelor luptătoare în RSOMI pentru finalizarea activităţilor integratoare şi de pregătire pentru executarea misiunilor primite, independent sau /şi împreună cu forţe din Alianţă.
3. Antrenarea şi facilitarea înţelegerii concepţiei unice de către
structurile de comandă şi execuţie pe timpul exerciţiilor combinate,
interarme şi intercategorii de forţe în limita aprobării planurilor de
cooperare de la nivelul categoriilor de forţe.
4. Uniformizarea la nivel de concepţie, planificare, dar şi de execuţie a modalităţilor, tehnicilor şi procedurilor de întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor la dispoziţie din structura organică şi /sau primite ca
întărire /sprijin (în sistem task force şi /sau battle group) în acţiuni de
luptă executate pe timp de noapte şi în mediu ___.
5. Antrenarea structurilor luptătoare pentru executarea misiunilor specifice, pe baza procedurilor standard de operare (PII sau PIM), cu /sau fără
întrebuinţarea focului armamentului şi tehnicii din înzestrare – în funcţie de
felul exerciţiului executat.
6. Verificarea nivelului de sprijin logistic real.
7. Perfecţionarea deprinderilor personalului în întocmirea documentelor de planificare a exerciţiilor.
8. Validarea planurilor generice întocmite la nivel mare unitate şi unitate.
II. Obiective în sprijin:
1. Obiective pentru comandamentul marii unităţi:
a) coordonarea activităţilor specifice, desfăşurate la nivelul unităţilor
subordonate, prin implementarea acestei concepţii;
b) antrenarea statului major în executarea realistă a estimărilor şi analizelor de situaţie;
c) clarificarea şi definirea relaţiilor de colaborare între compartimentele brigăzii, între acestea şi unităţi, între brigadă şi celelalte elemente şi
structuri militare şi civile, care participă, în mod real, la derularea acţiumai, 2010
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nilor;
d) antrenarea statului major în derularea procesului de elaborare a
deciziei, în aplicarea procedurilor de operare standard (cu referire, inclusiv, la cele destinate trecerii de la deplasarea strategică la operaţii de război, de la acestea la cele de stabilitate şi invers) şi în aplicarea doctrinei
de întrebuinţare în luptă a forţelor;
e) pregătirea specifică a personalului care augmentează de la unităţile de generare /regenerare, precum şi exersarea procedurilor de integrare
a altor structuri de sprijin, naţionale sau multinaţionale, în organica brigăzii.
2. Obiective pentru comandamentele unităţilor subordonate:
a) antrenarea în executarea calculelor tuturor forţelor şi mijloacelor
la dispoziţie pentru planificarea unei misiuni de anvergură, începând cu
pregătirea naţională, deplasarea strategică, executarea operaţiilor de război, stabilitate şi sprijin, şi ulterior extragerea din teatrul de operaţii şi
defluirea;
b) antrenarea şi exersarea lucrului pe echipe de proiect, cu personal
din compartimente diferite pentru întocmirea realistă a estimărilor, COA
şi, în mod deosebit, pentru pregătirea şi exersarea jocurilor de război;
c) însuşirea şi exersarea tehnicilor, tacticilor şi procedurilor de aplicare şi coordonare a planului de realizare a capacităţii operaţionale într-o
operaţie NATO, simulată în conformitate cu reglementările în vigoare;
d) antrenarea şi evaluarea capabilităţilor statelor majore de a pregăti,
organiza şi planifica structurile proprii pentru diferite faze ale unei
misiuni reale (pregătirea naţională, deplasarea, executarea operaţiilor de
război şi de stabilitate, a operaţiilor post-conflict şi repatrierea), SOP-urilor proprii şi procedurilor NATO;
e) înţelegerea complexităţii tranziţiei de la o operaţie de război majoră la operaţii de stabilitate şi sprijin (şi invers), ulterior planificarea şi conducerea defluirii în ţară;
f) evitarea rutinei şi stereotipismului în lucrul de stat major şi planificarea operaţiilor.
3. Obiective pentru fiecare tip de exerciţiu (STX, MAPEX, FTX,
DMX, CPX, CFX, TEWT, LCX):
26
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a) antrenarea statelor majore pentru clarificarea şi identificarea
pachetelor de forţe optimale ce vor executa deplasarea în teatrul de
operaţii, cu mijloace de transport naţionale, dar şi puse la dispoziţie de
partenerii de alianţă;
b) antrenarea statelor majore şi a unităţilor /subunităţilor de manevră pentru conducerea şi executarea activităţilor specifice, astfel:
– în raioanele de dislocare naţionale, în perioada de activare (operaţionalizare), înainte de începerea deplasării strategice;
– în raioanele din RSOMI /TAA;
– pentru executarea deplasărilor strategice, tactice şi administrative;
– în raioanele (poziţiile) de plecare la executarea misiunii;
– pentru conducerea efectivă a misiunilor;
c) standardizarea tuturor activităţilor desfăşurate de structurile de
logistică din subordine în planificarea şi conducerea activităţilor specifice din APOD, SPOD, RSOMI, TAA;
d) antrenarea unităţilor şi subunităţilor în realizarea dispozitivului
de luptă, pe timp de noapte şi în acţiuni specifice luptei în mediu
urban;
e) perfecţionarea tehnicilor şi procedeelor de realizare a sprijinului prin foc a forţelor principale, în special pe timp de noapte;
f) simplificarea şi perfecţionarea modului de acţiune al unităţilor
şi subunităţilor, structurate organic şi /sau task force, în executarea
corectă a procedeelor de luptă pe timp de noapte, în mediu urban;
g) fluidizarea şi perfecţionarea sistemului de realizare a fluxului
informaţional în cadrul SARNBC privind realizarea raportării şi prognozei CBRN;
h) facilitarea însuşirii şi exersării activităţilor ce se desfăşoară pe
timpul tranziţiei de la operaţii clasice, de tip război, la cele de sprijin
şi stabilitate;
i) antrenarea statului major din punctele de comandă de bază şi de
rezervă în gestionarea refugiaţilor din zona de responsabilitate a marii
unităţi;
j) validarea procedurilor specifice ce se execută pentru realizarea
transferului comenzii şi controlului operaţiilor curente între punctele
mai, 2010
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de comandă de bază şi de rezervă;
k) antrenarea personalului care ocupă funcţii de comandă şi cu
atribuţii specifice în pregătirea şi desfăşurarea unor activităţi de mediere şi intermediere, relaţii publice, CIMIC şi altele.
Apreciez că, abordând această variantă de organizare şi elaborare
a concepţiilor pentru exerciţiile şi aplicaţiile tactice, pe parcursul unui
an de instrucţie, se asigură o concepţie unitară de abordare a procesului de pregătire şi instrucţie. Astfel, comandanţii de brigăzi pot să dea
„tonul” în ceea ce priveşte concepţia şi obiectivele instrucţiei în structurile subordonate, simplificând activitatea micilor comandanţi (de la
plutoane şi companii), comandamentelor de batalion şi asigurând flexibilitatea necesară comandanţilor acestora. De asemenea, această
variantă prezintă şi o serie de avantaje după cum urmează:
l Asigură caracterul întrunit (intercategorii de forţe armate) şi
interarme (armele şi specialităţile specifice unei categorii de forţe) prin
modul de realizare şi elaborare a fazelor aplicaţiei. Astfel, după terminarea perioadei de ridicare a capacităţii operaţionale (desfăşurate în
ţară) urmează deplasarea combinată în teatrul de operaţii, utilizându-se
mijloace terestre, aeriene şi navale. Ulterior, etapele de desfăşurare şi
derulare a acţiunilor militare specifice acţiunilor militare tip război,
urmate de cele de tip asimetric, asigură cadrul tactic necesar acţiunilor
întrunite şi interarme.
l Poate fi adaptată cu uşurinţă pentru desfăşurarea acţiunilor militare pe teritoriul naţional sau în teatre de operaţii externe.
l Asigură coerenţă în îndeplinirea obiectivelor de instruire, un
caracter unitar, din punct de vedere al concepţiei şi multilateral, din
punct de vedere al tematicii, la nivelul unei brigăzi.
l Asigură aplicarea unei tematici multilaterale, prin trecerea structurii jucate prin toate fazele şi etapele de la primirea ordinului de activare şi până la repatriere, peste un an de zile (trecând prin tot ceea ce
trebuie să treacă un batalion sau o brigadă înainte, pe timpul şi pentru
întoarcerea din misiune).
l Asigură un nivel ridicat de flexibilitate comandanţilor de la fiecare structură şi le dă posibilitatea alegerii unui set semnificativ de
28
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exerciţii, fără a exista riscul de a se depărta de obiectivele stabilite pentru acel an de instrucţie şi a rămâne în corelaţie cu cerinţele naţionale
şi NATO, şi obiectivele de interoperabilitate necesar a fi îndeplinite.
l Simplifică activitatea comenzilor de batalioane, fără a le îngrădi
spiritul de îniţiativă şi implementarea propriilor concepţii de pregătire.
Să nu uităm că aplicaţia unică, în sine, trasează cadrul general, asigură corelaţia cu obiectivele de instruire naţionale şi NATO, şi permite
dezvoltarea oricărui gen de acţiuni militare pe formatul naţional sau
multinaţional, în cadrul instrucţiei comandamentelor şi a trupelor.
l Permite antrenarea repetată şi introducerea cu uşurinţă a lecţiilor învăţate pentru temele de instrucţie fundamentale participării cu
succes la acţiunile de luptă viitoare, şi anume instrucţia specifică de
cercetare, supravieţuire, căutare şi salvare, COIN (operaţii contrainsurgenţă), CIED (acţiuni pentru contracararea dispozitivelor explozive
improvizate), combinate cu instrucţia pentru protecţia împotriva NBC
şi CBRN, atât pe timpul instrucţiei de bază, cât şi ulterior, pe timpul
instrucţiei specifice armei, interarme şi întrunite, pentru toate tipurile
de unităţi.
l Permite abordarea uneia sau a mai multor faze în limba engleză,
ceea ce, de asemenea, reprezintă un avantaj semnificativ, şi care asigură, în plus, îndeplinirea unui obiectiv de interoperabilitate pentru unităţile dislocabile.

Concluzie
Această variantă poate fi adaptată pe baza experienţei de luptă,
misiunilor specifice şi obiectivelor fiecărei structuri şi fiecărui comandant şi, de asemenea, poate fi îmbunătăţită pe baza lecţiilor învăţate şi
a experienţei dobândite prin aplicarea ei de la an la an şi participarea
la operaţii externe. Cu certitudine, reprezintă un element de mare ajutor comenzilor de batalioane şi brigăzi, favorabil aplicării celor mai
moderne principii de planificare şi organizare a instrucţiei la nivelul
mai, 2010
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Forţelor Terestre şi care se adresează tuturor genurilor de unităţi, indiferent de criteriile pe baza cărora le-am clasifica. Această abordare,
prin nivelul ridicat de complexitate şi flexibilitate, „asigură un loc de
muncă” pentru fiecare structură din Forţele Terestre, atât în contextul
apărării naţionale, cât şi al operaţiilor externe.
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Problematica securităţii
globale în contextul
transformărilor actuale din
mediul internaţional (6)
INGINER DR.MARIANA ANCUŢ

(urmare din nr.1/2010)

Ameninţare
Denumită ca atare sau nu „ameninţare”, fie că a fost exprimată
prin cuvinte sau prin gesturi, întotdeauna a reprezentat un potenţial
pericol. Cuvântul provine din latinescul „minatio, -onis”1, cu sensul
actual. Literatura de specialitate o evidenţiază ca o atitudine negativă,
care se adresează afectivităţii individuale sau de grup, şi nu raţiunii
celor vizaţi. Ea dispune de o gamă largă de tehnici şi procedee, ce se
întinde de la persuasiune la manipulare.
Avem astfel următoarele definiri:
– în limba engleză, ameninţarea reprezintă o „expresie a intenţiei
de a impune dezavantaje sau atingeri unei persoane prin mijloace de

mai, 2010
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coerciţie sau constrângere”2;
– în limba rusă, prin ameninţare se înţelege „o acţiune psihică asupra unei persoane în scopul de a o pune să îndeplinească cerinţele stabilite de altcineva”3.
Pornind de la definiţia generală, definiţia ameninţării politico-militară necesită precizări fie cu privire la modul de lezare a drepturilor
fundamentale ale statelor, fie cu privire la lezarea sistemelor de securitate. Replicile care apar ca reacţie de răspuns sunt deseori supradimensionate, generând o depreciere a situaţiei de fapt (acest caz apare
mai ales când vorbim de ameninţările asimetrice). Funcţie de aceste
precizări cerute întâlnim noţiuni ca: „ameninţare cu forţă”, „ameninţare militară externă” etc. Toate noţiunile, nou apărute în literatura de
specialitate, fac trimitere la relaţia dintre cauză şi efect. Important este
ca atunci când noi noţiuni vor fi importate din altă limbă, caz evident
pentru că România a devenit membră a UE, să ţinem cont să nu apară
confuzii în exprimare şi înţelegere, cu urmări atitudinale grave. Deci,
este bine să considerăm că „noţiunea de ameninţare este individualizată de existenţa unui autor care o proferează, având un scop şi un obiectiv pe care îl urmăreşte”.
Concluzionând, putem defini conceptul de ameninţare ca reprezentând un pericol potenţial, exprimat prin cuvinte sau gesturi, care are
autor, scop, obiectiv şi ţintă.
Ameninţările la adresa securităţii naţionale şi care sunt în legătură directă cu factorii de risc se pot împărţi în:
l ameninţări non-militare: politice, diplomatice, economice,
financiare, sociale, informaţionale, tehnico-ştiinţifice, culturale, interetnice, religioase, demografice, ecologice, dezastre naturale;
l ameninţări militare: agresiuni interne, acţiuni separatiste, terorist-diversioniste, sabotaje, blocări ale obiectivelor civile şi militare,
acţiuni de destabilizare a statului de drept şi a democraţiei individuale,
acţiuni agresive externe, presiuni militare, blocade, acţiuni agresive
combinate.
Având în vedere că securitatea naţională se poate asigura fie prin
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diminuarea vulnerabilităţilor, fie prin relaţia dintre ameninţare, factori
de risc şi vulnerabilităţi, putem vorbi de prevenirea sau micşorarea
ameninţărilor. Funcţie de autor, scop, obiectiv şi ţintă, adică de elementele definitorii, putem enumera principalele tipuri de ameninţări:
l ameninţări de natură politică;
l ameninţări sociale;
l ameninţări economice;
l ameninţări militare;
l ameninţări de natură ecologică;
l ameninţări la adresa informaţiilor;
l ameninţări neconvenţionale.
Ameninţarea de natură politică este poate cea mai mediatizată
instabilitate. Desigur, nu toate comentariile prezentate reprezintă ameninţări reale. Trebuie reţinut un aspect deosebit de important: definirea
vulnerabilităţile este cu mult mai uşoară decât definirea ameninţărilor
şi pericolelor în contextul politicii internaţionale actuale. În general,
ameninţările politice sunt îndreptate împotriva ordinii de drept dintr-un
stat sau împotriva statutului unui organism internaţional. Ele pot lua
forma unor presiuni politice, a unor acţiuni ce vizează răsturnarea
guvernului sau organelor de conducere colectivă, a unor acţiuni ce duc
la favorizarea şi impunerea secesionismului, sau pot duce la distrugerea structurii politice etc.
Ameninţările la adresa identităţii naţionale se referă la încercările
unui stat terţ de a întări identităţile similare etno-culturale de pe teritoriul statului-ţintă pentru a ieşi din contextul naţional specific acestuia.
Scopul final este fie destabilizarea statului ţintă, fie federalizarea
împotriva voinţei naţionale sau pregătirea terenului pentru anexarea
teritorială.
Ameninţările politice pot fi, funcţie de caracterul ideologic sau
naţional, intenţionate sau structurale. Din categoria ameninţărilor
intenţionate menţionăm pe cele generate de natura regimului politic, de
nerecunoaşterea diplomatică a statului respectiv, de intervenţiile politice ale unui stat în afacerile interne ale altui stat, de propaganda osti-
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lă, de sprijinul multilateral acordat unor grupări politice antistatale,
crearea de grupări interne ostile statului naţional, suspendarea sau
excluderea din diferite organisme de securitate, influenţarea emiterii
unor decizii favorabile la nivelul instituţiilor internaţionale.
Ameninţările de ordin structural au la bază incompatibilităţile dintre diferite structuri supranaţionale şi statele din compunerea acestora
(principiile organizatoare ale statelor respective se contrazic). Ele pot
viza: cosuveranitatea asupra unor teritorii, subordonarea unor partide
organizate pe criterii etnice de pe teritoriul altor state, extrateritorialitatea legislativă etc.
Contracararea unor astfel de ameninţări presupune acţiuni de tip joint,
ce implică reducerea punctelor vulnerabile asupra cărora se pot direcţiona
ameninţările.
Ameninţarea socială se apropie, din punct de vedere structural, de cea
politică pentru că majoritatea ameninţărilor sociale au sursa în interiorul
statelor, producându-se pe fondul nemulţumirilor de orice natură.
Nerezolvarea conflictelor de muncă sau a celor interetnice sau interconfesionale constituie surse de ameninţare la adresa securităţii naţionale.
Numeroasele conflicte existente la ora actuală, precum şi strategiile şi tacticile adoptate de comunitatea internaţională, arată impactul acestui tip de
ameninţare asupra lumii. Principala caracteristică a acestui tip de ameninţare o constituie perfecţionarea continuă şi adaptarea permanentă la sursele
de instabilitate.
Un alt tip de ameninţare cu impact crescut asupra societăţii actuale este
cel economic, mai ales în momentul în care se combină cu cel politic sau
cu ameninţarea terorismului. Mai mult, relaţia de dependenţă a capacităţii
militare de cea economică decurge din legile şi principiile luptei armate,
având în vedere că materiile prime strategice pot proveni sau nu din import
sau când siguranţa aprovizionării devine problemă de interes naţional. La
fel, puterea politică a unui stat este dată şi de puterea economică, poziţia
unui stat sau influenţa sa asupra celorlalţi fiind dată de puterea financiară.
Este cazul SUA, Chinei sau Japoniei, unde există o acerbă luptă pentru pieţele de desfacere. În aceeaşi măsură abordarea problemelor sociale depinde
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de drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, de valorile democraţiei. Prin urmare,
ameninţările economice pot fi considerate atac la adresa securităţii, în condiţiile în care se produc pagube materiale sau se manifestă presiuni sau prejudicii la statul-ţintă.
Odinioară, ameninţările militare au fost percepute ca principala
ameninţare la adresa securităţii naţionale, disproporţia de potenţial militar existentă (chiar şi astăzi) fiind sursă de nelinişte pentru foarte multe
state. Pe de altă parte, modernizarea forţelor armate poate genera
angoase, noile generaţii de arme având performanţe mult mai ridicate
decât a celor înlocuite, observatorilor fiindu-le destul de greu să facă
deosebire între perfecţionările necesare a fi făcute la tehnică şi cele care
amplifică forţa militară. În acest caz avem o multitudine de forme de
manifestare: agresiuni interne, acţiuni separatiste, terorist-diversioniste,
sabotaje, blocări ale obiectivelor civile şi militare, acţiuni de destabilizare a statului de drept şi a democraţiei individuale, acţiuni agresive
externe, presiuni militare, blocade, acţiuni agresive combinate.
Alt tip de ameninţare, nou în contextul actual, îl constituie ameninţarea de natură ecologică sau cea la adresa informaţiilor.
În situaţia primei, diferenţele care apar, prin degradarea mediului,
între cetăţenii aceluiaşi stat sau între cetăţenii unor state diferite, pot
constitui surse de ameninţare la adresa securităţii naţionale. Este
demonstrat că transformările din mediu afectează sistemul de securitate, în anumite condiţii devenind cauze ale unor confruntări militare (distribuţia apei, distrugerea faunei etc.). Pentru spaţiul cibernetic, ameninţarea capătă valenţe universale. Trebuie să reţinem că informaţia este
vulnerabilă în toate fazele obţinerii, stocării şi difuzării ei. Importanţa
unei asemenea ameninţări a dus la realizarea unor programe de protecţie a spaţiului cibernetic, la o cooperare internaţională în acest domeniu.
Separat, există un alt tip de ameninţare – cea de tip asimetric – care
induce noi variabile în cadrul securităţii naţionale. De exemplu, crima
strategică este o combinaţie de ilegalităţi formată din crima organizată,
traficul de droguri, terorism şi diversiune. Combaterea unui astfel de
pericol presupune o puternică colaborare între armată, organele de ordi-
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ne publică şi cele de siguranţă naţională.
Formele specifice de manifestare a ameninţărilor neconvenţionale
sunt:
l Traficul de arme şi produse strategice – care poate viza două
domenii diferite. Pe de o parte avem controlul armamentelor prin instituţii specifice (ANCESIAC) şi colaborarea internaţională care doreşte
controlarea acestor exporturi, iar pe de altă parte avem exportul mascat
al unor state care doresc înnoirea armamentului existent în dotare.
România se află în zona de influenţă a unor interese de achiziţionare,
furnizare şi tranzitare de armament convenţional şi tehnică militară şi
există riscul ca să fie considerată ca fiind implicată în astfel de operaţiuni ilegale.
l Crima organizată – internaţionalizarea acestui fenomen a dus la o
intensificare a colaborării atât între state şi organizaţii internaţionale, cât
şi între state direct. Crima organizată transfrontalieră este cea care prezintă cel mai mare grad de pericol.
l Traficul de droguri.

Terorism
Deşi în prezent acest fenomen este unul din cele mai analizate în
nenumărate domenii (istorie, sociologie, psihologie etc.), totuşi nu există o definiţie care să fie unanim acceptată. Dificultatea alegerii unei definiri comune constă în faptul că definirea actelor violente este la latitudinea fiecărei naţiuni, mai exact la latitudinea fiecărei politici de putere
statală. Se ştie că putem vorbi de terorism individual şi de stat. Analiştii
militari au stabilit criteriile de identificare a terorismului ca fiind:
l violenţa;
l obiectivele politice;
l teama;
l ameninţarea;
l efectele psihologice;
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conflictul existent între victimă şi atacant;
acţiunile bine organizate, pregătite în prealabil;
l aplicarea diferitelor metode, strategii şi tactici.
În „Dicţionarul enciclopedic”, teroarea este definită prin „frica, spaima, groaza provocată în mod intenţionat prin diferite mijloace de intimidare, de timorare, înspăimântare etc.”4 Cuvântul în sine vine din latinescul „teror-teroris”, care înseamnă groază, frică sau spaimă. Ca şi termenul „alianţă”, termenul îşi are rădăcinile chiar pornind de la Biblie. În
antichitate atentatul politic a marcat evoluţia şi istoria marilor imperii.
Prima tentativă de a defini terorismul le-a aparţinut legiuitorilor romani,
în anul 103. Aceştia, în „Lex Apelia”, au încriminat Crimen Majestatis,
mai exact orice acţiune internă sau externă îndreptată împotriva integrităţii statului. Totuşi, noţiunea capătă o accepţiune modernă în Franţa anului
1793, o dată cu instaurarea „statutului teroarei”, adică funcţionarea „tribunalului teroarei” sub regimul Robespièrre. Totuşi, primul loc unde a
fost experimentat terorismul este America Latină, mai exact Venezuela,
Honduras, Argentina, Peru, Columbia etc. În epoca contemporană, noţiunea de terorism a fost folosită pentru prima oară la a Doua Conferinţă de
Unificare a Dreptului Penal de la Bruxelles, în 1930, fiind definită ca:
„Folosirea internaţională a unor mijloace capabile să producă un pericol
reprezintă acte de terorism, ce constau în crime împotriva vieţii, libertăţii
şi integrităţii fizice a unor persoane sau care sunt îndreptate contra proprietăţii private sau de stat”. Dreptul penal a mai reţinut următoarele definiţii5:
l „Fapte criminale contra şefilor de stat sau a altor demnitari, împotriva unor grupuri de persoane sau instituţii de stat sau obşteşti” (1964,
Grigore Geamănu).
l „Terorismul este ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în
scopuri politice, când o astfel de acţiune este menită să influenţeze atitudinile şi comportamentul vizat, altul decât victimele directe, iar ramificaţiile sale trec graniţele naţionale” (Bryan Jenkins, 1978).
l „Terorismul presupune atât folosirea violenţei, cât şi ameninţarea
cu folosirea acesteia” (Smith, 1977).
l
l
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l „Terorismul este o acţiune violentă, premeditată, având motivaţie
politică, comisă de grupuri subnaţionale sau agenţi secreţi, îndreptată
împotriva unor ţinte necombatante, având ca obiectiv influenţarea populaţiei sau a unei părţi a acesteia” (CIA–SUA).
Esenţial pentru terorism este faptul că scopul său este de a influenţa un „public” mult mai mare decât cel care reprezintă ţinta sa.
În 19 septembrie 2001, Consiliul European, în baza articolului 29
din Tratatul Uniunii Europene, a aprobat Decizia-cadru nr. 521 care
cuprinde următoarea definiţie a terorismului: „Fiecare stat membru va
lua măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele infracţiuni,
definite în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, care sunt comise
intenţionat, individual sau de un grup împotriva unui stat sau împotriva unui grup de state, instituţiilor sau cetăţenilor, cu scopul de a intimida şi de a altera serios ori a distruge structurile politice, economice
sau sociale ale unui stat, vor fi pedepsite ca şi infracţiuni teroriste:
l crima;
l vătămarea corporală;
l răpirea sau luarea de ostatici;
l jaful;
l furtul, hoţia sau tâlhăria;
l ocuparea ilegală sau distrugerea facilităţilor guvernamentale sau
de stat;
l fabricarea, posesia, achiziţionarea, transportul sau livrarea de
arme ori explozibili;
l livrare de substanţe care reprezintă pericol de contaminare, producerea de incendii, explozii sau inundaţii, punerea în pericol a oamenilor, proprietăţilor, animalelor sau mediului;
l conducerea unui grup terorist;
6
l promovarea, susţinerea sau participarea la un grup terorist.”
Având în vedere numeroasele sale forme de manifestare, putem
realiza o clasificare a terorismului funcţie de următoarele criterii:
l după mobilul sau intenţia concretă care stă la baza actului terorist: terorism de drept comun, social, politic şi de stat;
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l după spaţiul în care este practicat, după natura factorilor implicaţi sau afectaţi şi din punct de vedere al amploarei efectelor sale: terorism naţional sau intern, terorism internaţional, terorism transnaţional;
l după principalele cauze generatoare: terorism rasist, extremist-naţionalist, neofascist/neonazist;
l după modalităţile de executare a actelor teroriste: terorism
direct, indirect şi psihologic;
l alte forme: terorism religios, terorism electronic sau informaţional, terorism biologic şi chimic.

State eşuate
Dimensiunea de securitate a globalizării presupune o evoluţie a
stabilităţii naţionale, regionale şi globale prin intermediul angajamentelor concepute la nivel naţional, apoi la nivel multinaţional şi, în sfârşit, la nivel global, cu participarea celor interesaţi care au puterea de a
opri fenomenele şi procesele de opoziţie (conflicte asimetrice, mişcări
violente etnico-religioase etc.). Un factor nou care apare în cadrul
acestor procese îl reprezintă actorii statali care se închid în sisteme
economico-sociale depăşite de evoluţiile actuale, unice prin gradul lor
de înapoiere (retrogradare). Aceşti actori statali sunt „statele falimentare” sau „statele eşuate”, cum au fost denumite de către SUA în cadrul
Strategiei de securitate naţională din 2006. Dar SUA nu este singurul
stat, cotat ca superputere, care atrage atenţia asupra acestor state.
Aceeaşi analiză a făcut-o şi secretarul general al ONU, Kofi Annan:
„ignorarea statelor falimentare creează probleme care uneori se întorc
împotriva noastră”. Prin urmare, zonele care preocupă liderii mondiali
sunt cele în care există vid de putere. Ar fi greşit să considerăm că
aceste state au apărut după 1989. Ele au existat şi înainte, iar problematica lor era discutată prin prisma confruntării pentru putere, rareori
fiind privită ca o problemă reală, de sine-stătătoare. Activiştii pentru
drepturile omului erau cei care abordau acest subiect, reuşind uneori să
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atragă atenţia – de exemplu a hegemonului SUA, asupra Somaliei,
Haiti, Bosniei sau Kosovo. Riscul indus de statele falimentare, mai
exact terorismul internaţional, traficul de droguri şi arme, a făcut ca
problema să fie reanalizată. Lipsa controlului asupra furnizării de servicii sau asupra monopolului de exercitare legitimă a forţei reprezintă
câteva atribute ale unui stat falimentar. De asemenea, intervenţiile
externe pentru înlăturarea acestor riscuri reprezintă un alt simptom
pentru falimentul unui stat. Un astfel de stat poate fi supus limitării
suveranităţii sale, cum ar fi sancţiunile politice sau economice, prezenţa forţelor militare străine pe teritoriul său, sau alte sancţiuni militare.
Numărul actual al statelor falimentare variază, funcţie de interesele
celor care au realizat această analiză. Banca Mondială menţionează
30 de state, Departamentul Britanic pentru Dezvoltare Internaţională
identifică 46 de state, iar CIA nominalizează 20 de state falimentare.
Esenţial este că toate instituţiile menţionate au folosit, în analiza lor, 12
indicatori economici, sociali, politici şi militari. Rezultatul a fost mai
mult decât îngrijorător: circa două miliarde de persoane trăiesc în state
nesecurizate, cu grade diferite de vulnerabilitate la apariţia unui conflict civil extins. De exemplu, în Congo sau Somalia, eşuarea acestor
state a fost evidentă de acum foarte mult timp, prin conflictele armate,
foamete, epidemii, mii de refugiaţi. Pe de altă parte, există state în care
nu sunt conflicte deschise între instituţiile statului şi populaţie şi atunci
putem vorbi despre conflicte concentrate, cum este cazul teritoriilor
care doresc autonomie sau secesiune (Rusia, Filipine). Există, de asemenea, zone în care această instabilitate îmbracă forma unor lupte episodice sau a preluării de către dictatori sau magnaţi ai cartelurilor drogurilor, a puterii pe un anumit teritoriu (cazul Afganistan, Columbia,
Somalia, Ciad). Rare sunt însă situaţiile în care colapsul intervine
brusc, de regulă fenomenul de degradare a instituţiilor politice şi sociale fiind lent, constant (Zimbabwe, Guineea). Statele apărute în urma
unor conflicte violente pot fi eventuale state falimentare, cum este
cazul Sierra Leone, Angola, Haiti şi Liberia (care sunt implicate într-un
nou conflict). Pe lista statelor falimentare sunt puse şi statele aflate în
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război civil. Coasta de Fildeş (Côte d’Ivoire) este unul dintre statele
extrem de vulnerabile la dezintegrare. Este urmat de Congo, Sudan,
Irak, Somalia, Sierra Leone, Ciad, Yemen, Liberia şi Haiti. Retragerea
trupelor de menţinere a păcii ar reprezenta falimentul complet al acestor state. Mai recent, instabilitatea din state precum Bangladesh,
Guatemala, Egipt, Arabia Saudită sau Rusia induc o stare de îngrijorare generală. Practic, experţii nu mai pot vorbi despre state slabe sau
state falimentare existente numai în Africa, când situaţia actuală precum şi atributele menţionate în caracterizarea acestor state fac ca şi
Asia, Europa de Est, America Latină sau Orientul Mijlociu să devină
zone „fierbinţi”. Anumiţi experţi vorbesc chiar despre un „arc de instabilitate”. Nu mai putem aplica reguli de tip ONU, alegeri libere, de
exemplu, la state precum Irak, Rwanda, Kenya, Venezuela, Nigeria sau
Indonezia. Instabilitatea politică din Ucraina este un alt semnal de alarmă. Prin urmare, nu mai putem limita aplicarea acestui concept pentru
statele africane sau pentru zona musulmană. De aceea se pune un
accent deosebit pe doi din cei 12 indicatori (presiuni demografice,
refugiaţi, populaţie dislocată, violenţă de grup, indice de emigraţie,
legitimitatea statului, dezvoltare inegală, economie, servicii publice,
drepturile omului, aparat de securitate, elite disidente, influenţă externă) folosiţi în identificarea statelor falimentare: indicele dezvoltării
inegale şi delegitimizarea statului. Toate statele analizate au demonstrat că inegalitatea din interiorul statelor determină creşterea instabilităţii. Delegitimizarea statului apare atunci când instituţiile sale sunt
considerate ca fiind corupte, ilegale sau ineficiente. Ambii indici arată
că populaţia este practic îndrumată spre liderii opozanţi ai regimului
existent, spre dictatori, etnic-naţionalişti, cler sau forţe rebele. Actele
teroriste din ultimii ani au demonstrat că statele falimentare au un aport
important în desfăşurarea acestor acte de violenţă extremă prin organizaţiile teroriste pe care le tolerează şi le sponsorizează. Evident că
apare necesitatea alocării şi folosirii de fonduri pentru dezvoltarea acelor capacităţi militare apte să intervină. Anumite organizaţii şi instituţii internaţionale menţionează un anume „val” pozitiv în strategiile
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adoptate în viziunea noului concept de securitate internaţională.
Analiştii militari recunosc faptul că geopolitica şi hegemonismul politic au dus la declanşarea de intervenţii militare atunci când interesele
anumitor puteri au fost atinse sau când falimentarea unor state au constituit ameninţări regionale şi globale. Conflictele au izbucnit din motive economice când era la mijloc interesul exploatării bogăţiilor naturale sau când se dorea stăpânirea punctelor-cheie de pe rutele comerciale. Motivele sociale au dus la izbucnirea războaielor civile, iar motivele teritoriale reprezintă cassus belli pentru situaţia dintre Etiopia şi
Somalia, Irak şi Iran, Grecia şi Turcia, Israel şi ţările arabe (CIA menţiona, în anul 2000, existenţa a circa 46 de conflicte teritoriale majore).
Cauzele de ordin religios au depins pe de o parte de gradul de dezvoltare a statului respectiv, iar pe de altă parte de amestecul străin în regiune. Prin urmare, rezolvarea acestor cauze va însemna şi înlăturarea surselor de instabilitate care duc la falimentarea unui stat. Dar aceasta
înseamnă că reacţia în situaţiile de criză să nu depindă de limitele
impuse de statutul de bogăţie a anumitor state, minoritare, celorlalte
state, majoritare; înseamnă că mentalitatea existentă încă în politica
occidentală de securitate trebuie să se schimbe.
(continuare în numărul 3/2010)
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Războiul bazat pe reţea –
componentă activă
a conceptului C4I2SR.
Aplicaţii ale acestuia
în operaţiile speciale
LOCOTENENT-COLONEL DR.DORU-CONSTANTIN TOCILĂ
LOCOTENENT-COLONEL OCTAVIAN ANGHEL

Ca şi concept, NCW nu poate avea o definiţie precisă, pentru că
definiţiile şi conceptele sunt ca şi materia şi antimateria. Astfel, dacă
un concept este definit, el nu mai poate fi deloc un concept.”
(Viceamiral Arthur K.Cebrowski)
hiar dacă este un concept relativ nou, războiul bazat pe reţea
(RBR) nu vine pe un teren neutru. Începuturile sale se află în
ceea ce militarii numesc „sistemul nervos” al războiului şi al oricărui
sistem militar, adică în sistemul de comunicaţii. Sistemul de comunicaţii, indiferent de epoca în care ne-am afla, de problemele conflictualităţii şi de caracteristicile esenţiale sau detaliate ale spaţiului luptei,
are cel puţin patru componente esenţiale: informaţia; infrastructurile
de comunicaţii; reţelele virtuale; sistemele de codificare.
Aceste patru componente alcătuiesc un întreg totdeauna dinamic, flexibil, complex şi în permanentă funcţionare – sistemul de comunicaţii.

C
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Caracteristicile principale ale unui sistem militar de comunicaţii
sunt următoarele:
- fiabilitate maximă;
- rezistenţă deosebită la perturbaţii, în condiţiile unei redundanţe
optime;
- flexibilitate;
- adaptabilitate rapidă la condiţiile variabile şi incerte ale spaţiului
luptei;
- coeficient maxim de securitate a infrastructurilor, reţelelor,
nodurilor de reţea şi a altor componente;
- maximă securitate a informaţiei;
- capacitate foarte mare la transmisia în bandă largă;
- asigurarea informaţiei (comunicării) în timp real.
Tehnologia de vârf şi tehnologia informaţiei permit, la ora actuală, realizarea aproape maximă a tuturor acestor caracteristici, nu doar
la nivelul unei structuri militare sau civil-militare de acţiune (reacţie),
ci la nivelul teatrelor de operaţii, al teatrelor de război şi chiar la
dimensiune globală.
Războiul bazat pe reţea este un război modern în care se folosesc
sistemele organizate într-o reţea centrală de comandă-control – o reţea
C4I2SR1, care asigură informaţia în timp real, conexarea sistemelor de
culegere şi prelucrare a datelor şi altor elemente, precum şi sistemele
de observare, supraveghere şi recunoaştere, şi o reţea a platformelor de
luptă care folosesc tehnologia informaţiei, sisteme de armamente performante şi capabilităţi tehnice deosebite.
Conceptul RBR corespunde începutului unei noi etape în dezvoltarea societăţii omeneşti. Este un concept de avangardă tehnologică,
accesibil, deocamdată, numai entităţilor care dispun de tehnologii de
vârf (high-technology), de tehnologia informaţiei (Information
Technology – IT) şi de structurile hardware şi software necesare folosirii acestora. Distanţa dintre avangardă şi ariergardă, în acest complex
marş spre viitor, s-a mărit aproape insuportabil, ceea ce a generat o
filozofie complicată a simetriei, disimetriei (nonsimetriei) şi asimetriei
în spaţiul confruntării.
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De aceea, războiul bazat pe reţea poate fi privit din cel puţin două
unghiuri:
- ca război de teatru, adică în calitate de confruntare într-un teatru
de operaţii bine definit, atât ca arie geografică şi din punct de vedere
al angajării, ceea ce menţine dimensiunile simetrice şi disimetrice ale
confruntării, cât şi ca filozofie şi praxiologie a operaţiilor şi acţiunilor
concrete;
- ca război extins şi în alte domenii decât cele specifice luptei
armate, îndeosebi în ciberspaţiu şi în media.
Ambele dimensiuni reclamă noi abordări ale acestui fenomen şi
noi modalităţi de investigare, cunoaştere şi înţelegere a spaţiului, sensului, scopului şi rolului confruntării în relaţiile internaţionale. Una
dintre problemele cele mai tulburătoare şi mai greu de soluţionat se
referă la implicaţiile acestui tip de război în fizionomia noilor conflicte militare.
Din punctul nostru de vedere, singurele puteri în măsură să folosească şi să dezvolte cu adevărat acest concept sunt: Statele Unite ale
Americii, NATO, Uniunea Europeană, Rusia şi, într-o oarecare măsură, China, adică acele entităţi statale şi nonstatale care dispun, pe lângă
high-tech şi IT, de o dimensiune cosmică şi de o capacitate remarcabilă de dezvoltare a unor reţele reale sau virtuale. Un astfel de concept
presupune investiţii foarte mari, pe termen lung, şi cuprinde nu numai
domeniul strict militar, ci şi pe cel economic.
RBR permite accelerarea activităţilor ciclului decizional la toate
eşaloanele de comandă şi nu este condiţionat de natura misiunii, componenţa Grupării de forţe întrunite (Joint Task Force – JTF) ori geolocaţia acesteia. Ca urmare, oferă posibilitatea realizării unor ritmuri
rapide în operaţii şi posibilitatea realizării reacţiei imediate la schimbări, asumării unor riscuri scăzute, costurilor reduse, cu alte cuvinte –
eficienţă sporită. În acest context, introducerea şi aplicarea acestui
concept modern, generalizarea treptată a tehnologiei digitale în spaţiul
de luptă al secolului XXI, apariţia noilor generaţii de arme inteligente,
sistemele C4I2SR, tehnicile şi tehnologiile războiului electronic, informaţional şi psihologic nu mai pot lipsi din nicio confruntare armată şi
mai, 2010
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este evident că vor fi folosite masiv în viitoarele operaţii.
Din acest punct de vedere, considerăm că operaţiile speciale, prin
natura misiunilor specifice, au nevoie de implementarea acestui concept, având în vedere modul de operare şi, mai ales, timpul de reacţie
în diferite momente ale execuţiei.

Digitalizarea câmpului de
luptă – domeniu de afirmare
a conceptului RBR
Conceptul RBR este indisolubil legat de procesul de digitalizare.
Digitalizarea fluxului informaţional presupune trecerea de la limbajele
naturale la cele binare, logice, astfel încât fluxul informaţional să beneficieze de viteză foarte mare de transmitere a datelor, de capacitate
imensă de stocare şi prelucrare a informaţiei, de calitatea, fidelitatea şi
siguranţa sistemelor de comunicaţii şi informatică digitalizate.
Din această perspectivă, digitalizarea se poate realiza în cel puţin
două moduri:
l conectarea sistemelor informaţionale existente (senzori, sisteme
de comandă şi control, platforme de luptă etc.), prin interfaţă, la sistemele digitalizate;
l realizarea unor sisteme noi (senzori de informaţie, senzori cu
multiple destinaţii, sisteme C4I, sisteme de arme) digitalizate.
Pentru o înţelegere exactă a modificărilor induse de RBR în acţiunile militare, trebuie explicate unele concepte-cheie:
1. Forţele dispersate geografic prezintă, în cazul acţiunilor obişnuite, unele constrângeri în abilitatea de a reacţiona adecvat, de a se
deplasa rapid, menţinându-şi totodată coeziunea şi logistica. În condiţiile RBR, sursa puterii de luptă nu mai depinde de dispunerea fizică a
forţelor şi mijloacelor în spaţiul luptei, ceea ce oferă unele avantaje:
– oferă posibilitatea masării efectelor în locul forţelor;
– asigură protecţie sporită forţelor proprii, ţinute astfel în afara
bătăii multora dintre armele inamicului;
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– se reduc necesităţile de transport ori deplasările costisitoare şi cu
multe implicaţii, deoarece este asigurată posibilitatea angajării unor
obiective diferite, fără a mai fi necesară deplasarea tuturor senzorilor
ori elementelor de execuţie în proximitatea acestora.
2. Omniscienţa forţelor este o cerinţă asigurată prin cunoaşterea
spaţiului luptei şi înţelegerea intenţiilor comandanţilor. În acest fel,
forţele vor fi apte să se autosincronizeze, să acţioneze fără a se deconspira, precum şi eficient în acţiunile autonome, fără a mai fi necesare
ordine detaliate din partea eşaloanelor superioare. O forţă omniscientă
depinde de acurateţea şi oportunitatea datelor, de capacitatea şi instrumentele de procesare şi transformare a lor în informaţie şi de nivelul
de experienţă necesar transformării informaţiei în cunoştinţe despre
spaţiul luptei.
3. Legăturile eficiente între entităţile spaţiului luptei oferă
posibilităţi pentru generarea sinergiei de către entităţile dispersate geografic şi pentru redistribuiri dinamice ale responsabilităţilor şi misiunilor, în funcţie de situaţie. Legăturile eficiente sunt condiţionate de realizarea unei infrastructuri robuste şi performante care să asigure toate
entităţile spaţiului luptei cu informaţii de calitate. În RBR acest tip de
infrastructură a fost denumit infostructură.
Conceptul de RBR este construit în jurul noţiunii de diseminare a
informaţiilor şi mijloacelor. Activitatea în reţea face acest lucru posibil. O reţea este constituită din noduri (entităţi) şi legăturile dintre ele.
Nodul generează fapte (sesizează, decide, acţionează) şi informaţii ca
intrări pentru decizii, iar sub formă de decizii le transmite prin legături
către altă entitate (nod) al spaţiului luptei. În RBR, toate capabilităţile
sunt integrate robust în reţea prin legături digitale.
Modelul RBR pare, la o primă vedere, un nonsens, întrucât acest
concept este unul de tip integrat, iar formarea de module ar putea să
însemne fragmentarea unui întreg care nu poate funcţiona decât ca
întreg. Acest lucru este perfect adevărat şi se aplică fără îndoială conceptului la care ne referim. Dar RBR s-a dovedit a fi, în unele situaţii
(crize complexe, gherilă, combaterea terorismului etc.), mai puţin eficient sau chiar ineficient. Una dintre cauzele posibile ale acestei inefimai, 2010

47

Investigarea fenomenului militar

cienţe ar putea fi şi incapacitatea întregului de a se fracţiona operativ,
în funcţie de situaţie, pentru a răspunde prompt şi eficient unor provocări, pericole şi ameninţări care n-au fost prevăzute şi, de aceea, nu
intră în grila de soluţii şi de proceduri iniţiale.
Forţele şi mijloacele care acţionează în cadrul acestui concept, în
filozofia şi fizionomia RBR, trebuie să aibă calitatea şi capacitatea de
a se modula preemptiv, dar şi instantaneu, în funcţie de cerinţele efective ale situaţiei tactice şi strategice. Fiecare dintre forţele şi mijloacele care echipează cele trei mari reţele trebuie să răspundă cu promptitudine cerinţei de modulare. Putem avea, în acest fel, diferite tipuri de
module:
– în rândul forţelor şi mijloacelor care echipează reţelele şi grilele I2SR: module de informaţii; module intelligence; module de supraveghere; module de observare; module de recunoaştere; module mixte;
module complexe;
– în rândul comandamentelor care echipează reţelele centrale de
conducere C4 pot fi organizate: module pe tipuri de comenzi şi de controale; module pentru sistemele de comunicaţii; module pentru conducerea acţiunii (reacţiei) în diferite situaţii etc.; în sistemul platformelor
de luptă (al unităţilor de lovire) pot fi organizate module (sau sisteme
de modulare şi auto-modulare), în funcţie de misiuni, de acţiuni şi de
reacţii (previzibile sau nu) într-o gamă foarte largă: module aeriene;
module navale; module terestre; module aeroterestre, aeronavale, aeroterestre-navale etc.; module de acţiune (reacţie) strategică formate din
forţe şi mijloace strategice (rachete, portavioane, aviaţie strategică,
submarine etc.); module tactice etc.
În realitate, considerăm că transformarea conceptului RBR va
depinde de măsura în care vor fi definite câteva dintre problemele legate de entităţile spaţiului luptei, şi anume:
− rolul acestora, responsabilităţi, misiuni, decizii;
− conectivitatea lor, îndeosebi natura legăturilor dintre ele;
− natura informaţiilor şi produselor diseminate, care va reflecta
gradul de integrare.
Simplificând până la esenţializare, în spaţiul luptei se desfăşoară
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trei tipuri de funcţii: senzoriale, de decizie şi acţionale. Fiecărei funcţii îi corespunde o entitate. Locul şi rolul entităţii în acţiunea militară
determină importanţa în timp a fiecărei funcţii. Există deci trei entităţi
ale spaţiului de luptă/angajare:
l Senzorii – acele entităţi ale căror funcţii definitorii sunt cele de
percepere. Senzorii includ toate entităţile care contribuie la cunoaşterea spaţiului luptei, de la satelit până la cercetaşul din teren, inclusiv
structurile de analiză.
l Decidenţii – îndeplinesc o gamă largă de funcţii în procesele C2
şi se regăsesc la toate nivelurile ierarhice de comandă;
l Actorii – acele entităţi care creează valori sub forma „puterii
combative” în spaţiul de luptă. Ei folosesc mijloacele tradiţionale, letale, cât şi netradiţionale, nonletale. Actorii sunt elemente ale tuturor
categoriilor de forţe începând de la trăgător, piesă platformă etc., până
la structuri. Geografic pot fi dispuşi oriunde fără să fie obligatorie concentrarea lor integrală în spaţiul luptei, teatrul de operaţii etc.
Operarea în reţea va permite reconfigurări dinamice a forţei, în
funcţie de realităţile spaţiului luptei unde oportunităţile dispar rapid,
iar întârzierile pot avea consecinţe grave.
Fiecare din entităţile spaţiului de luptă se compune, la rându-i, din
elemente diversificate ca mediu de acţiune, performanţe, geodispunere, structurare, misiuni etc. Conceptul RBR transformă această diversitate în avantaj pentru că oferă acţiunilor dinamism şi elasticitate dacă
se cunoaşte spaţiul de angajare.
Această condiţie se va realiza când reţeaua de senzori va genera
informaţii mai exacte, complete şi oportune, decât fiecare senzor luat
în parte.
Funcţionalitatea virtuală a conceptului RBR poate fi reflectată
prin câteva caracteristici:
l Accelerarea activităţilor ciclului decizional reprezintă o trăsătură proprie tuturor acţiunilor de comandă-control, organizaţii şi sisteme.
Ea exprimă timpul necesar pentru a identifica şi recunoaşte o situaţie
(ori schimbările unei situaţii), a identifica opţiunile şi capabilităţile, a
selecta un curs al acţiunilor potrivit şi a-l exprima în ordine şi planuri.
mai, 2010
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Atât timp cât cursul acţiunilor rămâne în cadrul proiectat, planul rămâne valabil. Replanificarea este mare consumatoare de timp şi energie.
Omniscienţa pe care RBR o face posibilă poate modifica radical situaţia. Practic, accelerarea activităţilor ciclului decizional oferă posibilitatea câştigării şi menţinerii iniţiativei, a devansării algoritmului similar
al inamicului;
l Simularea acţiunilor – infostructura realizată în cadrul RBR face
posibilă folosirea unor instrumente sofisticate de planificare şi a simulărilor. Posibilitatea de a simula repetat îndeplinirea unei misiuni având
la dispoziţie cele mai actuale informaţii măreşte probabilitatea de obţinere a succesului în misiunea reală;
l Angajarea precisă depinde în mod evident de oportunitatea şi
acurateţea informaţiei. Omniscienţa forţei se va reflecta în mărirea preciziei şi letalităţii loviturilor, reducerea pagubelor colaterale şi pierderi
minime;
l Autosincronizarea constituie modalitatea de interacţiune a două
sau mai multe entităţi. Ea poate căpăta forme multiple în spaţiul de
luptă, dar RBR îi scoate în evidenţă potenţialul deosebit pentru rezolvarea unor situaţii specifice sprijinului operaţional: sprijinul logistic,
sprijinul cu foc, sprijinul aerian nemijlocit, în general în misiuni unde
se cer soluţii imediate. Sunt misiuni complexe, cu riscuri pentru trupele proprii, executate de regulă într-un mediu dinamic.

Posibilităţi de implementare
a conceptului RBR în
operaţiile speciale întrunite
ale secolului XXI
Cu certitudine, războiul bazat pe reţea este produsul evoluţiilor
remarcabile în domeniul tehnologiei, dar el reprezintă mult mai mult
decât tehnologie pur şi simplu. Transformarea unui organism militar
conform cerinţelor RBR impune adaptarea şi ajustarea tuturor factori50
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lor care asigură funcţionalitatea forţelor armate: doctrină, organizare,
instruire, achiziţii de arme şi echipamente, leadership, personal şi facilităţi. Din acest punct de vedere, aplicaţiile conceptului RBR în derularea operaţiilor speciale reprezintă o condiţie sine qua non a succesului misiunilor.
În domeniul operaţiilor speciale se identifică o glisare spre tehnologie a instrumentelor războiului: armele sunt transformate în sisteme
şi conexiuni de date mobile. „Precizia” ia locul puterii de foc şi acţiunile-şoc, rapide, în grupuri mici, iau locul distrugerilor masive.2
Actualele cerinţe în domeniul dotării luptătorului din forţele pentru operaţii speciale se înscriu în tendinţele privind creşterea eficienţei
în luptă, prin montarea mijloacelor de comunicaţie de tipul „handsfree”, care să permită folosirea armamentului cu ambele mâini, în acelaşi timp cu realizarea comunicaţiilor radio, operarea aparaturii de
navigaţie şi de vedere pe timp de noapte, sistemul GPS de localizare,
dar şi de semnalare a poziţiei. Toate acestea rezultă din necesitatea
interconectării în reţele a operatorilor şi echipelor. În mod deosebit,
operaţiile speciale necesită o astfel de dotare care să îi permită luptătorului o capacitate ridicată de cunoaştere a situaţiei, mobilitate sporită, precum şi sisteme avansate de luptă optimizate, indiferent de mediu
sau misiunile încredinţate.
Putem astfel aprecia că tehnologiile C4I2SR sunt motorul luptei
moderne, inima acesteia. Aceasta înseamnă că nu sunt numai multiplicator de forţe, ci şi un integrator al diferitelor platforme şi sisteme de
armament, din toate mediile de angajare: cosmic, terestru, aerian,
maritim. Totodată, acestea pot interconecta forţe de diferite naţionalităţi, dezvoltând interoperabilitatea operaţională şi tehnică, concomitent
cu utilizarea eficientă a resurselor.
Din această perspectivă, enumerăm numai câteva motive pentru
care Forţele pentru operaţii speciale din Armata României trebuie, cu
imperativitate, să continue procesul de implementare a aplicaţiilor din
domeniul RBR:
l Operaţiile centrate pe reţea cunosc o extensie temporală foarte
diferită. JTF poate acţiona în teatru de la o zi până la şase luni, ceea ce
mai, 2010
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constituie un element foarte important pentru conceperea iniţială a
structurii acesteia;
l Forţele care beneficiază de avantajele nete ale procurării şi diseminării informaţiilor utilizând infrastructura RBR, s-a demonstrat, nu
intră niciodată în criză de timp. În RBR, timpul de luare a deciziei se
reduce semnificativ, iar capacitatea de răspuns la ameninţări se măreşte;
l Aceste structuri (Forţele pentru Operaţii Speciale), prin organizarea lor, cu efective reduse numeric, au o mobilitate sporită, care conduce la comprimarea accentuată a timpului acţiunilor;
l Simultaneitatea efectelor în ansamblul spaţiului de luptă reduce,
temporal, orice posibilitate de manevră pentru adversar. Pierderile
umane şi materiale sunt minime.
În continuarea studiului nostru, vom aborda importanţa sistemelor
de comunicaţii moderne în domeniul operaţiilor speciale, prin exemplificarea unor aspecte reieşite din participarea militarilor români la
exerciţiul multinaţional „JACKAL STONE 09”3 din septembrie 2009,
ce a angajat aproape 1 500 de militari din 10 state, platforme aeriene
(avioane, elicoptere, minivehicule aeriene fără pilot), maşini de transport şi de luptă etc. Nu această tehnică (în general, de ultimă generaţie) a constituit esenţialul, ci infuzia de tehnică şi echipamente a ceea
ce se numeşte Army Battle Command System (ABCS)4, constând în:
Sistemul de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de
Luptă (Battlefield Information Collection and Exploitation Systems –
BICES), sistemul informaţional de comandament tactic-operativ Force
XXI Battle Brigade and Below (FBCB2), sistemul de poziţionare
Manoeuvre Control System (MCS), programe informatice şi dispozitive de fuziune a informaţiilor All Source Analysis System (ASAS), sistemul de control pentru sprijinul logistic Combat Service Support
Control System (CSSS), precum şi alte aplicaţii informatice integrate
cu multiple funcţii de utilizare, în diferite domenii.
Toată această desfăşurare impresionantă de tehnologii în domeniul
senzorilor şi procesării automatizate a informaţiei au fost posibilă
datorită faptului că exerciţiul a fost organizat şi coordonat de specia52
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lişti ai Comandamentului SUA pentru operaţii speciale din Europa (US
Special Operations Command Europe – SOCEUR).
Reţeaua BICES – Battlefield Information Collection and
Exploitation Systems, aşa cum a fost organizată, realizată şi exploatată, a constituit pentru majoritatea militarilor participanţi o noutate. Un
astfel de sistem reprezintă un complex de echipamente aflate în strânsă interdependenţă, care are menirea de a asigura accesul la spaţiul de
luptă integrat propriu, în vede¬rea obţinerii şi transmiterii informaţiilor în timp real. Acest sistem de computere (hardware şi software), cu
posibilităţi de transport date, wirelles, Internet, conectat la reţele radio
şi satelit a reprezentat principala sursă de informaţii şi, în acelaşi timp,
principalul „instrument” în ceea ce priveşte planificarea operaţiilor şi
luarea deciziilor.
Utilizarea, de către partenerul american, a unei platforme BICES
mobile, a reprezentat atât pentru acesta, cât şi pentru ceilalţi participanţi la exerciţiu o noutate în domeniu, datorită faptului că a fost setată pentru prima dată o reţea mixtă, utilizând echipamente şi personal
militar, dar şi civil, fiind subcontractaţi operatori civili de canale mobile prin satelit, dispuşi în diferite puncte din Europa (Germania şi Marea
Britanie).
Totodată, au fost utilizate şi testate echipamente militare de ultimă
generaţie care prezintă un ridicat grad de mobilitate şi autonomie, fiind
dispuse în transit case-uri, cu componente fiabile şi robuste, cu funcţionare pe cât posibil neîntreruptă şi sigură, capabile să transmită şi să
recepţioneze în timp scurt informaţii diverse şi complexe. Au fost configurate, reconfigurate, actualizate şi redimensionate, în funcţie de
necesităţi, de nevoile operaţionale şi de „jocul tactic”, reţele de date,
radio, satelit, precum şi circuite fizice din cablu şi fibră optică.
Chiar dacă au mai existat şi sincope în ceea ce priveşte menţinerea unui flux continuu şi de calitate, din diferite motive, reţeaua BICES
şi-a dovedit eficacitatea şi spectaculozitatea în domeniul procesării şi
vehiculării informaţiilor.
Folosindu-se procesoare puternice, sistemul logic al lui FBCB2 a
permis în permanenţă o imagine a situaţiei care a furnizat trei informamai, 2010
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ţii esenţiale: amplasarea proprie; amplasamentul forţelor amice şi
amplasamentul forţelor adverse. În acelaşi timp, FBCB2 a permis să se
comunice membrilor reţelei, în timp real, informaţii despre adversar,
dând posibilitatea comandanţilor să dea noi ordine, printr-un curier
electronic, însoţite de un element grafic ce indică noile
obiective.
Chiar dacă pentru militarii
români FBCB2 nu a constituit
o premieră, deoarece sunt
familiarizaţi cu platformele de
comunicaţii instalate pe maşinile de luptă tip HMMWV
(figura nr.1), noutatea a constituit-o lucrul combinat BFT
(Blue Force Tracking), conexiunile realizate între vehicuFigura nr.1: FBCB2-Terminal de date touch le, aparatele de zbor şi sistescreen şi GPS conectate la staţia radio SAT- mele de arme, precum şi
COM, montate într-un HMMWV al Forţelor
schimbul de informaţii şi
pentru operaţii speciale
urmărirea amic-inamic, dincolo de câmpul vizual.
În continuare, vom încerca o abordare sintetică a PSDS2 – The
Persistent Surveillance and Dissemination System of Systems – aceasta reprezentând una din multiplele posibilităţi de implementare a conceptului RBR în domeniul operaţiilor speciale.
„Sistemul de Supraveghere Continuă a Diseminării Sistemelor”
este un sistem-reţea (figura nr.2) ce integrează datele ISR (Intelligence
Software Radio) în timp real, oferind informaţii video pentru a fi afişate în centrul de comandă şi transmiterea către comandanţi a informaţiilor din spaţiul de luptă. După cum se cunoaşte, Forţele pentru Operaţii
Speciale au nevoie de puţine comunicaţii în timp real, deoarece după
iniţierea misiunii are loc descentralizarea controlului operaţiei, însă au
nevoie de foarte multe informaţii pentru planificarea misiunii.
54
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PSDS2 rezolvă nevoia de informaţii preluând datele digitale oferite de către UAV-uri (Unmanned Air Vehicle)5, aerostaţii, radare de
detectare a focului şi staţii fixe, procesând informaţiile sub forma unor
imagini video care oferă „atenţionări situaţionale fără precedent” către
comandament (acolo unde se planifică) şi unităţile subordonate.
O imagine topografică de ansamblu, în care fiecărui pixel de pe
ecranul de afişare îi corespunde o coordonată GPS, asigură o precizie
mult superioară în procesul de luare a deciziilor şi determină modul de
acţiune. Imaginile video live şi senzorii aeropurtaţi suplimentari, plasaţi pe o zonă matrice, în scopul obţinerii unor imagini 3D, oferă utiliziatorilor datele pe care le pot prelucra rapid cu ajutorul tehnicii de calcul.
Noua eră a informaticii şi a sistemelor digitale transformă sprijinul cu foc şi acţiunile de protecţie a forţei, oferind posibilitatea folosirii tuturor tehnologiilor de sprijin cu foc.
PSDS2 a fost proiectat să răspundă unei
cerinţe urgente în ceea
ce priveşte capacităţile
de angajare a ţintelor
sensibile. În decembrie
2004, biroul de programe al executivului
armatei SUA, sisteme
de informaţii şi război
electronic, din Fort
Monmouth – New
Jersey, a oferit un contract de 18 milioane
USD firmei Raytheon
pentru PSDS2. Cei de la
Raytheon
descriu
PSDS2 drept un sistem
Figura nr.2 – Arhitectura PSDS2
complet care uşurează
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mult activităţile de supraveghere. Sistemul a fost dezvoltat şi implementat de către firma Raytheon în 110 zile. Acest sistem este proiectat
pentru a fi un instrument de facilitare a deciziei.
PSDS2 integrează diferiţi senzori, inclusiv pentru artilerie şi pentru dispozitive radar de detectare a obuzierelor, senzori acustici, sisteme de detecţie a pericolelor permanente (Persistent Threat Detection
Systems – PTDS), precum şi UAV-uri.
PSDS2 întrebuinţează o interfaţă eficientă intuitivă care dă operatorului posibilitatea concentrării şi executării mai multor sarcini concomitent. Instrumentele de vizualizare utilizate asigură afişarea mai
multor secvenţe video sub forma unor imagini în miniatură, de o rezoluţie mai mică sau a unor „amprente” suprapuse pe o hartă sau pe o
imagine de satelit, cu indicarea zonei de acoperire a senzorului şi
orientarea. De asemenea, sunt afişate în format 3D „amprentele” clădirilor şi caracteristicile terenului. Aceste caracteristici oferă posibilitatea observării unei zone din multiple unghiuri, optimizând senzorii
UAV şi observările terestre.
Sistemele PSDS2 pot să se completeze unul pe celălalt, mai ales
în situaţia în care se constată o insuficientă acoperire oferită de un senzor, putând să se suplinească unul pe altul.
Schimbul de imagini vine în ajutorul evaluării zonei de către o
structură militară dispusă în altă parte. Datele oferite de PSDS2 sunt,
în plus, integrate activ în sistemele extinse de informaţii şi C2 prin
interfaţa DGCS (Distributed Common Ground Station).
Parte din forţele Alianţei au dislocat în numeroase teatre de operaţii o tehnologie de comandă şi control care oferă luptătorilor posibilitatea vizualizării, memorării şi utilizării informaţiilor din diferite surse,
cum ar fi: camere video, senzori şi dispozitive aeriene independente.
Sistemul poate suprapune imagini video „live” pe o hartă 3D, pentru
supravegherea în detaliu a unei zone, permiţând utilizatorilor alertarea
în timp util.
PSDS2 este un „program-spirală” pe baza a 12 cicluri de dezvoltare. În urma testării sistemului, Armata SUA a solicitat deja unele
îmbunătăţiri care se referă la:
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– reducerea dimensiunilor constructive;
– asigurarea unor interfeţe suplimentare pentru senzori şi sistemele de colectare şi distribuţie a datelor.
PSDS2 are capacitatea de funcţionare “plug-and-play”, imediat la
conectare, capacitate ce permite diferitelor sisteme şi senzori să se
interconecteze şi să difuzeze informaţii rapid. De asemenea, softul sistemului poate fi setat pentru a identifica anumite comportamente (cum
ar fi o persoană care plasează un obiect şi apoi pleacă) şi să semnaleze un astfel de comportament cu un anumit grad de alertă semnalizat
acustic şi optic. În acest sens, specialiştii au folosit algoritmi soft pentru a uşura munca operatorilor, fără a fi necesară monitorizarea ecranelor multiple pentru detectarea unui eveniment.

În loc de concluzii
Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiile, indiferent de natura lor
sau mediul de propagare, au evoluat foarte mult, oferind soluţii diverse pentru multe dintre preocupările militare, inclusiv pentru domeniul
operaţiilor speciale. Din acest punct de vedere, considerăm că este evident rolul noilor tehnologii senzoriale în derularea şi finalizarea cu
succes a misiunilor specifice operaţiilor speciale, cunoscându-se
obiectivele principale ale RBR:
– creşterea ritmului operaţiilor (tempo-ul operaţional);
– sporirea vitezei de reacţie;
– reducerea riscurilor şi a costurilor pentru forţele proprii şi, pe
cale de consecinţă, creşterea eficienţei misiunilor.
De asemenea, putem afirma necesitatea ca, în cel mai scurt timp,
luptătorul din forţele pentru operaţii speciale să fie dotat cu mijloacele
necesare prin care să se răspundă cu oportunitate la următoarele întrebări:
a) unde mă găsesc acum eu (operatorul) ?
b) unde se găsesc forţele proprii/aliate?
c) unde este dispus inamicul?
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d) care este misiunea mea?
e) care este situaţia curentă?
f) de unde pot primi sprijin?
Totodată, considerăm că este necesar ca la nivelul Forţelor pentru
Operaţii Speciale din Armata României să se ia nişte decizii referitoare la modul de abordare al dotării cu tehnică şi echipamente care să
confere scurtarea semnificativă a ciclului de conducere.
Prin aceasta se urmăreşte reducerea decalajului temporal dintre
momentul obţinerii informaţiei despre obiectiv şi lovirea acestuia, astfel încât reacţia să fie aproape instantanee, generată de tehnologia
informaţională şi doar monitorizată de operator.
Pe de altă parte, este necesară nu numai dotarea, ci şi actualizarea,
întreţinerea, precum şi asimilarea permanentă a noilor tehnologii care
să permită luptătorului din structurile pentru operaţii speciale utilizarea infrastructurii RBR, în contextul unei integrări relativ facile, în
reţea, a tuturor senzorilor, decidenţilor şi executanţilor.
Nu în ultimul rând, considerăm că realizarea interoperabilităţii şi
compatibilităţii cu celelalte organisme militare ale NATO trebuie să fie
unul din dezideratele principale şi permanente ale politicii de securitate naţională. Aceasta trebuie să se realizeze atât în teatrele de operaţii
unde se desfăşoară acţiuni în comun, dar şi în procesul instruirii, indiferent de locul de desfăşurare.
Chiar dacă balanţa este înclinată în favoarea utilizării pe scară
largă a tehnologiilor avansate, acestea oferind soluţii la aproximativ
toate provocările războiului modern, nu trebuie să eludăm faptul că,
factorul uman nu poate fi înlocuit în această nouă abordare.
Prin urmare, se impune continuarea selecţiei şi pregătirii temeinice a luptătorilor din Forţele pentru operaţii speciale, astfel încât, oricând şi în orice condiţii, această componentă specializată a Armatei
României să poată utiliza eficient resursa oferită de sistemele moderne
de comunicaţii şi informatică, aflate în continuă transformare, să aibă
capacităţile specifice pentru accesarea şi utilizarea mijloacelor oferite
de infrastructura reţelelor avute la dispoziţie.
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NOTE:
1
Command, Control, Communication, Computers, Information, Surveillance,
Reconnaissance – Comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii şi informatică, supraveghere şi recunoaştere.
2
Colonel dr. Marius CRĂCIUN, Conceptul de război bazat pe reţea – aplicaţii în
operaţiile speciale şi combaterea terorismului, Lucrare prezentată în cadrul seminarului ştiinţific organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate,
Bucureşti, 26 mai 2005.
3
JACKAL STONE 09, exerciţiu multinaţional al structurilor Forţelor pentru operaţii speciale din ţările membre/partenere NATO, desfăşurat în septembrie 2009, în
Croaţia (N.A.).
4
Army Battle Command System (ABCS) este un sistem de comandă digital, bazat
pe arhitectura C4I a Armatei SUA. Include diferite reţele, fixe sau mobile, de comuncaţii radio şi prin satelit, de telefonie şi date, interoperabile, care au permis comanda
integrată a trupelor SUA şi/sau a celorlalte structuri similare ale Alianţei (N.A.).
5
Vehicul aerian fără pilot (în lb.engleză Unmanned Air Vehicle – UAV), este o
nouă generaţie de platforme aeriene de luptă care zboară fără a avea nevoie de pilot la
bord. Se preconizează că în 2015, 1/3 din avioanele de luptă ale SUA vor aparţine
acestei categorii (N.A.).
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orţele speciale, „forţele de elită” sau forţele pentru operaţii
speciale sunt unităţi în măsură să execute, în mod autonom,
acţiuni care pot dura de la câteva ore la câteva săptămâni, într-un context ostil. Acţionând cu efective reduse contra unui adversar mult mai
numeros, aceste trupe fac apel la diferite tehnici şi tactici speciale în
scopul exploatării punctelor slabe ale adversarului şi obţinerii unui
avantaj decisiv.
Pe timp de pace, ele trebuie să ofere puterii politice reglarea unor
situaţii de criză care nu mai pot fi rezolvate pe cale diplomatică sau
prin acţiuni militare clasice. Pe timp de război, utilizarea lor trebuie să
se înscrie într-un cadru strategic care să aducă o contribuţie majoră la
obţinerea victoriei.
Intervenţiile realizate de forţele pentru operaţii speciale în cursul
ultimelor decenii ne oferă posibilitatea să distingem mai multe tipuri
de misiuni:
– cercetarea şi transmiterea de date;
– eliberarea de ostatici, prizonieri, evacuare de bunuri naţionale;

F
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– neutralizarea obiectivelor vitale ale adversarului;
– pregătirea terenului pentru unităţile convenţionale în cadrul operaţiilor în exterior;
– controlul avansat şi pilotarea de nave pentru operaţii aeropurtate sau lovituri aeriene;
– operaţiile psihologice;
– protecţia de persoane sau zone vulnerabile;
– formarea şi asistenţa unor mişcări în anumite state, cu scopul iniţierii unor operaţii militare de acţiune, gherilă sau contra-gherilă.
De-a lungul timpului, fiecare epocă istorică şi-a avut propriile
forţe de elită pentru diverse operaţii speciale. De la hitiţi la greci, din
Orient în Occident, civilizaţii numeroase şi tehnologic avansate sau
civilizaţii tribale, toate acestea au avut definite, în mod explicit sau
implicit, forme speciale de a purta lupta. Totodată, cărţile marilor strategi militari ai Chinei şi Indiei vechi, Sun Tzu şi Kautilya, strategi
medievali şi ai modernităţii, cu toţii vorbesc despre formele speciale de
a duce războaie şi de a gestiona conflicte. Mai precis, fiecare epocă
istorică şi /sau conflict şi-a avut propriile sale forţe speciale.
Forţele pentru operaţii speciale sunt opera unor state independente, cel mai adesea pe timp de pace. Prin folosirea acestora nu se caută
inversarea unui raport de forţe, ci realizarea un obiectiv mai precis. Ca
regulă generală, este vorba despre formaţiuni reduse numeric, angajate pe perioade scurte, sub formă de comandouri. Forţele speciale îşi au
originea în Marea Britanie, cea care a inventat acest concept şi care a
ştiut să-l nege atât de creativ, încât ne mai mirăm şi astăzi de acest
lucru.
Primele astfel de forţe au apărut în Orientul Mijlociu, în vara anului 1941, atunci când căpitanul David Stirling a creat Special Air
Service (SAS). Unităţile de elită SAS nu au dispărut după conflict, ele
fiind folosite şi astăzi în Irlanda de Nord, împotriva IRA. Pe timp de
pace acţiunea lor este, în majoritatea timpului, una discretă şi, uneori,
secretă încă multă vreme după aceea.
Începutul celui de-al Doilea Război Mondial a făcut ca şi
Germania să facă apel la crearea unei structuri de forţe speciale sub
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forma unor trupe aeropurtate, care erau unităţi organizate, echipate şi
instruite în vederea angajării, prin aeropurtare, în lupta terestră.
Generalul Kurt Student afirma că această decizie nu putea fi decât de
ordin strategic. El susţinea că sosise vremea să se depăşească stadiul
unor simple misiuni de distrugere a unor poduri şi noduri de comunicaţii din spatele inamicului (concepţia Luftwaffe) sau al rolului de sprijin tactic limitat (concepţia Wehrmacht). Trupele aeropurtate, afirma
el, trebuiau să fie folosite în operaţii de mare amploare şi să primească misiuni la obiective dispuse la mare distanţă, având în vedere marea
lor mobilitate şi rază de acţiune. Oreraţiile din cel de-al Doilea Război
Mondial aveau să dovedească, în mare parte, justeţea punctului său de
vedere. În prima parte a războiului trupele germene au executat cinci
acţiuni aeropurtate de amploare în cadrul operaţiilor desfăşurate pentru ocuparea Norvegiei, Olandei, Belgiei, Greciei şi Insulei Creta.
În continuare vom prezenta trei exemple de angajare de forţe.
Aceste trei crize, în timpul cărora a fost necesar să se răspundă unor
situaţii de luare de ostatici, au văzut combinându-se servicii de informaţii şi forţe speciale.
În ziua de 27 iunie 1976, patru militanţi palestinieni ai FPLP au
pus stăpânire pe zborul unui Airbus al Air France 139, Atena-Paris. La
bord se găseau 246 de pasageri, dintre care 77 erau de naţionalitate
israeliană ori de confesiune iudaică. Piraţii aerului cereau eliberarea
deţinuţilor prizonieri palestinieni din Franţa şi Germania. Au obligat
piloţii să aterizeze pe aeroportul Entebbe din Uganda, ţară al cărei
regim avea simpatii faţă de cauza palestiniană. Pasagerii ne-evrei şi neisraelieni au fost eliberaţi; interogatoriul lor a permis serviciilor israeliene să obţină numeroase informaţii în legătură cu teroriştii. Serviciile
şi armata israeliană au început să se antreneze într-o bază de luptă în
care au reprodus terminalul aeroportului Entebbe. Au fost organizate
atât un pod aerian de şase avioane pentru transportul paraşutiştilor
israelieni, cât şi mijloace de transport pentru repatrierea pasagerilor. În
noaptea de 3 spre 4 iulie a fost declanşat asaltul pe terminalul aeroportului, acolo unde erau reţinuţi pasagerii. În urma acţiunii, Israelul n-a
avut decât un mort printre forţele de intervenţie şi câţiva răniţi printre
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pasageri. Aceştia au fost de îndată reîmbarcaţi la bordul unui avion
care a tranzitat în secret Kenya, înainte de a ajunge în Israel.
Africa Centrală a fost şi ea scena unei a doua forme de intervenţie, destul de asemănătoare. Pe 13 mai 1978, rebeli katanghezi ai
FLNC, veniţi din Angola şi ostili suveranităţii statului Zair, puneau stăpânire pe oraşul Kolweizi, de unde au alungat şi expulzat trupele mareşalului Mobutu. Aproape 3 000 de europeni, în majoritatea lor belgieni
şi francezi, au fost luaţi atunci ostatici. După eşecul de eliberare a paraşutiştilor zairezi, rebelii katanghezi au început să ucidă ostatici. Pe 17
mai, preşedintele Valery Giscard d’Estaing a dat ordin să fie pregătită
o intervenţie în forţă. Ambasadorul Franţei în Zair şi ataşatul militar au
furnizat primele informaţii din teren asupra situaţiei. În lipsa forţelor
speciale SDECE, dizolvate după încetarea războiului din Algeria, a trebuit ca un al doilea regiment de legionari paraşutişti, staţionaţi în
Corsica, să fie „lansat” direct asupra oraşului. Operaţiunea
„Leopardul” s-a soldat cu pierderea a cinci legionari, dar şi cu salvarea
populaţiei europene.
A treia intervenţie a avut loc în Iran. Pe 4 noiembrie 1979, pasdarani iranieni au ocupat Ambasada Americană din Teheran, luându-i ca
ostatici pe membrii personalului diplomatic şi familiile acestora.
Rapid, CIA a trimis mai mulţi agenţi în zonă, pentru a culege informaţii. Au fost necesare cinci luni pentru a pregăti intervenţia comandourilor Delta americane. Câteva elicoptere trebuiau să treacă frontiera
iraniană şi să transporte cele 90 de comandouri în deşertul Tabas, de
unde aveau să ajungă în Teheran, la 300 de kilometri, pe şosea.
Operaţiunea Desert One a fost declanşată pe 25 aprilie 1980 şi anulată chiar în acea zi de către preşedintele Carter, din cauza unor elicoptere care se defectaseră şi al unuia care intrase în coliziune cu un avion
de transport. Ancheta asupra acestui eşec, care s-a soldat cu opt morţi
din rândul forţelor speciale, a dat la iveală atât dificultatea intervenţiei,
cât şi caracterul foarte „destructurat” şi imperfect al informaţiilor culese la faţa locului.
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Revoluţia informaţională,
baza revoluţiei în afaceri
militare (RAM1)
COLONEL(R.) IONEL HORNEA

orinţa de a înlocui forţa luptătoare cu puterea de foc, tendinţă pe care Generalul Van Fleet2 a numit-o – în timpul
Războiului din Coreea – „a cheltui foc şi oţel, nu oameni”3, a fost un
punct central al politicii de apărare a statelor vestice pentru multe decenii. Această abordare a condus în cele din urmă la un efort de a dezvolta un nou mod de a duce războiul, care a depins din ce în ce mai puţin
de superioritatea cantitativă şi uzură pentru asigurarea victoriei.
Concepută în anii 1970, noua abordare a fost parte a ceea ce fostul
secretar al apărării al SUA, Harold Brown, a numit „strategia offset” –
„strategia de compensaţie” – care s-a bazat pe necesitatea de a contracara superioritatea cantitativă copleşitoare a forţelor sovietice şi ale
Tratatului de la Varşovia, în Europa.
Scopul nu a fost pur şi simplu de a asigura o superioritate în domeniul armamentelor mai mare decât cea a URSS, ci, mai degrabă, „strategia offset” a fost menită să ofere americanilor un avantaj prin sprijinirea de sisteme pe câmpul de luptă într-un mod care a multiplicat eficacitatea lor combativă4 . Sovieticii au recunoscut şi apreciat impactul
potenţial al acestor evoluţii tehnologice şi al schimbărilor rezultate în

D
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strategia americană, dezvoltată în concepte la sfârşitul anilor 1970 şi
începutul anilor 1980, într-o serie de lucrări ale mareşalului sovietic
Nikolai V.Ogarkov, care îşi făcea griji despre modul de a duce operaţii
decisive în teatrul european, un teatru care a fost puternic populat cu
forţe mecanizate şi blindate şi susţinut tactic şi la nivel teatru cu forţe
nucleare de ambele părţi. Preocuparea sa a fost aceea că, de la începutul anilor 1980, SUA au rezolvat problemele lor strategice prin sintetizarea noilor tehnologii, evoluţia sistemelor militare, inovare operaţională şi adaptare organizaţională într-un ansamblu care s-a dovedit a fi
mai puternic decât părţile.
Argumentul sovietic este că începuturile RMA s-au concentrat
mai puţin pe echipament militar decât pe progresul tehnologic, făcând
astfel posibile transformări calitative în lupta convenţională, nonnucleară. Strategii sovietici au menţionat că în viitorul apropiat, „complexele de recunoaştere-lovire” vor permite comandanţilor detectarea
obiectivelor/ţintelor, iar apoi atacarea lor rapidă şi eficientă, de la distanţe mari. Aceste combinaţii de senzori şi arme ar estompa distincţiile tradiţionale între ofensivă şi apărare şi ar permite ducerea unui război la distanţe mult mai mari decât ar fi fost vreodată posibil, până
azi5. Ogarkov a susţinut că, în modernizarea teoriei şi practicii militare, „o stagnare şi o întârziere în "perestroika" de opinii... sunt pline de
consecinţele cele mai severe.” În anii 1970 şi anii 1980 a făcut un
lobby insistent pentru încorporarea acestor noi tehnologii non-nucleare în forţele armate sovietice6. Structura militară convenţională din
1991, desfăşurată în Războiul din Golf, a fost prototipul acestui viitor
tip de război, caracterizat de disponibilitatea loviturilor de precizie pe
scară largă: sisteme terestre de lovire în adâncime, sisteme la bordul
navelor şi al aeronavelor, împreună cu un inventar extrem de mare de
muniţii convenţionale letale şi sisteme de achiziţie şi ghidare la ţintă
sofisticate, capabile de a ţine obiectivele desemnate sub supraveghere
aproape continuă. Experţii sovietici, de exemplu, au subliniat în mod
repetat că acea coaliţie a câştigat atât de repede, şi cu pierderi minime,
din cauza „superiorităţii copleşitoare a metodelor moderne de război:
în aviaţie, muniţii convenţionale avansate şi mijloace de recunoaştere,
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comandă, control şi război electronic”7. Operaţia „Desert Storm” a
demonstrat că un avantaj important pentru forţele coaliţiei a fost capacitatea lor de a executa operaţii complexe, simultane şi paralele,
orchestrate la un ritm foarte înalt, care au copleşit capacitatea inamicului de a răspunde. Acest avantaj a fost construit nu numai pe senzori
complecşi şi muniţii convenţionale avansate, dar, probabil mai important, pe forţe susţinute de sisteme de comandă, control, comunicaţii şi
intelligence (C3I) moderne şi tehnologii care au permis coaliţiei condusă de SUA să restrângă constrângerile spaţiale şi temporale anterioare privind operaţiunile simultane.
Trebuie să recunoaştem că, la încheierea primului deceniu al secolului al XXI-lea, lumea a ajuns la un moment epocal, de vârf – trecerea de la societatea industrială la societatea bazată pe informaţie.
Istoria demonstrează că modificările de această mărime nu apar neînsoţite de schimbări fundamentale în modul de ducere a războiului8.
„Revoluţia informaţională”, care reprezintă baza acestor schimbări,
este o însumare a progreselor făcute în domeniile tehnologiei informaţiei, telecomunicaţiilor şi computerelor, asociate cu managementul şi
teoria organizatorică. Astăzi, modificările rapide şi vaste sunt prezente
în modul cum informaţiile sunt colectate, stocate, prelucrate şi difuzate şi în modul în care organizaţiile sunt proiectate pentru a profita de
această disponibilitate crescută de informare9. „Revoluţia informaţională” este forţa motrică ce determină proiectarea multor instituţii. Ea
distruge ierarhia în jurul căreia instituţiile moderne – cele militare în
special – au fost, în mod tradiţional, proiectate, difuzând şi redistribuind puterea, de multe ori în beneficiul acelora care odată poate au
fost consideraţi actori mai mici. Aceste modificări vor avea în mod inevitabil impact profund asupra mijloacelor şi finalităţilor conflictelor
armate10.

Aspectul istoric
După Războiul din Golful Persic, din 1991, mulţi autori s-au axat
pe o gamă impresionantă de arme de înaltă tehnologie, care au permis
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coaliţiei condusă de SUA să distrugă a patra armată ca mărime din
lume, într-un timp deosebit de scurt. Au folosit acest conflict, ca dovadă că Revoluţia Tehnico-Militară11 a avut loc12. Din păcate, însă, utilizarea termenului MTR denotă o exagerare a accentului pus pe importanţa tehnologiei la nivelul cheltuielilor, comparativ cu alte elemente
ale schimbărilor revoluţionare13. Pentru acest motiv, Revoluţia în domeniul militar (RDM)14 este termenul preferat care plasează focalizarea pe revoluţie şi, implicit, atribuie tehnologiei un rol de sprijin.

Modificarea
mediului de securitate
În timp ce bazele structurale ale sistemului internaţional de după
cel de-al Doilea Război Mondial au rămas pe loc, în modul cum acest
sistem funcţionează în prezent au existat modificări profunde. În plus,
faţă de creşterea dramatică a numărului de state-naţiuni, s-a înregistrat
o schimbare semnificativă în caracterul participanţilor din arena internaţională, în sensul că statele-naţiuni rămân actori primordiali, dar
organizaţii internaţionale precum ONU, Uniunea Europeană,
Organizaţia Statelor Americane şi o mare varietate de alte organizaţii
non-guvernamentale, cum ar fi Medici fără frontiere, îşi fac simţită
prezenţa pe scena internaţională. În plus, actorii transnaţionali, inclusiv mass-media, mişcările religioase, grupurile teroriste, cartelele de
droguri şi alte nenumărate astfel de organizaţii exercită o influenţă
considerabilă în relaţiile internaţionale. În esenţă, lumea este ea însăşi
organizată într-o serie de reţele interconectate care, deşi le pune în contact cu altele, rămân necontrolate de către nicio ierarhie tradiţională.
Statele-naţiuni se găsesc, simultan, aruncate, în mod fundamental,
în direcţii opuse – către o integrare internaţională în domeniile securitate, comercial şi în organizaţii sociale şi o dezintegrare de către mişcări subnaţionale, care încearcă să le dezmembreze. În plus, se dezvoltă naţiuni moderne postindustriale (cu preponderenţă în Vest), economiile celui de „al treilea val”, construite pe informaţii, ca produs al
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celui de-al patrulea factor fundamental important (celelalte fiind terenul, munca şi capitalul). Această tendinţă are cel puţin trei implicaţii
semnificative pentru viitorul mediu internaţional de securitate15.
l Acest nou factor fundamental nu depinde nici de resursele fizice neschimbate, nici de investiţiile mari de capital fix, care au perioade mari de amortizare şi de plată a scadenţelor. Ca rezultat, o putere
economică construită pe această fundaţie poate fi dezvoltată mult mai
rapid.
l Această sursă de putere este, de asemenea, mult mai agilă şi
adaptabilă, şi poate răspunde în timp mai scurt la schimbările din
mediul înconjurător; putând fi capabilă de surprize mai mari.
l Acest factor este, de asemenea, mai mobil şi potenţial mai transferabil, iar puterea creată de el poate fi supusă unei mai mari difuzii.
Prin urmare, ne putem aştepta la ducerea unor conflicte la mare distanţă, cu excepţia situaţiei când o putere regională dezvoltă arme de distrugere în masă cu sisteme de lansare intercontinentale, fără o ameninţare directă pentru supravieţuirea noastră ca naţiune. Raportându-ne
strict la poziţia ţării noastre, este puţin probabil ca în viitor să ne confruntăm cu o nouă ameninţare de securitate de mare amploare.
Cu toate acestea, este cu siguranţă de conceput că un viitor oponent ar putea alege să lovească direct reţele internaţionale care sprijină
dezvoltarea comerţului, culturii şi politicii. Un astfel de adversar ar
căuta să distrugă nu puterea militară, ci mai degrabă ceea ce stă la baza
configuraţiei sistemului internaţional şi valorilor de bază ale acestuia,
în special în cazul în care valorile fundamentale deţin cote profunde de
încredere culturală, religioasă sau ideologică.

Caracteristicile RDM
Prin definiţie, există diferenţe semnificative între evoluţie şi o
schimbare revoluţionară. În contextul de securitate, aceste diferenţe
pot fi descrise de parametri diferiţi. Astfel, evoluţia este o progresie
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logică a unui sistem sau cadru organizatoric existent, în timp ce revoluţia implică o rupere definitivă de precedent.
Îmbunătăţirea performanţelor care semnalizează revoluţiile la
nivel tactic justifică foarte rar revoluţia la nivel operaţional sau strategic. O dezvoltare strategică cu adevărat revoluţionară modifică percepţia relaţiei mijloace - finalităţi şi, cel mai important, dictează o reformulare a doctrinei de luptă – preceptele codificate care reglementează
operaţiile militare16. În consecinţă, revoluţiile nu sunt numai breşe sau
răbufniri tehnologice (ori organizatorice) mai inteligente decât inovaţiile evoluţionare obişnuite; aceste revoluţii sunt mai profunde atât în
surse, cât şi în implicaţii. Ele presupun discontinuităţi fundamentale,
adică întreruperi dramatice cu extinderea status quo-ului, important
fiind să recunoaştem că o revoluţie nu este pur şi simplu o extindere a
condiţiilor existente – de exemplu, apariţia ei în urma creării de noi
capabilităţi tehnologice. Fără recunoaşterea şi exploatarea lor, ambele
necesitând o acţiune pozitivă, nu poate fi nicio revoluţie. Crearea unei
revoluţii este, prin urmare, mai mult decât împingerea limitelor tehnologiei militare; este un proces activ, care necesită adaptarea eficientă la
nivel individual şi organizaţional pentru exploatarea cu succes a noilor
tehnologii.
Implicaţiile noii tehnologii revoluţionare nu cunosc de prima dată
o largă recunoaştere, organizaţiile încercând frecvent să se adapteze
tehnologiilor inovatoare în modalităţi stabilite de acţiune, în scopul de
a face ca aceste inovaţii să dovedească eficacitatea măsurilor întreprinse. Introducerea noilor tehnologii în vechile sisteme poate lua timp
pentru realizare, iar organizaţiile pot crea noi ineficienţe, chiar dacă
unele activităţi curente devin mai eficiente sau eficace. Poate dura
chiar mai mult timp pentru a realiza activitatea în sine – în ambele sale
dimensiuni, operaţională şi organizatorică –, fapt pentru care ar trebui
să fie restructurate sau chiar transformate, în vederea realizării pe
deplin a noului potenţial tehnologic17.
Evoluţiile cu adevărat revoluţionare nu sporesc totdeauna capacitatea existentă de îndeplinire a misiunii, dar sunt cele mai potrivite
pentru a efectua funcţii noi sau cerinţe neidentificate anterior. Cu toate
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acestea, deşi noile funcţii sunt implementate prin metodele acceptate
de evaluare, este posibil ca evoluţia inovatoare să nu apară, neoferind
îmbunătăţiri operaţionale semnificative. Astfel că, în mediul modificat
prin inovare revoluţionară, vechile măsuri de eficienţă nu mai pot fi
corespunzătoare, fiind necesară identificarea unor noi moduri de funcţionare şi nu mai pot fi relevante pentru obiectivele modificate18. Prin
inovaţii revoluţionare în domeniul militar, schimbarea paradigmei fundamentale de luptă existentă este garantată.

Experienţe anterioare
Noţiunea de schimbare periodică şi fundamentală în ducerea războiului nu este ceva nou, studiile sistematice de impact al tehnologiei
asupra fenomenului război fiind relativ recente. Cu siguranţă, definitorie pe această temă este lucrarea lui Martin van Creveld, Tehnologie şi
război: de la 2000 î.C. până în prezent, în care istoria militară este
împărţită în patru ere: „Era instrumentelor”, „Era maşinii”, „Era sistemelor” şi ”Era automatizării”. Aceste delimitări nu sugerează că în
aceste perioade nu au avut loc schimbări semnificative în ducerea războiului, fiind, mai degrabă, destinate să ofere un cadru conceptual de
explorare a fenomenului. Detalierea aspectelor ce caracterizează fiecare eră în parte, cred că este la îndemâna fiecăruia şi de aceea mă voi
opri la sublinierea trăsăturilor acestora. În „Era instrumentelor”, care a
durat până la aproximativ 1500 d.C., cea mai mare parte din tehnologie a fost condusă, în primul rând, de forţa muşchilor oamenilor şi de
animale. Tendinţa generală în „Era maşinii” a fost pentru o creştere
progresivă a competenţelor profesionale, ceea ce a condus la o cerere
crescândă pentru utilizarea potenţialului militar într-un mod mai organizat, chiar instituţionalizat. Arta războiului în „Era maşinii” a fost perfecţionată de Franţa lui Napoleon, care a exploatat, pentru prima dată,
resursele vaste ale unei naţiuni nou industrializate pentru a dota o
armată de masă. Această revoluţie a coincis cu alte trei schimbări semnificative: o revoluţie politică, care a condus la creşterea statului-naţiu72
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ne republican; o revoltă socio-economică, rezultată din Revoluţia agricolă; şi schimbări economice determinate de răspândirea Revoluţiei
industriale în Franţa. Conceptul de „naţiune la arme” – levée en masse
– a permis desfăşurarea operaţiilor militare la mare distanţă şi a marcat începutul unei tendinţe faţă de înlocuirea masării forţei în luptă cu
concentrarea focului19. În „Era sistemelor," accentul s-a mutat către
integrarea tehnologiilor într-o reţea complexă, cu elementele individuale de tehnologie din ce în ce mai integrate cu alte elemente, în primul rând fiind calea ferată, apoi telegraful şi ulterior cu alte tehnologii, din ce în ce mai complexe. Această eră a culminat în al Doilea
Război Mondial cu aplicarea inovatoare a mecanizării, aviaţiei şi tehnologiei comunicaţiilor pentru uz militar – Blitzkriegul – care au permis armatei germane reintroducerea mobilităţii strategice şi operaţionale, manevrei şi iniţiativei care au fost, în mod evident, absente de pe
Frontul de Vest în timpul Primului Război Mondial20. Importanţa sistemelor a înregistrat un salt suplimentar, după 1945.
În conformitate cu van Creveld, tema unificatoare a acestei ere nu
este tehnologia nucleară, aşa cum s-ar fi aşteptat, ci mai degrabă automatizarea – „Era automatizării”. Adevărata poveste din epoca de după
al II-lea Război Mondial este că „rezultatul invenţiilor cardinale şi
ritmul accelerat de inovare tehnologică a fost o mare creştere a
volumului de informaţii necesare pentru a conduce orice unitate
militară, a lua orice decizie, a executa orice misiune, a duce orice
operaţie, campanie, sau război”21. Creşterea volumului de informaţii
care trebuie să fie destinat în acest scop a devenit astfel copleşitoare şi
numai automatizarea şi informatizarea procesului de culegere şi distribuire a informaţiilor a permis comandamentelor militare să ţină
pasul cu volumul enorm de date. În fiecare dintre aceste cazuri, schimbările revoluţionare în ducerea războiului necesită introducerea sau
maturizarea noilor tehnologii militare (de exemplu, motor cu combustie internă şi armura), integrarea lor în sistemele militare noi (de
exemplu, tancul şi racheta balistică intercontinentală), adoptarea unor
concepte corespunzătoare de ducere a luptei (de exemplu, descoperirea
blindajului şi bombardamentul strategic) şi, în final, adaptarea structumai, 2010
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rilor organizatorice necesare (de exemplu, divizia Panzer şi forţele de
rachete strategice). Dar, o concluzie s-a impus: numai tehnologia, de
una singură, nu este suficientă pentru a produce o revoluţie în domeniul militar; modul în care se adaptează şi structurează organizaţiile,
sistemele şi conceptele militare operaţionale la noua tehnologie este
mult mai important.
(continuare în nr.3/2010)
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3
General James A. Van Fleet, SUA, citat de Bernard Brodie în War and Politics
(New York: MacMillan, 1973), p. 91.
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un mare avantaj – o lecţie în sine, nu cu valoare mediocră.” Alfred Thayer Mahan,
The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783 (New York: Hill şi Wang,
1957), p. 8.
18
„De exemplu, dacă o RMA implică o schimbare fundamentală, în care viteza de
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dimensiunii de măsurare, de la întrebări de genul «cât de mulţi am ucis», la «cât de
rapid»”; Cooper, „Another View of the Revolution in Military Affairs”, p. 24.
19
Rezultatul final a acestei revoluţii în domeniul militar a fost nu mai puţin important; aceasta a oferit nu doar capacitatea de a „cuceri un vecin, dar şi pe cea de a pune
mâna pe un continent – sau, în termeni moderni, mijloacele de a duce o campanie pe
un vast teatru.”, Cooper, „Another View of the Revolution in Military Affairs,”
p. 15-16, originalul.
20
În timp ce francezii şi britanicii calculau viteza unei unităţi de arme întrunite faţă
de elementul cel mai lent, germanii măsurau funcţie de cel mai rapid – tancul – şi au
insistat că diviziile lor Panzer să se mute cât mai curând posibil. Locotenent-colonel
Douglas, SUA, articolul „Future Battle: The Merging Levels of War”, publicat în
Parameters, nr. 4 ( 1992), p. 36.
21
Van Creveld, Technology and War, pp. 235-236.
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Terorismul
şi lumea a treia (1)
LOCOTENENT BOGDAN RĂDULESCU

toate că principalele instituţii şi organizaţii internaţionale
de securitate trec printr-o perioadă caracterizată de nevoia de restructurare, importanţa existenţei şi activităţii lor pentru stabilitatea şi securitatea lumii nu a scăzut. Putem afirma că, dacă va fi
îndeplinită condiţia adaptării eficiente la caracteristicile mediului de
securitate – ceea ce presupune crearea unor noi doctrine, metode şi
instrumente de luptă împotriva pericolelor şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale, zonale, regionale şi globale –, în perioada următoare, statutul şi rolul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale se va
consolida.
Nivelul naţional al securităţii este, probabil, cel mai uzitat în definirea securităţii. Statul-naţiune este actorul care îşi asumă, de obicei,
rolul de garant al securităţii individului, grupului şi, uneori, chiar al
securităţii regionale. În schimb, securitatea statului este definită prin
totalitatea condiţiilor politice, economice, sociale, militare şi ecologice necesare garantării suveranităţii, independenţei şi promovării inte-
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reselor naţionale. Dacă vom conveni asupra naturii acestor condiţii,
este evident faptul că atât ameninţările la adresa securităţii naţionale,
cât şi soluţiile de contracarare sunt de aceeaşi natură. Este evident că
analiza securităţii, la toate nivelurile sale, este legată de conceptele de
bază ale psihologiei şi sociologiei. De asemenea, 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. Potenţialitatea unui
atac din partea unui grup criminal transnaţional care posedă astfel de
armament creşte o dată cu sporirea permeabilităţii graniţelor şi cu dezvoltarea tehnologiei specifice. În acelaşi context, cyber-terorismul
reprezintă un risc ce preocupă comunitatea internaţională, în condiţiile în care grupările teroriste îşi pot centra acţiunile asupra sistemelor în
reţea ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale.

Globalizarea insecurităţii
Tensiunile sociale ce ameninţă stabilitatea politică şi coeziunea
comunităţii sunt strâns legate de alte forme de insecuritate ce îşi au
rădăcinile în globalizare. Sărăcia globală ameninţă stabilitatea întregii
lumi. Din cele şase miliarde de locuitori ai planetei, un miliard stăpânesc optzeci la sută din bogăţia mondială, în vreme ce un alt miliard se
zbate să supravieţuiască cu mai puţin de un dolar pe zi. Jumătate din
populaţia lumii are sub douăzeci şi patru de ani, iar nouă din zece tineri
trăiesc în ţările sărace – ceea ce constituie o sursă de alimentare a terorismului. Globalizarea insecurităţii este accentuată şi de existenţa statelor eşuate (failed states). Sărăcia, lipsa stabilităţii economice şi incapacitatea de a furniza bunăstare socială şi securitate în acest tip de state
pot crea condiţii favorabile revoltelor şi mişcărilor transnaţionale de
insurgenţă. Mai mult, statele eşuate pot găzdui grupări şi activităţi tero78
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riste şi reprezintă adesea sursa crizei refugiaţilor, extremismului religios şi politic, degradării mediului şi acţiunii organizaţiilor criminale.
Secretarul american de stat, Hillary Clinton, a pledat pentru un
ajutor de dezvoltare mai eficient pentru stabilitatea la nivel mondial şi
pentru securitatea Statelor Unite, în special într-o perioadă dominată
de ameninţări teroriste. Scoaterea ţărilor sărace din mizerie „este în
prezent un imperativ strategic, economic şi moral, atât de crucial precum diplomaţia şi apărarea pentru interesele americane şi pentru soluţionarea problemelor în lume”, a declarat ea într-un discurs rostit la
Washington.
Obiectivul unei lumi „mai sigure, prospere, democratice şi echitabile” este o iluzie în situaţia în care „o treime din lume” abia supravieţuieşte, a afirmat secretarul american de stat. „Nu putem să oprim terorismul sau să învingem ideologiile violente şi extremiste”, a adăugat
ea, „când sute de milioane de tineri se confruntă cu un viitor fără locuri
de muncă, fără speranţă şi fără modalităţi de a ajunge din urmă ţările
dezvoltate”. Bugetul federal alocat pentru ajutoarele internaţionale a
ajuns în anul 2010 la aproximativ 53,9 miliarde dolari, în creştere cu
nouă la sută faţă de 2009. Este distribuit în mare parte prin intermediul
Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi Millenium
Challenge Corporation, un program guvernamental de ajutoare condiţionate de o guvernare eficientă.
De asemenea, există diverse fonduri specializate, precum PEPFAR, consacrat bolnavilor de SIDA, care va beneficia de 63 miliarde
de dolari în următorii şase ani, sau un plan pentru securitatea alimentară cu o finanţare iniţială de 3,5 miliarde dolari. Hillary Clinton şi-a
axat discursul pe „principiile de acţiune” ce vizează sporirea eficacităţii banilor contribuabilului american cheltuiţi în străinătate. De asemenea, administraţia Obama a promis că va înlocui „parteneriatul” cu
„mecenatul” şi „să nu mai dicteze soluţii de departe”. Sprijinul american va viza un număr redus de domenii-cheie: sănătatea, agricultura,
securitatea, educaţia, energia şi guvernarea locală. Secretarul de stat
doreşte să facă din dezvoltare un pilon al politicii externe americane,
în proporţie egală cu diplomaţia şi apărarea, a precizat ea.
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Diplomaţii vor fi obligaţi să contribuie la coordonarea efortului,
dar şi la convingerea puterilor locale să susţină programele aplicate în
ţările lor, în special cele ce se adresează purtătorilor virusului HIV şi
refugiaţilor. Statele Unite au „neapărată nevoie de rezultate mai bune
în privinţa dezvoltării”, au afirmat înainte de discurs apropiaţi ai lui
Hillary Clinton, amintind despre Yemen, Pakistan sau Afganistan, trei
ţări aflate la limita sărăciei.
În Afganistan, suplimentarea eforturilor militare a fost însoţită în
2009 de o triplare a numărului de agronomi, jurişti şi alţi specialişti
civili americani. Fostul director adjunct al USAID, Carol Lancaster, se
îndoieşte că ambiţiile prezentate „vor transforma diplomaţia americană”. În opinia sa, Hillary Clinton este, fără îndoială, „secretarul de stat
ce cunoaşte cel mai bine şi s-a interesat cel mai mult despre problemele legate de dezvoltare”.
Problema resurselor şi a competiţiei pentru resurse reprezintă un
aspect important al dezvoltării insecurităţii. Interdependenţele dintre
resurse – pe de o parte – şi dezvoltare, prosperitate, putere – pe de altă
parte – au modelat decisiv evoluţia politică a lumii. Revoluţia industrială a adus în atenţie ideea, promovată în zonele în care resursele erau
vitale, că acestea, îndeosebi cele naturale, se găsesc acolo unde „nu trebuie” şi în posesia „celor care nu le merită”. Pe măsura „aşezării” geografiei politice a lumii în cadrul unor graniţe mai mult ori mai puţin
recunoscute, dar a căror nerespectare provoacă reacţii beligerante,
această idee a căpătat o mai mare amploare. Din aceste motive, este
evident că cea mai puternică motivaţie pentru război este achiziţia,
accesul ori controlul resurselor critice.
Caracterul transnaţional al forţelor economice, tehnologiei informaţionale şi migraţiei reduce capacitatea statului de a gestiona problemele politice, economice, sociale şi de orice altă natură apărute în interiorul graniţelor sale. Mai mult, mecanismele administrative ale statului modern sunt transformate rapid în reţele ce interconectează administraţia publică de pretutindeni. Aceasta are implicaţii importante pentru gestionarea politicilor destinate contracarării insecurităţii. Transformarea transnaţională şi internaţională a aparatului de stat creează
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tensiuni şi contradicţii între, pe de o parte, conceptul clasic de „stat
modern”, cu accent pe responsabilităţile sale interne, în special în domeniul social, şi, pe de altă parte, imperativele economice ale pieţei
globale. Rezultatul constă într-o criză de autoritate născută din incapacitatea crescândă a statului de a răspunde nevoilor sociale interne.
Mare parte a democraţiilor dezvoltate sunt capabile să le realizeze, însă este nevoie de o abordare holistică referitoare la relaţiile existente între, pe de o parte, diversele instrumente nonmilitare, precum
programele instituţiilor financiare, programele bilaterale pentru promovarea democraţiei sau activităţile organizaţiilor nonguvernamentale, şi, pe de altă parte, instrumentele militare, precum operaţiile de
pace. În ceea ce priveşte ţările cărora li se adresează astfel de instrumente, guvernele lor pot contracara globalizarea insecurităţii prin
implementarea unor politici referitoare la întărirea domniei legii, promovarea educaţiei, lupta împotriva corupţiei, combaterea marginalizării, accentuarea acelor elemente care ajută la dezvoltarea culturii politice şi de securitate, întărirea relaţiilor cu ţările vecine etc. Adaptarea
acestora la noile condiţii ale mediului de securitate depinde, în ultimă
instanţă, de puterea, voinţa de asumare a responsabilităţii, flexibilitatea şi transparenţa instituţiilor naţionale şi internaţionale, dar şi de cultura organizaţională şi capacitatea liderilor de a pregăti atât instituţiile,
cât şi cultura pentru o nouă eră.
Durabilitatea exprimă persistenţa peste timp a modelelor de comportament, ce reflectă conformarea rutinizată la regulile organizaţiei,
iar eficienţa se referă la comportamentul actorilor ghidaţi de regulile şi
normele acesteia. Aceste două criterii operaţionalizează importanţa
instituţională a organizaţiei, în fapt, fiind vorba, pe de o parte, despre
capacitatea organizaţiei de a rezista în faţa provocărilor externe, iar pe
de altă parte, despre gradul de respectare a regulilor şi normelor de
către membrii săi. Din punctul de vedere al teoriei aplicate în analiza
organizaţiilor internaţionale, realismul şi neorealismul nu acordă
importanţă existenţei organizaţiilor internaţionale de securitate, acestea fiind considerate doar modalităţi de camuflare a intereselor statelor
sau forumuri necesare obţinerii acordului asupra anumitor aspecte de
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securitate al statelor mai slabe. De asemenea, se consideră că organizaţiile internaţionale nu au nicio influenţă asupra comportamentului
marilor puteri, acestea din urmă preferând acţiunea unilaterală. Din
perspectiva neorealistă, există un singur tip de organizaţie, anume
alianţa, fiind respins tocmai criteriul eficienţei organizaţiilor internaţionale.
În sistemul internaţional, organizaţiile de securitate pot fi considerate comunităţi de securitate. Acest concept a fost dezvoltat în anul
1957 de către Karl Deutsch, care l-a definit drept „un grup ce a devenit integrat, dobândind un simţ al comunităţii însoţit de practici instituţionale formale sau informale suficient de puternice pentru a asigura
activitatea paşnică a membrilor grupului pe o perioadă de timp lungă1”.
„Între un aranjament informal de securitate şi o comunitate de securitate bine structurată pot exista mai multe categorii de forme de cooperare, în funcţie de gradul de integrare socială şi instituţională al statelor membre: sistemele de alianţe opuse, de tipul celor existente în
cursul Războiului Rece, formele de securitate colectivă, parteneriatul
de securitate regională, comunităţile de securitate cu un grad slab de
integrare şi comunităţile de securitate puternic integrate2”.
Specialiştii în domeniul politic susţin că, în secolul XXI, globalizarea va fi dominanta conţinutului şi evoluţiei relaţiilor internaţionale.
În consecinţă, impactul asupra securităţii internaţionale va fi determinat de efectele (pozitive şi negative) ale globalizării, care vor fi optimizate şi de reacţia generală a statelor. Aşadar, rezultă cu multă relevanţă legătura biunivocă dintre securitatea internaţională (ca parte) şi
globalizarea (ca întreg). Concret, se regăseşte prin aceea că toate
dimensiunile trebuie exprimate în politicile şi strategiile de securitate
internaţională. În felul acesta, realizarea securităţii internaţionale se
face nu numai faţă de provocări şi sfidări, ci şi în spiritul concepţiei de
globalizare. Altfel spus, ingredientele securităţii internaţionale (pacea,
stabilitatea, colaborarea, încrederea etc.) preced aplicarea modelului
de globalizare, iar securitatea internaţională devine premisa globalizării. Elementul care joacă rolul de liant în relaţia biunivocă analizată îl
reprezintă integrarea succesivă, pe care securitatea internaţională o
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pregăteşte, iar globalizarea o formalizează. Globalizarea relaţiilor
sociale a fost de la început asociată cu inegalităţile dintre diferite
regiuni ale lumii, în acest sens de o importanţă deosebită fiind procesul prin care au fost create societăţile lumii a treia. În zilele noastre, în
competiţia pentru stăpânirea de teritorii şi pentru posedarea şi exploatarea materiilor prime şi a forţei de lucru ieftine se poartă o nouă luptă,
şi anume aceea pentru stăpânirea informaţiilor3.
În acest context, apare paradigma dezvoltării socio-spaţiale cu cei
doi termeni opuşi: individualizarea şi globalizarea. Aceasta din urmă a
atras un interes mare în ultimii ani, majoritatea discursurilor nefiind
centrate asupra definiţiilor conceptului, ci mai degrabă asupra abordărilor foarte diferite ale acestui fenomen. Problema care rămâne deschisă este cea referitoare la modul în care s-ar putea merge dincolo de
enumerarea simplă a diferiţilor indicatori precum operaţiunile corporaţiilor multinaţionale şi transnaţionale, comunicaţiile prin satelit, existenţa unei limbi universal acceptată, problemele ecologice ale lumii
actuale, sau abordarea globală a problemelor de securitate şi pace.

Procesul globalizării
şi securitatea naţională
În contextul marilor prefaceri geopolitice, economice şi sociale cu
care se confruntă în prezent comunitatea internaţională, crima organizată a căpătat noi valenţe, extinzându-şi aria de cuprindere şi sfera de
activitate la cote alarmante, motiv de îngrijorare pentru majoritatea statelor lumii şi, în mod deosebit, pentru cele ale căror economii se află
în proces de tranziţie, dată fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative
şi fragilitatea instituţiilor democratice din aceste ţări.
În anul 2000, sub auspiciile ONU, a avut loc cea mai mare adunare a liderilor lumii din istoria organizaţiei, sugestiv intitulată „The UN
Millenium Summit”. Timp de câteva zile, 149 de şefi de state, plus alte
câteva sute de personalităţi publice şi reprezentanţi de seamă ai societăţii civile din statele membre, au dezbătut la New York problemele
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principale ale păcii şi dezvoltării. „Globalizare” a fost al treilea cel mai
rostit concept, după cele ale „păcii” şi „sărăciei”. Reprezentanţii a 130
de state l-au pronunţat de 307 ori, demonstrând în acest fel că principala preocupare a statelor lumii era deja adaptarea, acomodarea sau
chiar gestionarea acestei noi situaţii. Poziţionarea faţă de situaţie a fost
diferită, unii fiind optimişti în privinţa valorificării oportunităţilor economice oferite (în cincizeci de ani economia mondială crescuse de la
cinci trilioane, la 35 de trilioane de dolari), iar alţii temându-se de
eventualele consecinţe negative şi chiar de reculul globalizării. Unul
din cele mai sugestive discursuri l-a avut preşedintele Republicii
Chile:
„Îmbrăţişăm cu entuziasm fenomenul globalizării care ne face
parte a timpului şi spaţiului comune. Ştim că este vorba de o revoluţie
cu impact asupra economiei, tehnologiei, politicii şi culturii şi care va
afecta viaţa cotidiană a oamenilor de pe întreaga planetă. Noi, cei din
sudul lumii, nu ne temem de această mare transformare.
Am văzut, de asemenea, cum, în numele globalizării, culturi şi
medii locale au fost distruse. Apar situaţii de violenţă, de abuz împotriva drepturilor umane şi de război, pe care comunitatea internaţională nu are forţa de a le preveni sau a le rezolva. Observăm cu stupoare că prăpastia dintre cei care au şi care nu au continuă să crească
până la un punct, în care devine cea mai mare ameninţare pentru noua
societate globală.”
Sfidările induse de procesul globalizării, suprapunerea acestuia cu
tendinţele spre regionalizare şi fragmentare generează noi tensiuni şi
factori de risc. Multiplicarea continuă a numărului de entităţi ce acţionează pe scena globală prin afirmarea actorilor nonstatali conduce la
creşterea complexităţii procesului de luare a deciziilor în politica
externă şi de securitate a statelor. Acestor sfidări trebuie să li se răspundă prin forme noi de solidaritate, capabile să gestioneze un spectru larg
de tensiuni şi riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, cum
sunt: tensiunile etnice; traficul de droguri, substanţe radioactive şi fiinţe umane; criminalitatea organizată; instabilitatea politică a unor zone;
reîmpărţirea unor zone de influenţă şi altele. Marile discrepanţe în
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nivelul de dezvoltare economică – ce se accentuează tot mai mult în
condiţiile unor progrese tehnologice fără precedent –, accesul discriminatoriu la educaţie şi apărarea sănătăţii, la resurse esenţiale ale vieţii,
la informaţie şi cunoaştere, provoacă grave crize sociale, generează
frustrări şi stârnesc nemulţumiri. Tensiunile sociale ce ameninţă stabilitatea politică şi coeziunea comunităţii sunt strâns legate de alte forme
de insecuritate ce îşi au rădăcinile în globalizare, conferind noi caracteristici conflictului. Ceea ce alimentează aceste conflicte este traficul
global de armament, implicând noi actori politici din diverse părţi ale
lumii.
În vacuumul de putere imediat anterior Războiului Rece, companii militare şi armate mercenare au început să îşi ofere serviciile unor
guverne şi corporaţii, ameninţând grav securitatea umană. Problema
aşa-numitelor rogue states derivă şi ea din globalizare. Caracteristici
ale acestui proces, precum accesul la informaţie şi la tehnologia de
comunicaţii, mobilitatea persoanelor şi a bunurilor, apariţia unor noi
pieţe ce oferă consiliere ştiinţifică şi armament, dezvoltarea tehnologiilor duale şi presiunile comerciale de acces pe o anumită piaţă, au facilitat activitatea statelor şi organizaţiilor „ticăloşite”. Această trăsătură
apare deoarece globalizarea pare a ameninţa capacitatea statelor respective de a-şi susţine puterea naţională tradiţională. Se reduce astfel
capacitatea statelor de a menţine monopolul asupra informaţiei şi folosirii forţei, accentuează permeabilitatea graniţelor şi permite actorilor
nonstatali să acumuleze necontrolat capital. Din aceste motive, procesul de globalizare pare a spori oportunităţile pentru statele „ticăloşite”
(rogue states), concomitent cu diminuarea capacităţii celor democratice de a se apăra.
(continuare în nr.3/2010)
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Forţa de Jandarmerie
Europeană – instrument
de securitate al Uniunii
Europene
COLONEL ZOLTAN BALINT*

evoia existentă la nivel internaţional, cu precădere în cadrul
structurilor de comandă din organismele internaţionale, de a
implica activ şi alte forţe cu specific militar, de genul Forţei de
Jandarmerie Europeană (JFE), derivă din lipsa experienţei componentelor militare în materia specifică a activităţii poliţieneşti.
Forţele componente ale FJE, în speţă forţele de jandarmerie cu
statut militar ale ţărilor membre, se bazează pe experienţa naţională.
Un aspect important cu privire la plusul de valoare îl reprezintă cooperarea cu celelalte structuri militare, dar şi civile, care participă la executarea misiunilor specifice. În acest sens, cooperarea internaţională a
FJE este facilitată inclusiv de cooperarea internă pe timp de pace a
structurilor de jandarmerie cu alte structuri armate şi/sau de poliţie.
Pregătirea specializată a forţelor şi capabilităţile interne ale acestora –
de tip armat şi de poliţie – reprezintă o altă diferenţiere obiectivă a forţelor de jandarmerie de alte structuri militarizate sau non-militarizate.

N
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Reperele acţionale ale structurilor de jandarmerie sunt, cu diferenţe minore, apropiate de cele ale poliţiilor civile, cu menţiunea că primele au atribuţii pe linie militară, care pot, de asemenea, facilita în
cazul apariţiilor unor crize de orice natură, transferul către normalitate. Poliţiile civile pot beneficia în acest caz de sprijinul şi experienţa
forţelor de jandarmerie cu statut militar, ce facilitează translaţia de la
faza militară la faza civilă a crizelor. Pe timpul fazelor de tranziţie, forţele de jandarmerie ştiu să evite situaţiile oscilante între pace şi război,
favorizând în acest mod accesul la starea de normalitate şi la un mediu
de securitate stabil. Jandarmeria, ca forţă de poliţie cu statut militar,
apare în acest context ca singura viabilă pentru a asigura în condiiţii
normale faza de translaţie, astfel încât să accelereze demilitarizarea şi
normalizarea zonei de criză.
În ceea ce priveşte operaţiile internaţionale de menţinere a păcii,
forţele de jandarmerie sunt considerate a fi mai bine adaptate pentru a
executa şi misiunile de tip poliţie. Spectrul larg al tipurilor de misiuni
executate permite structurilor de jandarmerie să fie prezente în situaţii
în care forţele civile de poliţie şi-au pierdut credibilitatea în rândul
populaţiei sau nu pot interveni datorită insuficienţei numerice, a pregătirii sau a metodologiilor de intervenţie unde se pune accent pe controlul mulţimilor.
Un alt argument cu privire la necesitatea forţelor de jandarmerie
în situaţii de criză se bazează şi pe avantajul că aceastea pot utiliza mijloace militare într-un context civil. Fiind organizate pe principii militare, forţele de jandarmerie pot fi rapid desfăşurate (în termen de 30 de
zile cu până la 800 de jandarmi), pot fi plasate sub comandă militară,
pot lucra într-un mediu militar şi sunt capabile să se susţină inclusiv
din punct de vedere logistic. Aceste caracteristici speciale fac ca tendinţa internaţională să prefere şi să adopte această opţiune tocmai aptitudinii acestora de a combina capacităţile pe linie de poliţie cu cele
specifice în situaţii de criză, în circumstanţe exigente şi eventual sub
comandă militară.
FJE poate executa toate tipurile de operaţii: de prevenire a conflictului, de realizare a păcii, de menţinere a păcii, de impunere a păcii, de
90

www.rft.forter.ro

Forţa de Jandarmerie Europeană –
instrument de securitate al Uniunii Europene

construire a păcii sau umanitare. Misiunile specifice pentru forţele de
jandarmerie privesc executarea misiunilor de restabilire şi menţinere a
ordinii publice, supravegherea şi consilierea unei poliţii locale în activitatea sa obişnuită, conducerea procesului de supraveghere a controlului de trafic ilicit, executarea misiunilor de poliţie de frontieră, de
protecţie apropiată, de investigaţie judiciară pentru urmărirea infractorilor şi transferul lor sub autorităţile judiciare competente.
Operaţiile de menţinere a păcii ale FJE pot fi mandatate atât de
Uniunea Europeană, cât şi de ONU, NATO, OSCE sau alte organisme
internaţionale, cu menţiunea că FJE oferă un instrument complementar în capacităţile de gestionare a crizelor civile ale UE.

Contextul european favorabil
creării Forţei de Jandarmerie
Europeană
În calitate de instrument al Uniunii Europene specializat în gestionarea crizelor, Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) se
implică activ în misiunile civile şi operaţiile militare desfăşurate la
nivel internaţional, ceea ce reprezintă o formă de aplicare a priorităţilor europene de securitate şi apărare stabilite prin intermediul Politicii
Europene de Securitate şi Apărare1.
Conform prevederilor articolului 3 din Tratatul Forţei de
Jandarmerie Europeană, încheiat la Velsen, în Olanda, la 18 octombrie
2007, FJE/EUROGENDERFOR2 „reprezintă Forţa de Poliţie
Multinaţională cu statut militar compusă dintr-un Comandament
Permanent şi Forţele desemnate de părţi ca urmare a transferului de
autoritate”. Acest tratat, semnat în Olanda de către Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Olandei şi Republica
Portugheză, a pus bazele existenţei EUROGENDERFOR.
FJE răspunde necesităţii de a efectua rapid tot spectrul de acţiuni
privind securitatea civilă, fie pe cont propriu, fie în paralel cu intervenţia militară, prin asigurarea unui instrument multinaţional şi eficient.
De asemenea, facilitează manipularea de care au nevoie forţele de polimai, 2010
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ţie pentru gestionarea situaţiilor de criză, profitând de experienţa deja
acumulată în misiunile de menţinere a păcii. Este în măsură să acţioneze independent sau în cooperare cu alte componente ale operaţiilor
de stabilizare din diverse regiuni de instabilitate de pe glob, capabilă
de a fi plasată sub comandă civilă şi militară, aptă să acţioneze specializat pentru executarea întregului spectru al misiunilor de poliţie. Forţa
de Jandarmerie Europeană este constituită din forţe de tip jandarmerie,
puse la dispoziţie de către statele membre în mod voluntar, conform
Declaraţiei de Intenţie semnată la Noordwijk, la 17 ianuarie 2004 şi a
Tratatului Forţei de Jandarmerie Europeană3.
FJE vizează o detaşare coerentă şi coordonată a forţelor de poliţie
a UE, cu un statut de poliţie militară şi puteri depline, este pusă la dispoziţia UE, dar poate fi, de asemenea, pusă şi la dispoziţia ONU,
OSCE, NATO sau altor organizaţii internaţionale sau coaliţii ad-hoc.
Astfel, ea este concepută ca un instrument poliţienesc integrat, cuprinzând astfel funcţia poliţienească de o manieră globală şi regrupând
ansamblul misiunilor care îi sunt atribuite4.
Trebuie înţeles că EUROGENDERFOR5 nu se identifică ca o
structură a Uniunii Europene, ci mai degrabă ca un instrument al
acesteia.

Diferenţele de ordin valoric
dintre Forţa de Jandarmerie
Europeană şi Forţa de Poliţie
Europeană (European Police
Force)
Principalul argument6 care adaugă plusul calitativ în favoarea FJE
este tocmai cooperarea multinaţională. Valoarea adăugată pe care FJE
o poate oferi în domeniul gestionarii crizelor internaţionale este dublă:
este un instrument adecvat pentru a acţiona într-un mediu conflictual, în special în timpul misiunilor de înlocuire, şi are capacitatea de
desfăşurare rapidă. De asemenea, există şi alte argumente:
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l este capabilă să desfăşoare rapid (în termen de 30 de zile) o
misiune de poliţie interoperabilă cu o capacitate de până la 800 de jandarmi;
l este capabilă, pe baza valorilor, aptitudinilor şi exerciţiilor
comune, să realizeze mai multe misiuni de poliţie în circumstanţe exigente şi sub comandă militară;
l activităţile de culegere şi analiză a informaţiilor sunt direcţionate pentru a oferi un răspuns eficient în combaterea activităţilor de tip
criminal;
l poate executa tot spectrul de misiuni cu privire la ordinea şi
siguranţa publică, astfel încât să accelereze demilitarizarea şi normalizarea zonei de criză;
l este capabilă şi dispusă să efectueze toate tipurile de misiuni de
poliţie, inclusiv misiunile de înlocuire şi sprijin;
l oferă condiţii pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii forţelor
FJE, între forţele FJE şi forţele de poliţie, prin programe specifice de
pregătire;
l este capabilă să fie integrată într-un organism militar de gestionare a crizelor;
l este concepută pentru a fi desfăşurată rapid datorită CIMIN şi
unităţii sale logistice;
l oferă un instrument complementar în capacităţile de gestionare
a crizelor civile ale UE;
l oferă un plus de valoare datorat experienţei în executarea tuturor tipurilor de misiuni de poliţie;
l obiectivul FJE de a avea unităţi integrate, pregătirea specializată şi statutul personalului.

Modul prin care FJE este
legată de Uniunea Europeană
FJE este legată de Uniunea Europeană în cinci moduri7:
a) este, în primul rând, o forţă aflată la dispoziţia UE;
b) este capabilă să se desfăşoare şi să devină operaţională şi prin
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pre-unităţi de poliţie organizate8, care sunt apte pentru misiuni de înlocuire şi sprijin în mod rapid;
c) capacităţile FJE se identifică cu prezentele concepte UE privind
gestionarea situaţiilor de criză (şi cu referire la conceptul de SPU –
Unităţile de Poliţie Integrate9);
d) este alcătuită în principal din aceleaşi forţe participante şi semnatare ale Actului Final de la Helsinki cu privire la gestionarea crizelor civile;
e) participante la FJE pot fi toate statele membre UE.

Misiunile şi responsabilităţile
acţionale ale FJE
De principiu, FJE10 poate executa misiuni în două domenii majore
ale operaţiilor de gestionare a crizelor: de înlocuire şi de consolidare a
forţelor de poliţie locale.
În cazul în care forţele FJE sunt dislocate în teatre de operaţii,
acestea trebuie să fie capabile să efectueze, printre altele, operaţii de
sprijin în lupta împotriva criminalităţii organizate şi, de asemenea, să
fie în măsură să protejeze participanţii din alte misiuni civile.
În toate operaţiile sale, FJE poate solicita sprijin politic din partea
administraţiilor locale şi atunci când acţionează în interesul unui organism internaţional, de la un reprezentant al organismului internaţional
care a emis mandatul. În plus, pentru a acţiona în situaţii conflictuale,
FJE are nevoie de un mandat clar şi complet, care să beneficieze de
procedurile legale proprii zonei unde se acţionează, respectiv Codurile
Penale şi de Procedură Penală11, să se bazeze pe capacităţile de aplicare a legii ale magistraţilor şi instanţelor judecătoreşti, dar şi pe modalităţile eficiente de comunicare şi informare a publicului local.
Administraţiile locale sau alţi actori din domeniu pot oferi informaţii
de sprijin în scopul asigurării unor investigaţii securizate cu privire la
criminalii de război sau alte grupuri infracţionale organizate.
Trebuie înţeles că majoritatea operaţiilor în care FJE se desfăşoară sunt misiuni de poliţie (care se execută în cadrul mandatului unor
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organisme internaţionale, gen UE, ONU, OSCE, NATO sau altă coaliţie ad-hoc), fie pe cont propriu (întrucât misiunea încredinţată este specifică numai jandarmeriei), fie împreună cu alte forţe de poliţie sau
militare. Acest lucru înseamnă că toate forţele de poliţie care doresc să
ia parte la misiune, inclusiv FJE, trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de către organismul internaţional care a emis mandatul12.
În ceea ce priveşte sprijinul necesar derulării operaţiilor specifice,
FJE prin CIMIN poate cere şi alte unităţi militare în scopul sprijinirii
operaţiilor de poliţie din domeniu sau de transport, de asistenţă medicală, de logistică etc. Contribuţia oricărei alte forţe militare co-participante la operaţiune alături de FJE finală trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de către FJE şi are nevoie de aprobarea CIMIN. Aceleaşi
condiţii sunt valabile şi în cazul participării unor forţe de poliţie cu statut civil la operaţiile internaţionale ale FJE.
FJE poate fi angajată inclusiv preventiv (în cazuri foarte bine
identificate), în absenţa unei forţe militare desfăşurată în prealabil, iar
în situaţii conflictuale poate acoperi toate aspectele unei operaţii de
gestionare civilă a crizelor. În conformitate cu dispoziţiile „Concepţiei
de Utilizare Operaţională a Forţei de Jandarmerie Europeană”, este
în măsură să intervină pe trei niveluri de intensitate, respectiv:
a) gestionarea militară a crizei13 – permite angajarea FJE în sprijinul forţelor militare pentru a desfăşura misiuni de restabilire şi menţinere a ordinii publice şi de poliţie judiciară;
b) faza de tranziţie14 (criză de intensitate medie) – în care FJE
asigură integral misiuni de restabilire a ordinii, dar şi de poliţie judiciară, permiţând în acest mod dezangajarea forţei militare;
c) faza teatrului de operaţii stabilizat15 – FJE este capabilă să îşi
execute misiunile sub autoritate civilă, să se integreze forţei de ordine
internaţionale şi să efectueze acţiuni de cooperare cu autorităţile locale; FJE poate facilita predarea responsabilităţilor către autorităţile civile şi agenţiile care participă la eforturile de cooperare, dacă este necesar.
În conformitate cu mandatul fiecărei operaţii, FJE poate efectua
un spectru larg de misiuni16 decurgând din capacităţile lor de poliţie,
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cum ar fi:
– executarea misiunilor de restabilire şi menţinere a ordinii publice;
– supravegherea şi consilierea unei poliţii locale în activitatea sa
obişnuită, inclusiv în ceea ce priveşte investigaţia judiciară;
– conducerea procesului de supraveghere a controlului de trafic
ilicit, executarea misiunilor de poliţie de frontieră şi celor de cercetare
generală;
– executarea muncii de investigaţie judiciară, acoperind sfera
depistării de acte de delincvenţă, urmărirea infractorilor şi transferul
lor sub autorităţile judiciare competente;
– protecţia populaţiei şi a bunurilor şi restabilirea ordinii în cazul
unor manifestaţii publice cu grad ridicat de risc;
– pregătirea la standarde internaţionale a ofiţerilor de poliţie locală;
– protecţia transporturilor speciale;
– asigurara protecţiei unor obictive şi instituţii importante;
– pregătirea instructorilor, în special în cadrul programelor de
cooperare.

Jandarmeria Română:
membră cu drepturi depline
a Forţei de Jandarmerie
Europeană
Jandarmeria Română, în conformitate cu competenţele stabilite
prin legea sa organică, a înţeles necesitatea de a se alinia în structurile
funcţionale la nivel european şi a demarat procedurile necesare atât în
Asociaţia Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi
Mediteraneene cu Statut Militar (FIEP), precum şi în Forţa de
Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR sau FJE17), instituţii a
căror cooperare a modernizat conceptul de comunitate a forţelor de
poliţie cu statut militar.
Jandarmeria Română a fost invitată să participe cu un ofiţer, în
calitate de observator, la primul exerciţiu de comandament organizat
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de către statul major al FJE din Vicenza, între 13-17 iunie 2005.
Exerciţiul a fost organizat în Franţa, la Saint–Astier, în acelaşi centru
unde anual sunt organizate şi desfăşurate stagiile de antrenament pentru Forţa de Poliţie Europeană, la care Jandarmeria Română participă
în calitate de coorganizatoare alături de Jandarmeria Naţională
Franceză, Garda Civilă Spaniolă şi Poliţia de Frontieră Germană.
Prin Memorandumul comun M.A.I. – M.A.E. cu tema „Iniţierea
demersurilor vizând obţinerea de către România a statutului de membru la Forţa de Jandarmerie Europeană (F.J.E.)”18 au fost aprobate o
serie de măsuri, care s-au concretizat prin semnarea de către inspectorul general al Jandarmeriei Române la Coimbra, în Portugalia, la
17 decembrie 2008, a Declaraţiei privind acordarea Statutului de
Membru FJE pentru România.
Astfel, partea română a fost de acord să subscrie tuturor documentelor aprobate anterior de către F.J.E., urmând să depună un instrument
de aderare la depozitarul tratatului privind constituirea Forţei de
Jandarmerie Europeană (Italia), îndată ce tratatul va intra în vigoare
(doar trei state din cele cinci semnatare au ratificat tratatul).
Din punct de vedere tehnic, participarea efectivă la acţiunile FJE
se circumscrie Aranjamentului tehnic privind aspectele financiare referitoare la Forţa de Jandarmerie Europene, semnat la Madrid, la 14 martie 2006 şi Aranjamentului tehnic privind aspectele financiare referitoare la operaţiile Forţei de Jandarmerie Europeană, semnat la
Amsterdam, la 15 noiembrie 2007, la care România urma să devină
parte.

Concluzii
În calitate de instrument al Uniunii Europene, Forţa de
Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR) se impune ca o forţă activă şi specializată în misiunile civile şi operaţiile militare desfăşurate la
nivel european şi internaţional, ceea ce reprezintă o formă de aplicare
a priorităţilor europene de securitate şi apărare stabilite prin interme-
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diul Politicii Europene de Securitate şi Apărare.
Un alt aspect important în sfera securităţii şi creşterii eficienţei
misiunilor UE de gestionare a crizelor, mai ales după Tratatul de la
Lisabona, îl reprezintă extinderea ariei de acţiune a misiunilor, dincolo de cele existente, de tip umanitar şi de salvare, menţinere a păcii şi
de management al crizelor, inclusiv impunere a păcii.
EUROGENDFOR răspunde necesităţii de a efectua rapid tot spectrul de acţiuni privind securitatea civilă prin asigurarea unui instrument
multinaţional şi eficient. De asemenea, facilitează manipularea de care
au nevoie forţele de poliţie pentru gestionarea situaţiilor de criză şi este
în măsură să acţioneze independent sau în cooperare cu alte componente ale operaţiilor de stabilizare din diverse regiuni de instabilitate
de pe glob.
EUROGENDFOR este capabilă de a fi plasată sub comandă civilă sau militară şi este aptă să acţioneze specializat pentru executarea
întregului spectru al misiunilor de poliţie.
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NOTE
1
„Treaty Between the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian
Republic, the Kingdom of The Netherlands and the Portuguese Republic, establishing
the European Gendarmerie Force EUROGENDFOR”.
2
„What is the EGF”, după http://www.eurogenderfor.org, ultima accesare la
04.02.2010.
3
Tematica specifică de aderare a Jandarmeriei Române la EUROGENDERFOR
– S.C.I.A.E.-I.G.J.R. şi http://www.jandarmeriaromana.ro, ultima accesare la
04.02.2010.
4
Restabilirea ordinii publice, asigurarea şi menţinerea ordinii publice, poliţie
judiciară, cercetare şi exploatare a informaţiilor etc.
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Force?”, după http://www.eurogenderfor.org, ultima accesare la 04.02.2010.
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„How is the EGF related to the European Union?”, după http://www.eurogenderfo.org, ultima accesare la 04.02.2010.
8
Pre-Organised Police Units.
9
Integrated Police Units.
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Conform „Treaty Between the Kingdom of Spain, the French Republic, the
Italian Republic, the Kingdom of The Netherlands and the Portuguese Republic, establishing the European Gendarmerie Force EUROGENDFOR”.
11
„What Kind of Support does the EGF Need in Operations?”, după
http://www.eurogenderfor.org, ultima accesare la 04.02.2010.
12
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http://www.eurogenderfor.org, ultima accesare la 04.02.2010.
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14
the transitional phase.
15
the disengagement phase.
16
„What are the Tasks the EGF can Perform?” după http://www.
eurogenderfor.org, ultima accesare la 04.02.2010.
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http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-152007-16&type=News
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„Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi
Internelor – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de aderarea României la EUROGENDFOR”.
6
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Pirateria – o nouă faţă
modernă a criminalităţii
organizate (1)
PLUTONIER-MAJOR CIPRIAN POPESCU

„Cine stăpâneşte mările, stăpâneşte comerţul; cine stăpâneşte
comerţul lumii îi stăpâneşte şi bogăţiile şi, în consecinţă, stăpâneşte
lumea întreagă“. (Sir Walter Raleigh)
maginea sângerosului lup de mare cu un ochi bandajat, un
picior de lemn şi, eventual, cu un papagal pe umăr, luptând sub
flamura neagră cu două oase încrucişate, s-a împământenit în conştiinţa colectivă drept portretul tipic al piratului.
În urmă cu cinci veacuri1, corsarii au devenit cei mai temuţi prădători ai valorilor transportate de către vasele comerciale. Una dintre
cele mai crude bande de piraţi îşi avea cartierul general pe Insula
Tortuga (Ile de la Tortue) şi în Port Royal din Jamaica (triajul comerţului naval). Fenomenul a luat amploare în această zonă, mai ales datorită plajelor izolate şi nepopulate. Corsarii aveau cam acelaşi ţel cu
toţii, acţionând în baza unui ordin dat de către o autoritate politică. Cel

I
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mai adesea, primeau porunca de a ataca orice ambarcaţiune care aparţinea inamicului. Corsarii maltezi, de pildă, operau la comanda
Cavalerilor Sfântului Ioan şi orice act de nesupunere era pedepsit cu
execuţia sau, în cel mai bun caz, cu exilul.
În urma Convenţiei de la Paris din 1854, mai multe state au căzut
de acord să suspende procedura prin care guvernele lor puteau solicita
atacarea navelor adverse. În accepţiunea populară, piraţii erau nişte
rebeli organizaţi în grupuri care operau în afara cadrului legal. Însă, în
ciuda averilor confiscate de la victimele lor, ei duceau o viaţă plină de
privaţiuni şi, în consecinţă, mureau devreme. Printre drepturile de care
beneficiau se număra şi acela de a-şi înlocui liderul prin vot democratic.
În pofida panicii pe care o semănau pretutindeni corsarii, umanitatea lor ieşea adeseori la iveală, gestul de a elibera sclavii de pe corăbiile atacate şi de a-i integra în tagma lor fiind grăitor. Era de aur a
pirateriei a coexistat cu imperialismul, forma de guvernare pe parcursul căreia vasele comerciale, doldora de produse, se intersectau pe
toate canalele de navigaţie. În strâmtori şi în apropierea danelor, securitatea flotelor era asigurată de nave de război, angajate de către statele semnatare ale acordului privitor la comerţul pe mare.
Condiţiile de trai de pe corăbii erau de-a dreptul inumane în secolul al XVII-lea. Marinarii consumau adesea alimente putrezite, în care
roiau viermii, iar după ce-şi terminau stagiul, se întorceau acasă cu
forme severe de debilitate. Doi dintre factorii direct responsabili de
viaţa mizeră a mateloţilor erau marea şi comandantul navei.
Căpeteniile ambarcaţiunilor engleze erau recunoscute în acele timpuri
pentru brutalitatea cu care-şi struneau echipajul.
O altă metodă piraterească de a pune stăpânire pe bunuri necuvenite era obţinerea unor mandate de navigaţie false. În asemenea acte,
piraţii figurau ca militari care aveau misiunea de a veghea la bunul
mers al navigaţiei. După ce aceştia trăgeau corabiile „pe dreapta“,
simulând controale de rutină, urma golirea încărcăturii din cală, operaţiune ce nu necesita mai mult de câteva ore, dată fiind şi participarea
extraordinară şi necondiţionată a echipajului păcălit. În timpul
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Revoluţiei americane, au fost consemnate cele mai multe acte de piraterie camuflate. Războiul Civil din SUA a avut şi el povestea lui, în
această privinţă piraţii sudişti au trimis în larg mai multe vase-capcană, cel mai faimos dintre ele fiind CSS Alabama. Modelul a fost copiat
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial de către Germania nazistă, Hitler ordonând prezenţa obligatorie a câtorva vase-fantomă în
Oceanele Atlantic şi Indian.
Pirateria contemporană are raţiuni politice. După dizolvarea guvernului în Somalia (1991), corsarii din apele înconjurătoare au sechestrat nave ale ONU care transportau ajutoare. Susţinătorii regimului înfrânt urmăreau să instaureze haosul şi panica, jefuind până şi pescadoarele ONU.
În zece ani, începând din 1993, numărul cazurilor de piraterie care
au avut cauze politico-administrative s-a triplat. În primul semestru al
anului 2003, au fost consemnate cele mai numeroase atacuri din istoria ultimilor 100 de ani: 234 de sechestrări, 16 morţi, 52 de răniţi, 193
de ostatici. În aceeaşi perioadă a anului 2004, au fost raportate 182 de
cazuri, dintre care 50 s-au petrecut în apele indoneziene (tot în statisticile IMB – International Maritime Bureau – din 251 de agresiuni în
2004, 70 au avut loc în zona Malacca). Piraţii moderni poartă armament de ultimă generaţie, care include, pe lângă AK-47, telefoane
mobile, GPS-uri, bărci cu motor de sute de cai-putere şi chiar aruncătoare de grenade, pentru cei „neascultători“. Au existat speculaţii potrivit cărora piraţii au intrat până şi în comunicaţiile realizate prin reţelele Inmarsat – via satelit – pentru a anticipa ruta vapoarelor.
Andrew Mwangura2, care conduce o asociaţie keniană de comerţ
maritim din Mombasa, este de părere că pirateria a ajuns să fie un mod
de viaţă pentru tinerii somalezi, care pur şi simplu nu ştiu sau nu au
cum să facă altceva: „ei nu au de ales, nu prea ştiu să facă altceva, aşa
că, dacă le pune cineva un pistol în mână şi le spune că vor face bani,
merg înainte fără nicio problemă, pentru că majoritatea nu au şcoală şi
nu înţeleg legea şi implicaţiile ei“.
„Toate atacurile de pe coasta somaleză urmăresc răpirile de echipaje pentru recompensă până când proprietarii navelor plătesc ca să-şi
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primească vaporul şi echipajul înapoi. Nu a existat caz în care armatorii să nu platească“, povesteşte unul dintre oficialii Biroului de combatere a pirateriei. În iunie 2007, de exemplu, piraţii somalezi au sechestrat un vapor danez, „Danica White”, iar recompensa care a fost plătită s-a ridicat la suma de 1,5 milioane de dolari.
Judecarea, amendarea şi condamnarea actelor de piraterie a constituit întotdeauna un subiect delicat în codurile civile. Jurisprudenţa
nu a putut încadra încă activitatea piraţilor într-o anumită specie de
infracţiuni, actul în sine petrecându-se de multe ori în afara teritoriului
de reşedinţă. Echipajele sunt şi ele mixte, compuse din persoane de
naţionalităţi diferite, astfel că aplicarea unor pedepse colective este
de-a dreptul imposibilă. În mare parte, sancţiunile se supun clauzei de
salvgardare „extra territorium jus dicenti impune non paretur“ (judecarea individului care a comis ilegalitatea în afara ţării de provenienţă se
poate solda cu impunitatea).
Potrivit experţilor3, anul 2010 va fi anul piraţilor. Datele vorbesc
de la sine, în ultimii patru ani „trendul“ pirateriei în mările de pe întreg
globul aflându-se într-o creştere constantă. Conform datelor furnizate
de International Maritime Organization (IMO), au existat 239 asalturi
în 2006, 263 în 2007, 293 în 2008 şi 406 în 2009. Anul trecut au fost
atacate 153 nave, 1 052 marinari au fost răpiţi, 68 răniţi şi 8 ucişi. De
altfel, în ultimii 25 de ani doar în apele din sud-estul Asiei au fost atacate peste 17 000 de unităţi cu o medie de 700 pe an.
„Cine stăpâneşte mările, stăpâneşte comerţul; cine stăpâneşte
comerţul lumii îi stăpâneşte şi bogăţiile, şi în consecinţă, stăpâneşte
lumea întreagă“, scria pe la 1610, Sir Walter Raleigh, mare căpitan de
marină şi corsar la ordinele Elisabetei I a Angliei.
Potrivit specialiştilor, rutele maritime reprezintă un element
deosebit al vulnerabilităţii actualului sistem politico-economic global,
tocmai pentru că marea constituie contextul ideal pentru fenomene ilicite.
Pentru a cunoaşte factorii ce au dus la această exacerbare a fenomenului de piraterie în Somalia, consider că este necesară cunoaşterea
adevăratelor realităţi ale acestui stat.
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După cum se cunoaşte, Somalia4 din punct de vedere geografic se
învecinează la nord cu Djibouti şi Golful Aden (frontiera maritimă cu
Yemenul), la est şi la sud cu Oceanul Indian şi la vest cu Kenya şi
Etiopia.
Somalia apare ca fiind „furtuna perfectă” islamic radicală5, în care
statul este în plin colaps, unde terorismul poate opera în siguranţă dincolo de orice impunere a legii şi reprezintă o societate islamică la periferia Golfului Piersic ce posedă o lungă şi nepatrulată coastă în care
tranzacţiile şi afacerile ilicite ocupă un loc predominant6.
În 1991 regimul pseudomarxist al lui Siddi Barre se prăbuşea strivit de presiunea clanurilor somaleze, a islamiştilor şi a vecinilor etiopieni. A fost, practic, singurul regim de stat funcţional al Somaliei, o
ţară formată în 1970 prin alipirea unor foste colonii italiene cu un fost
protectorat britanic. Funcţional, dar aberant ideologic, până în 1977,
Somalia a fost un aliat de nădejde al sovieticilor, care-şi instalaseră
chiar şi baze navale pe coastele Golfului Aden. După 1977, Barre şi-a
orientat brusc politica spre SUA, deoarece a descoperit că ruşii îi sponsorizau şi pe vecinii etiopieni cu care Somalia a fost dintotdeauna în
război. Din 1991 au fost aproape 20 de încercări oficiale de a restaura
ordinea în Somalia, una mai nereuşită ca alta. La ora actuală, preşedinte este Şeic Sarif Ahmed, dar titulatura este cam pompoasă. Armata sa,
vreo 5 000 de oameni, controlează câteva străzi din capitala
Mogadiscio, iar graniţele Somaliei sunt fantomatice. Bucata de
nord-vest „Somaliland” şi-a declarat de mult independenţa, dar încă nu
este recunoscută internaţional. În centru şi est, în vârful Cornului
Africii, se află Puntland, un fel de regiune autonomă, o anarhie în toată
regula. În sud-vest este Somalia „clasică”, controlată pe jumătate de
miliţiile islamiste Al-Sabab.
Celebrii piraţi somalezi operează cu precădere în Puntland, însă
există grupuri serioase şi în Somailand. Se estimează că până la jumătatea anilor ’90 în Somalia muriseră, de foame sau ucişi în lupte, peste
două milioane de oameni. Genocidul a fost tratat cu uşurinţă de comunitatea internaţională, mai ales după ce incidentul „Black Hawk
Down”, din 1993, i-a făcut pe americani să renunţe la orice interes în
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regiune. Pe fondul foametei şi a vidului de ordine, comunitatea pescarilor somalezi şi-a luat soarta în propriile mâini. „Am fost mânaţi de
foame, uitaţi-vă cât de distrusă este ţara noastră. Suntem oameni fără
oportunităţi şi fără speranţă, asta ne forţează să devenim piraţi” –
declara Abdirasid Ahmed. Astfel, în plin război civil şi fără un guvern
central, anul 1992 a devenit un punct de reper în intervenţia ONU, cu
scop umanitar (UNUSOM I), dar datorită violenţei şi dezordinii în
împărţirea ajutoarelor umanitare, în decembrie 1992 avea să fie lansată operaţiunea (UNUSOM II), fiind mobilizaţi peste 30 000 de oameni.
La început această ultimă misiune s-a bucurat de un mare succes dar
cu timpul „căştile albastre” sunt atrase în luptele dintre fracţiuni, ce a
impus retragerea în anul 1995 a tuturor forţelor ONU dislocate, lăsând
astfel loc haosului, terorismului şi pirateriei7.
Toată această scurtă istorie a fenomenului de piraterie nu face
decât să ne arate cât de periculos şi-a întins tentaculele în diversele
medii economice, financiare, politice, sociale ale societăţii, în special
asupra statelor slab dezvoltate8, având ca reper al actualelor evenimente – Somalia, un bastion în care piraţii nu au legi, nu au reguli, atacă
după bunul lor plac şi pot folosi pirateria ca o nouă formă de terorism.

Somalia – scena principală a
actualelor forme de piraterie
modernă
Pe harta lumii există mai multe puncte negre unde domneşte haosul politic şi unde pirateria a găsit un teren favorabil de dezvoltare.
Lumea shippingului se confruntă cu o criză fără precedent prin creşterea actelor de piraterie, diversificarea acestora de la răscumpărări până
la confiscarea de mijloace de luptă, în speţă tancuri în Somalia, în zona
Golfului Aden şi, ce este cel mai grav, că în astfel de incidente au de
suferit şi membrii echipajului, care riscă să-şi piardă viaţa9.
International Maritime Bureau (IMB) defineşte pirateria ca „actul
de îmbarcare pe orice navă, cu intenţia de a comite un furt sau orice
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altă crimă, şi intenţia de a utiliza forţa în completarea acestui act“10.
Fenomenul pirateriei capătă noi valenţe de la an la an. Acum pira-

Figura nr. 1
Sursa: http://wardheernews.com/Organizations/UN_Monitoring/
N1024689.pdf pag78

ţii nu mai folosesc săbiile pentru a-şi intimida victimele, ci arme letale care pot omorî întregul echipaj în numai câteva secunde. Analizând
din prisma ultimului deceniu, a actelor de piraterie, se poate observa că
atacurile împotriva navelor au înregistrat o creştere record. Potrivit
Biroului Maritim Internaţional, piraţii folosesc arme automate pentru a
opri vasele, inclusiv lansatoare de rachete şi aruncătoare de grenade.
Procedura de atac este foarte bine pusă la punct şi foarte rar piraţii dau
greş riscând să fie capturaţi de autorităţi. Singurul scop al piraţilor este
jaful, dar dacă se lovesc de ostilitatea echipajelor, nu se vor feri să-i
omoare. Mai mult de atât, dacă nu sunt mulţumiţi de ce se află pe vas,
piraţii iau ostatici şi apoi solicită recompense autorităţilor şi familiilor11. De cele mai multe ori negocierea se face în secret, iar valoarea
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răscumpărării nu se află niciodată.
Într-un articol intitulat „Pirateria din Golful Aden aduce profituri
uriaşe la Londra”12, sechestrarea navelor din largul coastei Somaliei
este o înfloritoare afacere care rulează cifre impresionante. Numai anul
trecut bandele de piraţi au primit 50 de milioane de euro pentru eliberarea a zeci de nave şi sute de membri ai echipajelor. Golful Aden13, din
Oceanul Indian, este un adevărat paradis al piraţilor, ale căror atacuri
sunt tot mai greu de respins şi de anticipat.
Potrivit rezidenţilor din Puntland, regiunea din care provine majoritatea piraţilor somalezi, atacatorii de nave au un nivel de viaţă extrem
de ridicat, în contrast strident cu restul populaţiei muritoare de foame.
„Au bani, au putere şi devin mai influenţi cu fiecare zi. Au cele mai
frumoase femei din ţară, case imense, cele mai noi maşini şi cele mai
sofisticate arme. Pirateria este, din multe puncte de vedere, o ocupaţie
acceptabilă în ochii celorlalţi cetăţeni. Iar piraţii sunt „la modă“ –
spune Abdi Farah Juha, locuitor din capitala regională Garowe.
Se estimează că un pirat „începător” poate câştiga în jur de 20 000
de dolari pe an. Este enorm pentru o ţară în care salariul mediu este de
50 de dolari pe lună14. Odată intrat în lumea piraţilor, cu puţin noroc,
un somalez este rezolvat pe viaţă. După două-trei lovituri reuşite se
adună bani de maşină, casă şi nevastă. Iar piraţii sunt uşor de recunoscut. Se îmbracă „smart”, au maşini 4×4 noi şi de obicei lasă mărunţişul atunci când fac cumpărături. „Când nu ai nimic, oamenii te dispreţuiesc. Însă când văd că ai bani, te respectă” – spune Adani, un tânăr
de 19 ani care până nu demult trăia pe străzile din oraşul Bossaso. S-a
făcut pirat şi din două lovituri a adunat 75 000 de dolari. Şi-a luat o
casă mare şi jeep, iar acum plănuieşte mişcarea următoare.
„Următoarea treabă va fi ultima. Ştiu că e foarte riscant, dar eu cred în
noroc. Dacă voi câştiga, îmi iau nevastă şi mă las de piraterie” – explica Adani pentru „Washington Times”.
Bandele de piraţi sunt extraordinar de bine organizate, având de
obicei în componenţa lor trei categorii de indivizi cu aptitudini excepţionale: foşti pescari (creierele acestor operaţiuni, pentru că sunt buni
cunoscători ai mărilor), foşti miliţieni (pentru forţa şi abilitatea cu care
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mânuiesc armele) şi experţi tehnici (care ştiu să opereze cu noile tehnologii şi echipamente ultraperformante).
Piraţii trăiesc în „nave mamă“ unde depozitează arme, alimente şi

Figura nr. 2
Sursa: http://wardheernews.com/Organizations/UN_Monitoring/N1024689.pdf pag 96

combustibil. Ei „asediază“ navele folosind şalupe rapide şi sunt înarmaţi cu puşti automate AK-47 şi chiar lansatoare de rachete, după cum
am mai menţionat anterior. De obicei, piraţii îşi tratează foarte bine
ostaticii pentru a primi răscumpărări cât mai mari. Pentru că atacurile
din Golful Aden s-au înmulţit în ultima perioadă, iar pretenţiile piraţilor sunt din ce în ce mai mari, o serie de ţări precum China, India sau
Arabia Saudită au trimis nave de război pentru a-şi apăra transporturile de petrol.
Piraţii nu sunt singurii care fac bani de pe urma sechestrărilor de
nave. Eliberarea echipajelor devine responsabilitatea unei mini-industrii de avocaţi, negociatori şi echipe de securitate. Toţi aceştia au sediul
la aproape 7 000 de kilometri distanţă, la Londra, capitala afacerilor
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industriei maritime. Persoanele-cheie din domeniu îşi desfăşoară activitatea cu cea mai mare discreţie. Printre ei se număra şi avocatul
Stephen Askins, a cărui firmă este una dintre puţinele care negociează
cu piraţii somalezi. Ei afirmau că „de obicei suntem contactaţi chiar
după aflarea veştii, iar planul pe care-l urmăm este stabilit de o întreagă echipă. Nu există o carte şi trebuie să acţionăm cu cea mai mare
atenţie. Rezolvările nu se aseamănă niciodată, dar, în final, negocierea
se poartă între un reprezentant al piraţilor şi unul al părţii vătămate“ –
a declarat Askins.
Negocierile debutează de obicei cu cereri astronomice din partea
piraţilor, care însă sunt rapid micşorate. James Wilkes, directorul companiei de risc maritim „Gray Page“ care a fost implicată în mai multe
tratative cu piraţi somalezi, spune că un astfel de incident poate însemna contact zilnic, vreme de mai multe luni, cu piraţii. O sechestrare
durează în medie două luni, până ca răscumpărarea să fie plătită.
Sumele variază între unu şi două milioane de dolari, dar stabilirea
„preţului“ final este un adevărat test de rezistenţă chiar şi pentru cei
mai abili negociatori. Răscumpărarea pentru petrolierul saudit „Sirius
Star”, sechestrat în noiembrie 2008, a fost aruncată dintr-un avion.
Însă, în mod normal aceasta se livrează pe mare, într-o cutie imensă de
lemn. După ce un echipaj şi o navă destinate livrării răscumpărării au
fost închiriate, există noi riscuri care trebuie incluse în ecuaţie – alţi
piraţi. Potrivit consultantului de risc Darren Dickson, „navigarea mării
cu o sumă exorbitantă de bani la bord nu se adresează celor slabi de
înger. Persoanele care livrează banii trebuie să-i îndepărteze pe ceilalţi
piraţi care-i atacă în timp ce transportă răscumpărarea“, a mai adaugat
Dickson. Numai anul trecut, răscumpărările plătite piraţilor s-au ridicat la aproximativ 50 milioane de dolari. Majoritatea specialiştilor sunt
de acord că pirateria somaleză funcţionează după principiile pirateriei
clasice, fiind practic o uzină de făcut bani. Există însă şi voci care susţin varianta unor legături oculte ale piraţilor cu grupări islamice radicale, cum ar fi Al-Shabab. Analistul kenian Bruno Schiemsky este convins că piraţii ajung să le plătească teroriştilor şi 50% din valoarea unei
răscumpărări. „Este o alianţă de interes, ceea ce o face extrem de fra112
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gilă. Însă, pentru moment, cele două părţi implicate văd doar valoarea
aranjamentului“, a conchis Schiemsky.

Aspecte privitoare la
colaborarea dintre
principalele organizaţii
internaţionale în combaterii
criminalităţii organizate din
Somalia

Figura nr. 3
Sursa: Raportul general privind activitatea Uniunii Europene pe anul 2009

Pirateria maritimă modernă15 reprezintă un risc asimetric distinct
la adresa securităţiii internaţionale. Este cunoscut faptul că acutizarea
fenomenului a complicat ecuaţia securităţii economice într-o perioadă
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în care economia globală a început să intre în recesiune. Îngrijorarea
statelor cu interese maritime (inclusiv a companiilor de shipping, a
companiilor de asigurări) a crescut direct proporţional cu magnitudinea succesului repurtat de piraţi, în special din perspectiva numărului
de vase capturate, a tonajului acestora şi a tipului încărcăturii.
Amploarea fenomenului a dus la introducerea pirateriei pe agendele de
discuţii ale celor mai importante organizaţii de securitate internaţională (ONU, UE, NATO).
Observând cât de complex poate fi acest proces al răpirilor şi răscumpărărilor în Somalia, am constatat că pirateria reprezintă primul
simptom al eşecului de stat care subminează ţara din 1991, ea devenind
incapabilă să-şi asigure securitatea fie pe uscat, fie pe mare. În urma
acestor jafuri şi instabilităţi, Franţa, ca stat membru al UE, încă din
anul 2007 a anunţat lansarea unei operaţiuni europene în contextul
maritim european de securitate şi apărare „Atalanta”16, operaţiune ce
sprijinea trecerea în siguranţă a navelor europene ce tranzitează Golful
Aden17. Această operaţiune navală18 lansată în anul 2008 a fost un succes prin faptul că în acel an a fost redus numărul de atacuri la 40%, iar
în anul 2009 această prporţie era mai mică de 19%. Această prevenire
a atacurilor pirateriei maritime19 în accepţiunea ministrului francez
Chantal Poiret ar fi comparată în acel vast ocean, ca şi cum ai asigura
lupta împotriva criminalităţii în Franţa cu un elicopter şi două maşini,
călătorind cu o viteză de 40 km/h. Ceea ce este de menţionat este faptul că această operaţiune a avut la bază şi un instrument juridic foarte
important, şi anume cel al pedepsei cu închisoarea20.
Discutând despre aceste începuturi firave de încropire a unui climat de securitate la nivelul întregului continent african, se cuvine de
amintit şi parteneriatul UE-Africa21, la nivelul Consiliului Afacerilor
Generale şi Relaţii Externe (CAGRE) fiind adoptată o poziţie comună
în ceea ce priveşte sprijinul operaţiunilor şi prevenirea conflictelor violente în Africa, din ianuarie 2004, şi fiind concretizată într-un Plan de
Acţiune pentru sprijinirea păcii şi securităţii în Africa (noiembrie
2004).
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Planul de Acţiune vizează capacitatea de reconstrucţie, sprijin în
domeniul planificării, dezarmarea, demobilizarea şi reintegrarea combatanţilor (DDR), reforma sectorului de securitate (SSR). În cadrul
Consiliului European din decembrie 2005 a fost lansată o Strategie a
UE pentru Africa, aceasta reprezentând documentul-cadru privind parteneriatul cu Uniunea Africană, inclusiv în domeniul PESA. Strategia
UE pentru Africa prevede printre altele: necesitatea unei abordări integrate (coordonarea instrumentelor PESA, a mijloacelor la dispoziţia
Comisiei şi a demersurilor statelor membre), în susţinerea dezvoltării
capabilităţilor africane, inclusiv a Forţei Africane în Aşteptare –
African Standby Force; asocierea statelor africane la Codul de
Conduită al exportului de armament; inserarea unor prevederi referitoare la rezoluţia ONU 1 325 şi un paragraf dedicat copiilor în conflictele armate. Parteneriatul UE-Africa s-a concretizat, de asemenea, şi
prin derularea mai multor misiuni/operaţii pe continentul african,
Congo, EUPOL RD Congo, EUSSR Guineea Bissau. Simultan, UE a
susţinut eforturile Uniunii Africane în Sudan/Darfur (UA) printr-un
pachet de mijloace financiare, logistice dar şi prin decizia de implicare într-o operaţie militară de gestionare a crizelor în Ciad şi Republica
Centrafricană. În completarea angajamentului UE pentru continentul
african, în decembrie 2007 a avut loc, la Lisabona, summit-ul dintre
UE şi Africa, unde a fost adoptată Strategia Comună UE – Africa,
2008-2010, pentru implementarea acesteia. De asemenea, teme precum întărirea arhitecturii de pace şi securitate din Africa, precum şi
capacităţile de menţinere a păcii în Africa au fost abordate cu ocazia
reuniunii de la Bruxelles din septembrie 2008 între reprezentanţii
Comitetului Politic şi de Securitate al UE şi reprezentanţii Consiliului
de Pace şi Securitate al Uniunii Africane. În cadrul reuniunii a fost
subliniată nevoia progresului în domenii specifice, îndeosebi în ceea ce
priveşte crearea Forţei Africane în aşteptare şi operaţionalizarea/certificarea acesteia prevăzută pentru anul 2010. Continentul african figurează printre priorităţile constante ale agendei PESC a UE. Se poate
aprecia că, o dată cu lansarea în 2003 a operaţiei Arthemis din R.D.
Congo, focarele rămân domeniile de acţiune predilecte ale PESA. R.D.
mai, 2010
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Congo a rămas de atunci unul din centrele de interes ale politicii UE în
Africa, unde au fost desfăşurate trei operaţii distincte. Africa constituie, de asemenea, şi una din zonele de concretizare a cooperării între UE
şi ONU, cel mai bun exemplu fiind sprijinul pentru MONUC din RD
Congo în 2003/Artemis şi 2006/EUFOR RD Congo.
(continuare în nr. 3 /2010)
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Influenţa globalizării
asupra conflictului
etnico-religios
LOCOTENENT-COLONEL DR.ILIE PENTILESCU

lângă efectele pozitive în planul integrării economice şi
politice, a răspândirii fără precedent a tehnologiilor
moderne şi a facilitării accesului la cultură şi civilizaţie, globalizarea
are şi aspecte negative ce constau, în principal, în facilitarea răspândirii, proliferării în reţele transfrontaliere şi, mai nou, chiar transcontinentale a activităţilor infracţionale dintre cele mai virulente, cu efecte
destabilizatoare atât la adresa securităţii şi stabilităţii interne a statelor,
cât şi a celor internaţionale. Cele mai importante fenomene negative
sunt: crima organizată, terorismul internaţional, extremismul etnic şi
religios.
Valorile ce sprijină existenţa grupurilor etnice se referă la cultură,
tradiţii şi cutume, limbă, religie, mod de viaţă şi o anume psihologie
comună. Toate acestea constituie fundamentul de la care se porneşte
pentru a defini identitatea oricărui grup etnic. Asemenea valori nu pot
fi nici eliminate şi nici distruse. Ele reprezintă o realitate obiectivă,
definind fiecare grup etnic şi elementele sale caracteristice. A analiza
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sistemele de valori pe care se bazează grupurile etnice este deosebit de
important, deoarece astfel pot fi cunoscute izvoarele şi însăşi evoluţia
acestora, mai ales având în vedere multitudinea conflictelor etnice în
întreaga lume, în special la zonele de interferenţă a diferitelor culturi şi
civilizaţii.
Interesele de natură etnică sunt un produs al necesităţii de a trăi
într-o zonă geografică în care grupurile etnice acceptă – ori, după caz,
neagă sau sfidează – statele în care trebuie să vieţuiască.
Modalităţile de exprimare a intereselor de natură etnică nu sunt
întotdeauna foarte clare pentru cei din afara grupurilor etnice respective. De multe ori sunt disimulate de unele revendicări, aparent legitime,
de respectare a drepturilor omului, a drepturilor minorităţilor, a autonomiei etc.
La modul general, există multe tipuri de soluţii non-violente de a
preveni şi rezolva conflictele etnice. După unii autori, aceste soluţii se
bazează pe una sau mai multe din următoarele1: asimilarea/integrarea;
schimbul de populaţie; federalizarea statelor pe criterii etnice; înlocuirea conceptului de grup etnic cu acela de cetăţenie; utilizarea statutului de autonomie pentru minorităţi; discriminarea pozitivă.
Fără îndoială, acestea nu sunt soluţii globale, dar există soluţii
pentru fiecare problemă în parte. Ele pot fi găsite şi aplicate numai în
concordanţă cu prevederile dreptului intern şi internaţional, al acordurilor şi tratatelor la care statele respective sunt părţi.
De aceea, pentru evitarea conflictelor etnice este necesar: să se
armonizeze legile interne cu dreptul internaţional referitor la drepturile omului; să se respecte, protejeze şi garanteze valorile culturale ale
grupurilor etnice; să se asigure, protejeze şi garanteze accesul la educaţie în limba maternă; să se stimuleze dialogul interetnic prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale; să se constituie centre regionale
multiculturale; să se optimizeze relaţiile interetnice prin intermediul
organizaţiilor culturale.
Deşi statul rămâne, fără discuţie, cel mai vizibil şi, deocamdată,
cel mai puternic tip de actor în arena internaţională, naţionalismul şi
naţionalitatea sunt factori culturali puternici, care determină loialitatea
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şi identitatea multora dintre oamenii lumii de azi. Mulţi dintre oameni
se percep pe ei înşişi nu ca cetăţeni ai unui anumit stat, ci ca membri
ai unui grup minoritar, activ din punct de vedere politic, cu ale cărui
obiective şi idealuri se asociază în mod firesc.
Naţionalismul – dragostea şi loialitatea faţă de naţiunea căreia un
individ îi aparţine – este considerat de mulţi autori ca una dintre cauzele declanşării războaielor2. Tendinţa unei mari majorităţi a oamenilor
de a fi loiali statelor poate deveni un catalizator al conflictelor, atunci
când populaţia acumulează un nivel ridicat de încredere în destinul
„mesianic” al naţiunii respective, consideră că puterea şi prosperitatea
naţionale sunt primordiale, acestea fiind sprijinite activ de propaganda
bazată pe mituri ce hiperbolizează forţa morală, fizică şi politică a statului respectiv şi a cetăţenilor săi. În multe cazuri, ajutaţi de o ideologie agresivă, oamenii caută şi găsesc identitatea doar prin intermediul
unui stat paternalist omniprezent.
O categorie importantă aparţinând acestora este constituită de grupurile etnopolitice, ale căror membri împărtăşesc apartenenţa comună
la o anume naţionalitate şi limbă, au aceleaşi tradiţii culturale şi întreţin legături strânse între membri. Ei se percep pe sine ca membri ai
naţionalităţii respective în primul rând, şi numai apoi ca cetăţeni ai statului respectiv.
Cunoaşterea importanţei naţionalismului etnic (adică loialitatea,
identificarea oamenilor cu anumite grupuri etnice) reduce importanţa
statului ca instituţie şi actor unitar în relaţiile internaţionale. La jumătatea deceniului trecut, din cele 190 de state ale lumii, 120 deţineau
grupuri minoritare semnificative, active din punct de vedere politic.
Globul pământesc este populat în prezent de aproximativ şase
miliarde de locuitori. Dintre aceştia circa 300 de milioane (adică 5%)
sunt membri ai unui număr estimat la 6 000 de populaţii indigene, fiecare cu o limbă şi cultură unice şi cu legături spirituale puternice, cu o
patrie ancestrală comună. În multe cazuri, populaţiile indigene au fost
cândva independente şi suverane şi-şi asigurau autosusţinerea din
punct de vedere economic3. Populaţiile indigene se consideră de multe
ori persecutate, deoarece nu li se permite o participare reală şi complemai, 2010
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tă la viaţa politică şi o reprezentare adecvată în cadrul statelor în care
trăiesc. În prezent, există o tendinţă generală de ascensiune a grupărilor naţionaliste în rândul populaţiilor indigene care luptă pentru ceea
ce ei consideră injustiţie, mizerie, prejudecăţi şi oprimare din partea
statelor naţionale ale „lumii a patra”. O mare parte din populaţia lumii
este considerată ca făcând parte, ori fiind cel puţin simpatizanţi, ai
unuia dintre cultele religioase şi a mişcărilor pe care acestea le generează.
Mişcările religioase sunt organizaţii active din punct de vedere
politic, bazate pe convingeri religioase puternice.
Principalele religii ale lumii sunt diferite între ele din punct de
vedere al doctrinelor teologice şi al credinţelor pe care le propovăduiesc. Ele diferă, de asemenea, din punct de vedere al numărului de
adepţi, al răspândirii geografice şi al gradului de angajare în eforturi
politice pe plan intern şi internaţional.
Mişcările religioase active din punct de vedere politic au tendinţa
de a considera guvernele seculare drept corupte şi ilegitime, tocmai
datorită faptului că sunt seculare, nu sunt suficient de riguroase în problemele religioase şi nu promovează valorile sociale şi morale ale religiei respective.
Sfidările induse de procesul globalizării, suprapunerea acestuia cu
tendinţele spre regionalizare şi fragmentare au generat noi tensiuni şi
factori de risc. Multiplicarea continuă a numărului de entităţi ce acţionează pe scena politică globală prin afirmarea factorilor nestatali a
condus la creşterea dificultăţilor de luare a deciziilor în politica externă şi de securitate a statelor. Acestor sfidări trebuie să li se răspundă
prin noi forme de solidaritate capabile să gestioneze un spectru larg de
tensiuni, riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, cum sunt:
tensiunile etnice, terorismul, instabilitatea politică a unor zone, reîmpărţirea unor zone de influenţă etc.
Vulnerabilităţile impuse de globalizare au creat nu numai noi
medii conflictuale, noi riscuri şi ameninţări dar şi dimensiuni inedite
din partea politicilor de securitate care presupun dezvoltarea unor
capabilităţi de gestionare a crizelor şi de derulare a operaţiunilor mul122
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tifuncţionale adaptate atât părţii vizibile a „icebergului infracţional”,
cât şi „zonei subacvatice” a acestuia4. Din această perspectivă, guvernele asigură interoperabilitatea conceptual-organizatorică şi instituţională pentru protejarea teritoriului naţional şi a valorilor supreme în statul de drept, cu accent asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor. Eforturile autorităţilor vizează identificarea şi evaluarea naturii, ariei de extindere a surselor de risc şi a consecinţelor ce pot
surveni, precum şi aplicarea unor mecanisme şi proceduri, atât de
reducere a riscurilor, cât şi de intervenţie unitară, planificată pentru
descoperirea, neutralizarea şi anihilarea faptelor sociale atunci când
ameninţările au evoluat la acest stadiu.
Analizele de vulnerabilitate bazate pe mecanisme şi proceduri de
management de risc evidenţiază faptul că, dacă din perspectiva apărării colective, nivelul de vulnerabilitate a statelor este în scădere, participarea la impunerea politicilor regionale sau multinaţionale de securitate măreşte gradul de expunere a statelor la ameninţări asimetrice.
Marile discrepanţe constatate în nivelul de dezvoltare economică,
care se accentuează tot mai mult în condiţiile unor progrese tehnologice fără precedent, accesul discriminatoriu la educaţie şi protejarea
sănătăţii, la resursele esenţiale ale vieţii, la informaţie şi cunoaştere,
provoacă grave crize sociale, generează frustrări şi stârneşte nemulţumiri. În condiţiile globalizării, crizele sociale sunt însoţite, de cele mai
multe ori, de crize de identitate, generatoare de violenţe neaşteptate.
În opinia unor analişti sociali, se apreciază că cea mai importantă
criză se referă la modul de viaţă al omului, la identitatea şi la concepţia sa privind societatea5.
Oportunităţile oferite de globalizare şi deschiderea societăţii civile au oferit o multiplicare nu numai a intereselor naţionale dar şi a celor
provocate de anumite grupuri religioase sau etnice, ce au acţionat deschis sau ocult pentru apărarea drepturilor lor împotriva unor discriminări economice şi politice.
Se poate vorbi de o adevărată explozie a crizelor de identitate conturate de acţiunile grupurilor tradiţionale – mai nou, sprijinite ferm de
diaspora etnică, sau religioase din străinătate – care au pus la grea
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încercare eforturile de guvernare. Unele state au fost puse în dificultate datorită capacităţii lor – din ce în ce mai scăzute – de a îndeplini
funcţiuni esenţiale în mod autonom, în condiţiile în care acest gen de
ameninţare le-a afectat atât modul de concepere a securităţii, cât şi
modul practic de realizare a politicii de securitate.
Se poate vorbi, în prezent, de existenţa unei corelaţii între naţionalism (conturat prin ignorarea în politicile naţionale a identităţilor
etnice diferite) şi resurecţiile religioase sau chiar decreştinarea apărută
în unele regiuni (de exemplu, populaţia româno-vlahă din nord-estul
Serbiei, ca o consecinţă involuntară a intervenţiei bisericii creştin-ortodoxe, care refuză dreptul comunităţii ortodoxe de a se manifesta religios, pentru că nu împărtăşeşte aceeaşi identitate etnică)6.
Acţiunile grupurilor etnice sau religioase au reprezentat nu numai
o sfidare la adresa autorităţilor, dar şi un pericol geopolitic major şi
mereu în actualitate dat de creşterea eterogenităţii în aproape toate statele care se confruntă cu noile dimensiuni ale migrării şi răspândirii
unor religii, precum cea creştină şi islamică. Îngrijorător este şi faptul
că antioccidentalismul musulman este în creştere şi se manifestă concomitent cu amploarea sensibilizării lumii occidentale faţă de pericolul islamic. Aceste grupuri religioase în continuă extindere, prin atragerea constantă de noi adepţi, sunt implicate în susţinerea unor cauze
politice sau finanţarea unor grupări non-profit, ale căror interese subterane pun în pericol stabilitatea economică, socială şi politică a unor
state.
Îngrijorător pentru state este faptul că mişcările religioase şi acţiunile unor grupuri etnice, ce-şi păstrează identitatea culturală în devenirea istorică, îşi concentrează atenţia pe promovarea manipulării genetice, pe invocarea unor decalaje între veniturile dintre bogaţi şi săraci,
efecte ale unei ineficiente politici guvernamentale sau bazate pe noul
curent euroasiatic.
Unii autori au considerat că o posibilă explicaţie a crizelor de
identitate ar fi influenţa şi efectele supranaţionalului asupra microregionalului, în sensul că supranaţionalitatea determină revendicări
naţionale ori regionale, ceea ce înseamnă că mondializarea va accen124
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tua procesul divizării. Un astfel de exemplu inedit, apărut în era globalizării, a fost noul tip de violenţă specific Africii de Sud şi Europei de
Est, în perioada anilor 1980-1990. Acest nou tip de conflict violent,
descris ca un război intern postmodern, de intensitate redusă, dar cu
largi implicaţii internaţionale, s-a delimitat de războiul tradiţional,
crima organizată şi acţiunile obişnuite de respectare a drepturilor omului.
Fenomenul menţionat a adus în prim-plan „politica identităţilor”
generată de sărăcie, amploarea manifestărilor violente ale criminalităţii organizate, apariţia grupărilor paramilitare şi dispariţia legitimităţii
politice, aspecte care au constituit o nouă sursă de tensiune şi îngrijorare pentru politicile de securitate adoptate de state.
Interdependenţa crescândă a societăţilor, intensificarea legăturilor
transnaţionale şi pluriapartenenţele pe care acestea le generează au dus
şi la apariţia unor tensiuni între naţionalitate şi cetăţenie. Pe de-o parte,
cea care există între caracterul de universalitate al principiilor democratice ale cetăţeniei şi relativele restricţii – în cea mai mare parte a
ţărilor – în aplicarea multora dintre aceste principii numai faţă de
naţionali şi, pe de altă parte, contradicţia dintre declaraţiile în favoarea
drepturilor omului, pe care statele democratice le folosesc adesea în
politica externă şi apărarea interesului naţional care inspiră această
politică.
În acest context, dinamicele transnaţionale impun cerinţe noi de
aplicare a idealului cetăţeniei şi conturarea unor modalităţi democratice de organizare socială şi politică, de cooperare între state, care să
permită o protecţie a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale indivizilor.
Globalizarea nu a diminuat rolul statului naţional în gestionarea
economico-socială, ci i-a accentuat importanţa şi flexibilitatea în adoptarea unor soluţii de rezolvare a crizelor de identitate în spaţiul naţional, unde au fost facilitate relaţiile de apropiere dintre oameni, diminuate sau anulate separările etnice sau de altă natură, cu luarea în consideraţie a liantului oferit atât de folosirea unei limbi comune, dar şi a
apartenenţei la aceeaşi religie.
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Statele naţionale îşi pierd uneori din putere şi suveranitate prin
eforturile de creare la nivel regional a unor unităţi multietnice superioare, pentru controlul căreia se promovează o putere mondializată
bazată pe agenţiile de aplicare a legii.
Instrumente foarte puternice pentru impunerea şi păstrarea acestei
puteri în lume sunt informatica şi mediile de informare. Prin intermediul acestora, informaţiile sunt adunate din lumea întreagă şi oferite
lumii întregi. Întreaga omenire devine o vecinătate, o piaţă care poate
să fie controlată şi condusă într-un mod nevăzut.
Adepţii fundamentalismului islamic argumentează că multe dintre
realităţile sociale, exportate de civilizaţia occidentală prin intermediul
globalizării, nu pot fi acceptate de civilizaţia islamică, reprezentând
doar o provocare pentru degradarea acesteia, urmărindu-se prin aceasta dominaţia unei singure civilizaţii asupra celorlalte, adică a versiunii
moderne a occidentalismului.
Islamul, ca religie a lumii cu cea mai mare creştere a numărului de
adepţi, este facilitată de globalizare, chiar dacă în centrul dezbaterii
actuale se află ideea că se opune procesului globalizării. În accepţiunea noastră, Islamul nu este o religie care se opune sensului original al
globalizării sau modernităţii, ci occidentalizării: „Deşi occidentalizarea unei societăţi este condamnată, totuşi modernizarea acesteia nu.
Sunt acceptate ştiinţele şi tehnologia, însă acestea trebuie să se subordoneze credinţei şi valorilor islamice pentru a proteja societatea
musulmană de occidentalizare şi laicizare”7.
De asemenea, datorită migraţiei globale, această religie câştigă
adepţi şi pe continentul european şi american, o provocare la adresa
iluminismului fiind reprezentată de corelaţia dintre expansiunea victorioasă a fenomenului globalizării şi intensificarea practicii religiei islamice, cât şi a migraţiei unui însemnat număr de musulmani în state
non-musulmane.
Totuşi, nici teoriile inspirate de liberalism, nici cele inspirate de
marxism, copii renegaţi ai iluminismului, nu au prezis corelaţia dintre
globalizare şi magnitudinea renaşterii Islamului militant. Deşi este
dificil de acceptat, pentru progresiştii ancoraţi în cultura occidentală,
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mişcările sociale islamice au devenit, la nivel global, naţional şi local,
expresia cea mai activă a naţionalismului antiimperialist. Prin faptul că
au devenit un stindard al mişcărilor naţionale antiimperialiste, identificate de Wallerstein ca mişcări etno-naţionaliste „împotriva sistemului”, acestea s-au substituit, aproape în totalitate, mişcărilor laice naţionaliste şi de stânga, adoptând rolul de forţă motrice a rezistenţei împotriva dominaţiei globale, reale şi imaginate, a Occidentului în domeniul politic, economic şi cultural.
Guvernarea seculară, toleranţa şi individualismul Occidentului
sunt realităţi sociale repudiate de fundamentaliştii islamici. Cultura
materialistă a Occidentului este văzută ca fiind superficială şi lipsită de
Dumnezeu, toleranţa acesteia faţă de democraţie, drepturile omului,
egalitatea între sexe şi libertatea sexuală fiind considerate erezii, în
comparaţie cu tradiţiile islamice. De asemenea, cultura maselor şi
mediatizarea excesivă reprezintă apostazii impulsionând provocarea
identităţii prin renaşterea religioasă, în scopul limitării impactului globalizării şi anihilării provocărilor economice, politice şi culturale asupra civilizaţiei islamice.
În epoca globalizării şi postmodernismului, musulmanii se confruntă deseori cu umilinţa, dispreţul, lipsa demnităţii şi a recunoaşterii
din partea Occidentului, aflându-se în postura deviantă de „ceilalţi”.
Printre factorii care au amplificat resentimentele civilizaţiei islamice
faţă de Occident şi implicit resurgenţa fundamentalismului religios se
numără dominaţia politico-economică, totalitarismul politic din statele
de origine, respingerea secularismului democratic, liberalismului sau
socialismului, eşecul societăţii de a ţine pasul cu modernizarea tehnologică accelerată, izolarea şi denigrarea culturală. Declinul economic,
înfrângerea militară şi colonizarea statelor musulmane de către statele
occidentale au limitat dezvoltarea politică şi culturală a statelor islamice, puternic marcate de limitele modernităţii, conservatorismului religios şi adversitatea faţă de Occident.
Nu există o explicaţie unitară pentru „declinul” civilizaţiei islamice, mai bine zis, eşecul de a ţine pasul cu modernismul şi democraţia
occidentală şi pentru ascensiunea fundamentalismului islamic, fiind
mai, 2010

127

Teatre de operaţii

necesară studierea interacţiunii complexe a factorilor economici, politici şi culturali.
Epoca post-Război Rece – în ciuda trendului de vertiginoasă dezvoltare economică şi de ofensivă a democraţiei – nu a impus eliminarea soluţionării militare de diversele dispute din pieţele locale; eforturi
notabile în această direcţie însă s-au consemnat.
Totuşi, în unele spaţii, remodelările geopolitice au deschis adevărate „Cutii ale Pandorei”, care până atunci fuseseră îngrădite şi ţinute
sub control de către cele două superputeri, în cadrul ordinii mondiale
bipolare8. Cea mai mare parte a „noilor conflicte”, care au fost şi continuă să fie conflictele interstatale, au izbucnit în regiuni în care slăbiciunea guvernelor statelor a devenit mai accentuată într-un cadru de
securitate nou.
Lumea a devenit, într-o oarecare măsură, mai nesigură, iar popoarele, grupurile etnice şi guvernele urmăresc scopuri şi obiective mai
complexe decât înainte. Liniile de despărţire şi frontierele dintre acţiunile guvernelor, forţelor militare şi populaţiei civile, sectorului public
şi celui privat au devenit mult mai estompate şi neclare.
Pe de altă parte, asistăm la apariţia unei noi generaţii de combatanţi, entităţile sub-statale, grupurile non-naţionale şi transnaţionale, a
căror identitate este fundamentată pe o bază comună, ca de exemplu
ideologia, apartenenţa tribală, cultura, etnicitatea, religia, geografia,
activităţile economice ilegale, sau pe o combinaţie a unora sau a tuturor acestor factori. Aceste entităţi au devenit mai violente şi vizează să
modifice echilibrul intern al forţelor pentru a-şi promova propriile
interese. Exacerbat până la extrem, un asemenea conflict ar tinde spre
fragmentarea structurilor statale şi ale societăţii şi ar împinge într-o
stare de instabilitate multe zone şi regiuni, inducând o creştere a violenţei în cadrul sistemului internaţional.
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LOCOTENENT BOGDAN RĂDULESCU

The new challenges in the security area necessitate a complex approach therefore the effectiveness of our security strategy depends on the congruent co-operation of
all State institutions and authorities, in accordance with their responsibilities. Because
of the fact that we live in a dynamically changing world, the defence system, responsible for preventing and protecting against any threats of military and political nature, will have to be modified according to the evolving determinants of the national
security environment. The speed and intensity of this process will depend on the will
and capability of each partner country to engage in this broad agenda. Shared values, strong democratic institutions and a common understanding of the need to institutionalise respect for human rights will open the way for closer and more open dialogue on the peacekeeping operations. This approach aims at clearly identified steps
towards democratisation to be paralleled at each stage by gradual resumption of dialogue.

toate că principalele instituţii şi organizaţii internaţionale de securitate trec printr-o perioadă caracterizată de
nevoia de restructurare, importanţa existenţei şi activităţii lor pentru
stabilitatea şi securitatea lumii nu a scăzut. Putem afirma că, dacă va fi
îndeplinită condiţia adaptării eficiente la caracteristicile mediului de
securitate – ceea ce presupune crearea unor noi doctrine, metode şi

Cu
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instrumente de luptă împotriva pericolelor şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale, zonale, regionale şi globale –, în perioada următoare, statutul şi rolul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale se va
consolida.
Multiplicarea continuă a numărului de entităţi ce acţionează pe
scena globală prin afirmarea actorilor nonstatali conduce la creşterea
complexităţii procesului de luare a deciziilor în politica externă şi de
securitate a statelor. Acestor sfidări trebuie să li se răspundă prin forme
noi de solidaritate, capabile să gestioneze un spectru larg de tensiuni şi
riscuri şi o gamă variată de manifestare a acestora, cum sunt: tensiunile etnice; traficul de droguri, substanţe radioactive şi fiinţe umane; criminalitatea organizată; instabilitatea politică a unor zone; reîmpărţirea
unor zone de influenţă şi altele.
Nivelul naţional al securităţii este, probabil, cel mai uzitat în definirea securităţii. Statul-naţiune este actorul care îşi asumă, de obicei,
rolul de garant al securităţii individului, grupului şi, uneori, chiar al
securităţii regionale. În schimb, securitatea statului este definită prin
totalitatea condiţiilor politice, economice, sociale, militare şi ecologice necesare garantării suveranităţii, independenţei şi promovării intereselor naţionale. Dacă vom conveni asupra naturii acestor condiţii,
este evident faptul că atât ameninţările la adresa securităţii naţionale,
cât şi soluţiile de contracarare sunt de aceeaşi natură. Este evident că
analiza securităţii, la toate nivelurile sale, este legată de conceptele de
bază ale psihologiei şi sociologiei.
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. Potenţialitatea unui atac din partea unui grup criminal transnaţional care posedă astfel de armament creşte o dată cu sporirea permeabilităţii graniţelor şi cu dezvoltarea tehnologiei specifice. În acelaşi context, cyber-terorismul reprezintă un risc ce preocupă comunitatea internaţională, în condiţiile în care grupările teroriste îşi pot centra
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acţiunile asupra sistemelor în reţea ale ţărilor şi organizaţiilor internaţionale.
Tensiunile sociale ce ameninţă stabilitatea politică şi coeziunea
comunităţii sunt strâns legate de alte forme de insecuritate ce îşi au
rădăcinile în globalizare.
Globalizarea insecurităţii este accentuată şi de existenţa statelor
eşuate („failed states”). Sărăcia, lipsa stabilităţii economice şi incapacitatea de a furniza bunăstare socială şi securitate în acest tip de state,
pot crea condiţii favorabile revoltelor şi mişcărilor transnaţionale de
insurgenţă. Mai mult, statele eşuate pot găzdui grupări şi activităţi teroriste şi reprezintă adesea sursa crizei refugiaţilor, extremismului religios şi politic, degradării mediului şi acţiunii organizaţiilor criminale.
Problema resurselor şi a competiţiei pentru resurse reprezintă un
alt aspect important al globalizării insecurităţii. Interdependenţele dintre resurse, pe de o parte, şi dezvoltare, prosperitate, putere, pe de altă
parte, au modelat decisiv evoluţia politică a lumii. Revoluţia industrială a adus în atenţie ideea, promovată în zonele în care resursele erau
vitale, că acestea, îndeosebi cele naturale, se găsesc acolo unde „nu trebuie” şi în posesia „celor care nu le merită”. Pe măsura „aşezării” geografiei politice a lumii în cadrul unor graniţe mai mult ori mai puţin
recunoscute, dar a căror nerespectare provoacă reacţii beligerante,
această idee a căpătat o mai mare amploare. Din aceste motive, este
evident că cea mai puternică motivaţie pentru război este achiziţia,
accesul ori controlul resurselor critice.
Caracterul transnaţional al forţelor economice, tehnologiei informaţionale şi migraţiei reduce capacitatea statului de a gestiona problemele politice, economice, sociale şi de orice altă natură apărute în interiorul graniţelor sale. Mai mult, mecanismele administrative ale statului modern sunt transformate rapid în reţele ce interconectează administraţia publică de pretutindeni. Aceasta are implicaţii importante pentru gestionarea politicilor destinate contracarării insecurităţii. Transformarea transnaţională şi internaţională a aparatului de stat creează
tensiuni şi contradicţii între, pe de o parte, conceptul clasic de „stat
modern”, cu accent pe responsabilităţile sale interne, în special în
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domeniul social, şi, pe de altă parte, imperativele economice ale pieţei
globale. Rezultatul constă într-o criză de autoritate născută din incapacitatea crescândă a statului de a răspunde nevoilor sociale interne.
Mare parte a democraţiilor dezvoltate sunt capabile să le realizeze, însă este nevoie de o abordare holistică referitoare la relaţiile existente între, pe de o parte, diversele instrumente nonmilitare – precum
programele instituţiilor financiare, programele bilaterale pentru promovarea democraţiei sau activităţile organizaţiilor nonguvernamentale
– şi, pe de altă parte, instrumentele militare, precum operaţiile de pace.
În ceea ce priveşte ţările cărora li se adresează astfel de instrumente,
guvernele lor pot contracara globalizarea insecurităţii prin implementarea unor politici referitoare la întărirea domniei legii, promovarea
educaţiei, lupta împotriva corupţiei, combaterea marginalizării, accentuarea acelor elemente care ajută la dezvoltarea culturii politice şi de
securitate, întărirea relaţiilor cu ţările vecine etc. Adaptarea acestora la
noile condiţii ale mediului de securitate depinde, în ultimă instanţă, de
puterea, voinţa de asumare a responsabilităţii, flexibilitatea şi transparenţa instituţiilor naţionale şi internaţionale, dar şi de cultura organizaţională şi capacitatea liderilor de a pregăti atât instituţiile, cât şi cultura pentru o nouă eră.
Durabilitatea exprimă persistenţa peste timp a modelelor de comportament, ce reflectă conformarea rutinizată la regulile organizaţiei, iar
eficienţa se referă la comportamentul actorilor ghidaţi de regulile şi normele acesteia. Aceste două criterii operaţionalizează importanţa instituţională a organizaţiei; în fapt, fiind vorba, pe de o parte, despre capacitatea organizaţiei de a rezista în faţa provocărilor externe, iar pe de altă
parte, despre gradul de respectare a regulilor şi normelor de către membrii săi. Din punctul de vedere al teoriei aplicate în analiza organizaţiilor internaţionale, realismul şi neorealismul nu acordă importanţă existenţei organizaţiilor internaţionale de securitate, acestea fiind considerate doar modalităţi de camuflare a intereselor statelor sau forumuri
necesare obţinerii acordului asupra anumitor aspecte de securitate al
statelor mai slabe. De asemenea, se consideră că organizaţiile internaţionale nu au nicio influenţă asupra comportamentului marilor puteri,
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acestea din urmă preferând acţiunea unilaterală. Din perspectiva
neorealistă, există un singur tip de organizaţie, anume alianţa, fiind respins tocmai criteriul eficienţei organizaţiilor internaţionale.
În sistemul internaţional, organizaţiile de securitate pot fi considerate comunităţi de securitate. Acest concept a fost dezvoltat în anul
1957 de către Karl Deutsch, care l-a definit drept „un grup ce a devenit integrat, dobândind un simţ al comunităţii însoţit de practici instituţionale informale, suficient de puternice pentru a asigura activitatea
paşnică a membrilor grupului pe o perioadă de timp lungă” .
„Între un aranjament informal de securitate şi o comunitate de
securitate bine structurată pot exista mai multe categorii de forme de
cooperare, în funcţie de gradul de integrare socială şi instituţională al
statelor membre: sistemele de alianţe opuse, de tipul celor existente în
cursul Războiului Rece, formele de securitate colectivă, parteneriatul
de securitate regională, comunităţile de securitate cu un grad slab de
integrare şi comunităţile de securitate puternic integrate” .
Specialiştii în domeniul politic susţin că, în secolul XXI, globalizarea va fi dominanta conţinutului şi evoluţiei relaţiilor internaţionale.
În consecinţă, impactul asupra securităţii internaţionale va fi determinat de efectele (pozitive şi negative) ale globalizării, care vor fi optimizate şi de reacţia generală a statelor. Aşadar, rezultă cu multă relevanţă legătura biunivocă dintre securitatea internaţională (ca parte) şi
globalizare (ca întreg). Concret, se regăseşte prin aceea că toate dimensiunile globalizării trebuie exprimate în politicile şi strategiile de securitate internaţională. În felul acesta, realizarea securităţii internaţionale se face nu numai faţă de provocări şi sfidări, ci şi în spiritul concepţiei de globalizare. Altfel spus, ingredientele securităţii internaţionale
(pacea, stabilitatea, colaborarea, încrederea etc.) preced aplicarea
modelului de globalizare, iar securitatea internaţională devine premisa
globalizării. Elementul care joacă rolul de liant în relaţia biunivocă
analizată îl reprezintă integrarea succesivă, pe care securitatea internaţională o pregăteşte, iar globalizarea o formalizează.
În aceste condiţii este nevoie de un mediu de securitate comun,
bazat pe dezvoltare durabilă, cooperare largă interstatală şi realizarea
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unităţii în diversitate, în care entitatea să participe mai mult la progresul umanităţii. Toate aceste prerogative definesc securitatea colectivă,
privită ca solidaritate internaţională (pe un anumit areal), în care globalizarea nu este percepută ca o hegemonie a cuiva, ci ca o conjugare
şi concentrare a energiilor şi resurselor comune pentru extinderea ei.
Dar, dacă avem în vedere că ameninţările globale provin de la entităţi
generalizate cu potenţialitate conflictuală, cum ar fi bunăoară foşti parteneri sau aliaţi, concurenţi, adversari, renegaţi, cu frecvente stări de
necesitate, care se pot manifesta în reţea, credem că am adus argumentul principal că numai securitatea colectivă nu este de ajuns. Ea trebuie extinsă în condiţiile în care globalizarea presupune pentru state pierderea a o parte din atribuţiile fundamentale (suveranitatea, planificarea, dezvoltarea), iar ameninţările provin mai frecvent de la actori nonstatali, dar suprastatali/supranaţionali. Ca finalitate a acestei extinderi
a securităţii colective apare securitatea prin cooperare, apreciată
deopotrivă ca o consecinţă şi posibilă soluţie împotriva ameninţărilor
globale. Unul dintre rezultatele finale ale securităţii prin cooperare îl
va constitui schimbarea globală, ce înseamnă, de fapt, realizarea stabilităţii lumii şi a structurilor ei privite drept componente fundamentale,
bazată atât pe echilibrul de putere, cât şi pe legitimitate. În practică,
vom regăsi extinderea sistemelor securităţii colective către sisteme mai
cuprinzătoare şi integratoare de securitate.
În contextul marilor prefaceri geo-politice, economice şi sociale
cu care se confruntă în prezent comunitatea internaţională, crima organizată a căpătat noi valenţe, extinzându-şi aria de cuprindere şi sfera de
activitate la cote alarmante, motiv de îngrijorare pentru majoritatea statelor lumii şi în mod deosebit pentru cele ale căror economii se află în
proces de tranziţie, dată fiind vulnerabilitatea sistemelor legislative şi
fragilitatea instituţiilor democratice din aceste ţări. Structurile crimei
organizate s-au dovedit a fi mult mai mobile decât cele ale economiei
formale, exemplul ţărilor din Europa Centrală şi de Est fiind concludent în acest sens.
Prin activitatea lor, organizaţiile criminale transnaţionale ameninţă suveranitatea naţională şi autoritatea statelor, valorile democratice şi
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instituţiile publice, economiile naţionale, procesele de democratizare
din ţările eliberate de sub regimurile totalitare. Aceste organizaţii sunt
flexibile, sofisticate, uşor adaptabile şi acţionează după strategia companiilor multinaţionale, extinzându-şi permanent alianţele şi acordurile în scopul obţinerii unui acces mai larg la “know-how”, la noile tehnologii şi la mijloacele tehnice performante, care să le asigure o cât
mai bună protecţie faţă de autorităţi. Un teritoriu mai mare pentru
crima organizată înseamnă automat şi realizarea unor profituri mai
mari pentru economia acesteia, şi implicit posibilităţi mai mari în a
”cumpăra” bunăvoinţa funcţionarilor statului, ascunderea produsului
ilicit şi spălarea veniturilor.
Tot mai multe strategii şi planuri pentru prevenirea şi contracararea acestora prevăd măsuri de cooperare care transcend graniţele
naţionale, în condiţiile în care statele democratice au ajuns la concluzia că securitatea fiecăruia depinde de securitatea tuturor celorlalţi,
într-o lume interdependentă, care are de protejat şi apărat o serie de
valori, principii şi interese fundamentale, comune.
Riscurile şi ameninţările prezentului nu mai privesc doar ecuaţia
echilibrelor puterii, aplicându-se unui sistem internaţional dinamic şi
flexibil, în plină transformare. Scopurile analitice ale cercetărilor şi
eforturilor în direcţia identificării şi cunoaşterii acestora privesc acum
diferenţierea tipurilor de interacţiuni la nivelul sectoarelor militar,
politic, societal, economic şi de mediu, la aceste paliere referenţiale
clasice adăugându-se sau propunându-se să fie adăugate alte direcţii de
investigaţie şi delimitare metodologică. Aceste demersuri urmăresc,
deopotrivă, atât securizarea unor vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări,
într-un proces multidimensional de construcţie socială în care implicarea publică (contribuţia societăţii civile) se amplifică progresiv, cât şi
rezolvarea problemelor complexelor de securitate regionale şi subregionale, prin conştientizarea necesităţilor de acţiune şi intervenţie
colectivă .
Astfel, se poate aprecia că, pe măsură ce riscurile şi ameninţările
tind să se globalizeze, pe măsură ce vectorii propagatori ai unor ame136
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ninţări (crima organizată şi reţelele teroriste) se structurează şi îşi uniformizează tehnicile şi procedeele de acţiune ilegală, devine tot mai
pregnant efectul de conştientizare a necesităţii unor forme de identificare, analiză, prevenire şi acţiune concertată de contracarare, într-un
mediu de securitate flexibil, caracterizat de cooperare, schimb de
informaţii şi interoperabilitate la diverse niveluri instituţionale, efect şi
necesitate a globalizării.
Deşi multă vreme, în epoca modernă, factorul etnic şi cel religios
nu au fost consideraţi adevărate probleme ale securităţii naţionale, la
momentul în care s-a constatat că aveau potenţial de a inflama o stare
de tensiune sau conflict între state, modul de abordare a acestor factori
a fost reconsiderat, iar acest lucru se întâmplă încă de la sfârşitul anilor ‘70, din cauză că apariţia religiei ca trăsătură majoră a unui conflict
a fost total neaşteptată atât de către mediul academic, cât şi de factorii
decizionali.
Aparţinând dimensiunii culturale a securităţii, factorii etnic şi religios capătă o importanţă majoră în analiza de securitate, spaţiul de
manifestare al securităţii culturale situându-se la nivelul interrelaţionării securităţii individuale cu securitatea naţională, în sensul că indivizii
sau grupurile substatale, în cazul nostru – grupurile etnice sau religioase, pot deveni o problemă de securitate naţională, comportamentul
acestora degenerând spre acţiuni teroriste, separatiste, revoluţionare
etc.
Astăzi, securitatea este abordată din perspective alternative: riscurile economice, de mediu, cele privind sănătatea, ca şi relaţia dintre
securitatea individuală şi cea a comunităţii au aprins dezbaterile asupra
conceptului de securitate. Susţinătorii acestor noi abordări argumentează că statul nu mai poate întotdeauna furniza securitate cetăţenilor
săi şi, mai mult, îşi poate pune chiar în pericol proprii cetăţeni. În acest
sens, suntem de părere că relaţiile de putere create în interiorul statului, dar şi cele create în exterior, ne pot conduce către considerarea
unui caracter mai extins al conceptului, permiţându-ne noi căi de abordare, şi anume conturând ideea că securitatea poate fi considerată drept
„construcţie socială” .
mai, 2010
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Aşa cum sublinia Thomas Eriksen , datorită ultimelor evoluţii pe
scena internaţională, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea proceselor de globalizare, s-a observat faptul că etnia şi naţionalismul par
incompatibile cu timpurile moderne, şi vor dispărea treptat, pe măsură
ce construcţia „satului global” devine din ce în ce mai concretă.
Văzută drept o caracteristică a mediului internaţional de securitate, creşterea numărului de conflicte cu natură etnico-religioasă din
ultimele decenii a dus la o abordare mai atentă a acestui domeniu.
Desfăşurarea unor astfel de conflicte a dus la însuşirea de către comunitatea internaţională a unor „lecţii învăţate”, ceea ce a permis dezvoltarea unor strategii care să aibă ca obiect rezolvarea conflictelor existente, dar şi îndepărtarea cauzelor ce duc la apariţia stărilor de instabilitate de origine culturală. În acest sens, se derulează iniţiative în
ceea ce priveşte identitatea culturală a grupurilor etnice şi religioase,
la nivel regional şi internaţional, prin împărtăşirea valorilor comune,
pentru a se forma o bază solidă care să ajute la construirea unei culturi a toleranţei, atât de necesară promovării unui climat de stabilitate.
Dimensiunea politică a securităţii este influenţată de migraţie şi
prin aceea că nu numai conflictele politice determină apariţia unor fluxuri de refugiaţi, ci şi refugiaţii creează conflicte politice. Pe de o
parte, prin recunoaşterea statutului de refugiat unor persoane, ţara de
destinaţie admite faptul că ţara de origine are un regim politic ce practică persecuţia şi opresiunea, rezultând tensiuni între cei doi actori. Pe
de altă parte, în ţările de destinaţie, refugiaţii pot crea probleme de
securitate prin angajarea în mişcări de opoziţie la adresa guvernelor
ţărilor de origine sau chiar în reţele teroriste transnaţionale.
Este evident că, din această perspectivă, se pot face corelaţii între
dimensiunea militară a securităţii şi migraţia internaţională, tot în termeni de refugiaţi şi azilanţi. Implicaţiile migraţiei asupra dimensiunii
politice pot deveni cu uşurinţă efecte ale acesteia asupra dimensiunii
militare a securităţii, tensiunile dintre ţara de origine şi cea de destinaţie, precum şi acţiunile reţelelor teroriste putând căpăta caracteristici
militare pregnante.
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De asemenea, conflictele armate constituie o cauză majoră a apariţiei fluxurilor de refugiaţi, în special, dar şi de azilanţi. În acelaşi
timp, poate fi indusă şi migraţia forţată cu scopul de a slăbi resursele
umane ale părţilor implicate în respectivul conflict armat. Toate dimensiunile securităţii sunt interrelaţionate şi, de aceea, impactul migraţiei internaţionale asupra lor, dar şi influenţa acestora asupra fenomenului menţionat nu se pot analiza separat, ci în corelaţie.
Edificarea unei noi arhitecturi de securitate, la baza căreia se află
încrederea şi cooperarea internaţională, democraţia şi economia performantă, asigurarea şi respectarea drepturilor omului, concomitent cu
promovarea şi afirmarea valorilor naţionale, nu este un proces utopic,
aflat în sfera virtualului, ci se dovedeşte a fi unul perfect viabil şi realizabil, dar care solicită aranjamente şi demersuri politice specifice,
angajarea unor importante resurse economice şi financiare, într-o
perioadă de timp mult mai lungă decât se preconiza iniţial. De aici
rezultă că este nevoie de timp, chiar de foarte mult timp, pentru a se
pune în operă şi consolida o arhitectură de securitate viabilă.
Diversificarea şi amplificarea ameninţărilor şi provocărilor la
adresa securităţii evidenţiază faptul că doar cooperarea dintre statele
europene nu este suficientă. În aceste condiţii, relaţia transatlantică s-a
dovedit a fi de neînlocuit, în ciuda divergenţelor dintre Europa şi
America, apărute pe timpul intervenţiei din Irak. Prin dialog şi cooperare acestea au fost depăşite, obţinându-se progrese substanţiale în
ceea ce priveşte implementarea politicii de securitate şi apărare, atât la
nivel regional, cât şi la nivel global. Consecventă obiectivelor sale, UE
a dezvoltat Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA).
Evenimentele politice majore recente, declanşarea „războiului
împotriva terorismului”, constituirea Consiliului NATO-Rusia, lărgirea organizaţiilor internaţionale de securitate (NATO – cele şapte state,
printre care şi România, UE – prin primirea celor 10 state şi din 2007
şi aderarea României şi Bulgariei), reconfirmarea opţiunilor Ucrainei
de aderare la Alianţa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană, după
alegerile din 2005, demonstrează dinamismul fără precedent al mediului actual de securitate.
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Riscurile şi ameninţările clasice la adresa securităţii europene se
menţin la nivel minim, de actualitate rămânând cele asimetrice, respectiv: fenomenul terorist, sub toate formele sale de manifestare (Madrid,
Cecenia, Moscova, Osetia de Nord, Irlanda de Nord).
Riscurile proliferării fenomenului terorist în statele europene tind
să se amplifice, mai ales în acele ţări în care există instabilitate politică şi în rândul cărora se constată apariţia unor lideri sau grupări cu atitudini din ce în ce mai radicale sau de tip nedemocratic. Terorismul
islamic continuă să se adapteze la noile condiţii, în care riposta internaţională şi-a demonstrat fermitatea (Kosovo, Bosnia-Herţegovina),
prin renunţarea la structurile ierarhic-verticale şi înlocuirea lor cu celule /structuri regionale independente, dar care invocă o ideologie comună; crima organizată transnaţională, în care frauda bancară, corupţia,
migraţia ilegală şi traficul de armament şi droguri devin dominante;
existenţa statelor şi zonelor prost guvernante, care facilitează proliferarea şi manifestarea ameninţărilor asimetrice (Cecenia, BosniaHerţegovina, Kosovo).
Se evidenţiază 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. Riscurile şi
ameninţările asimetrice se amplifică în intensitate şi ca arie de manifestare, iar prevenirea şi contracararea acestora va constitui în continuare o prioritate absolută, atât pentru statele democratice, cât şi pentru organizaţiile internaţionale de securitate.
Dacă în trecut terorismul era în general menţinut mai mult sau mai
puţin sub control, în secolul al XX-lea el a suferit, treptat, un proces de
internaţionalizare, favorizat fiind de explozia informaţională, de mijloacele oferite de cuceririle ştiinţei şi tehnologiilor noi, cât şi de sprijinul direct sau indirect al unor state interesate.
Pe măsura trecerii în secolul al XXI-lea, s-au putut constata efecte tot mai primejdioase ale terorismului, alimentat mai ales de fundamentalismul islamic şi de conflictul menţinut între palestinieni şi ţările arabe care-i susţin, pe de o parte, şi statul Israel, sprijinit de SUA şi
toate ţările democrate, pe de altă parte.
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Problema este însă foarte dificilă, căci nu este vorba de a deschide unul sau mai multe fronturi împotriva unor state vinovate, ci de
necesitatea depistării unei reţele planetare de cuiburi teroriste (depozite de arme, locuri de antrenament, centre de informare, depozite bancare, unităţi economice etc.), ce formează o vastă şi complexă structură multinaţională care trebuie anihilată. La acestea se adaugă caracterul clandestin şi conspirativ al structurilor teroriste.
Interesele şi obiectivele de securitate ale statelor europene nu sunt
însă generatoare de stări conflictuale, mediul de securitate fiind influenţat pozitiv de procesele de integrare europeană şi euroatlantică, de
extinderea comunităţii statelor care împărtăşesc şi promovează valorile democraţiei şi economiei de piaţă, de adâncirea colaborării regionale. Totuşi, există fenomene de instabilitate şi criză la nivel subregional
şi tendinţe de fragmentare, marginalizare sau izolare a unor state. Ţările din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est se confruntă cu dificultăţi
economice, sociale şi politice, asociate procesului de tranziţie spre
societatea bazată pe principiile democraţiei şi economiei de piaţă, care
pot genera destule ameninţări la adresa securităţii statelor din regiune.
În concluzie, considerăm că, pe lângă strategiile politico-militare,
alianţele politice ce se construiesc astăzi, organismele internaţionale de
securitate constituite pentru a contracara ameninţările la adresa mediului internaţional de securitate, sistemul politic al relaţiilor internaţionale trebuie să suporte câteva modificări, dintre care amintim: reformarea instituţiilor politice internaţionale şi regionale şi adaptarea lor la
noile perspective geopolitice; relansarea credibilităţii şi autorităţii politice internaţionale (dintre acestea, Organizaţiei Naţiunilor Unite îi revine un rol deosebit în promovarea unui nou sistem al relaţiilor internaţionale, care să aibă ca valori fondatoare democraţia, toleranţa, recunoaşterea diversităţii şi coexistenţei civilizaţiilor şi culturilor democrate, încurajarea şi susţinerea statelor care promovează democraţia şi
pacea); redefinirea noilor valori şi ţinte ale politicii internaţionale în
condiţiile dispariţiei bipolarismului şi ale noilor provocări geostrategice pe care le aduce globalizarea neoliberală; afirmarea unei noi filozofii a politicii relaţiilor internaţionale, fundamentată pe principiul mulmai, 2010
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tipolarismului acceptat (această perspectivă este doar una de viitor, atât
timp cât între SUA şi celelalte puteri mondiale sau regionale se realizează un parteneriat politic concurenţial); soluţionarea politică durabilă a diferendelor din Orientul Mijlociu, în special a conflictului israeliano-palestinian.
Organizaţiile teroriste se pot pregăti şi activa beneficiind de libertate mare de acţiune. Este cazul organizaţiei teroriste Al Qaeda, ce a
reuşit să organizeze tabere de antrenament în Afganistan fără a se teme
de interferenţe din partea statului. Iar exemplele pot continua: provinciile de la frontiera de nord a Pakistanului, unde exista un control
guvernamental limitat în regiunile pashtune; Yemen, unde puterea
guvernului central este slabă în comparaţie cu cea a triburilor; Cecenia,
care a beneficiat de un control guvernamental limitat, în special în
perioada dezintegrării URSS; Kosovo şi Albania, slabe, frământate
după criza iugoslavă, unde achiziţionarea de arme era extrem de facilă, mai ales în perioada imediat următoare calmării crizei.
O cercetare care să aibă ca temă studiul aspectelor etnico-religioase ale securităţii se înscrie în domeniul preocupărilor de aprofundare şi
diversificare a cercetărilor fundamentale de securitate politico-militară, în context intern şi internaţional. Totodată, trebuie menţionată existenţa corelării acestei teme cu principalele tendinţe din domeniile analizei internaţionale de securitate, dinamizate de procesele tehnologice
şi de altă natură, la început de secol XXI. De câţiva ani buni, în studiul
evoluţiei scenei internaţionale se impune tot mai mult o nouă direcţie
de cercetare: aceea a trendurilor culturale, a formelor de gândire, a
modelelor după care se dezvoltă fundamentul ideatic într-un anumit
cadru cultural. În acest fel există posibilitatea de a pătrunde subtil până
în profunzimea unei anume gândiri, până la „sistemul” de elaborare a
reprezentărilor şi sugerând astfel motivaţiile şi resorturile ei subtile,
chiar inconştiente uneori, dar existente în viaţa indivizilor şi a societăţilor.
Evenimentele istorice ale ultimelor două decenii (terorism, conflicte ce au la bază aspecte identitare – etnice şi religioase – sau memoria istorică), precum şi apariţia unor noi tipuri de vulnerabilitate au
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aprofundat dezbaterile asupra securităţii printre teoreticieni şi factori
decizionali deopotrivă.
Dezbaterea asupra componentelor securităţii şi a modurilor cum
se poate realiza securitatea au devenit din ce în ce mai complexe şi mai
specializate. Elemente integrate unor aspecte mai largi, prin modul lor
de concretizare pe scena relaţiilor internaţionale au fost considerate în
mod special în demersul de a trece dincolo de conceptele şi definiţiile
apriorice care, uneori, exclud aspecte importante ce devin vizibile sub
forma lor concretă de manifestare. Nedorind să dezvoltăm o complex
aporie a securităţii, care să înmulţească doar numărul celor existente,
vom face încă de la început o delimitare clară a aspectelor asupra cărora ne vom apleca în continuarea studiului nostru, aspecte a căror problemă a fost ridicată relativ recent pe scena studiilor de securitate, şi
anume aspectele legate de etnie, religie.
Astăzi, securitatea este abordată din perspective alternative: riscurile economice, de mediu, cele privind sănătatea, ca şi relaţia dintre
securitatea individuală şi cea a comunităţii au aprins dezbaterile asupra
conceptului de securitate. Susţinătorii acestor noi abordări argumentează că statul nu mai poate întotdeauna furniza securitate cetăţenilor
săi şi, mai mult, îşi poate pune chiar în pericol proprii cetăţeni. În acest
sens, suntem de părere că relaţiile de putere create în interiorul statului, dar şi cele create în exterior, ne pot conduce către considerarea
unui caracter mai extins al conceptului, permiţându-ne noi căi de abordare, şi anume conturând ideea că securitatea poate fi considerată drept
construcţie socială.
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Ziua Eroilor
COLONEL (RTR.) CONSTANTIN CHIPER

„Neamul este etern prin Cultul Eroilor”
(Nicolae Iorga)

upă încheierea războiului pentru întregire statală şi eliberare
naţională, pe întregul teritoriu al României se aflau ostaşi
români înhumaţi, care căzuseră la datorie.
Conducerea statului român a emis Decretul-Lege nr.715, din 14
ianuarie 1919, prin care s-au expropriat terenurile unde erau îngropaţi
ostaşii morţi în războiul de întregire a neamului românesc, amenajându-se cimitire ale eroilor.
De asemenea, statul român a adoptat măsura înfiinţării Societăţii
Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război (în baza Decretului nr.106, din
12 septembrie 1919), cu statut de persoană juridică, având nobilele
misiuni de a îngriji, înfrumuseţa şi păstra mormintele şi operele comemorative de război realizate, de a descoperi noi morminte ale ostaşilor
căzuţi pentru patrie, de a aduce îmbunătăţiri cimitirelor eroilor şi de a
organiza ceremoniale religioase şi militare la mormintele eroilor.
Guvernul României, prin Decretul-Lege nr.1693, din 20 aprilie
1920, a aprobat propunerile Bisericii Ortodoxe Române şi ale

D
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Ministerului de Război de a se sărbători în fiecare an Ziua Eroilor, în
ziua când se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la ceruri.
Societatea „Mormintele Eroilor” era condusă de Ministerul de
Război (după demobilizarea armatei şi trecerea ei la statutul de pace,
la data de 1 aprilie 1921, s-a reînfiinţat Ministerul Apărării Naţionale),
şi de Biserica Ortodoxă Română. Societatea şi-a desfăşurat activitatea
sub această denumire până la data de 31 mai 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor de război din România,
decretată cu nr.1699, şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul
Eroilor”. Această lege a fost revăzută şi completată, promulgându-se,
la 27 iulie 1940, Legea Regimului Mormintelor şi Operelor
Comemorative de Război.
În virtutea acestor legi, în perioada interbelică, Societatea „Cultul
Eroilor” a centralizat în cimitirele definitive ale eroilor osemintele a
200 000 de eroi români şi străini, care se aflau în morminte izolate sau
grupuri de morminte răzleţe; a repatriat din şi în străinătate rămăşiţele
a peste 1 500 eroi, pe baza convenţiilor stabilite; a construit 106 cimitire militare definitive şi 14 mausolee; s-au asimilat mormintele de război şi cele ale ostaşilor şi civililor căzuţi în timp de pace în luptele pentru apărarea graniţelor, a ordinii publice şi a siguranţei de stat.
Societatea „Cultul Eroilor” şi-a schimbat denumirea, în anul 1940,
în „Aşezământul Naţional «Regina Maria» pentru Cultul Eroilor”, care
a desfăşurat activităţi organizatorice şi educative sub conducerea
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi a Ministerului de Război,
până la data de 29 mai 1948, când a fost desfiinţat.
În perioada 1949-1950, activitatea de îngrijire a monumentelor şi
cimitirelor eroilor şi de omagiere a eroilor s-a desfăşurat de către
Ministerul Apărării Naţionale, administraţiile locale, cadrele didactice
din şcoli şi preoţii din cadrul parohiilor.
Ministerul Apărării Naţionale a aprobat unui grup de cadre active
să înfiinţeze, în anul 1990, Secţia pentru valorificarea tradiţiilor militare şi a patrimoniului istoric-militar, căreia i s-a alăturat un grup de
ofiţeri în rezervă şi retragere, împreună înfiinţând, în anul 1991,
Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi
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Cimitirelor Eroilor, care a căpătat personalitate juridică prin Hotărârea
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, nr.664, din data de 19 noiembrie
1991.
Încă de la înfiinţare, Comitetul Naţional pentru Restaurarea şi
Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor Eroilor a preluat obiectivele şi
activităţile fostului Aşezământ Naţional pentru „Cultul Eroilor”.
Comitetul a funcţionat sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale
şi a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. În toate judeţele ţării s-au
înfiinţat comitete judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi săteşti.
La data de 30 mai 1995, prin Legea nr.48, Parlamentul României
a proclamat sărbătorirea Zilei Eroilor în ziua care se sărbătoreşte Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri.
Cu prilejul celei de a treia Conferinţe Naţionale a Comitetului
Naţional pentru Restaurarea şi Îngrijirea Monumentelor şi Cimitirelor
Eroilor, din ziua de 28 noiembrie 1997 s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Naţional în Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”.
La data de 20 octombrie 2004 s-a desfăşurat cea de a V-a
Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, care a
adoptat noul statut şi a hotărât înfiinţarea la nivel central a Consiliului
Director Central şi a Consiliilor Directoare la sectoarele capitalei, la
judeţe, municipii, oraşe şi comune.
În colegii naţionale, licee, grupuri şcolare şi şcoli generale îşi desfăşoară activitatea un mare număr de cercuri ale „Cultului Eroilor”,
care sunt conduse de asociaţiile „Cultului Eroilor”. Sarcinile acestora
constau în participarea la îngrijirea monumentelor şi a cimitirelor eroilor, la ceremonialele militare şi religioase organizate la acestea cu prilejul Zilei Eroilor şi a altor sărbători naţionale, precum şi organizarea
şi desfăşurarea unor acţiuni de cunoaştere a eroismului străbunicilor şi
bunicilor noştri în luptele desfăşurate împotriva intervenţioniştilor
străini.
Sărbătorindu-ne în calitate de creştini, cinstim cu respectul cuvenit, pe străbunicii, bunicii şi părinţii noştri, care nu şi-au precupeţit
viaţa pentru ca poporul român de sorginte latină să dăinuiască în spaţiul carpato-danubiano-pontic.
mai, 2010
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Cu prilejul Zilei Eroilor şi a Înălţării la Ceruri a Fiului lui
Dumnezeu, Iisus Hristos, ne înclinăm cu smerenie frunţile în faţa străbunilor care au făurit poporul român şi au apărat cu preţul vieţii lor
fruntariile ţării, în epocile veche, medie, modernă şi contemporană.
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Eroul necunoscut
COLONEL (RTR.) CONSTANTIN CHIPER

deea identităţii unui simbol al eroismului naţional a izvorât din
dorinţa de a imortaliza pe cei care s-au jertfit în Primul Război
Mondial şi îşi are punctul de plecare, se pare, în Belgia. Prin hotărârea
Parlamentului francez din 1920, soldatul necunoscut francez din
Primul Război Mondial a fost înmormântat la 28 ianuarie 1921, sub
Arcul de Triumf. La data de 22 octombrie 1922, Parlamentul francez
declara ziua desemnării Soldatului Necunoscut francez ca sărbătoare
naţională. Ca o coincidenţă, fără nicio legătură cu cele ce se petreceau
în Franţa, în Anglia avea loc o ceremonie identică, de înhumare a simbolului eroismului englez, adus de pe fostul front franco-belgian şi
înmormântat în Catedrala Westminster. Exemplul acestor ţări a fost
urmat de Portugalia, Italia şi SUA.
În anul 1921, sub impulsul consacratei tradiţii occidentale, şi în
România s-a adoptat ideea alegerii unui erou necunoscut, ca simbol
unic de omagiere a jertfei şi eroismului naţional. Pentru aceasta a fost
constituit, sub preşedinţia generalului Gorski, sub-şef al Marelui Stat
Major şi Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale, un comitet care avea drept sarcină studierea chestiunii aducerii Eroului
Necunoscut, prevăzându-se încă de atunci ca Mărăşeştii, locul grelelor
lupte din vara anului 1917, să fie localitatea de desemnare a eroului
(ostaşului) necunoscut.

I
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Ministerul Apărării Naţionale a cerut Societăţii „Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război”, organizaţie înfiinţată din iniţiativa sa şi a
Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în baza Decretului-Lege
nr.502, din 27 februarie 1919, şi a Ordinelor Ministerului de Război
nr.3 790 şi 4 256 din anul 1919, să studieze urgent alegerea unui Erou
Necunoscut şi să se facă propuneri în această privinţă.
Este de reţinut că, în baza Decretului-Lege din 22 aprilie 1920,
s-a hotărât ca serbarea anuală pentru comemorarea eroilor căzuţi în
război să se facă în ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, care a fost
decretată ca Sărbătoare Naţională.
Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu ceilalţi factori responsabili ai ţării, prin Programul dat publicităţii la 11 mai 1923, hotărau ca data desfăşurării funeraliilor naţionale să fie 14-17 mai, iar în
privinţa locului înhumării Eroului Necunoscut, se opta pentru terasa
„Cuza Vodă” din faţa Muzeului Militar Naţional amplasat în Parcul
„Carol”.
Pentru stabilirea Eroului (Ostaşului) Necunoscut se preciza alegerea acestuia dintre cele zece sicrie aduse la Mărăşeşti, din locurile
în care luptele au fost mai crâncene: Raşoviţa (jud. Gorj) de pe frontul de la Jiu, Bălăria (jud. Vlaşca) pentru luptele date în apărarea
Bucureştiului, Azuga (jud. Prahova) pentru luptele duse în vederea
apărării Văii Prahovei, Topraisar (jud. Constanţa) de pe frontul
Dobrogei, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz şi Târgu Ocna (jud. Bacău) de pe
frontul Moldovei, Chişinău (Basarabia), Ciucea (jud. Cojocna) de pe
frontul transilvănean.
În scopul desemnării Eroului (Ostaşului) Necunoscut au fost
făcute sondaje în liceele militare din Iaşi, Craiova, Chişinău şi
Mănăstirea Dealu, fiind ales cel mai bun elev (orfan de război), în persoana elevului Amilcar Săndulescu, din clasa I a Liceului Militar
„D.A.Sturdza” din Craiova. Acesta era născut în localitatea Mădulari,
comuna Beica, jud. Vâlcea, la 20 februarie 1911, fiind al treilea copil
al familiei învăţătorului Constantin Săndulescu şi al Mariei
Săndulescu.
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La data de 14 mai 1923, după încheierea Te Deum-ului religios în
Biserica „Buna Vestire” din Mărăşeşti, elevul Amilcar Săndulescu a
ales Eroul (Ostaşul) Necunoscut, oprindu-se în dreptul sicriului nr. 4,
pe care a pus mâna, exprimându-se cu cuvintele: „Acesta este tatăl
meu”. Îngenunchind s-a rugat: „Doamne, Dumnezeul meu, ai în pază
pe toţi eroii neamului, şi pe tatăl meu (...)”.
La solemnitate au participat ministrul de război, generalul de divizie Gheorghe Mărdărescu, ÎPSS Mitropolitul Moldovei, Pimen,
Episcopul de Roman, Niculescu, Episcopul Militar de Alba Iulia,
Teculescu. Lor li s-au mai adăugat generali, ofiţeri şi militari în termen, prefecţii de Putna, Tecuci şi Bacău, deputatul Florea Eftimescu
ş.a. Osemintele ostaşilor necunoscuţi depuse în cele nouă sicrie au fost
înhumate în Cimitirul din Mărăşeşti. Spre seară, cortegiul, alcătuit din
întreaga asistenţă, a condus sicriul Eroului Necunoscut la gara
Mărăşeşti, într-o trăsură trasă de şase cai.
În dimineaţa zilei de 15 mai 1923, ora 07.00, trenul-cortegiu purtând vagonul-platformă cu sicriul Eroului Necunoscut, acoperit cu tricolorul ţării, încadrat de două platforme pline cu coroane de flori, a
fost tras în faţa peronului gării Mărăşeşti. Cetăţenii şi şcolarii din localitate au depus flori proaspete. Episcopul militar Teculescu, împreună
cu prefectul Georgescu şi cu diaconul Zamfirescu au oficiat slujba religioasă. Fanfara Regimentului 50/60 Infanterie Focşani a intonat marşul „Pentru General” şi trenul a pornit spre Bucureşti. În garnitura trenului au fost incluse şi vagoanele necesare gărzilor de onoare ale drapelelor, clerului, ofiţerilor şi militarilor în termen care însoţeau Eroul
Necunoscut.
Trenul mortuar a oprit în fiecare staţie de pe traseu, poposind mai
mult în gările principale, unde s-au oficiat slujbe religioase şi s-au
depus coroane de flori, fără a se ţine cuvântări: Focşani (25 minute),
Râmnicu Sărat (25 minute), Buzău (25 minute), Ploieşti (55 minute).
Garnitura a ajuns la Bucureşti la ora 16:00, fiind întâmpinată, într-o
atmosferă de mare sărbătoare, de către autorităţi, cler, elevi, invalizi,
orfani, văduve de război, gărzi de onoare. Sicriul a fost depus la
Biserica „Mihai Vodă” (situată pe dealul cu acelaşi nume), pentru pelemai, 2010

155

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

rinajul publicului, pe întreaga durată a zilei de 16 mai.
În ziua de 17 mai, fiind ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos,
înscrisă în calendarul Creştin Ortodox, pe întreg teritoriul ţării se serba
Ziua Eroilor. Dis-de-dimineaţă, un public numeros a umplut străzile
capitalei, îndreptându-se spre Biserica „Mihai Vodă”, pentru a însoţi
cortegiul cu Eroul Necunoscut spre locul de veci din Parcul „Carol I”.
După slujba religioasă, oficiată de Episcopul Militar Teculescu
împreună cu alţi preoţi şi finalizată cu „Veşnica Pomenire”, sicriul cu
osemintele Eroului Necunoscut, purtat de aceiaşi Cavaleri ai Ordinului
„Mihai Viteazul” care îl coborâseră din tren în Gara de Nord (locotenentul-colonel infanterist Marinescu, locotenentul-colonel artilerist
Ionel Dragalina, maiorul de cavalerie Niculescu şi căpitanul de vânători de munte Anton Teodorescu, având în spate patru plutonieri decoraţi cu Medalia „Virtutea Militară”, clasa I-a) a fost aşezat pe afetul de
tun ce aştepta în faţa bisericii, împodobit şi învăluit în tricolor.
Concomitent, trupele au dat onorul, iar muzica a intonat „Imnul
Sacru”. Cortegiul s-a deplasat spre Parcul „Carol I” pe străzile: Mihai
Vodă, Calea Victoriei, Bulevardul Carol I, Splaiul Domniţa Bălaşa,
Bulevardul Regina Maria, Strada 11 Iunie.
În întâmpinarea Eroului (Soldatului) Necunoscut au sosit Regele
Ferdinand I, însoţit de întreaga familie. Regele l-a salutat cu buzduganul dăruit de locuitorii capitalei, timp în care regina s-a închinat, privind coşciugul cu ochii înlăcrimaţi.
În acordurile corului de elevi de la Seminarul „Nifon”, ceremonia
religioasă din parc a fost susţinută de Mitropolitul Primat, Miron
Cristea (patriarh după 1926) şi de Mitropolitul Moldovei, Pimen,
înconjuraţi de Episcopul Triteanu de Roman, Episcopul Ilarie
Teodorescu al Constanţei, Episcopul Militar Justin Teculescu şi de un
numeros cler.
La sfârşitul slujbei, Regele Ferdinand a rostit un memorabil discurs, impresionând profund asistenţa: „Cu cununi de laur erau întâmpinaţi în vechime biruitorii sub arcuri de triumf şi tot cu cununi de laur
se cinsteau mucenicii credinţei mântuitoare. Cununa de laur ce-ţi
aduce întâiul Rege al României Mari, ţie ostaşului fără nume, care
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întrupezi, de acum şi până în veac, jertfa sutelor de mii de vieţi închinate pe altarul patriei pentru mărirea şi unitatea naţională, este şi cununa muceniciei, şi cununa biruitorului. Toată suflarea românească, în
clipa aceasta îşi îndreaptă gândurile patriotice spre tine, simbolul jertfei şi al vitejiei; toţi ochii lăcrămează, toate inimile bat, acum, pentru
cei iubiţi ai lor, cari, singuri sub cerul lui Dumnezeu, sau în vitejia luptelor au închis ochii departe de orice mângâiere. Iar înaintea locaşului
tău de veci se închină azi, cu adâncă recunoştinţă, Ţara întreagă, căci
fără nume fiind, eşti al neamului întreg.”
Regele Ferdinand I a decorat apoi Eroul Necunoscut cu Medalia
de aur „Virtutea Militară”, clasa I, aşezând-o la mijlocul sicriului, între
cască şi lauri. Ion Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri, i-a
adus omagiul guvernului. În cadrul aceleiaşi ceremonii, Eroului
Necunoscut Român i-au conferit distincţii de onoare SUA, Franţa,
Anglia, Italia, Belgia. Clerul bisericesc a oficiat „Veşnica Pomenire”.
Au urmat două minute de reculegere (aşa s-a procedat pe tot cuprinsul
ţării, ca un suprem omagiu şi adânc respect închinat maselor de anonimi români care s-au jertfit pentru o cauză sfântă).
Eroul Necunoscut a fost coborât în mormânt cu ajutorul unor frânghiii roşii din mătase de către cei patru Cavaleri ai Ordinului „Mihai
Viteazul”, timp în care muzica intona „Imnul Sacru”, iar tunurile din
turnul lui Vlad Ţepeş au tras 101 salve, onorând jertfa supremă a celui
ce avea să simbolizeze de acum înainte eroii patriei. S-au depus coroane de flori din partea românilor şi ambasadelor statelor aliate. Ceremonia înhumării Eroului (Ostaşului) Necunoscut s-a finalizat cu defilarea prin faţa mormântului a trupelor, a regelui şi a tuturor oficialităţilor.
Finalul ceremoniei (ora 13.30) a oferit asistenţei un tablou zguduitor, prin a sa înduioşare: o văduvă însoţită de cele trei fiice orfane de
război s-au apropiat de groapă şi au depus flori pe mormântul Eroului
Necunoscut, îngenunchind, plângându-şi soţul şi tatăl, înmuind ochii
asistenţei cu lacrimi.
La sfârşitul solemnităţii rămânea în Parcul “Carol I” (redenumit
“Parcul Libertăţii” în perioada anilor 1950-1990) Mormântul Eroului
mai, 2010
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Necunoscut Naţional, la început un mormânt simplu, acoperit cu o
placă din beton, deasupra căreia i-a fost aşezată provizoriu o placă din
ipsos cu epitaful:

† AICI DOARME †
FERICIT ÎNTRU DOMNUL
OSTAŞUL NECUNOSCUT
SĂVÂRŞIT DIN VIAŢĂ
ÎN JERTFA PENTRU UNITATEA
NEAMULUI ROMÂNESC.
PE OASELE LUI ODIHNEŞTE
PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ÎNTREGITE.
= 1916 – 1919 =
Elevul Amilcar Săndulescu, „fiul” Eroului (Ostaşului)
Necunoscut, a terminat anul şcolar ca elev fruntaş şi şef al clasei a II-a.
Conducerea Liceului „D.A.Sturdza” l-a recompensat cu un sejur la
Marea Neagră, trimiţându-l în Staţiunea Techirghiol. Spre profundul
regret al celor care l-au cunoscut, Amilcar Săndulescu s-a înecat în
Lacul Techighiol, în după-amiaza zilei de 28 iulie 1923. La miezul
nopţii valurile l-au aruncat pe mal. A fost înmormântat, cu mare durere, în Cimitirul Sineşti din Craiova.
Compozitorul I. Vlăduţă, inspector general al Muzicilor Militare,
a creat Imnul Eroului Necunoscut, pe versurile Zoiei Angelescu din
Iaşi.
Simbolul eroismului naţional, Eroul Necunoscut a fost strămutat
la Mărăşeşti, la data de 22 decembrie 1958, şi apoi a fost readus în
Bucureşti, în Parcul “Carol I”, în ziua de 25 octombrie 1992.
Cu prilejul Zilei Eroilor şi al altor sărbători naţionale şi religioase
avem obligaţia morală să-i pomenim pe străbunicii, bunicii şi părinţii
noştri, participanţi la luptele de apărare a gliei strămoşeşti.
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Diplomaţia apărării în
consolidarea securităţii şi
stabilităţii internaţionale
ING. DR. MARIANA ANCUŢ

The transformations which take place today in international security environment, permanent, accelerate and unpredictable, made that the diplomacy of defense,
from a area of studies, to became an active part of national foreign policy. National
interests and all the values of a nation start to be global through the changing of institutional working instruments by moving from national to global or regional level. In
these circumstances, promotion of a nation, from all points of view, can be done by
using concepts which are working instruments, diplomacy of defense being one of
them. From a secondary role, diplomacy of defense became an principal actor on the
stage of international actors.

ransformările care au loc în mediul internaţional de securitate, permanente, accelerate şi imprevizibile, au făcut ca diplomaţia apărării, dintr-un vector de studiu, să devină parte activă a politicii externe a unui stat. Interesele naţionale şi valorile unui stat capătă valenţe globale prin schimbarea instrumentelor de lucru instituţionale, prin trecerea de la nivel statal la nivel regional sau global. În acest

T

mai, 2010

159

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

context, promovarea unui stat, din toate punctele de vedere, poate fi
realizată apelând la concepte devenite instrumente de lucru, diplomaţia apărării fiind unul din ele. Dintr-un rol secundar, diplomaţia apărării devine actor principal pe scena actorilor internaţionali.
Diplomaţia este considerată o ramură aparte în sfera disciplinelor
sociale deoarece cuprinde cunoştinţe şi metode prin care statele îşi desfăşoară politica lor externă cu scopul de a-şi promova şi susţine interesele proprii, în acelaşi timp cu obiectivul reglementării paşnice a diferendelor /conflictelor care se pot ivi în cadrul stabilirii relaţiilor cu alte
state.
Datorită transformărilor care au avut loc, în special în ultimele
decenii, activitatea de diplomaţie a suferit la rândul său transformări ce
au dus la o diversificare a ramurilor şi instrumentelor juridice pe care
le implică.
Diplomaţia apărării, concept apărut în 1998, a determinat o revizuire a sarcinilor pe care le are atât diplomatul cât şi militarul în domeniul politicii externe. În plus, noile modificări conceptuale ale „securităţii”, atât naţionale cât şi internaţionale, precum şi relaţiile din ce în
ce mai strânse dintre domeniul politicului, un domeniu în majoritate
„civil”, şi domeniul militar (colaborarea cu organismele militare internaţionale) au condus la consacrarea diplomaţiei militare ca parte componentă a diplomaţiei apărării. Prin urmare, diplomaţia militară devine
parte distinctă a diplomaţiei, implicată în înfăptuirea scopurilor şi sarcinilor de politică externă, pentru apărarea drepturilor şi intereselor
statului în relaţiile sale cu celelalte subiecte de drept internaţional.
Apărarea a fost şi va rămâne un domeniu fundamental pentru un
stat deoarece cuprinde ansamblul deciziilor, măsurilor şi hotărârilor pe
care instituţiile unui stat le adoptă şi le pune în aplicare, atât pe plan
naţional cât şi internaţional, în scopul garantării drepturilor constituţionale, protejarea valorilor şi promovarea intereselor naţionale, în concordanţă cu legislaţia internă şi internaţională, cu toate documentele
internaţionale la care un stat este parte semnatară. De aceea caracterul
naţional al apărării va include şi obligaţiile asumate de un stat faţă de
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organizaţiile internaţionale, obligaţii care pot fi materiale, financiare,
umane.
Studiul istoric al evoluţiei diplomaţiei apărării ne-a arătat că încă
din cele mai vechi timpuri (antichitate), militarii au fost folosiţi în scopul obţinerii avantajelor pe câmpul de bătălie în lupta pentru protejarea intereselor naţionale. Rolul acestora, în evoluţia istorică, nu va
creşte, ci mai degrabă se va diversifica şi se va consolida: din trimis
personal al unui suveran, acesta va deveni reprezentant oficial al acestuia. Intensificarea relaţiilor dintre state şi complexitatea demonstrată
în ceea ce priveşte existenţa ca naţiune, au determinat ca începând cu
secolul al XIX-lea, militarii să devină consilieri ai reprezentanţilor oficiali ai unui stat (ambasadorii) în problemele legate de menţinerea
păcii, înlăturarea conflictelor armate, promovarea imaginii statului respectiv şi, mai ales, realizarea într-un mod diplomatic a dimensiunilor
puterii militare a statului respectiv, lucru extrem de important în realizarea echilibrului de putere.
În prezent, diplomaţia apărării s-a diversificat şi, mai mult, dincolo de aspectele pur tehnice, intervin şi alte componente precum cea
culturală, economică etc.
Noile ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi apărute în special după
sfârşitul Războiului Rece au condus în aceeaşi măsură şi la o redefinire a strategiilor naţionale, a politicii externe şi, implicit, a diplomaţiei
apărării.
Dacă ar fi să analizăm cazul României, obiectivele strategiei
naţionale vizează consolidarea profilului său în cadrul organizaţiei
NATO, dezvoltarea contribuţiei naţionale la politica europeană şi de
securitate în calitate de stat membru al UE, angajarea în lupta contra
terorismului şi combaterea proliferării armelor de distrugere în masă,
creşterea rolului la asigurarea securităţii şi stabilităţii regionale, toate
acestea putând fi realizate prin transformarea capacităţii de apărare.
Consolidarea profilului naţional prin apartenenţa la o organizaţie
internaţională de securitate este un prim pas în garantarea securităţii
naţionale prin însăşi garanţiile de securitate, implicit de apărare colectivă, pe care aceasta o poate oferi.
mai, 2010
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În prezent, NATO este considerată o organizaţie politico-militară
care poate oferi, ca alianţă flexibilă şi aptă să desfăşoare acţiuni în
diverse spaţii (regionale sau internaţionale), toate acele garanţii de
securitate. De aceea, România are un interes deosebit în dezvoltarea
relaţiilor cu aceasta. Respectarea angajamentelor luate impune o transformare a apărării prin realizarea capabilităţilor militare stabilite prin
obiectivele forţei, prin pregătirea şi punerea la dispoziţia alianţei a
capabilităţilor şi forţelor necesare acesteia. Mai precis, respectarea
obligaţiilor asumate va însemna asigurarea resurselor necesare alianţei
şi realizarea obiectivelor sale.
Noile riscuri şi ameninţări au determinat ca sistemul de apărare
naţională să fie complementar sistemului de apărare colectivă, de
aceea armonizarea politicii de securitate şi apărare naţională cu cea a
organizaţiei NATO va determina realizarea unui sistem de apărare
colectivă extrem de eficient şi va conduce la consolidarea imaginii
României în cadrul unei alianţe internaţionale. Trebuie menţionat şi
faptul că participarea României la misiunile internaţionale, la iniţiativele regionale, în acelaşi timp cu implicarea în procesul de transformare a NATO determină conturarea României ca un stat care poate oferi
garanţii de stabilitate, iar rolul acesteia va deveni tot mai activ în
cadrul proceselor decizionale.
În aceeaşi măsură, asigurarea alianţelor cu parteneri extrem de
puternici nu înseamnă eliminarea sau reducerea alianţelor cu partenerii tradiţionali. Prin politica sa, România a promovat întotdeauna o
politică de bună vecinătate, cu scop declarat de a respecta identitatea,
integritatea şi demnitatea statelor vecine.
Alianţa cu NATO a determinat şi o aliere la UE. Nu se poate
spune, evident, că România nu a făcut parte din cercul european sau că
identitatea şi cultura sa naţională nu au avut valenţe europene. Mai
degrabă, integrarea la UE a însemnat mai mult o confirmare a poziţiei
sale din toate punctele de vedere. Schimbările geopolitice, geostrategice sau geoeconomice au determinat şi în cadrul UE o nevoie de transformare. România, în cadrul acestei organizaţii, s-a dovedit a fi o
naţiune extrem de activă tocmai prin adaptabilitatea sa în domeniul
162

www.rft.forter.ro

Diplomaţia apărării
în consolidarea securităţii şi stabilităţii internaţionale

instituţional, în domeniul apărării, în domeniul securităţii. Mai mult,
participarea sa atât la PESA cât şi la PESC a dovedit că procesul de
transformare a domeniului apărării se face ţinând cont de o viziune
strategică fermă, ceea ce conduce la consolidarea profilului României
ca actor european şi global în cadrul arhitecturii internaţionale de securitate. Relaţia de complementaritate dintre Strategia europeană de
securitate şi Strategia naţională a demonstrat că valorile şi interesele
României sunt comune cu valorile europene.
Alături de realizarea acestui sistem de alianţe, participarea
României la iniţiative şi organizaţii de securitate regionale (sau având
ca obiectiv parţial securitatea) au demonstrat încă o dată contribuţia sa
importantă la asigurarea stabilităţii şi securităţii regionale şi globale.
Implicarea în procesele decizionale care au ca obiectiv reducerea şi eliminarea actualelor ameninţări şi riscuri la adresa securităţii internaţionale au ca finalitate şi reducerea ameninţărilor şi riscurilor la adresa
securităţii naţionale. Prin urmare, participarea la organizaţii precum
SEECP, SECI, SECP sau OCEMIN nu constituie decât o accentuare a
dorinţei de promovare a intereselor naţionale, experienţa demonstrând
că problemele politice, economice, culturale pot fi mai bine abordate
şi rezolvate într-un cadru relativ omogen, unde există o experienţă
comună de dezvoltare. În acest context accentul va fi pus pe domeniile de expertiză confirmată a României în relaţiile cu partenerii de
cooperare din vecinătate şi din zona sud-est europeană.
Un alt for important în care diplomaţia apărării exprimă interesele şi valorile naţionale este OSCE, una din organizaţiile cu tradiţie în
domeniul securităţii regionale şi globale. Chiar dacă există tendinţe de
minimalizare a rolului acestei organizaţii în procesul de transformare
la nivel global, faptul că în acest cadru instituţionalizat se reunesc ţări
ce nu fac parte din NATO sau UE determină ca obiectivele politicii
externe să fie cuprinse în alte limite, să aibă un alt cadru de referinţă,
mai extins.
De aceea, misiunile la care participă România, pe lângă faptul că
duc la punerea în valoare a acestor contribuţii, conduc şi la consolidarea
experienţei româneşti în dezvoltarea capacităţii civile şi post-conflict.
mai, 2010

163

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

Dezvoltarea diplomaţiei apărării, sub toate aspectele ei, de la
diplomaţia preventivă la cea coercitivă, a pus în mişcare un mecanism
extrem de complicat şi sensibil, bazat pe întrepătrunderea dreptului
internaţional, a interpretărilor documentelor juridice internaţionale cu
reglementările stricte ale domeniului militar. Imaginea unui stat nu mai
este promovată de un mediu civil şi devine un adevărat puzzle în care
promotori devin toţi cei implicaţi în viaţa socială a unui stat.
Coordonarea, complementaritatea, eficacitatea, transparenţa devin
vectori de mişcare pentru realizarea unui mediu internaţional stabil, iar
civilii şi militarii sunt cei care trebuie să conlucreze ca un tot unitar,
scopul final fiind promovarea intereselor naţionale.
Un alt aspect extrem de important este faptul că dincolo de aspectele militare, diplomaţia apărării devine un instrument puternic în
gestionarea problemelor nonmilitare ale securităţii interne şi internaţionale, în recalibrarea dimensiunilor economice, sociale, energetice
etc.
Implicarea în proiecte strategice cu vocaţie europeană sau euroatlantică, precum şi iniţierea acestora în unele cazuri, sunt priorităţi în
gestionarea imaginii unui stat. În acest sens, România, prin acţiunile
sale, a dorit consolidarea stabilităţii democratice, diversificarea legăturilor de infrastructură dintre UE şi celelalte state din regiune.
Consacrarea regiunii Mării Negre ca spaţiu european de importanţă
strategică pentru NATO şi UE poate fi considerată ca un exemplu de
acţiune. Sprijinirea unor iniţiative politico-diplomatice de promovare a
sinergiei Mării Negre este unul din obiectivele principale ale politicii
externe româneşti în regiune. Iar în acest context, orice militar aflat fie
pe teritoriul naţional sau pe teritoriul altui stat, care desfăşoară activităţi militare cu scopul evitării conflictelor şi promovării cooperării
internaţionale, este, practic, un diplomat militar.
Putem concluziona că diplomaţia apărării a devenit, în special în
ultimele decenii, unul din cele mai importante instrumente ale unui stat
în promovarea intereselor şi valorilor naţionale.
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emperamentul se constituie ca unul dintre cele mai importante şi definitorii subsisteme ale personalităţii: se află în interacţiune şi totodată îşi pune amprenta asupra tuturor celorlalte subsisteme
şi dimensiuni ale personalităţii – caracter, aptitudini, creativitate.
Acestora le imprimă o anumită expresivitate, nuanţare, o anumită
încărcătură energetică.
Activitatea umană, activitatea profesională, în genere, constituie
modalitatea de manifestare a întregii vieţi psihice. Ea reprezintă modul
de existenţă şi realizare a funcţiilor psihice. Într-un sens larg, activitatea psihică desemnează relaţia sau raportul dintre persoana umană şi
mediu, relaţia în care prima realizează un consum energetic existenţial
cu finalitate adaptativă. S.L.Rubinstein considera că activitatea este o
interacţiune a subiectului cu lumea, interacţiune în care se constituie
atitudini. La rândul său, A.N. Leontiev considera că activitatea psihică
este un proces de relaţionare a omului cu lumea, ce corespunde unor
trebuinţe specifice ale acestuia. P.P. Neveanu afirma că activitatea psi-

T
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hică constă în totalitatea manifestărilor de conduită exterioare şi mentale care duc la rezultate adaptative. Activitatea psihică este produsă,
determinată, de acţiunea mediului asupra persoanei, dar se răsfrânge
asupra mediului, producând modificări ale dimensiunilor acestuia şi, în
final, ale condiţiilor de existenţă. Activitatea psihică este cadrul de formare şi de existenţă a tuturor componentelor psihice. Ea are ca dimensiuni forţa, energia, mobilitatea, profunzimea, complexitatea, ireversibilitatea, ierarhizarea, continuitatea, emergenţa, direcţia şi stilul. Forţa
şi energia se exprimă pe diferite planuri – pe planul muncii, al relaţiilor de muncă, al disecării realităţii, al evenimentelor şi inter-relaţiilor
dintre ele sau al trăirilor şi reacţiilor imediate, mai mult sau mai puţin
complexe. Ireversibilitatea se datorează irepetabilităţii totale a situaţiilor şi a scenariilor de viaţă.
Standardizarea activităţii are la bază cerinţa de economisire a
energiei psihice iar generalitatea activităţii se datorează capacităţilor
creative, diferenţiatoare şi influenţează dezvoltarea ce creează unicitatea personalităţii, implicată în activitatea psihică. Prin automatizarea,
sistematizarea şi ierarhizarea tuturor categoriilor de procese psihice,
acestea devin operaţii, mijloace de realizare a unor probleme mentale
dependente de învăţare şi exerciţiu.
Într-o accepţiune mai restrânsă, activitate psihică înseamnă comportament corespunzător unei arii de probleme asemănătoare prin finalitatea lor, aşa cum este activitatea din domeniul militar.
Temperamentul, deşi este neutru din punct de vedere valoric,
totuşi exercită un puternic rol adaptativ cu privire la modul de raportare a omului la muncă şi la semeni. El se implică în vectorizarea conduitei, în schiţarea unui unghi de deschidere faţă de lume şi de viaţă,
îşi pune amprenta asupra vocaţiei profesionale a omului. Temperamentul se comportă ca un sistem reglator al personalităţii în raport cu diferite forme de activitate. Aceasta în funcţie de gradul de corespondenţă
sau necorespondenţă dintre anumite tipologii temperamentale şi anumite structuri de activitate. Aşa se ajunge la un gradient de integrare în
rolul profesional. Aşa se explică, între altele, de ce unele persoane au
un randament mediu sau sub medie în unele profesii, iar în altele peste
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medie.
Temperamentul joacă un rol fundamental în activitatea umană.
Din această cauză, se impune încadrarea fiecărui subiect uman într-o
anumită tipologie. De exemplu, G. Berger a elaborat un chestionar uşor
de utilizat pentru a încadra o persoană în cele opt tipuri temperamentale, inspirate de Jung. Astfel, se poate stabili dacă un luptător este
emotiv sau nu, este activ sau nu. În cazul în care acesta este activ el
poate fi harnic, energic, indiferent de gradul de emotivitate, iar dacă
este inactiv, ar putea fi lent, leneş, fără iniţiativă. Dacă este emotiv,
poate avea reacţii emotive foarte puternice, va fi implicat afectiv în tot
ceea ce face, iar dacă este non-emotiv, astfel de manifestări vor fi minime.
Temperamentul, ca latură dinamico-energetică şi expresivă a personalităţii, interacţionează cu aptitudinile şi caracterul, influenţând şi
fiind influenţat la rândul său. Fiind înnăscut, temperamentul precede
celelalte manifestări ale personalităţii care se vor dezvolta pe acest
fundament. Rezultă că temperamentul îşi va pune amprenta specifică
asupra aptitudinilor şi caracterului, dar fără a le determina în conţinutul lor psihologic, ci în forma şi expre¬sivitatea lor. Aptitudinile simple, derivate din capacităţile înnăscute ale sistemului nervos şi analizatorilor, vor suporta o influenţă din partea temperamentului. Timpul de
reacţie, promptitudinea, coordonarea, precizia şi fineţea mişcărilor,
aptitudinile fizico-sportive vor fi influenţate de particularităţile dinamico-energetice ale temperamentului. În schimb, aptitudinile complexe, generale, cum ar fi, de exemplu, inteligenţa, nu suportă influenţe
din partea tipului temperamental. În acelaşi timp, acele aptitudini simple şi speciale care solicită dinamica energetică a activităţii nervoase
tind să accentueze unele trăsături temperamentale, fără a le putea
modifica.
Caracterul nu suportă influenţe din partea temperamentului. Se
poate vorbi cel mult de o anumită nuanţare sau „pată de culoare". Deşi
temperamentul nu este încărcat valoric, nu sunt temperamente bune
sau rele, totuşi oamenii tind să aprecieze în relaţiile interpersonale mai
mult oamenii cu un temperament comunicativ, deschis, sociabil, oamemai, 2010
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nii veseli, destinşi, decât oamenii întristaţi, trişti, rezervaţi, prea exigenţi. Deseori, cădem pradă acestor erori de evaluare şi acest lucru se
întâmplă chiar şi celor care trebuie să adopte decizii, cum ar fi liderii
micro-grupurilor sau chiar grupurilor militare.
Clasificarea se realizează astfel subiectiv şi ţine mai mult de existenţa sau inexistenţa comunicării, „afinităţilor” dintre comandant şi
subordonaţi. În alegerea subordonaţilor, în formarea structurilor de
misiune, comandanţii vor fi întotdeauna tentaţi să decidă ţinând cont
de acest aspect, mascat sub criteriul valorii profesionale a individului
avut în vedere.
Cunoaşterea temperamentului este impor¬tantă pentru că, prin
intermediul trăsăturilor moral-volitive de caracter, putem încerca să
in¬fluenţăm modul de manifestare a unor însuşiri temperamentale.
Temperamentul nu poate fi modificat, dar – conştientizând anumite
trăsături şi implicarea lor în activitate – omul poate încerca să exercite
un anumit autocontrol al unor manifestări prea explozive sau să
acti¬veze, să mobilizeze unele manifestări prea pasive. În anumite
limite, temperamentul poate şi trebuie să fie luat în stăpânire. Nimeni
nu ne va ierta dacă ne manifestăm agresiv, violent şi apoi ne vom
scuza, spunând că avem un „temperament vulcanic". Nimeni nu va
avea înţelegere în eşecul niciunei misiuni, dacă va fi pus pe seama temperamentului indivizilor.
Temperamentul nu este o variabilă neutră din punct de vedere
adaptativ: structura temperamentală este o interfaţă între persoană şi
lume şi are rol mediator între intensitatea, durata şi semnificaţia influenţelor externe şi efectele în sfera psihocomportamentală. Trăsăturile
temperamentale au rol important în sfera relaţiilor interpersonale
(atracţie – respingere, simpatie – antipatie).
Temperamentul se referă la dimensiunea energetico-dinamică a
personalităţii şi se exprimă atât în particularităţi ale activităţii intelectuale şi ale afectivităţii, cât şi în comportamentul exterior: limbaj şi
motricitate, în conduită. Ca subsistem al personalităţii, el se referă la o
serie de particularităţi şi trăsături înnăscute, care sunt importante în
procesul devenirii socio-morale a fiinţei umane.
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Trăsăturile temperamentale sunt foarte uşor de observat şi identificat şi, în opinia majorităţii specialiştilor în domeniu, sunt legate de
aspectele biologice ale persoanei respective, în special de sistemul nervos şi cel endocrin. Psihologul român Nicolae Mărgineanu a considerat că temperamentul caracterizează forma manifestărilor noastre şi, de
aceea, l-a definit drept aspectul formal al afectivităţii şi reactivităţii
motorii specifice unei persoane.
Constituind latura dinamico-energetică a personalităţii, temperamentul ne furnizează informaţii cu privire la cât de iute sau lentă,
mobilă sau rigidă, accelerată sau domoală, uniformă sau neuniformă
este conduita individului; pe de altă parte, evidenţiază care este cantitatea de energie de care dispune un individ şi, mai ales, modul în care
este consumată aceasta.
Temperamentul se exprimă cel mai pregnant în conduită şi comportament, existând o serie de indicatori psihocomportamentali care ne
pot ajuta să identificăm temperamentul:
ritmul şi viteza desfăşurării trăirilor şi stărilor psihice;
vivacitatea sau intensitatea vieţii psihice;
l durabilitatea manifestărilor psihocomportamentale;
l intrarea, persistenţa şi ieşirea din acţiune;
l impresionabilitatea şi impulsivitatea;
l egalitatea sau inegalitatea manifestărilor psihice;
l capacitatea de adaptare la situaţii noi;
l modul de folosire, de consumare a energiei disponibile.
l
l

Prin el însuşi, temperamentul nu generează nici conţinuturi psihice, nici performanţă, el reprezentând modul de a fi, de a se comporta
al cuiva, ţinând, mai ales, de stilul comportamental al omului.
Cercetările au evidenţiat faptul că temperamentul este nespecific sub
raport valoric, pentru personalitate; nu el este cel care acordă valoare
omului, nu se corelează semnificativ cu trăsăturile, aptitudinile orientative, caracteriale ale acestuia. Pe unul şi acelaşi temperament pot fi
formate caractere diverse, iar acelaşi caracter poate fi format pe temmai, 2010
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peramente diferite.
Temperamentul suportă toate influenţele dezvoltării celorlalte
componente superioare ale personalităţii, fiind una din bazele evoluţiei
acestora.
Profesia militară, deşi cu un specific aparte, nu iese din tiparele
obişnuite ale arhetipului uman.
În practica selecţiei psihologice a personalului, listele de cerinţe
psihice ale unei specialităţi sau profesii se reduc la un număr minim de
însuşiri ale personalităţii relevante pentru determinarea succesului profesional, posibil de măsurat, diagnosticat cu ajutorul probelor şi testelor psihologice.
Din nevoia de simplificare şi sintetizare a unei psihoprofesiograme ipotetice a luptătorului, am apelat la structura celor cinci factori de
personalitate, folosiţi în psihologia evaluării personalităţii. Aceştia
integrează şi componenta temperament, într-o formă mai schematică
decât inventarul pe care l-am amintit anterior.
Aceştia sunt:
1. STILUL EXPRESIV
(orientarea internă- externă)
INTROVERSIUNE

EXTRAVERSIUNE

(rezervat, tăcut)

(expansiv, sociabil)

2. STILUL INTERPERSONAL
(atitudinea faţă de ceilalţi)
ANTIPATIE

AGREABILITATE

(inabil, respingător)

(abil, agreabil, onest)

3. STILUL DE MUNCĂ
(atitudinea faţă de muncă)
DELĂSARE

CONŞTIINCIOZITATE,
RESPONSABILITATE

(fără simţul datoriei)

(conştiincios, serios)
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4. STILUL EMOŢIONAL
(autocontrolul emoţional)
INSTABILITATE EMOŢIONALĂ

STABILITATE EMOŢIONALĂ

(nervos, impulsiv)

(calm, echilibrat, rezistent la
stres)

5. STILUL INTELECTUAL, CULTURAL
(complexitate cognitivă)
SIMPLITATE

COMPLEXITATE

(rigid, tradiţionalist)

(flexibil, inteligent, creativ)

Mai mult decât atât, examenul şi expertiza psihologică la personalul operativ vizează, după opinia mai multor specialişti, capacităţi psihice ce pot fi incluse în trei dimensiuni ale profilului de personalitate
ce reflectă fondul aptitudinal specific:
Dimensiunea operaţională a capacităţilor (aptitudinilor) intelectuale generale şi specifice (inteligenţă, memorie, creativitate, atenţie şi spirit de observaţie, capacitate de analiză, sinteză, reactivitate verbală – prin intermediul cărora se realizează procesarea
informaţiilor).
Dimensiunea capacităţilor (trăsăturilor) psiho-structurale individuale (însuşiri temperamentale, atitudinale şi de comportament)
prin care se realizează autocontrolul, autoreglarea şi integrarea valorică a personalităţii (stabilitate psiho-emoţională, autocontrol, rezistenţă la stres, la frustrare şi restricţii, adaptabilitate generală, loialitate, onestitate, încredere în sine, tenacitate, capacitate de autocunoaştere).
Dimensiunea capacităţilor (abilităţilor) interpersonale şi de comunicare (sociabilitate, agreabilitate, aptitudine verbală generală, aptitudine de a învăţa, exprimare şi comunicare în limbi străine, intuiţie psihologică, aptitudini organizatorice) prin intermediul cărora persoana se
exprimă şi obţine efectul scontat în relaţiile cu ceilalţi.

mai, 2010
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În raport cu capacitatea de adaptare la solicitările activităţii în condiţiile speciale ale misiunilor internaţionale din teatrele de operaţii, oricare din dimensiunile şi componentele menţionate se constituie ca factori aptitudinali (şi de capacitate) în măsura în care au implicaţii dovedite asupra nivelului de performanţă profesională.
Cu luarea în consideraţie a faptului că atunci când vorbim despre
un profil ideal temperamental al luptătorului avem în vedere un cadru
general de referinţă, menţionăm că în funcţie de alte repere se va dife-

Clasificarea categorială a temperamentelor după H.J. Eysenck

renţia acest profil: în funcţie de locul ocupat în cadrul organizaţiei, de
sarcinile concrete pe care le îndeplineşte, de poziţia ierarhică – comandant, personal cu rol de execuţie, de decizie etc. Astfel, investigarea
temperamentului din perspectiva activităţilor militare justifică trimite172
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rea, deopotrivă, la tipologiile bio-constituţionale dezvoltate de către
Hypocrate, Kretshmer, Sheldon, la cele fiziologice, concepute mai ales
de către Pavlov, unde tipul de sistem nervos este cel determinant, la
tipologiile psihologice gândite de Jung, şi atât de valorificate în SUA
în cadrul unor institute de cercetare cu un asemenea profil, la tipologiile ce evidenţiază orientările fundamentale ale omului spre sine (introversie) sau predominat către lume (extraversie), la tipologiile lui
Eysenck, cel care, pe lângă faptul că a încorporat în concepţia lui conceptele de intro şi extraversie de la Jung, a vorbit despre echilibrul sau
– la polul opus – nevrozismul psihocomportamental întâlnit la oameni.
Dacă la aceste aspecte adăugăm faptul că nu există temperamente pure, ci doar combinaţii cu diferite ponderi a diferitelor particularităţi somato-psihice, atunci putem concluziona că profilul comportamental ideal al luptătorului ideal ar trebui să aibă accente crescute ale
temperamentului somatotom, cerebroton, echilibrat atât psihonervos,
dar şi pe linia raportării sale la lume; ar fi un temperament cu multe
elemente aparţinând sangvinicului, dar în care sunt intricate note psihocomportamentale ale flegmaticului.
În orice caz, nu este un lucru lesne de realizat şi conceput un portret robot al conduitei temperamentale a unui luptător, şi cu atât mai
greu de identificat în plan real al unui asemenea subiect. Aşa se explică concertarea eforturilor a numeroşi oameni de ştiinţă interesaţi de
această problemă.
Deşi studiul comportamentului uman a început o dată cu conştientizarea existenţei individului ca atare în mediul social, nu s-a reuşit,
încă, crearea unei hărţi complete şi definitive a tipurilor de temperament. Este drept că Katharine Myers a elaborat un chestionar ce permite clasificarea şi identificarea a 16 tipuri de personalitate, fiind poate
cel mai complet tablou temperamental uman. Totuşi, de-a lungul istoriei, s-a dovedit că anumite laturi temperamentale au fost mai exacerbate, în detrimentul altora, acest lucru dovedindu-se a fi o reacţie adaptativă, o comandă socială.
Care este, în definitiv, rolul temperamentului la nivelul determinării personalităţii luptătorului? Cât este el de important? Ce poate evimai, 2010
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denţia cunoaşterea acestuia de către specialişti, comandanţi, colegi,
subordonaţi?
Sunt întrebări ale căror răspunsuri se găsesc la baza constituirii
informale a grupurilor. Chiar dacă este aproape imposibil, trăsăturile
temperamentale ar trebui să determine, măcar punctual pentru anumite misiuni, constituirea formală a subunităţilor.
Este evident faptul că în postura de lider, pentru o acţiune în forţă
şi viteză, este recomandat un sangvin. Pentru operaţiuni de migală, ce
necesită răbdare şi concentrare, un melancolic. De asemenea, de la un
coleric te poţi aştepta la izbucniri neaşteptate, de scurtă durată, ce pot
fi benefice în îndeplinirea unei misiuni, în cazul în care sunt bine canalizate. Nu te poţi aştepta de la un flegmatic la o cooperare „trup şi
suflet”, în condiţiile în care temperamentul său îl descrie ca fiind amorf
şi taciturn.
Oricum ar fi privit, temperamentul nu poate fi caracterizat ca fiind
bun sau rău, sau substituit şi identificat cu caracterul. O dată cu determinarea trăsăturilor temperamentale de bază, precum şi a celor secundare, nu putem spune că am terminat selecţia, că acea persoană va
putea ocupa o anumită poziţie, într-o anumită specialitate militară.
Dacă pentru domeniile cu aplicabilitate tehnică, în care lucrul cu
oamenii se face sporadic, selecţia tipurilor de temperament „ideale" se
face mai uşor, caracterul neavând o influenţă majoră; în cazul poziţiilor aflate în structuri cu un puternic caracter social, această selecţie
temperamentală este dublată de una a caracterelor recomandate.
Nu există un criteriu de prioritate în stabilirea rolului temperamentului şi al caracterului în procesul de selecţie. Evident însă că cele două
componente ale personalităţii, alăturate aptitudinilor, trebuie să se
încadreze în minimul necesar al funcţiei.
De asemenea, trebuie să menţionăm că selecţia în sistemul militar
devine cu atât mai complexă şi mai dificilă cu cât un număr relativ
mare de specialităţi militare, cu un specific aparte, trebuie să relaţioneze în îndeplinirea misiunilor, mai ales că sistemul militar este unul
piramidal, obligatoriu-evolutiv.
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În aceste condiţii, trebuie să fie selecţionaţi candidaţi cu o personalitate duală, subordonat-lider. Cele două aspecte trebuie să fie într-o
strânsă legătură şi interdependenţă, lăsându-şi locul una alteia la
momentul solicitat de organismul militar sau misiunea primită.
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PREOT CONSTANTIN ŢANU

ncercând o abordare generică, trebuie precizat că începând cu
anii 1970, Bisericile tradiţionale europene au tras un semnal de
alarmă referitor la procesul de secularizare şi la implicaţiile acestuia
pentru viaţa credincioşilor. De exemplu, în Enciclica Redemptoris
Mission, Papa Ioan Paul al II-lea spunea că asistăm la o „secularizare
progresivă a mânturii”. În centrul acestei noi perspective se află tot
omul, dar redus doar la dimensiunea sa orizontală (cap. I). În alte documente se denunţă faptul că „vestirea misionară constantă din partea
Bisericii este astăzi pusă în pericol de teorii de natură relativistă, care
încearcă să justifice pluralismul religios, nu numai de facto, ci chiar şi
de jure”, rădăcinile acestor afirmaţii aflându-se în „unele presupuneri
de natură filosofică care se opun înţelegerii şi primirii adevărului revelat”1. De altfel, Biserica Romano-Catolică se străduieşte să propună
astăzi, ca un antidot la secularizare, imaginea unei Europe creştine,
unde oamenii împărtăşesc acelaşi trecut şi aceleaşi valori, în complementaritate cu ideea economică şi politică ce stă la baza Uniunii
Europene2. Aceeaşi preocupare se vede şi în cadrul unor Biserici protestante, deşi mult mai atenuat, având în vedere importanţa care este
acordată Iluminismului şi separaţiei dintre Stat şi Biserică3.

Î
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Părintele academician profesor dr. Dumitru Popescu a publicat
numeroase lucrări, articole şi studii pe această temă, arătând că s-a trecut de la o concepţie panteistă despre lume, care confunda Divinitatea
cu lumea şi acorda o mare atenţie sacralităţii acesteia, la o concepţie
teistă, care desacraliza lumea şi o lăsa pradă pornirilor iraţionale care
pun stăpânire pe ea. Dacă în concepţia panteistă lumea se confunda cu
Divinitatea, iar omul era supus legilor naturale care îi anulau orice
aspiraţie spre libertate, ca personajele din tragedia antică obligate să se
supună unui destin implacabil, în creştinism lumea se desparte de
Dumnezeu, fiindcă este creată, şi devine astfel o realitate autonomă
faţă de Dumnezeu4.
Conceptul de autonomie a lumii faţă de Dumnezeu a dus la apariţia şi dezvoltarea unei teologii gnostice care a oscilat între un raţionalism – care pretindea că Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu în fiinţa Lui şi
agnosticism – care interzice orice cunoaştere a lui Dumnezeu în afară
de Revelaţia adusă de Hristos. Ambele sisteme de gândire au izolat pe
Dumnezeu în Treime într-o transcendenţă inaccesibilă. Acest fapt a
fost pus în evidenţă de unul dintre cei mai străluciţi teologi ai Bisericii
Romano-Catolice, anume Yves Congar, care era de părere că „una dintre cele mai mari nenorociri care au atins creştinismul contemporan –
în speţă catolicismul – constă în faptul că Treimea a fost răsfrântă asupra ei Însăşi şi izolată de oameni şi de cosmos în transcendent”5.
Dar ceea ce este mai grav în această concepţie deistă care izolează Divinitatea în transcendent este faptul că atribuie cunoaşterii lui
Dumnezeu o simplă dimensiune intelectualistă şi face abstracţie de
implicaţiile ei morale şi spirituale asupra întregii fiinţe umane, adică
atât asupra sufletului, cât şi a trupului. În felul acesta cunoaşterea lui
Dumnezeu devine o problemă de ordin teoretic şi speculativ care nu
mai interesează credincioşii, sau cum spunea Karl Rahner, „în teologia
scolastică, Treimea a fost închisă într-o adâncă izolare, care implică
riscul de a fi resimţită fără interes pentru viaţa creştină”6. Astfel, fie că
este vorba de raţionalism, fie că este vorba despre agnosticism, fiecare dintre ele, în mod diferit, au promovat ruptura dintre teorie şi viaţă,
dintre spirit şi materie, contribuind la promovarea procesului de secumai, 2010
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larizare care a atins creştinismul contemporan. Cunoaşterea lui
Dumnezeu a devenit o problemă strict intelectuală fără consecinţe spirituale şi morale pentru viaţa credincioşilor, contribuind astfel la procesul de secularizare al societăţii7.
Biserica învaţă că omul, zidit după chipul lui Dumnezeu, este
menit prin firea lucrurilor să-L cunoască pe Creatorul său, dar nu este
vorba de o cunoaştere care se realizează exclusiv prin puterile naturale ale raţiunii umane, fără intervenţia harului divin. Desigur, există o
mare diferenţă între scolasticism şi iluminism. Primul acordă un rol
important Raţiunii divine, în timp ce al doilea nu vorbeşte decât de
raţiunea umană. Însă autonomia raţiunii, proclamată de iluminism, îşi
află originea într-o teologie speculativă care a introdus o separaţie profundă între ordinea naturală a omului şi cea supranaturală a lui
Dumnezeu. Scolastica n-a avut intenţia să opună raţiunea harului, ci
dimpotrivă, consideră că harul desăvârşeşte natura. Dar din cauza conflictului deschis pe care l-a avut cu iluminismul, omul european a început să considere harul ca o violare a ordinii naturale şi ca un atentat
împotriva libertăţii de gândire. Autonomia raţiunii umane, proclamată
de iluminism, este rezultatul autonomiei creaţiei faţă de Dumnezeu.
Mergând mai departe, în aceeaşi direcţie, putem spune că atât izolarea Dumnezeirii în transcendent, cât şi autonomia creaţiei faţă de
Ziditorul ei, au făcut ca omul să ia locul lui Dumnezeu pe pământ şi să
domine lumea în numele Creatorului. Ambele tendinţe pornesc de la
două idei biblice, şi anume că fiinţa umană poartă în ea chipul lui
Dumnezeu, fapt care i-a permis omului să se substituie Creatorului pe
pământ, respectiv că omului i s-a poruncit să stăpânească pământul8.
În virtutea poruncii de a stăpâni pământul, omul a crezut că este
chemat să impună lumii văzute propria lui ordine şi viziune cu tentă
hedonistă. Aşa cum Dumnezeu a pus la baza lumii ordinea ei interioară, raţionalitatea creaţiei, tot astfel omul, în calitate de chip al lui
Dumnezeu, are tendinţa să impună lumii ordinea lui exterioară.
Această tendinţă îşi găseşte expresia ei adecvată în sistemul kantian,
după care omul nu este chemat să scoată legile din natură, ci să impună naturii legea sau ordinea izvorâtă din mintea lui, în care sunt date
178

www.rft.forter.ro

Biserica şi secularizarea

aprioric categoriile gândirii (cauzalitate, spaţiu, timp). Este adevărat că
datorită acestei ordini, pe care omul a căutat să o impună naturii văzute, a reuşit să realizeze un imens progres ştiinţific şi tehnologic care,
deşi de multe ori s-a întors împotriva omului (bomba atomică, poluarea etc.), totuşi a contribuit şi la bunăstarea omului (condiţii civilizate
de viaţă, combaterea maladiilor, prelungirea vieţii etc.).
Dar nu este mai puţin adevărat că această ordine, pe care omul a
căutat să o imprime lumii, a intrat în conflict cu ordinea aşezată de
Creator la baza întregii creaţii şi a produs imensa criză ecologică din
lumea de azi9. Criza modernă este rezultatul ignorării de către om a
ordinii sau raţionalităţii de la temelia creaţiei izvorâtă din voia lui
Dumnezeu. Teologii ortodocşi moderni vorbesc de „secularismul militant”, care este la fel de periculos ca şi „ateismul militant”, deoarece
ambele aspiră să alunge religia din sferele sociale şi să o arunce în
domeniul devoţiunii private10.
Desprinderea omului şi a creaţiei de Dumnezeu a favorizat explozia unui pluralism religios şi cultural atât de contradictoriu în esenţa
lui, încât produce confuzie şi dezorientare în mintea, sufletul şi inima
credincioşilor. Aceasta este cauza apariţiei atâtor secte şi curente filozofice care asaltează neîncetat Biserica şi societatea. Pluralitatea religioasă este unul dintre cele mai importante fenomene din lumea de azi.
Statisticile mondiale privind aderarea religioasă, în ciuda marii lor
relativităţi, aduc date interesante în acest sens. La sfârşitul deceniului
trecut, creştinii formau aproximativ 32,9 % din populaţia mondială,
musulmanii 17,06 %, hinduşii 13,15 %, budiştii 6,24 %, adepţi ai religiilor primitive, tradiţionale 1,97 %, adepţi ai religiilor noi 2,22 %, cei
care se declară atei 4,48 % şi cei care se consideră agnostici 16,23 %.
În secolul al XX-lea numărul celor care se consideră „atei” a crescut
de 1 000 de ori, în timp ce numărul agnosticilor a crescut de 273 de
ori11.
Situaţia de la noi din ţară este oarecum diferită faţă de cea din
Apusul Europei. Pe de o parte, dacă în Occident populaţia frecventează tot mai puţin Biserica şi slujbele ei, la noi poporul a rămas în majoritatea lui un popor religios, cu toată propaganda atee la care a fost
mai, 2010
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supus mai bine de patru decenii. Pe de altă parte însă, există şi elemente comune, fiindcă şi la noi sporeşte numărul celor care se interesează
mai mult de cele materiale decât de cele spirituale, cu atât mai mult cu
cât cultura secularizată europeană a exercitat o puternică influenţă asupra societăţii româneşti în perioada procesului de post-aderare la
Uniunea Europeană. Fie că este vorba de cinematograf, fie că este
vorba de televiziune, de presă sau publicaţii, toate tind, în majoritatea
cazurilor, să orienteze omul mai mult spre realităţi pământeşti, iar cele
duhovniceşti sunt ignorate sau răstălmăcite.
Privind analitic, din punctul de vedere al învăţăturii Bisericii,
secularizarea nu poate fi receptată decât ca un refuz rafinat şi subtil al
credinţei, al concepţiei eclesiale despre existenţă, despre lume şi om,
întemeiate pe Revelaţia scripturistică ce culminează în Hristos, pe dogmele Bisericii formulate teandric în experienţa pnevmatică creştină.
Plecând de la triada ce include teologie, antiteologie, ateologie, respectiv viziune teologică, antiteologică şi ateologică despre om şi lume,
putem foarte bine plasa secularismul în perspectiva ateologiei, adică o
concepţie în care se face abstracţie de ordinea, de nivelul transcendent
divin întemeietor, de cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu revelat în
istoria oamenilor şi în comuniunea de har cu aceştia în Biserică, din
raţiuni liberaliste ce se bazează pe individualism şi materialism12.
Conştiinţa dependenţei ontologice de un temei absolut, specifică
modelului teologic, metafizic, mentalităţii tradiţionale, este eludată în
favoarea unei concepţii a imediatului, a utilului şi a consumului, într-o
piaţă aparent abundentă, în care omul este redus la condiţia de producător şi de consumator, într-un proces ciclic de repetitivitate tot mai
accelerată, ce se închide în orizontul imanenţei. Interogaţii metafizice
şi teologice consacrate în cultura noastră nu-şi mai au loc, devin desuete, puerile în perspectiva binomului producţie-consum. Omul produce aproape tot ce doreşte, idealurile lui sunt estompate de falsa strălucire a reclamei, ce-i satisface şi înclinaţiile cele mai păcătoase, mai
imorale, dar morala este doar pentru cei ce optează pentru ea, nu mai
este o regulă generală ce asigură coeziunea şi funcţiile sociale, respectul şi demnitatea celuilalt. Condiţia umană este redusă la existenţa din
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această lume, nu este nimic înainte, nici după omul care este aşteptat
să se înfrupte iraţional şi pătimaş din toate ofertele unei societăţi de
consum care ne şi consumă pe toţi, fără chiar a ne da seama de acest
lucru. Ni se propune doar o condiţie umană seculară, în veac, în saeculum, fără Dumnezeu, fără speranţa eshatologică, fără viaţa sufletului
dincolo de moarte, fără învierea adusă omului de Cel ce este Învierea
şi Viaţa, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul. Secularizarea este de fapt un
fenomen de laicizare, de desacralizare, de păgânizare, de emancipare
de sub autoritatea Bisericii, de refuz al lui Dumnezeu şi a Legii Sale
veşnice şi morale, o ideologie care a luat forma ateismului militant în
regimurile totalitare de tristă amintire sau care se insinuează latent,
non-conflictual, non-violent, hedonist în liberalismul democratic care
absolutizează instituţii umane fără referinţă la Absolutul divin într-un
orizont exclusiv istorico-imanentist13. Secularizarea este consecinţa
eliminării ideologice a religiei din sfera publică în cea personală, familială, a micii comunităţi, în modernism, cu impactul subiectiv şi comunitar al diminuării sau chiar a pierderii credibilităţii şi plauzibilităţii
Bisericii lui Hristos, a instituţiei teandrice a mântuirii şi a concepţiei
acesteia despre om şi lume, a periferizării ei în societatea tehnocrată şi
informatizată. Ontologic relaţional, divinul, ca existenţă personală
absolută, în relaţie cu omul în general şi creştinul în special, dacă acesta refuză divinitatea, paradoxal, îşi creează dumnezei după chipul său,
recompune sfera religiozităţii, structurale umanului, în funcţie de
dorinţele individuale, creează sincretist doctrine prin selectivitatea
arbitrară a unor idei şi practici decupate din sfere diverse de manifestare religioasă. Credinţa instituţională se diminuează în favoarea uneia
subiective, fără apartenenţă la lăcaşul de cult al religiei consacrate,
într-un context de ideologizare a pluralismului religios şi de revrăjire a
lumii prin revenirea sacrului, într-o lume a raţionalizării excesive ce
exclude sufletul, a pragmatismului calculat, fenomene favorizate
public prin toleranţă, prin separaţia oficializată a ordinii mundane, ce
se vrea singura absolutizare, de religie14.
Totuşi, analiştii fenomenului vorbesc atât la modul pozitiv cât şi
negativ despre secularizare. În sens pozitiv, s-a ajuns în modernitate la
mai, 2010
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autonomia valorilor, a instituţiilor, a diferitelor domenii ale existenţei
umane. Sferele politică, socială sau culturală devin de sine-stătătoare,
nu mai depind de cea religioasă. Religia, mai exact Biserica în lumea
occidentală, nu mai conduce statul sau societatea, care sunt emancipate de orice tutelă, filosofiile sau ştiinţele nu mai sunt ancillae teologiei,
ele dezvoltându-se liber şi constituindu-şi propria sferă de cercetare cu
consecinţa propriilor structurări ideatice. Nu mai există ideologie sau
autoritate dominante, Biserica însăşi fiind plasată în această ordine a
secularităţii, chiar dacă ea îşi păstrează aureola ei de casă a lui
Dumnezeu, de ordine sacră a existenţei, de comuniune cu Treimea infinită, veşnică, prin afirmaţiile teologice şi prin experienţa spirituală
consacrate.
Capitolul de faţă îşi propune abordarea secularizării în perspectiva raţionalităţii filosofico-religioase tradiţionale şi a învăţăturii de credinţă a Bisericii înţeleasă ca discurs, convorbire cu Dumnezeu şi despre Dumnezeu în experienţa spirituală a credinţei ce iluminează şi
uneşte cu Dumnezeu.
Termenul de secularizare a primit în istoria occidentală mai multe
accepţiuni, dar cu toate acestea nu este ferit de ambiguităţi semantice.
Există un sens juridic şi un sens cultural al secularismului15. El desemnează actualmente ruptura adusă de modernitate între credinţă şi raţiune, între Biserică şi lume, separaţii afirmate anterior şi de teologia
occidentală chiar de la Augustin, care vorbea despre cele două cetăţi,
respectiv cetatea lui Dumnezeu şi cea a oamenilor, radicalizate apoi în
teologia scolastică.
● Juridic, politic, în modelul constantinian al relaţiei
Biserică-Stat, „sfera politicului era în mod hotărât asumată şi absorbită în corpus christianorum. Ea nu a fost eliberată sau, mai precis,
expulzată decât atunci când pe firul timpului, politicul, printr-o dialectică internă, s-a aflat în situaţia de a îngrădi sfera eclesială”16. Astfel,
exista o cvasi-identificare între locuitorii din graniţele unui sistem
politic cu religia creştină, cu toate conflictele cunoscute, gândire ce s-a
perpetuat în conştiinţă până astăzi la cei care doresc o Biserică naţională.
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În Occident, Cearta pentru învestitură a antrenat şi a reprezentat
un prim moment al separaţiei dintre Biserică şi Stat. Biserica, ca instituţie specifică, de natură religioasă, ierarhică şi sacramentală, cu propria ei legislaţie canonică „s-a eliberat de unitatea globalizantă a Orbis
christianus”17, prin apel la libertatea creştină şi situarea politicului în
sfera seculară. Cu toate acestea, acest sens al secularităţii diferă de
ceea ce modernii au asociat noţiunii deoarece „această primă separaţie
a Bisericii şi a Statului s-a efectuat în interiorul credinţei creştine, iar
Biserica a continuat să-şi exercite dominaţia asupra Statului”18.
Reforma cu formula cuius regio eius religio ce a antrenat şi războaiele religioase în Europa occidentală, Biserica fiind incapabilă să
asigure pacea, face un pas înainte în procesul de secularizare prin
subordonarea eclesială politicului, considerându-se ulterior că, de fapt,
secularizarea este un fapt pozitiv determinat chiar de către creştinism.
Secularizarea constă în eliberarea politicii, culturii de tutela religiei, a
Bisericii. Revoluţia franceză cu principiile libertate, egalitate, fraternitate, cea mai radicală expresie a iluminismului ateist, deist în Anglia,
cultural în Germania19, a vizat o societate exclusiv politică şi civilă, a
stat şi la baza unei noi viziuni despre lume, marcată de un model paradigmatic oferit de raţiunea autonomă şi de ştiinţele naturii, cu eliminarea celei religioase, teologice, metafizice.
● Cultural, modernismul aduce în prim-plan un antropocentrism
radical, raţiunea umană dobândeşte o importanţă primordială şi elimină credinţa, iar observaţia şi experimentul ştiinţific reprezintă cheia
cunoaşterii obiective. Aspectul pozitiv al structurării şi dezvoltării ştiinţelor, teologia însăşi fiind o ştiinţă, o teologie naturală, în accepţia
iluministă care acordă primat raţiunii şi nu Revelaţiei şi credinţei, istoricităţii şi nu transcendenţei, autonomia lor este umbrită de ateismul ca
program politic, social, cultural, credinţa Bisericii fiind discreditată,
chiar dacă aceasta a continuat să fie o instituţie redutabilă a societăţii,
apărându-şi poziţia şi pledând propria cauză printr-o nouă apologetică.
Ateismul filosofiei populare marchează noile forme de cultură, îşi
pune amprenta pe noua societate, cu omul nou a cărui mentalitate este
materialistă şi empiristă20.
mai, 2010

183

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

În această epocă a Raţiunii, exclusă din ordinea publică în cea privată şi din cea a cunoaşterii în cea a valorilor, a opiniilor, a credinţelor
fără bază ştiinţifică, obiectivă, ci doar subiectivă, sentimentală, experienţială, după disjuncţia kantiană între raţiunea pură şi cea practică,
Biserica a căutat să se adapteze la noua situaţie, străduindu-se să
instaureze o ordine socială creştină, aliniindu-se societăţii secularizate,
emancipate de religie. S-a conturat chiar o teologie secularistă, a morţii lui Dumnezeu, reprezentată de teologi numeroşi, al căror discurs
rupt de Tradiţia Bisericii, de comuniunea sacramentală, de experienţa
iubirii şi a unirii îndumnezeitoare, a bulversat, atunci când a fost în
vogă în anumite arii creştine, comunitatea credincioşilor. Amintim
doar de Dietrich Bonhoeffer, cu a sa deviză Etsi Deus non daretur,
Friedrich Gogarten care renunţă la teologia dialectică pentru o confruntare cu lumea modernă, abordând secularizarea ca o temă teologică, J.C. Hoekendijk care propunea la Strasbourg, la o conferinţă a tinerilor teologi în anul 1960, o desacralizare radicală a Bisericii şi a activităţilor acesteia, Arend van Leeuwen, care declara că secularizarea
este inspirată de Evanghelie sau Harvey Cox – cu proiectul utopic
Cetatea seculară – care poate primi botezul şi numele de creştină21.
La aceste nume se pot adăuga teologii „morţii lui Dumnezeu”,
J.A.T. Robinson, Paul van Buren, Thomas Altizer, Gabriel Vahanian,
William Hamilton, pentru care cuvântul Dumnezeu este mort22, în sensul că nu mai spune nimic omului care a uitat sau a refuzat să mai gândească, să se raporteze la Dumnezeu, exclus din preocupările, din
mediul, din gândirea sau din practica sa. Putem adăuga diverse
Manifeste umaniste, precum Apelul de la Hartford, semnat de 17 teologi din America, cu 13 puncte, în 1975, care afirma că „gândirea
modernă este superioară tuturor formelor de înţelegere a realităţii din
trecut, fiind de aceea normativă pentru credinţa şi viaţa creştină”23.
Printre alte afirmaţii ale documentului sunt cele referitoare la limbajul,
la discursul religios care reia teza modernistă a caracterului non-cognitiv, independent de raţionalitatea acestuia, acest limbaj referindu-se
la experienţe umane, chiar cuvântul Dumnezeu fiind cea mai nobilă
creaţie a umanităţii. În altă ordine de idei, toate religiile au aceeaşi
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valabilitate, a alege una fiind doar o problemă de convingere despre
adevăr în perspectiva unei preferinţe personale sau a unui stil de viaţă,
iar Iisus Hristos trebuie înţeles în termeni de modele contemporane de
umanitate. Apoi, instituţiile şi tradiţiile istorice sunt opresive şi ostile
modului nostru de a fi cu adevărat umani, iar eliberarea de acestea este
cerută pentru existenţă şi religie autentică. Pe agenda Bisericii trebuie
să fie programe sociale, politice, economice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar lupta pentru o umanitate mai bună va aduce împărăţia lui
Dumnezeu în lume.
Aceste câteva idei exprimate mai sus constituie un rezumat al
celor 13 puncte ale amintitului Apel de la Hartford.
Reacţii teologice tradiţionale la aceste poziţii seculariste s-au
manifestat în teologiile sau la teologii Bisericilor. Amintim, mai întâi,
de teologia ortodoxă românească, de personalităţile remarcabile care
au ilustrat-o, între care Părintele acad. prof. dr. Dumitru Stăniloae, al
cărui program teologic era unul al comuniunii cu Dumnezeu-Treime
de persoane vii şi veşnice, infinite, al relaţiei simţite şi gândite în rugăciunea care uneşte cu Dumnezeu în energia divină necreată ce transfigurează şi îndumnezeieşte pe om. Părintele Stăniloae respinge, de
exemplu, gândirea evoluţionistă modernă, afirmând că „o persoană
ieşită prin evoluţie dintr-o esenţă şi destinată să se întoarcă în esenţa
inconştientă nu poate iubi o altă persoană cu valoare eternă şi nu poate
fi iubită de altă persoană în mod netrecător şi desăvârşit”24. De asemenea, el afirmă valoarea cognitivă şi spirituală a iubirii şi sfinţeniei ca
idealuri umane, apofatice, tainice, dincolo de „ştiinţă” în sens modern,
care „înseamnă o superficială îngustare” a omului, a vieţii25. La rândul
său, Părintele Dumitru Popescu, referindu-se la caracterul secularizat,
autonom al culturii moderne, afirmă că, diferit de aceasta „care amăgeşte omul cu dominaţia lumii fizice prin ştiinţă şi tehnologie, dar îl
aserveşte patimilor şi poftelor iraţionale din propria fiinţă pentru că nu
le poate controla, cultura teonomă, adică ortodoxă, conferă omului credincios puterea spirituală, energia dumnezeiască a Sfântului Duh, în
Hristos şi în Biserică pentru ca să fie propriul său stăpân şi să poată
transfigura creaţia. Confruntarea dintre aceste două tendinţe o simte
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doar cel care, fiind după chipul lui Dumnezeu, tinde spre asemănarea
cu Dumnezeu, căci taina omului nu rezidă în el însuşi, ci în
Dumnezeu”26.
În teologia apuseană există, de asemenea, luări de poziţie faţă de
secularism. Amintim câteva teze ale unor cunoscuţi teologi mai departe sau mai aproape de vremea noastră, începând cu Romano Guardini
din a cărui operă se desprinde, ca o concluzie evidentă, „ilegitimitatea
secularismului”, care refuză doctrina şi ordinea creştină, anexând la
cultura modernă valori elaborate de creştinism, prin care omul se
îndreaptă însă spre haos27. Jean Danielou respinge secularizarea şi propune ca, prin acţiunea de evanghelizare creştină, să se constituie o civilizaţie impregnată de sensul religios al existenţei şi larg influenţată de
lucrarea Bisericii, care să modeleze civilizaţia. Pentru teologul francez,
„este inuman şi antievanghelic tot ceea ce în societatea umană înăbuşă
sensul metafizic şi religios al omului. Acest fel de a priori religios al
realizării omului pretinde răspândirea în cel mai larg sens posibil a
instituţiei ecleziale, evitând, desigur, clericalismul ca şi disoluţia mesajului evanghelic într-un ideal al cetăţii pământeşti. Acest apel pentru
restaurarea dimensiunii religioase şi metafizice, implicând o interpretare a timpurilor moderne ca o epocă de decadenţă, de pierdere a identităţii, de lipsă de ideal, de dezrădăcinare a existenţei, de pierdere a
sensului sacrului, corespunde pentru mulţi cu constatarea unui sentiment de sete religioasă”28. Pentru Hans Urs von Balthasar, „avatarurile istorice ale lumii nu pot schimba cu nimic determinarea ontologică
a relaţiilor dintre Dumnezeu şi om”, cu toate că dezvoltarea unilaterală a filosofiei moderne a dus la înlocuirea gândirii metafizice cu cea
ştiinţifică”29. Karl Rahner consideră că există „o determinare dogmatică a Bisericii în calitate de comunitate organizată de credincioşi şi
instrument privilegiat al comunicării lui Dumnezeu”, iar procesul de
secularizare „are drept consecinţă pozitivă pentru Biserică trecerea de
la forma Bisericii de masă la cea de Biserică a comuniunii”. Totodată,
secularizarea cere din partea Bisericii curajul de a lăsa lumea secularizată aşa cum este ea, adică în situaţia de secularitate, fără a o manipula în vederea sacralizării, atenţionând lumea că toate tentativele ei de a
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se identifica cu viitorul absolut al omului sunt iluzorii, Biserica având
datoria de a critica secularismele, ideologiile şi totalitarismele30. Jean
Rigal consideră că modernitatea are nevoie de Biserică, însă aceasta
trebuie să ţină seama de câteva reguli noi; să asculte înainte de a vorbi,
să aprobe înainte de a judeca, să iubească lumea înainte de a lupta
împotriva ei, să încurajeze mai mult decât să condamne, să suscite
creativitatea mai mult decât teama, care invită la a se exprima şi nu la
a tăcea, care să anunţe mai curând decât să denunţe31. Identificăm aici
elemente de metanoia în Biserica Apuseană favorabile dialogului cu
lumea, specifice perioadei de după Conciliul II Vatican, care a depăşit
atitudinea ultramontanistă dinaintea acestuia. Ghislain Lafont propune
pentru creştini în lumea secularizată profeţia şi înţelepciunea ca fundamente ultime ale eticii dar şi ale Creaţiei şi ale Alianţei într-un timp al
misiunii articulat liturgic şi biblic în iubire şi responsabilitate morală32.
În teologia protestantă, W.Pannenberg crede că „aforismul morţii lui Dumnezeu poate fi înţeles într-un sens fenomenologic şi cultural ca o etichetă a esenţei secularismului, însă teologia ca atare nu
poate asuma formula morţii lui Dumnezeu şi să reflecteze la vreo
oarecare semnificaţie metafizică profundă a acestuia”33. E.Jungel
vorbeşte despre sensul şi non-sensul secularismului, arătând că „teismul şi ateismul suferă de această aporie inerentă conceptului esenţei
divine, unul pentru că nu o ia în serios, celălalt pentru că se lasă prins
în jocul ei”34.
Din luările de poziţie prezentate mai sus observăm diversitatea
opiniilor teologice asupra secularismului, în funcţie şi de specificul
confesional, dar şi atitudinea clară de refuz a unei viziuni despre existenţă care elimină pe Dumnezeu. Secularismul reprezintă „ideologia
religioasă a societăţii unidimensionale”35, respectiv societatea impregnată de ideologia pozitivistă sau neopozitivistă, de cea evoluţionistă
care critică destructiv religia şi metafizica, la care se adaugă raţionalizarea ştiinţifică şi tehnică care cunoaşte o amploare nemaiîntâlnită în
istorie şi care minimalizează discursul religios sau filosofic tradiţional
în contextul globalizării. Secularismul se vrea un umanism cu o etică
întemeiată biblic dar fără dimensiunea teologică, eclesială în sens instimai, 2010
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tuţional-sacramental şi soteriologică în perspectivă eshatologică. Chiar
dacă teologia există ca ştiinţă şi discurs academic, ea este o ştiinţă ca
şi celelalte ştiinţe din panteonul cunoaşterii umane, creaţie pur umană
fără raportare la Dumnezeu, care se revelează instituind pentru poporul Său orizontul comuniunii mântuitoare, al bucuriei adevărului veşnic. Biserica este o instituţie ca toate celelalte, ce îşi dispută locul în
societatea oamenilor, fie aceasta religioasă, dar tot o creaţie a oamenilor, în orizontul istoric imanent, în care nu este nimic divin, transcendent. Acestea sunt grile hermeneutice ale secularismului cu care
Biserica lui Hristos şi teologia ca experienţă şi cunoaştere a lui
Dumnezeu în lumina şi adevărul Său se confruntă într-un timp de confuzie spirituală, de limbaje şi atitudini inclusiviste în contextul ideologizării pluralismului religios, de amoralism şi de cultivare a neîncrederii şi a îndoielii destructurante şi dezumanizante.
Raţional şi spiritual, în tradiţiile religioase ale umanităţii, cu toată
diversitatea ideatică şi fenomenală a acestora, Dumnezeu este adevărul
absolut, întemeietor al ordinii cosmice şi umane. Acesta este un adevăr
raţional exprimat în dimensiune filosofică, metafizică, şi unul religios,
teologic în sensul revelaţiei. Această viziune este în perspectiva societăţii pluraliste şi a mentalităţii agnostice, aşa cum arată L.Newbegin,
ignorantă, arogantă, dogmatică. Interpretând binecunoscuta poveste a
orbilor care atingând elefantul au oferit regelui şi curtenilor săi, care
vedeau adevărul, diverse ipostaze ale acestuia, – o poveste preferată de
agnosticii religioşi şi de ideologii pluralismului relativizant, – teologul
anglican afirmă că, de fapt, regele vedea, cunoştea adevărul care există dincolo de ignoranţa sau refuzul celor care nu îl recunosc36. Adevărul
creştin este unul descoperit de Dumnezeu în Hristos pentru toţi oamenii odată pentru totdeauna, acceptat de cei credincioşi, refuzat de atei
sau relativizat şi pus la îndoială de cei agnostici. El este raţional în sensul că se circumscrie istoriei şi pentru omul religios a crede este un act
raţional dar, totodată, este un adevăr supraraţional al credinţei biblice
şi dogmatice, al Revelaţiei şi al Bisericii lui Hristos cel înviat, adevăr
ce transcende experienţa umană obişnuită, înscriindu-se în logica eternă a iubirii şi atotputerniciei divine.
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Raţional, Absolutul, Infinitatea se impune omului, gândirii, conştiinţei sale. Omul se simte dependent de ceva real de dincolo de sine,
transcendent sieşi pe care nu şi l-a oferit el, ci care l-a acceptat, l-a primit în casa sa. Aceasta este lumea în care omul trăieşte, se simte în
siguranţă, speră, este activ, producându-şi prin exerciţiul inteligenţei şi
al voinţei cele necesare vieţii. El se situează într-un orizont compatibil
cu raţionalitatea sa pentru că poate să o gândească, dar în acelaşi timp
el postulează un temei superior şi mai real decât ceea ce este sensibil,
anume ceea ce este dincolo de sine, realitatea care îl susţine, de care se
simte legat cu toate fibrele fiinţei sale. Religia naturală, filosofia religioasă, propun astfel un demers metafizic, numit de teologul Andre
Leonard „o mişcare metafizică a inteligenţei către Dumnezeu plecând
de la lume”37, concretizată în clasicele argumente raţionale pentru
dovedirea existenţei lui Dumnezeu, cele cinci căi tomiste, pe care spiritul modernist, al iluminismului, apoi materialismul filosofic le-au
respins.
Totodată, omul simte, cu toată fragilitatea fiinţei sale ce sfârşeşte în
moarte şi, în acelaşi timp, dincolo de măreţia cosmică de care este entuziasmat în clipe de sensibilitate poetică, superioritatea sa faţă de natură,
pe care o transcende ca inteligenţă şi prin gândire. El se simte înrudit cu
cineva asemenea sieşi în ordine spirituală, însă cu cineva mai curând
superior din moment ce este purtat de o dorinţă atât de puternică spre
Cel asemenea sieşi, dar rămas pe mai departe necunoscut şi atrăgător.
Putem vorbi în acest sens de ceea ce, acelaşi teolog citat mai sus numeşte drept „mişcarea metanoetică a inteligenţei către Dumnezeu plecând
de la spiritul finit”, argumentarea ontologică a existenţei lui
Dumnezeu38. Critica iluministă, kantiană a metafizicii, o sinteză între
raţionalism şi empirism, interiorizarea, subiectivizarea spaţio-temporalităţii prefigurează ateismul scientist modern în viziunea căruia legile
ştiinţei formulate de om în actul observaţiei şi în experimente nu sunt
puse de Creatorul, nu sunt obiective, nu descriu lumea, ci ele sunt doar
modul în care subiectul uman construieşte lumea.
Teologic, fundamental pentru om în actul credinţei religioase este
Revelaţia, autocomunicarea iubitoare a lui Dumnezeu în istorie pentru
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ca acesta să cunoască sensul existenţei, al vieţii sale pentru Dumnezeu.
Conştiinţa divinităţii este negată de ateism în numele autonomiei
naturii şi a omului39, însă istoria recentă a demonstrat că negarea lui
Dumnezeu este negarea omului şi absolutizarea legii şi a voinţei omului, că excluderea celei divine nu poate avea decât impact negativ asupra omului, a comunităţii, a naturii exploatate nemilos, egoist, antrenând dezechilibre ecologice îngrijorătoare. Omul, în perspectiva
Revelaţiei, există de la Dumnezeu şi pentru Dumnezeu în lumea creată de Acesta şi structurată pentru a primi în ea pe preotul creaţiei.
Secularitatea eludează relaţia ontologică a omului cu Dumnezeu în virtutea creaţiei acestuia după chipul divin ce implică relaţionalitatea,
comuniunea, cunoaşterea de către om după măsura umană limitată dar,
totodată dezlimitată, prin intervenţia minunată, prin interpelarea omului direct de către Creatorul în evenimentele întâlnirii acestuia cu Cel
ce este (Ieşirea 3, 14). Omul în contextul Revelaţiei a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt prin care se comunica voinţa şi iubirea
divină. În Hristos, Cuvântul ipostatic şi veşnic al lui Dumnezeu, ni se
rosteşte Adevărul divin ca Prezenţă personală istorică, asemenea nouă
afară de păcat, se instaurează o relaţie de iubire şi cunoaştere mântuitoare în perspectiva învierii şi a vieţii veşnice a lui Dumnezeu cu omul.
Dumnezeu este Iubire şi vrea să extindă liber orizontul iubirii în creaţie prin om căruia Hristos Adevărul îi dăruieşte Duhul Adevărului
(Ioan 15, 26), instituind Biserica Sa, „stâlp şi temelie a adevărului”
(I Timotei 3, 15) pentru a integra haric, sacramental, spiritual umanitatea răscumpărată în adevărul, lumina şi viaţa cea din Treime, prin participare în energia divină necreată la comuniunea îndumnezeitoare.
Secularitatea, în înţelesul teologic, se constituie ca un refuz al iubirii
divine, ce susţine providenţial creaţia şi se oferă crucificat, sacrificial
în Hristos pentru mântuirea şi înveşnicirea omului din punct de vedere eshatologic dar, şi pentru dreptate socială şi armonie comunitară în
plan secular, mundan. Secularismul consideră că, din raţiuni de maturitate a omului în era ştiinţifică şi super-tehnologică actuală, când pentru unii nu mai există spaţiu şi timp pentru Dumnezeu, acesta nu trebuie să se mai raporteze la divin. Dar dacă omul nu este pentru
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Dumnezeu, atunci el nu este nici pentru sine sau lumea sa, iar eliminarea Legii divine impune interesul şi egoismul uman absolutizat şi cu
totul arbitrar40.
Dumnezeu ni se face cunoscut şi cunoaşterea Lui se face pentru
omul care Îl cunoaşte iubirea neţărmurită faţă de El cu valoare cognitivă, cu valoare de adevăr, adevăr spiritual pe care îl confirmă Tradiţia
şi viaţa de sfinţenie la care sunt chemaţi oamenii din care se disting
sfinţii Bisericii, fiinţe strălucite de harul divin, luminate de Treime, de
Duhul lui Hristos. Libertatea este primirea darului Duhului, a lui
Hristos Care locuieşte prin harul Său în noi, şi nu refuzul Lui sau indiferenţa faţă de El, implicat soteriologic în viaţa noastră. Secularismul
se bazează pe libertate autonomă, pe neimplicare emoţională, pe luciditate rece şi calculată fals; de fapt, false motivaţii prin care omul, ca
fiinţă structural religioasă se vrea eliberat de Dumnezeu, se refuză pe
sine, se alienează sau se integrează ignorant în zone de pseudospiritualitate aparent tolerante, dar agresive şi violente prin metode depersonalizante, aşa-zise noi religii ce se manifestă în cadrul libertăţilor democratice şi care se înscriu şi în viziunea paulină a omului din „zilele din
urmă” (I Timotei, 3,1-7), de fapt recurenţe istorice până la Parusie ale
lepădării de Hristos41.
Adevărata dimensiune a omului şi a libertăţii sale este oferită de
Hristos şi Biserica Sa în ordinea iubirii, în bucuria rugăciunii ce conferă libertatea harică, a îndumnezeirii. În acest sens, de exemplu, aserţiunile teologice ale Sf. Maxim Mărturisitorul sunt programatice şi
axiomatice, pentru că adevărata libertate spirituală creştină „încetează
să mai vrea ceva deosebit de ceea ce vrea Dumnezeu. E ceea ce zice
către Tatăl însuşi Mântuitorul care a modelat în Sine firea noastră. Dar
nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu (Matei 26, 39); iar după El şi dumnezeiescul Pavel ca unul ce se tăgăduieşte pe sine şi nu se mai ştie ca
având voinţă proprie: Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine (Galateni 2, 20) ... Căci nu spun că se va produce o suprimare a
libertăţii, ci mai degrabă întărirea ei în fixitate şi neclintirea cea după
fire sau o cedare liberă, că de unde avem existenţa de acolo să dorim a
primi şi a ne mişca. Aceasta deoarece chipul s-a urcat la Arhetip şi s-a
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adecvat ca o pecete originalului şi nu mai are şi nu mai poate să fie dus
de acum înainte spre altceva, sau mai limpede şi mai adevărat spus,
nici nu mai poate să vrea ca unul ce a primit lucrarea dumnezeiască,
mai bine zis, a devenit Dumnezeu prin îndumnezeire şi se îndulceşte
mai mult prin ieşirea (extazul) din cele ce sunt şi se cugetă prin fire ale
ei, din pricina harului Duhului ce a biruit şi o arată având pe
Dumnezeu singur lucrător în ea”.42 Acesta este şi mesajul Bisericii pentru omul secularizat, ce face abstracţie de Hristos şi Evanghelia Sa, o
invitaţie în libertate şi iubire la Cel Unul Bun şi Adevărat, dincolo de
toate micile şi funcţionalele noastre adevăruri pentru structuri sau
macrostructuri mundane.
Cunoscând şi iubind pe Dumnezeu, transfigurat şi iluminat de
iubirea divină însăşi, omul se cunoaşte pe sine şi cele din ambianţa sa,
lumea, în lumina lui Dumnezeu, un adevăr creştin despre care dau mărturie pagini memorabile de teologie şi spiritualitate creştină. Sf.
Simeon Noul Teolog este elocvent în această privinţă:
„Deci El le arată în chip negrăit toate
Celor în care străluceşte,
Celor cu care se uneşte din belşug
Îţi spun toate ca trăire reală.
Căci precum orbul de va vedea,
Vede mai întâi lumina,
Apoi şi toată creaţia cea în lumină – o, minune
Aşa şi cel luminat în suflet de Duhul dumnezeiesc
Ajunge întâi părtaş de lumină
Şi vede lumina lui Dumnezeu
Şi neîndoielnic pe Dumnezeu
Apoi în El le vede pe toate
Mai bine zis pe toate câte le porunceşte El
Câte le voieşte şi le hotărăşte.
Sau celor pe care îi luminează prin strălucire
Le dă să vadă
Cele aflate în lumina dumnezeiască.
Pe măsura iubirii,
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A păzirii poruncilor
Cei luminaţi văd şi sunt introduşi în adâncul
Ascunselor taine dumnezeieşti”.43
Omul este în plan secund, al creaţiei, nu este infinit, absolut, dar
se împărtăşeşte de absolutul divin prin credinţa şi experienţa îndumnezeitoare, singura alternativă la, aşa cum spunea Al. Schmemann,
„epoca narcisismului neînfrânat, al iubirii de sine morbide” şi „a
întoarcerii generale la sine”44, şi nu la Dumnezeu.
Secularismul este o concepţie unidimensională prin care omul este
redus la condiţia mundană, o viziune incompatibilă cu Revelaţia, cu
gândirea filosofică clasică, ce vede în acesta o fiinţă pentru Dumnezeu,
pentru transcendenţă. Dintotdeauna, trăind, gândind, muncind în
această lume pe care a transfigurat-o prin creaţie, oferind-o lui
Dumnezeu şi generaţiilor posterioare, omul a avut conştiinţa unui
ideal, a unei vocaţii dincolo de lumea materială, a unui orizont spiritual pe care în comuniunea Bisericii lui Hristos l-a pregustat încă din
viaţa de pe pământ. Chiar dacă unii analişti văd în procesul secularizării un aspect pozitiv prin integrarea creştinului în viaţa de toate zilele,
în ritmul producţiei economice, al unei etici a responsabilităţii, afirmându-se astfel „autenticele virtualităţi ale lumii şi ale omului”, nu
putem să nu sesizăm în actul unui discernământ sincer şi celălalt aspect
negativ al acestui proces, care este şi „ideologia unui univers închis ce
poate distruge adevărata libertate şi adevărata demnitate a omului”.45
Secularismul este o ideologie apuseană derivată din modele de gândire dualiste, aplicată ca şi altele în spaţiul ortodox, unde omul nu negociază cu Dumnezeu statutul său mundan, mergând până la excluderea
Acestuia din orizontul vieţii sale dacă este deranjat în viziunea sa şi în
acţiunile din lume. În etosul ortodox omul gândeşte şi simte intimitatea relaţiei cu Dumnezeu, are conştiinţa că lumea este creaţie a lui
Dumnezeu, că viaţa este o trecere spre nemurire, spre eternitate în
comuniunea mai sporită şi în cunoaşterea mai înaltă a lui Dumnezeu pe
care L-a iubit şi de care a ascultat prin împlinirea poruncilor Sale încă
din viaţa de pe pământ.46 Această viziune este consecinţa firească a
unei educaţii creştine multiseculare în care Dumnezeu a fost şi este
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Tatăl, Hristos a fost şi este Învăţătorul, iar Biserica a fost şi trebuie să
fie „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului”.47
Din cele expuse anterior, se poate vedea că la baza procesului de
secularizare se află trei elemente, şi anume: izolarea Divinităţii în
transcendent, autonomia creaţiei şi a raţiunii umane, şi dominarea
lumii de către om în sensul de aservire pentru satisfacerea poftelor şi
capriciilor sale. La originea acestui proces nu se află revelaţia Noului
Testament, fiindcă Scriptura nu pledează niciodată în favoarea separaţiei dintre creaţie şi Creatorul ei, ci o gravă eroare teologică care a confundat transcendenţa lui Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie.
Dumnezeu a fost eliminat pur şi simplu de mintea omului din realitatea lumii văzute, fizice sau materiale, pentru a fi cantonat în sfera
subiectivităţii umane. Pe această cale religia şi-a pierdut rolul ei normativ şi călăuzitor în societate, începând cu epoca iluministă, şi a fost
privatizată, transformată într-o simplă convingere subiectivă, devenind
un sistem de valori alături de alte sisteme marginale.
Fără Dumnezeu omul este alienat, nu înţelege sensul existenţei
sale în lumea care este ea însăşi o fereastră spre Dumnezeu în perspectiva unei gândiri raţionale, dar care poate deveni prin refuzul lui
Dumnezeu şi a Legii Sale un mediu de descătuşare nelimitată a egoismului şi a patimilor degradante ce pot transforma viaţa oamenilor
într-un adevărat coşmar. Fără credinţă religioasă consacrată, fără
reflecţie teologică, fără o etică evanghelică se constituie propria lege,
arbitrară şi nemiloasă, se oferă iluzia fericirii senzuale şi a posesiei de
bunuri alienante, se instituie o falsă religiozitate ce duce spre tenebre,
spre angoasă, non-sens, spre sfârşit. Singur Dumnezeu în Hristos prin
Duhul Sfânt, în Biserica slavei, ne oferă lumina şi viaţa, bucuria şi
curajul de a înfrunta răul, păcatul într-o lume al cărei sens nu este lepădarea de Hristos ci îmbrăcarea întru El, spre cunoaştere, iubire şi existenţă în lume ca în împărăţia lui Dumnezeu dăruită oamenilor din
bunătatea şi înţelepciunea Treimii infinite. O viziune teologică despre
lume în care omul şi cosmosul se inserează structural pe măsura progresului cunoaşterii prin deschidere şi dialog cu celelalte domenii de
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abordare a realului, în idealul sfinţeniei, ne eliberează de tentaţii unidimensionale precum cea a secularismului, prin crucificarea egoismului, spre a vedea tot ceea ce este şi pe noi ca oameni în lumina lui
Dumnezeu.
Ca o concluzie la secularism, lăsăm să vorbească cuvintele unui
ierarh al Bisericii, care afirmă că „secularismul este pierderea vieţii
adevărate a Bisericii, înstrăinarea membrilor Bisericii de duhul ei
autentic. Secularismul este respingerea etosului eclezial şi infiltrarea
aşa-numitului duh lumesc în viaţa noastră”.48
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NOTE
1

Declaraţia Dominum Iesus privind unicitatea şi universalitatea mântuitoare a lui
Isus Cristos şi a Bisericii (Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Editura
Arhiepiscopia Romano-Catolică, Bucureşti, 2000), pp. 5-6. Aici este exprimată convingerea că adevărul despre Dummnezeu este inefabil şi se denunţă atitudinea relativistă faţă de adevăr (ce este adevăr pentru unii nu este acelaşi lucru pentru alţii – teoria dublului adevăr sau a adevărului conjunctural).
2
Charta ecumenică din 2001 (Charta ecumenică. Linii directoare pentru cooperarea crescândă dintre Bisericile din Europa, Editura „Presa bună”, Iaşi, 2003). Charta
ecumenică, semnată la Strasbourg la 22 aprilie 2001, în cadrul unei întâlniri ecumenice care a reunit responsabili ai Bisericilor şi organizaţiilor de tineri din întreaga
Europă, are un subcapitol intitulat „Să participăm la construcţia Europei” (pp. 13-14).
Se arăta în acel context că „fără valorile comune, unitatea nu poate fi durabilă. Suntem
convinşi că moştenirea spirituală a creştinismului reprezintă o putere inspiratoare pentru îmbogăţirea Europei”. Acelaşi lucru apare şi în documentul papal Ecclesia în
Europa, Editura „Presa bună”, Iaşi, 2003, unde în capitolul al VI-lea („Evanghelia speranţei pentru o Europă nouă”, pp. 116-134) se accentuează faptul că numai creştinismul a dat formă cu adevărat Europei, impriminându-i unele valori fundamentale.
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Într-o Declaraţie a unei Biserici Reformate din Cantonul Neuchatel (Elveţia) se
arăta: „Am perceput fenomenul secularizării cu aproape 20 de ani în urmă. Încă din
acea vreme locaşurile de cult erau tot mai puţin frecventate, tinerii nu mai participau
la orele de religie din şcoli şi chiar unele servicii religioase, cum ar fi botezul, cununia sau înmormântarea, erau din ce în ce mai puţin solicitate. Marea majoritate a concetăţenilor noştri nu mai simţeau nevoia de a lega realităţile cotidiene de cele spirituale. Era începutul unei decăderi interioare, dar nimeni nu era conştient de aceasta; creşterea economică, nivelul de viaţă şi progresul tehnologic umbreau în largă măsură
expansiunea îngrijorătoare a indiferenţei interioare. Astăzi, vedem însă consecinţele
acestui fenomen generalizat. Nimeni nu mai are încredere în autorităţi, nimeni nu mai
crede că marile probleme ale lumii o să fie rezolvate de tehnică, ba chiar există teamă
fatală de schimbările din domeniul tehnicii. Biserica, care juca un rol destul de important, nu mai poate răspunde la întrebările omului, nu mai ştie ce atitudine să ia faţă de
individualism şi faţă de o societate care se interesează doar de satisfacerea nevoilor
materiale” (de observat KEK, La mission des Eglises dans une Europe secularise;
aspects pratiques de la mission des Eglises dans une Europe en mutation, Cahier Nr.
22, 1993, p. 15). Colocviul organizat de KEK asupra misiunii creştine într-o Europă în
tranformare a avut drept motto afirmaţia unui cunoscut teolog protestant, Friedrich
Gogarten (1887-1967), care spunea: „Secularizarea este consecinţa libertăţii din partea fiinţei umane faţă de lume şi faţă de dominaţia acesteia asupra ei. Această exigenţă a libertăţii duce la secularizarea lumii, în sensul că această lume nu mai este o lume
dominată şi condusă de zei şi de stăpâni. Lumea şi tot ce conţine ea devine acum un
lucru disponibil, este o lume seculară ”, Friedrich Gogarten, Demythologizing and
History, translated by Neville Horton Smith, London, SCM Press, 1955, p. 92.
4
Pr.prof.dr. Dumitru Popescu, Teologie şi cultură, Bucureşti, 1993; Ortodoxie şi
contemporaneitate, Bucureşti, 1996; Biserica Ortodoxă şi secularizarea în „Studii
Teologice”, an XLVI, nr. 1-3, 1994, pp. 35-52.
5
Yves Congar, Le Christ dans l'economie salutaire et dans nos traites dogmatiques, Concilium Nr.11, 1966, p. 24.
6
Karl Rahner, Quelques remarques sur le traite dogmatiques „De Tresutate”,
Paris, 1967, tom XIII, p.115.
7
„Sfânta noastră Biserică, mama noastră, ţine şi învaţă că Dumnezeu, principiu şi
sfârşit al tuturor lucrurilor, poate fi cunoscut cu certitudine prin luminile naturale ale
raţiunii umane, pornind de la lucrurile create”, Cathechisme de l' Eglise Catholique,
Vatican, 1992, p.36.
8
„În sfera civilizaţiei creştine, această sete de putere şi dominaţie a omului – spunea Jurgen Moltmann – a fost eliberată de inhibiţiile ei religioase şi sporită apoi prin
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înţelegerea eronată a credinţei biblice în creaţie; porunca divină de stăpânire a pământului (dominatio terrae) a fost înţeleasă ca o poruncă de dominare a naturii, de cucerire a lumii şi de stăpânire asupra ei. Nestăvilita poftă de putere a fost cea de a face omul
asemenea cu Dumnezeu-Atotputernicul. Astfel, fiinţa umană a invocat puterea lui
Dumnezeu ca să dobândească o justificare religioasă pentru propriile sale interese, iar
această concepţie a fost menţinută în creştinătatea europeană şi americană (de
Bisericile apusene) care rămâne şi ea vinovată pentru criza lumii de azi” (Jurgen
Moltmann, God in Creation, London, 1985, p. 21).
9
Pr.prof.dr. Dumitru Popescu, Teologie şi cultură, Bucureşti, 1993, p.117.
10
Bishop Hilarion Alfayev, „Christianity versus Secularism” in Orthodox
Witnesses Today, Geneve World Council of Churches, 2006, pp.202-250. De observat
şi Idem, Christianity and the Challenge of the Militant Secularism, în Ibidem,
pp. 216-226. Episcopul rus consideră că secularizarea militantă este o „pseudo-religie”
care nu este nici neutră, nici indiferentă faţă de creştinism, ci este cu totul ostilă acestuia.
11
Emmanuel Clapsis, The Orthodox Churches in a Pluralistic World. An
Ecumenical Conversation, Geneve World Council of Churches, 2004. Autorii studiilor
cuprinse în această lucrare atrag atenţia că aceste cifre care exprimă numărul de atei
sau indiferenţi trebuie luate în considerare cu mare grijă. Creşterea impresionantă a
numărului celor care îşi declară apartenenţa se datorează unor variaţii semnificative,
incluzând şi diferenţa mare privind natalitatea dintre popoarele musulmane şi cele
creştine.
12
Michel Schooyans, La derive totalitaire du liberalisme, Editions universitaires,
Paris, 1991, p.10; Robert L. Heilbroner, Filozofii lucrurilor pământeşti. Vieţile, epocile şi doctrinele marilor economişti, traducere din engleză de Marin Stanciu, Bucureşti,
2005.
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Arhim.Teofil Tia, Reîncreştinarea Europei? Teologia religiei în pastorala şi
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1993-1994, pp.189-211.
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Les deux visages de la theologie de la secularisation. Analyse critique de la theologie de la secularisation, en colaboration Karl Derksen, Paris, 1970, p. 15.
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nificarea învăţământului ostăşesc la 20 martie 1862, ca
urmare a Unirii Principatelor, încheie faza de început a şcolilor noastre militare. După 1864, conform noilor cerinţe ale statului
naţional român, învăţământul militar se dezvoltă şi se diversifică.

U

Şcoala ofiţerilor de infanterie
şi cavalerie
Mai întâi şcoala militară unificată de la Bucureşti îşi modifică
organizarea. S-a hotărât atunci ca învăţământul militar pentru ofiţeri să
se bifurce, alcătuindu-se astfel şcoala de infanterie şi cavalerie cu o
durată de trei ani, iar de altă parte, şcoala de aplicaţie (incluzând spemai, 2010

203

Educaţie, instrucţie şi învăţământ

cialităţile: artilerie, geniu şi stat major) cu o durată de doi ani. Comisia
de examinare a candidaţilor pentru şcoala de ofiţeri se alcătuia prin
Ministerul Instrucţiunii căruia, la 1867, Ministerul de Resbel îi comunica diferiţi coeficienţi din care se dădea examen.
Aprecierea candidaţilor se exprima numeric, în note de la 0 la 20.
Tinerii intraţi în şcoală (de la 16 la 19 ani) erau instruiţi, iar după examenul de absolvire erau trimişi în unităţi cu gradul de sublocotenenţi.
Dintre ei, primii 15 intrau la şcoala de aplicaţie, după absolvirea căreia erau repartizaţi pentru alţi doi ani de stagiu la front (trupe) în serviciu de stat major, artilerie sau geniu.
Până atunci armele speciale erau abia în formare iar efectivul de
ofiţeri ce se pregătea pentru ele era mic, de numai 15, pe când şcolile
de infanterie şi cavalerie aveau un efectiv de şase ori mai mare, adică
de 90 elevi. După funcţionarea ei la Iaşi, între 1866-1872, şcoala militară de subdivide în două:
– o parte, denumită Şcoala Fiilor de Militari, cu patru ani de studii, rămâne la Iaşi – în anul 1881 având 260 de elevi;
– cealaltă parte, Şcoala de Infanterie şi Cavalerie, revine la
Bucureşti.
În programa acesteia, în 1879, erau cursuri predate de profesori
militari: fortificaţie, instrucţia infanteriei, tactică, strategie şi geografie
militară, administraţie şi legislaţie, hipologie şi instrucţia cavaleriei.
Profesorii civili predau: geometrie descriptivă, mecanică şi lucrări grafice, topografie şi ştiinţe aplicate, două limbi străine şi gimnastică.
Între profesori se afla şi Grigore Cobălcescu. Ca tânăr elev a studiat la această şcoală şi Henri Coandă, savantul român.
O a doua şcoală a fiilor de militari ia fiinţă în 1881 la Craiova şi
îşi deschide porţile cu un efectiv de 46 de elevi care, după un an, a
crescut la 90, având clasele I-IV. La 1 septembrie 1887 efectivul şcolii
era de 140 de elevi. Cu timpul, această şcoală a devenit liceu militar
iar, mai târziu, Şcoală de Ofiţeri de Administraţie, al cărui elev am fost
şi eu în perioada 1951-1953.
Până la finele secolului al XIX-lea (în anul 1900-1901) ieşise de
aici al XVIII-lea contingent de absolvenţi, format din 53 de elevi (vezi
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„Istoricul armatei Române”, Bucureşti, 1902, fila 23).
Şcoala militară de ofiţeri se împarte în 1886 în trei secţiuni: infanterie, cavalerie şi arme speciale. Efectivul mediu anual de ofiţeri formaţi în şcoală este de numai 17. În contextul pregătirii ţării pentru
Războiul de Independenţă, în anul 1877 numărul se măreşte de trei ori,
fiind de 50 de ofiţeri.
În Războiul pentru Independenţă căzuseră eroic numeroşi ostaşi.
Şi-au dat viaţa, la asaltul redutei Griviţa 2, căpitanul Valter
Mărăcineanu, maiorul Gheorghe Şonţu şi sublocotenentul Dumitru
Lemnea.
La catedrele acestei şcoli s-au perindat o serie de profesori, cărturari militari şi civili, care au contribuit activ la pregătirea ofiţerilor. O
bogată amintire a lăsat elevilor lecţiile ţinute aici de profesorul Nicolae
Iorga în decembrie 1912.

Şcoala de Tragere
În afară de şcoala ofiţerilor de infanterie a funcţionat şcoala de tragere a infanteriei, instalată înainte de Primul Război Mondial la
Slobozia-Ialomiţa.

Şcoala Specială de Cavalerie
A luat fiinţă la 14.12.1883, cu ofiţeri-elevi (locotenenţi şi sublocotenenţi) care aveau unu-doi ani stagiu la trupă. Înainte de 1890 numărul ofiţerilor-elevi era de 20, iar între 1893-1900 efectivul era de 34
anual.
În vara anului 1892 Şcoala Specială de Cavalerie a fost mutată la
Târgovişte, separat de cea de artilerie şi geniu. Până la 1900 un număr
de 390 de ofiţeri absolviseră această şcoală. Între 1918-1919 ofiţerii de
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cavalerie făceau un antrenament special în cadrul Şcolii de Călărie din
Bacău, unde era şi Centrul de Instrucţie al Cavaleriei.

Şcoala Specială de Artilerie
şi Geniu
A fost înfiinţată la 07.04.1881, iar în anul 1908 îl avea la comandă pe locotenent-colonelul Eremia Grigorescu.
Cursurile se ţineau aici pe cicluri de trei ani, din care un an preparator. În şcoala de artilerie şi geniu se admiteau absolvenţii şcolii fiilor
de militari şi elevii care trecuseră examenul de bacalaureat.
Această şcoală cuprinde în anul 1805 subdiviziunile:
1. Şcoala Militară de Artilerie şi Geniu;
2. Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Geniu;
3. Şcoala Superioară de Artilerie şi Geniu.
În anul 1896 această şcoală a fost absolvită şi de către doi ofiţeri
de marină.
Ca inspector general al artileriei înainte de 1916, generalul C.
Coandă a înfiinţat Şcoala de Tragere a Artileriei şi pe cea de observatori aerieni.

Şcoala de Artificieri
La pirotehnie funcţiona în 1873 o şcoală de artificieri, cu o durată
de trei ani.
Şcoala de Telegrafie cu şi fără fir şi proiectoare
Regulamentul său a fost publicat în „Monitorul Oficial” din
15.07.1916. Durata şcolii era de 11 luni, iar corpul didactic era numit
de Inspectoratul General al Geniului. Aceasta pregătea şi personalul
conducător de proiectare şi telegrafie fără fir necesar marinei.
Şcoala Militară de Administraţie
A fost înfiinţată la Iaşi, în 1883 şi programa ei cuprindea cursuri
de economie politică, drept, ştiinţe comerciale şi industriale, contabilitate şi cunoştinţe militare. După ce a dat două promoţii, această şcoală
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a fost desfiinţată, în 1885, şi elevii unei clase au fost mutaţi la şcoala
militară de la Bistriţa. În 1893 este însă reînfiinţată, cu sediul la
Bucureşti, va dăinui supusă unor transformări şi îşi va aduce contribuţia în domeniul specific, în funcţie de cerinţele administraţiei militare.
În 1873 ia fiinţă, la Galaţi, o şcoală de marină pentru ofiţeri şi
subofiţeri. În cadrul cooperării militare ruso-române din 1877, la acţiunile antiotomane participă cu succes vasele româneşti „Ştefan cel
Mare”, „România”, canoniera „Fulgerul”, „Rândunica”, patru şlepuri
şi altele.
La 31.01.1882 s-a inaugurat, în portul Galaţi, şcoala copiilor de
marină. Aceasta a funcţionat cu 46 de elevi ce aveau pentru instrucţie
bricul „Mircea”.
Pentru desfăşurarea programului de instrucţie, bricul „Mircea”,
armat complet, a desfăşurat în 1883 prima sa campanie de navigaţie,
sub comanda locotenent-colonelului Urseanu, vizitând: Varna, Burgas,
Sinoppe, Trebizanda, Suhumi, Kerci, Sevastopol, Odessa, Nicolaev,
Constantinopol, Pireu, Syra şi Smirna, cu plecarea la 1 iunie şi înapoierea la Galaţi la 25 august. O cursă similară a mai făcut bricul
„Mircea” în 1887.
În 1909 şcolile de marină de sub direcţia locotenent-colonelului
Scodrea V. cuprindeau: şcoala de aplicaţie a sublocotenenţilor (cu un
director de studiu şi opt profesori); şcoala militară de marină (cu un
căpitan şi 12 profesori), bricul „Mircea” având în fruntea echipajului
pe însăşi directorul şcolilor. În anul 1914 se admit în şcoală 18 elevi.
În cursul operaţiilor militare de uscat din 1917 s-au organizat şcoli
de infanterie, cavalerie, artilerie şi geniu.
La 20 aprilie 1917 ia fiinţă un liceu militar la Dorohoi, cu elevi de
la liceele militare din Craiova, Mânăstirea Dealu şi Iaşi.

Şcoala de Aviaţie
Evoluţia tehnicii zborului a determinat apariţia şcolii de aerostaţie, iar apoi, pentru învăţarea pilotajului, a şcolii militare de aviaţie.
Prin legea de organizare a aeronauticii militare din 20.04.1923, se premai, 2010
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văd norme privitoare şi la instrucţia personalului.
Pregătirea piloţilor de aviaţie în ajunul Primului Război Mondial
a fost asumată iniţial de Liga Naţională Aeriană. De notat că elevii şcolii de aviaţie puteau fi nu numai civili, ci şi militari de orice grad, trimişi din partea Ministerului de Război.

Pregătirea Şcolară în Corpul
de Jandarmi
Instrucţia militară a jandarmilor era comună infanteriei şi cavaleriei. Pregătirea de specialitate se făcea în şcoli deosebite, pe lângă regimentele componente ale corpului de jandarmi. Ofiţerii din unităţile
acestui corp erau recrutaţi dintre cei ai armatei active.
Calitatea pregătirii ofiţerilor care au absolvit şcolile militare, precum şi a trupei instruite de ei s-a verificat în luptele din Moldova din
Primul Război Mondial. Rândurile combatante ale armatei române din
Primul Război Mondial au crescut cu peste 100 000 de soldaţi şi 1 500
de ofiţeri, dintre locuitorii Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei, care
trecuseră frontiera în Statul Român.
Cam acesta ar fi un tablou sumar al învăţământului militar românesc din perioada amintită. Mai trebuie arătat că România avea şi un
sistem de învăţământ superior militar, în afara şcolilor superioare.
Academia Militară de atunci se numea Şcoala de Război. Astăzi instituţia respectivă este organizată la nivel de universitate şi se numeşte
Universitatea Naţională de Apărare, cuprinzând facultăţi (academii) pe
arme, specialităţi: inginerie, artilerie şi rachete, aviaţie, arme întrunite,
servicii etc.
La Şcoala de Război erau pregătiţi ofiţerii comandanţi de unităţi şi
mari unităţi, cei din statele majore, care încadrau eşaloanele superioare. În trecut mai era şi practica pregătirii la unele instituţii superioare
militare din străinătate, Franţa şi Anglia.
După Primul Război Mondial, învăţământul militar a fost perfecţionat şi diversificat, pe baza experienţei dobândite în război. S-a lărgit
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reţeaua învăţământului militar conform cerinţelor impuse de realizarea
României Mari. S-au perfecţionat formele şi s-au introdus discipline
noi, cerute de noile condiţii de ducere a războiului şi apariţiei noilor
tipuri de arme, rachetele şi armele atomice, precum şi noi tipuri de război (război electronic). Ştiinţa militară a devenit o ştiinţă vastă care trebuie să fie bine cunoscută de fiecare militar, iar istoria învăţământului
militar românesc nu poate fi cuprinsă într-o singură expunere.

BIBLIOGRAFIE:
Cudjiu I. – Aripi româneşti, Editura Militară, 1966.
Dumitrescu Iaşi – Texte despre educaţie şi învăţământ, Editura
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Protecţia forţelor
cu ajutorul structurilor
gabionare
MAIOR ING. CRISTIAN ARINTON*

e-a lungul anilor, popoarele au căutat fel de fel de metode de
protecţie împotriva armelor atacatorilor de tot felul. Se spune
că printre primele şi cele mai importante descoperiri ale omului sunt
focul şi roata dar, din punctul de vedere al protejării împotriva focului,
putem spune că zidul a reprezentat cea mai importantă invenţie.
Indiferent de materialul din care este realizat, de la utilizarea
pământului (lutul, argila), zidăriei uscate fără liant, apoi, apariţia primilor lianţi utilizaţi la mortare, utilizarea cărămizilor, folosirea armăturilor şi a altor materiale utilizate la realizarea acestuia, zidul a devenit încă din antichitate elementul de protecţie ce oferă omului atât intimitatea, cât şi siguranţa necesară.
Chiar şi valul de pământ, caracteristic epocii primitive dar şi antichităţii, reprezenta un element de protecţie împotriva adversarului,
constituind o stavilă înapoia căreia se adăposteau oamenii şi un mijloc

D

*Instructor superior la Catedra ursuri formare şi carieră în Centrul de Instruire
pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC „Panait Donici”
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de a încetini ritmul de înaintare a invadatorilor.
Istoria lucrărilor de fortificaţie evidenţiază şi chiar face o clasificare a lucrărilor de protecţie, toate având ca element comun zidul – un
element structural care să ofere condiţii de rezistenţă şi siguranţă.
Astfel, valul de pământ, turnurile de pază, zidurile oraşelor şi cetăţilor,
liniile de frontieră, castelele realizate din blocuri de piatră fără mortar,
zidurile exterioare cu turnuri, cetăţile fortificate, bastioanele, fortificaţiile permanente şi cele de campanie, sunt elemente de fortificaţie ivite
o dată cu evoluţia şi dezvoltarea armelor.
Prezentul oferă nenumărate exemple de lucrări de fortificaţie utilizate în zonele de operaţii actuale, ce au la bază acelaşi element structural – zidul, realizat din elemente moderne, simple, puţin costisitoare,
în timp scurt, cu realizare mecanizată şi cu forţă de lucru puţin calificată, utilizând mijloace prefabricate sau existente în zonă ori în dotarea structurilor militare de geniu.
Putem spune, astfel, că utilizarea zidului ca element de protecţie
nu constituie o nouă tendinţă, el este principala tendinţă în oferirea
siguranţei. Noutatea trendului o constituie tipurile de materiale utilizate la construcţia elementelor de protecţie a forţelor: celulele gabionare
de tip Hesco, barierele din beton armat de tip Alaska, Jersey sau Texas
folosite de forţele coaliţiei în teatrele de operaţii din Bosnia, Kosovo,
Irak sau Afganistan, pentru a asigura protecţia personalului, tehnicii şi
materialelor staţionate în bazele de operare înaintate (FOBs).
Sistemele tehnice inginereşti utilizate în viaţa civilă îşi găsesc
aplicabilitate şi pentru domeniul militar, uneori aplicându-se aşa cum
au fost ele proiectate, alteori adaptându-se sau suferind modificări.
Astfel, unele din sistemele tehnice, pe care mai toată lumea le-a putut
vedea utilizate la stabilizarea versanţilor, la îndiguiri, la ziduri de reţinere sau la infrastructurile podurilor sau podeţelor, pot fi utilizate cu
succes la realizarea lucrărilor de protecţie a forţei. Unul din aceste sisteme îl constituie gabioanele, cu ajutorul cărora pot fi realizate construcţii de protecţie împotriva ameninţărilor furnizate de armamentul
de infanterie, artilerie, sau atacurilor teroriste cu vehicule capcană ori
alte dispozitive explozive.
Structurile gabionare sunt recunoscute ca fiind cel mai important
progres în domeniul fortificaţiilor, de la cel de-al Doilea Război
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Mondial încoace. A fost un element important în asigurarea protecţiei
forţelor începând cu Războiul din Golful Persic din 1991. În domeniul
militar, gabioanele şi-au găsit aplicabilitatea la asigurarea securităţii
perimetrale a bazelor militare, prin realizarea zidurilor de apărare ale
acestora, la realizarea adăposturilor pentru echipamente, muniţii, personal, a posturilor de observare, a poziţiilor de apărare, a posturilor de
pază, a punctelor de control stradale, a punctelor de trecere de frontieră şi la protecţia structurilor şi a diferitelor obiective existente.
Structurile gabionare de protecţie folosite la realizarea lucrărilor
de fortificaţie semipermanente utilizate în prezent în teatrele de operaţie sunt realizate din materiale – celule gabionare, produse în principiu
de două mari firme producătoare, „Hesco Bastion” din Anglia şi
„Maccaferri” din SUA.
Gabionul este definit în dicţionare ca fiind un coş din nuiele sau din
sârmă, umplut cu pământ, pietriş sau alte materiale granulare şi folosit
ca parapet sau pentru consolidarea digurilor, podurilor, barajelor.1
GABION, gabioane, s.n. – Coş de nuiele sau din sârmă umplut cu
pământ, cu pietriş etc., care serveşte la apărarea malurilor de valuri, la
construirea barajelor etc. – din franceză – gabion.2
GABION s.n. – Coş de nuiele sau de sârmă, umplut cu pietriş sau
cu alt material rezistent la apă şi folosit pentru a întări malurile apelor
sau diferite construcţii hidraulice.3
Etimologic, cuvântul „gabion” provine şi din italiana veche, din
cuvântul gabbione, augmentativul lui gabbia, reprezentând o cuşcă sau
o carcasă de mari dimensiuni.
Gabioanele pot avea forme paralelipipedice sau cilindrice ce pot fi
umplute cu pământ, nisip, pietriş sau alte materiale şi utilizate în diferite domenii, printre care la lucrările de inginerie civilă, construcţia de
drumuri, aplicaţii militare, controlul eroziunii terenului, îndiguiri sau
fundaţii de construcţii.
Aceste tipuri de materiale gabionare au fost folosite la lucrări de
protecţie încă din perioada feudală, confecţionându-se din nuiele şi
umplute cu pământ sau pietriş, pentru a proteja piesele de artilerie şi
echipajele care le deserveau.
În perioada medievală, gabioanele folosite la lucrări de protecţie
militare aveau forme cilindrice, deschise la capete, având avantajul că
mai, 2010
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erau uşoare, facilitând transportul acestora în carele ce transportau
muniţia, mai ales dacă acestea erau confecţionate cu diferite diametre
pentru a fi introduse una în alta, ocupând astfel şi puţin spaţiu de transport. La ajungerea la locul de
utilizare puteau fi poziţionate
repede în picioare, umplute
cu pământ astfel încât să formeze un zid eficient de protecţie în jurul pieselor de artilerie.
În prezent, aceste celule
gabionare sunt confecţionate
din plase metalice din sârmă
sudată sau împletită, uniform
partiţionate, putând fi interconectate cu alte celule
gabionare prin elemente de
legătură, astfel încât să forFigura nr.1 Gabioane medievale
meze la locul de montare, după umplere, structuri monolitice sau pereţi flexibili şi permeabili cu
diferite roluri, în funcţie de domeniul de utilizare.
Astfel, printre caracteristicile structurilor realizate din celule
gabionare se enumeră:
a) flexibilitatea – supuse
la diferite forţe de întindere
sau compresiune, flexibilitatea structurilor gabionare le
permite să se deformeze la
acţiunea acestor forţe, în loc
să le facă să cedeze şi să se
rupă. Această caracteristică
previne pierderea stabilităţii
structurii construite. Deformarea structurilor gabionare
utilizate
la fundaţiile diferiteFigura nr.2 Realizarea unei structuri de protecţie din celule gabionare
lor construcţii, datorită acţiu216
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nii greutăţii structurii de
deasupra sau a eforturilor
interne ce apar, constituie o
caracteristică funcţională, ce
reprezintă mai degrabă un
beneficiu adus structurii
decât un dezavantaj;
b) rezistenţa – datorită
faptului că celulele gabionare
sunt legate între ele formând
o structură monolitică, rezisFigura nr.3 Montarea celulelor gabionare
tenţa acestora creşte deoarece
plasa de sârmă a gabionului
se comportă bine şi preia diferitele eforturi de întindere. Scheletul din
plasă de sârmă nu reprezintă numai o simplă cutie pentru a fi umplută
cu diferite materiale, ci şi o întărire a întregii structuri. Pentru o rezistenţă mai bună, celulele gabionare au fundul realizat dintr-un alt perete din plasă de sârmă, cu rol de diafragmă, care să preia eforturile de
întindere şi să împiedice deformarea laterală a pereţilor ca urmare a
împingerii umpluturii din interior sau datorită acţiunii greutăţii permanente a celulelor dispuse deasupra sau a structurii care reazemă pe
structura gabionară. Eficienţa structurilor creşte o dată cu trecerea timpului datorită faptului că pământul din interior, umezit datorită precipitaţiilor atmosferice sau ascensiunii capilare, precum şi vegetaţia ce
va creşte în acesta, transformă structura gabionară într-o construcţie
rezistentă;
c) permeabilitatea – spaţiile interstiţiale dintre materialele granulare cu care sunt umplute celulele gabionare oferă un grad mare de permeabilitate, eliminând apa din interior fără a fi antrenat şi materialul
de umplere datorită materialului geotextil cu care este căptuşită celula
gabionară;
d) economia – celulele gabionare sunt mult mai ieftine decât orice
alt material de construcţie iar, în privinţa materialelor de umplere,
acestea se procură la locul de montare a structurilor gabionare;
e) timpul redus de montare, cu forţă de lucru necalificată şi umplerea mecanizată a gabioanelor.
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Unul din avantajele
majore ale utilizării celulelor
gabionare îl constituie şi spaţiul redus necesar pentru
transport sau depozitare.
Astfel, structurile gabionare pot fi montate rapid şi
cu economie, în toate situaţiile şi sunt corepunzătoare a fi
folosite atât în zone de munte
sau în zone de teren dificil
Figura nr.4 Zid de protecţie din
(frământat, umed, mlăştinos,
celule gabionare
noroios, tasabil etc.). Acolo
unde terenul este moale şi prezintă caracteristici de tasare în locul de
montare a structurilor gabionare, capacitatea acestor structuri de a se
deforma le face să fie de preferat în locul pereţilor din beton care şi-ar
pierde stabilitatea.
Montarea structurilor gabionare constă în pregătirea sumară a
suprafeţei terenului, deplierea lor, punerea în poziţie verticală, realizarea conexiunilor dintre celulele gabionare şi umplerea acestora cu
materiale granulare procurate
la faţa locului.
Principiul protejării personalului şi echipamentului
împotriva focului adversarului sau împotriva exploziei
bombelor de aviaţie ori a proiectilelor de artilerie este
similar cu cel al structurilor
protective realizate din saci
de nisip sau a bermelor din
pământ.
Figura nr.5 Umplerea mecanizată
Celulele gabionare îşi
a gabioanelor
găsesc aplicabilitate la realizarea diferitelor lucrări de protecţie a forţelor campate în bazele militare din teatrele de operaţii:
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a) ridicarea zidurilor de
apărare şi realizare a securităţii perimetrale a bazelor
militare;
b) protecţia perimetrală
şi realizarea incintelor depozitelor de muniţii;
c) amenajarea adăposturilor pentru materiale şi personal;
d) amenajarea posturilor
de observare;
e) realizarea poziţiilor de
apărare;
f) construcţia posturilor
de pază;
g) realizarea punctelor
de control stradale;
h) amenajarea punctelor
de trecere de frontieră;
i) realizarea protecţiei
diferitelor obiective care să
ofere siguranţă personalului,
să protejeze obiectivele militare, să ascundă activitatea ce se
desfăşoară în interiorul acestora, precum şi să furnizeze un
sistem defensiv împotriva atacurilor cu vehicule purtătoare
de dispozitive explozive
improvizate, cu proiectile de
artilerie sau rachete, ori împotriva focului tras cu armamentul de infanterie.
Pentru protecţia clădirilor cu împrejmuiri perimetramai, 2010

Figura nr.6 Gabioane pliate

Figura nr.7 Deplierea gabioanelor
şi punerea lor pe poziţie

Figura nr.8 Umplerea gabioanelor
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Figurile 9,10 Ridicarea zidurilor de apărare şi realizare a securităţii
perimetrale a bazelor militare

Figura nr.11 Amenajarea adăposturilor
pentru materiale şi personal

Figura nr.12 amenajarea posturilor
de observare

Figura nr.13 Realizarea poziţiilor
de apărare

Figura nr.14 Construcţia posturilor
de pază
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le realizate din gabioane este necesară asigurarea a două intrări, distanţa dintre peretele perimetral şi clădire lăsându-se de minimum un
metru.
Din gabioane pot fi realizate adăposturi şi pentru protecţia aeronavelor militare, acestea din urmă făcând parte din ţintele cele mai
căutate de adversar. Adăposturile trebuie să permită introducerea şi
scoaterea aeronavelor în / din ele, ascunzându-le de cercetarea adversarului şi de focul cu proiectile de artilerie sau cu armament de infanterie ori de atacul cu dispozitive explozive improvizate, dispuse pe
vehicule.
j) amenajarea punctelor de control (management) al traficului de
pe drumuri.
Concluzionând, putem spune că utilizarea zidului ca element de
protecţie nu constituie un nou trend, el utilizându-se în continuare.
Noutatea trendului o constituie tipurile de materiale utilizate la construcţia elementelor de protecţie a forţelor, precum celulele gabionare,
care oferă numeroase avantaje cu specific militar, printre care flexibilitatea, timpul redus de montare, rezistenţa, costurile reduse, mecanizarea lucrărilor, economia de spaţiu pentru transport şi depozitare, precum şi multitudinea de soluţii tehnice pentru realizarea de structuri
protective pentru o serie întreagă de destinaţii.
Utilitatea şi eficienţa acestor sisteme de protecţie a fost dovedită
cu ocazia deselor participări ale forţelor noastre la misiuni în teatrele
de operaţii, în cadrul unor structuri multinaţionale. De aceea considerăm că înzestrarea structurilor de geniu cu astfel de sisteme gabionare
pentru realizarea lucrărilor de fortificaţie reprezintă o alternativă completelor şi materialelor (în special a sacilor de nisip) existente.

NOTE:
1 Noul dicţionar universal al limbii române, Editura Litera Internaţional,
Bucureşti, 2006.
2 DEX, 1998.
3 NODEX.
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Interacţiunea proiectilului
cu construcţia
Un proiectil (bombă) lansat(ă) asupra unei construcţii poate acţiona asupra acesteia în una din următoarele situaţii (figura nr.1):
a) în aer, deasupra construcţiei la o anumită înălţime de la suprafaţa acesteia, înainte de a ajunge în punctul de contact;
b) în aer, aproape de suprafaţa construcţiei, după ce în prealabil a
atins construcţia şi a ricoşat;
c) pe suprafaţa construcţiei, alăturat acesteia;
d) în corpul construcţiei sau în elementele rezistente care protejează construcţia, după ce a pătruns la o anumită adâncime;
e) alăturat de obstacol sau la o anumită distanţă (r) de acesta şi la
o anumită adâncime (h) în teren;
f) în interiorul construcţiei (în încăperea lucrării), după ce, eventual a străpuns stratul (straturile de protecţie).
222

www.rft.forter.ro

Acţiunea mijloacelor
de distrugere clasice asupra construcţiilor militare

Prima situaţie (a) apare atunci când asupra construcţiei sunt lansate proiectile, bombe care realizează efecte de suprafaţă. Sunt proiectilele explozive al căror efect principal îl reprezintă acţiunea schijelor
sau proiectile echipate cu substanţe toxice, când se urmăreşte împrăştierea lor pe o suprafaţă cât mai mare. Când proiectilele, bombele care
explodează în această situaţie sunt echipate cu o încărcătură activă mai
mare, în funcţie de înălţimea H la care explodează, ele dau o acţiune
generală, ca urmare a suprapresiunii din frontul undei de şoc rezultată
din explozie.

Figura nr. 1

În cea de a doua situaţie (b), proiectilul în momentul lovirii construcţiei realizează o acţiune a şocului atât locală cât şi generală, iar
după ricoşeu explodând la o mică înălţime (distanţă) faţă de construcţie, realizează o acţiune generală ca în cazul precedent. Urma (şanţul)
pe care o lasă proiectilul la suprafaţa construcţiei este în funcţie de
viteza, tăria şi unghiul de incidenţă al proiectilului, cât şi de rezistenţa
materialului din care este alcătuită construcţia respectivă.
Dacă de la căderea bombei a trecut un timp suficient de mare în
care efectul şocului a dispărut, explozia proiectilului determină o acţiune brizantă datorită acţiunii produşilor de detonaţie şi, în acelaşi timp,
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o acţiune generală ca urmare a propagării în material a undelor de
deformaţie generate de şocul produşilor de explozie.
Când explozia are loc la un interval de timp mic de la realizarea
contactului cu construcţia, în construcţie apar unde de deformaţie date
atât de şocul realizat de cădere, cât şi de şocul produşilor de detonaţie.
Apare o stare oscilatorie complexă de acţiune generală care poate conduce la realizarea oscilaţiilor stabilizate.
Explozia bombei (proiectilului) pe suprafaţa construcţiei după un
timp mai mare de la căderea ei este asemănătoare cu acţiunea realizată de explozia încărcăturilor simple de exploziv folosite pentru distrugerea acestor construcţii atunci când ele sunt dispuse la suprafaţa construcţiei (neburate), cu menţiunea că la aceeaşi cantitate şi acelaşi tip
de exploziv, efectele exploziei bombei vor fi mai mari, dat fiind burajul realizat de învelişul (corpul) bombei.
În situaţia prezentată în figura nr.1, proiectilul, până a exploda,
realizează o acţiune generală ca urmare a şocului iniţial şi apoi o acţiune locală materializată prin pătrunderea proiectilului şi o mică dislocare a materialului în imediata sa vecinătate. După realizarea exploziei,
acţiunea locală se amplifică prin crearea pâlniei de explozie ca urmare
a efectului de brizanţă şi, în acelaşi timp, apare în construcţie o acţiune generală, ca urmare a undelor elastice de deformaţie determinate de
şocul produşilor de explozie.
În situaţia când construcţia este o lucrare de fortificaţie cu planşeu
stratificat (figura nr.1), proiectilul, după ce parcurge grosimea de mascare (vegetal) ajunge la salteaua de protecţie asupra căruia determină
efecte ca şi în cazul precedent. Dacă proiectilul nu are suficientă energie cinetică pentru a străpunge salteaua de protecţie, atunci asupra
structurii de rezistenţă a lucrării de fortificaţii va rezulta o acţiune
generală, ca urmare a presiunii distribuite şi transmise prin stratul elastic (de distribuţie). Spre deosebire de celelalte structuri unde efectele
acţiunii locale şi generale au loc concomitent, practic se suprapun, în
cazul lucrărilor (elementelor) care folosesc saltele sau pinteni de protecţie, asupra lucrării propriu-zise nu intervine decât acţiunea generală
şi care este cu mult diminuată.
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În situaţia când bomba (proiectilul) pătrunde în pământ (figura
nr.1), efectul exploziei va fi mai mare. Mărimea acestui efect asupra
construcţiei va fi în funcţie de încărcătura utilă şi de distanţa de la proiectil la construcţie. Se va produce o acţiune locală asupra solului şi o
acţiune generală asupra construcţiei.
Când bomba ajunge în poziţia lipită de construcţie, atunci va avea
loc o acţiune locală a exploziei acesteia şi asupra construcţiei.
Acţiunea generală asupra construcţiei ca urmare a exploziei bombei în sol la o anumită distanţă de acesta se datorează undelor de şoc
ce se propagă prin pământ şi prin construcţia respectivă.
Atunci când explozia este puternică şi are loc în pământ la distanţă mai mare, acţiunea acestor unde de şoc se resimte asupra construcţiei asemănător undelor seismice.
Pentru ca un proiectil să ajungă în interiorul construcţiei, are loc
iniţial o acţiune generală a şocului apoi, concomitent cu aceasta, o
acţiune locală materializată prin realizarea breşei de străpungere. Acest
lucru se realizează cu proiectile perforante. Atunci când aceste proiectile sunt echipate cu încărcătura explozivă, ele determină în interiorul
construcţiei efecte distructive foarte mari atât asupra mijloacelor şi a
forţei adăpostite, cât şi asupra obstacolului în ansamblu. Exploziile ce
au loc în spaţii limitate (închise) determină efecte cu mult mai puternice decât în spaţii deschise, şi aceasta din cauză că produşii de explozie
neavând spaţiu pentru a se destinde, îşi păstrează pe timpul acţiunii lor
valorile înalte ale parametrilor ce corespund pentru centrul exploziei.
Pentru lucrările de apărare, pătrunderea proiectilului în interior nu
este admisă. Lucrările de apărare trebuie astfel proiectate încât să
excludă cu desăvârşire acţiunea în interiorul lor a mijloacelor de distrugere.

Acţiunea locală
Acţiunea locală este materializată de acele deformaţii şi distrugeri
ce au loc în materialul din care este alcătuit construcţia în imediata
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vecinătate a contactului acestuia cu mijlocul de distrugere aflat în
acţiune.
Mărimea distrugerilor locale este în funcţie de mai mulţi factori,
dintre care cei mai importanţi sunt:
- tipul proiectilului sau bombei (cu acţiunea fugară, ruptură-beton,
perforant etc.);
- forma şi rezistenţa proiectilului;
- viteza rămasă (de contact) Vr a proiectilului;
- mărimea unghiului de contact a în punctul de incidenţă al proiectilului cu suprafaţa construcţiei;
- mărimea încărcăturii active cu care este echipat proiectilul;
- caracteristicile materialului din care este alcătuită construcţia.

Acţiunea locală a şocului
(izbirii)
Principalul efect al acestei acţiuni este pătrunderea proiectilului
(bombei) în construcţie. Pentru proiectarea lucrărilor de fortificaţii prezintă importanţă adâncimea de pătrundere şi timpul (durata) în care are
loc această pătrundere. Pentru determinarea acestor mărimi trebuie
evaluate, pe de o parte, energia de care dispune proiectilul în momentul realizării şocului, iar pe de altă parte, rezistenţa pe care o opune
construcţia la înaintarea proiectilului.

Ecuaţia generală de mişcare a
proiectilului în obstacol
Pe timpul înaintării în construcţie, proiectilul îşi pierde treptat din
energia rămasă pe care a avut-o în momentul lovirii construcţiei, datorită forţelor de rezistenţă care apar, aşa cum se arată în figura nr.2.
Concomitent cu înaintarea sa în construcţie, proiectilul execută şi
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o mişcare de rotaţie în jurul
axului său, ceea ce face să
intervină în echilibru atât
forţe rezistente de inerţie,
cât şi momentele corespunzătoare.
Ecuaţia generală de
mişcare a proiectilului în
obstacol este sub forma:

Figura nr. 2

Semnificaţia mărimilor din ecuaţia de mai sus este următoarea:
Rt, Rn, M – sunt componentele torsorului rezultant datorită rezistenţei la înaintare a proiectilului;
I – momentul de inerţie al masei proiectilului (este un moment
mecanic);
m – masa proiectilului;
α,ϕ – unghiurile indicate în figura nr.3.
În funcţie de mărimea unghiului de contact (a) dintre tangenta la
traiectoria proiectilului şi suprafaţa obstacolului se deosebesc două
situaţii distincte (figura nr.3):
a) când unghiul a este mai mare de 60°, în cele mai dese cazuri
proiectilele ricoşează;
b) când unghiul a este mai mic decât 60° şi energia rămasă a proiectilului în momentul contactului cu suprafaţa obstacolului este mai
mare, are loc pătrunderea.
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Figura nr. 3

Pătrunderea proiectilului
în obstacole tari
Admiţând că viteza rămasă (Vr) a proiectilului (bombei) şi caracteristicile materialului din
care este alcătuit obstacolul sunt parametrii principali ai interacţiunii proiectil-construcţie, efectele
acţiunii locale în cazul
unei construcţii din beton
sunt reprezentate în figura
nr.4.
Pentru unghiuri de
contact α ≤ 60° şi viteze
(V) suficient de mari ale
proiectilului, acesta pătrunde în construcţie forFigura nr. 4
mând aşa-numita pâlnie de
explozie (figura nr.4, a).
Pentru construcţie cu grosime mai mică sau cu o rezistenţă mai
mică, poate avea loc o străpungere completă a acestora (figura nr.4, b).
Între aceste situaţii-limită pot apărea situaţii intermediare, şi
anume (figura nr.4, c):
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1. Pentru o viteză rămasă (de contact) Vr,1 a proiectilului mică şi
construcţia de grosimea H, efectul distrugerii locale este o pâlnie mică
(de şoc sau de explozie); proiectilul părăseşte pâlnia;
2. La o viteză Vr,2 > Vr,1 şi aceeaşi grosime H, pâlnia de explozie
se măreşte, proiectilul rămâne sau nu în ea;
3. La o viteză Vr,3 > Vr,2 şi aceeaşi grosime H, pâlnia de explozie
se termină cu gaură cilindrică, în care proiectilul rămâne încleştat până
când are loc explozia; pentru proiectile cu calibrul d > 152 mm şi Vr <
400 m·s-1, gaura cilindrică poate lipsi.
Aceste distrugeri locale sunt însoţite de fisurări în material care
pot străbate întreaga grosime a
obstacolului, slăbindu-i considerabil rezistenţa şi uşurând distrugerile la loviturile următoare.
Proiectilul nu pătrunde în
obstacol în linie dreaptă, ci capătă o traiectorie curbă complexă
din cauza neomogenităţii mediuFigura nr. 5
lui (armătura în cazul betonului
armat, incluziuni de pietre, bolovani în cazul
pătrunderii în sol), a efectului de rotaţie şi a
unei mici balansări a proiectilului în mişcarea
sa (figura nr.5).
Se consideră că proiectilul loveşte obstacolul sub un unghi
α = 0 (figura nr.6)
– ecuaţia de mişcare a
proiectilului în care:
d – este diametrul proiectilului (m);
P – greutatea totală a
proiectilului (daN);
g – forţa gravitaţională
(m·s-2) ;
Figura nr. 6
m – masa proiectilului;
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R = CSV;
Unde :
C – maleabilitatea materialului din care este confecţionat proiectilul;
S – suprafaţa secţiunii transversale a proiectilului.
Făcând notaţia:

care reprezintă coeficientul de maleabilitate a solului şi introducând
coeficientul de formă al proiectilului (λ), relaţia devine:

Adâncimea maximă de pătrundere va fi atunci când mişcarea proiectilului a încetat, adică V=0, astfel încât relaţia devine:

Relaţia a fost stabilită pentru situaţia în care proiectilul loveşte
construcţia sub un unghi a = 0, iar mişcarea proiectilului s-ar face în
linie dreaptă. Dar proiectilul (bomba) în cele mai dese cazuri realizează contactul cu suprafaţa construcţiei sub un unghi a diferit de zero, iar
mişcarea proiectilului în interiorul construcţiei se face după traiectorie
de formă complexă. Acest fapt impune ca relaţiei de mai sus să i se
aducă anumite corecţii, şi anume:
Corecţii impuse de unghiul de contact α

Când se execută tragerea asupra pereţilor verticali ai construcţiei
unghiul a are semnificaţia arătată în figura nr.7.
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În planul de tragere (T) apare un unghi de incidenţă β, iar între
acest plan şi planul (N) normal pe planul peretelui (P) apare unghiul γ.
Corecţii impuse de forma traiectoriei proiectilului.
Unghiul α din punctul de contact se modifică pe parcurs. Sunt
corespunzătoare următoarele corecţii:

sau atunci când se consideră că traiectoria de pătrundere în construcţie
este un arc de cerc.

În relaţiile de mai sus n reprezintă coeficientul de înşurubare a
proiectilului în construcţie şi are următoarele valori:
n = 1,72-1,82, la proiectilele cu bătaie mare;
n = 2,62, la proiectilele cu bătaie medie.
Influenţa formei şi a calibrului proiectilului este marcată în relaţiile de calcul a adâncimii de pătrundere, prin coeficientul λ.
Viteza iniţială (ms-1)

Lungimea ogivei lc în calibre

Mai maire de 800

3,2-3,5

600-800

3,0-3,2

500-600

2,5-3,0

400-500

2,0-2,5

300-400

1,5-2,10

Mai mici de 300

1,5
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unde, λ1 este coeficient de influenţa formei proiectilului şi se determină cu relaţia:

Valori – lc – ale proiectilelor în funcţie de viteza lor iniţială
Viteza inilc
ţială a pro- (în caliiectilului
bre)
m/sec.
mai mare de
800

3,2 – 3,5

600-800

3,0 – 3,2

500-600

2,5 – 3,0

400-500

2,0 – 2,5

300-400

1,5 – 2,0

mai mici de
300

1,5

iar λ2 este coeficient de influenţă a calibrului şi se exprimă cu relaţia:

Lungimea părţii ascuţite lc – ca şi mărimea celorlalte elemente din
relaţiile de mai sus (d,lc) şi care se exprimă în metri – se pot lua din
tabelul de la pagina 231.
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Pătrunderea proiectilelor în
medii omogene
Adâncimea de pătrundere este în funcţie de rezistenţa pe care o
opune materialul stratului la înaintarea proiectilului, de calitatea oţelurilor din care este confecţionat şi viteza rămasă în punctul de incidenţă (punctul de contact cu mediul).
Rezistenţa opusă de stratul omogen este în funcţie de maleabilitatea materialului (C), de suprafaţa secţiunii transversale a proiectilului
(S) şi de viteza de înaintare a acestuia
prin strat (V), (figura nr.8).
R=f (C·S·V)
Considerând proiectilul confecţionat dintr-un material ideal (nedeformabil), cu traiectorie verticală, relaţia
diferenţială de echilibru dintre viteza
Figura nr. 8
de înaintare a proiectilului prin mediul
omogen şi rezistenţa opusă de acesta este materializată în relaţia de
mai sus.
Proiectilul cade sub un unghi faţă de suprafaţa obiectivului; acest
unghi nu rămâne constant pe măsura înaintării lui în mediu, datorită
variaţiilor de densitate existentă în acesta (figura nr.9).
În calculele pentru stabilirea pătrunderii proiectilului într-un mediu omogen
se aplică o formulă corectată, de forma menţionată
în relaţia de mai sus.
Pentru bombele de
aviaţie se aplică un coeficient de corecţie unit :
Figura nr. 9
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λ = 1,3 (bombe generale) şi λ2 = 1,5 (bombe ruptură beton).
Kptd – coeficient de maleabilitate a mediului;
P – greutatea totală a proiectilului (kgf);
d – calibrul proiectilului măsurat în metri;
Vr – viteza rămasă în punctul de incidenţă (m/sec);
– pentru proiectilele de artilerie, viteza rămasă se ia din tabelele
de tragere de artilerie, sau se consideră 1/3 din viteza iniţială la gura
ţevii;
– pentru bombele de aviaţie, se determină prin calcule cu una din
relaţiile:
– pentru bombe cu P = 5...250 kgf %

P (kg)

5-50

50-100

100-200

200-250

µ

0,030

0,025

0,023

0,021

µ – coeficient aerodinamic;
S – suprafaţa secţiunii transversale a bombei (m2);
– pentru bombe cu P>250 kgf;
H – înălţimea de lansare a bombei (m);
– cazul general;
V0 – viteza de zbor a avionului (m/sec);
g – acceleraţia gravitaţională.
În lipsa datelor necesare pentru determinarea vitezei rămase a
bombelor de aviaţie în punctul de incidenţă, în calcule se consideră:
234
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V = 200 m/sec – pentru bombardament în picaj;
V = 250 m/sec – pentru bombardament în zbor orizontal cu
bombe ≤ 5 t ;
l V = 300 m/sec – pentru bombardament în zbor orizontal cu
bombe între 5,1...9 t;
l V = 350 m/sec – pentru bombardament în zbor orizontal cu
bombe mai grele de 9 t;
l % – unghiul de incidenţă exprimă valoarea unghiului format
între tangenta la traiectoria proiectilului şi normala în punctul de incidenţă;
l n – coeficient în funcţie de tăria mediului;
n = 1 pentru toate categoriile de pământuri şi material lemnos;
n = 2 pentru betoane, piatră şi alte materiale foarte rezistente.
l
l

Pătrunderea în obstacole
stratificate
În afară de factorii care influenţează pătrunderea proiectilelor în
construcţii, în cazul pătrunderii în medii stratificate (figura nr.10)
intervine în plus starea de agregare a materialului din care sunt alcătuite straturile. Relaţiile de calcul a pătrunderii diferă după cum straturile sunt din material solid, cu straturi de aer sau includ şi straturi de apă.
Pătrunderea în construcţii stratificate având straturile din material solid (cazul planşeelor stratificate).
Pentru calculul adâncimii de pătrundere în medii stratificate se
pleacă de la relaţia:

Pentru un mediu alcătuit din „n” straturi având grosimile h1,h2, h3
...hn-1, hn şi coeficienţii de maleabilitate (de pătrundere), K1,ptd, K2,ptd,
K3,ptd ... Kn-1,ptd, Kn,ptd fiecărui strat îi va corespunde o viteză:
mai, 2010
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Vr= V1,V2, V3 ... Vn.
Se determină relaţiile pentru calculul vitezelor corespunzătoare
fiecărui strat, iar apoi se determină relaţia adâncimii de pătrundere.

Figura nr.10

– pentru limita dintre straturile n-1 şi n, viteza se determină cu
relaţia generală:

Adâncimea de pătrundere în stratul n va fi:

[m]
Calculul se face succesiv de la stratul 1 spre straturile inferioare,
considerând că proiectilul se opreşte în straturile respective şi calculându-se adâncimea de pătrundere cu relaţia de mai sus.
Adâncimea de pătrundere în construcţie aflată sub strat de apă
Acest calcul se referă la acţiunea bombelor. Viteza de contact a
bombei la suprafaţa construcţiei aflată sub apă va fi mai mică decât
viteza rămasă (Vr) de la contactul acesteia cu suprafaţa apei.
Diminuarea vitezei rămase se datorează pierderilor cauzate de
şocul la suprafaţa apei şi de rezistenţa la înaintare pe care o opune stra236
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tul de apă.
Calculul adâncimii de pătrundere se face cu relaţia de mai sus în
care intervine viteza de contact diminuată a bombei (V0). Calculul
constă în determinarea pierderilor de viteză Dv cauzate de stratul de
apă de grosime h (figura nr.11). Având în vedere cele de mai sus, rezultă:

Figura 11

unde:

Pentru determinarea pierderilor de viteză se folosesc relaţii:
1. Pierderea datorită şocului la contactul cu suprafaţa apei

ms-1

mai, 2010
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în care:
m = masa bombei;
m1 – masa cantităţii de apă aderente de proiectil în mişcarea sa.
Valoarea lui m1 se determină cu relaţia:

unde:
Km – coeficient de aderenţă a masei de apă este în funcţie de
forma bombei; pentru forma sferică Km = 0,5 iar pentru forma ascuţită, Km = 0,14;
ρ – densitatea apei (100 daN s2 . m-4);
w – volumul bombei în m3.
2. Pierderea vitezei datorită rezistenţei stratului de apă (∆V2)

[m·s-1]
în care Ho reprezintă înălţimea echivalentă a stratului de apă şi se
determină cu relaţia:

[m]

υ – coeficient de rezistenţă aerodinamică; pentru bombe, υ = 0,09;
S – aria secţiunii transversale a bombei (m2).
Suma pierderilor de viteză va fi:
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Pătrunderea în construcţii stratificate având straturi de aer
În cazul construcţiilor ce au planşee alcătuite din mai multe plăci
din beton separate între ele cu straturi de aer sau al clădirilor cu mai
multe niveluri, pătrunderea bombei (proiectilului) se studiază ţinând
seama de mai mulţi factori, cum sunt: numărul plăcilor (planşeelor),
caracteristicile materialului din care sunt alcătuite plăcile, viteza rămasă a bombei (proiectilului) etc.
Numărul de planşee care pot fi străpunse de bombă (proiectil) în
cazul unei lucrări cu mai multe niveluri se poate determina cu relaţia:

unde:
n = numărul plăcilor ce se străpung;
γp= greutatea volumetrică a plăcilor (daN·m-3);
Rp = rezistenţa la pătrundere a materialului plăcilor şi se calculează cu relaţia:

pentru beton B 200; Kptd= 1,2·10-6;
h – grosimea unei plăci (m);
q – încărcătura transversală a bombei;
P – calibrul bombei (proiectilului), în daN.

(daN·m-2)

mai, 2010
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PLUTONIER ADJUTANT CIPRIAN POPESCU

evoia de a distruge rachetele inamice a apărut o dată cu apariţia acestora în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Primele teste cu rachete care trebuiau să distrugă alte rachete aflate în
zbor au fost efectuate de Statele Unite ale Americii după război, însă
tehnologia nu a avansat prea mult deoarece la acel moment prioritatea
era reprezentată de bombardierele sovietice cu rază lungă de acţiune,
purtătoare de bombe atomice. Priorităţile s-au schimbat după ce sovieticii au dezvoltat prima rachetă intercontinentală, R-7 care, în 1957, a
lansat în spaţiu primul satelit artificial – „Sputnik”. Ambele superputeri au dezvoltat proiecte de apărare antirachetă în anii ’60, sovieticii instalând un astfel de sistem în jurul Moscovei, în 1971.
Dezvoltarea de astfel de sisteme de apărare a avut sens atâta timp
cât preţul unei rachete anti-balistice era mai mic decât acela al rachetei intercontinentale pe care trebuia să o distrugă. Într-o cursă a înarmărilor, pariul pe apărare ar fi fost soluţia mai avantajoasă economic.

N
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Acest raport s-a schimbat substanţial o dată cu introducerea tehnologiei MIRV (multiple independently targetable reentry vehicle) la
sfârşitul anilor ’60. Aceasta permitea ca o singură rachetă să poarte mai
multe (2-12) focoase nucleare, capabile să atace independent ţinte diferite. Practic, cu preţul unei singure rachete MIRV se asigura lovirea
mai multor ţinte, pe când apărarea ar fi trebuit să construiască câte o
singură rachetă pentru fiecare focos inamic. În loc să construieşti sisteme de rachete defensive, devenea mai ieftin să construieşti rachetele
ofensive MIRV care ar fi copleşit acele sisteme defensive. În plus, pe
lângă focoase nucleare, rachetele de tip MIRV puteau purta şi focoase
false, reducând şi mai mult eficacitatea sistemelor antirachetă. Aşa
cum vom vedea, această problemă rămâne la fel de valabilă şi în cazul
scuturilor antirachetă actuale.1
Astfel, secretarul apărării, Robert Gates, i-a recomandat fostului
preşedinte George W. Bush, la 27 decembrie 2006, să iniţieze un sistem antirachetă în Europa, care ar avea ca bază înaintată un radar
amplasat în Cehia şi zece interceptoare terestre în Polonia. La acea
dată, aceasta fusese considerată cea mai bună variantă de a proteja
SUA dar şi aliaţii din Europa de „ameninţarea tot mai crescută reprezentată de Iran şi de dezvoltarea de către această ţară a sistemelor de
rachetă cu rază lungă de acţiune”.
Autorităţile americane anunţau însă, în toamna lui 2009 că, faţă de
momentul iniţial, adică anul 2006 – au apărut două schimbări majore. În
primul rând, potrivit evaluărilor serviciilor de informaţii americane, s-a
considerat că ameninţarea reprezentată de rachetele balistice iraniene cu
rază scurtă şi medie de acţiune – tip Shahab-3, se dezvoltă mai rapid
decât fusese iniţial prognozat, în 2006. În acest context, comunitatea de
informaţii din SUA a apreciat că este vorba despre „o ameninţare crescută şi imediată” atât la adresa forţelor americane de pe continentul european, cât şi la adresa aliaţilor europeni. Totodată, serviciile americane
evaluau că ameninţarea reprezentată de rachetele balistice iraniene intercontinentale s-a dezvoltat mult mai încet faţă de estimarea iniţială.
Cea de-a doua schimbare majoră a fost legată de tehnologia americană. Practic, în ultimii ani, Statele Unite ale Americii şi-au dezvolmai, 2010
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tat în mod simţitor elementele legate de apărarea antirachetă, progresele fiind înregistrate mai ales în ceea ce priveşte capacitatea de contracarare a rachetelor cu rază scurtă şi medie de acţiune. În prezent,
Statele Unite ale Americii dispun de sisteme de interceptare a rachetelor balistice prin interceptoare terestre şi maritime, care funcţionează
cu senzori semnificativ îmbunătăţiţi. Capabilităţile nou dezvoltate
oferă mai multe variante în ceea ce priveşte detectarea, urmărirea şi
doborârea rachetelor inamice. Adiacent, în urma acestor progrese tehnice SUA vor putea desfăşura o reţea de astfel de interceptoare, în
locul unei instalaţii fixe. Practic, noua arhitectură, cu sistem distribuit
de interceptoare şi senzori, nu impune existenţa unui radar fix de mari
dimensiuni, pe teritoriul european, de genul celui care urma să fie
amplasat în Cehia. De asemenea, noua variantă de scut foloseşte o tehnologie de interceptare diferită de cea propusă în varianta Bush, ceea
ce nu mai face necesară amplasarea pe teritoriul Poloniei a zece interceptoare terestre.
Acestea au fost motivele pentru care secretarul apărării, Robert
Gates, a recomandat abandonarea planurilor iniţiale în ceea ce priveşte scutul antirachetă şi crearea unei noi arhitecturi a scutului antirachetă.
În susţinerea acestor afirmaţii, preşedintele american Barack
Obama2 a anunţat oficial, în data de 17 septembrie 2009, că SUA
renunţă la proiectul de scut antirachetă în Europa de Est, promovat de
predecesorul său George W. Bush.
Barack Obama a dat asigurări că noul sistem de apărare antirachetă3 va fi mai amplu decât precedentul, subliniind că programul balistic
iranian rămâne o ameninţare. În aceeaşi zi, secretarul american al apărării, Robert Gates, a precizat că Statele Unite nu renunţă la instalarea
unor elemente ale scutului antirachetă în Europa, ci intenţionează să le
facă mai flexibile, pentru a acoperi nordul şi sudul Europei. Scenariul
referitor la posibila implicare a României în acest plan a fost vehiculat
anterior.
Astfel, Cehia4 poartă în continuare negocieri cu administraţia
americană pentru a găzdui un centru de comandă al noului scut antira242
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SCUTUL ANTIRACHETĂ
l

sistem militar capabil să distrugă o rachetă
balistică în timpul zborului

Figura nr. 1 Sursa – http://www.hotnews.ro-cum-functioneaza-scutul-antiracheta.jpg

chetă, după ce Barack Obama a renunţat la a mai instala o bază radar
în fosta ţară comunistă, a declarat un expert în apărare cu legături la
Washington, citat de „The Prague Post”. „Cehia nu a ieşit din discuţie”
– a spus oficialul, sub acoperirea anonimatului. „Există dialoguri strategice între Statele Unite şi Cehia”, a declarat şi purtătorul de cuvânt
al Ministerului de Externe de la Praga, Jiri Benes, precizând că „nu au
fost menţionate deocamdată propuneri concrete”.
Dar posibilitatea instalării unui centru de comandă în Cehia este în
fază incipientă, a explicat expertul în apărare. Premierul Jan Fischer
urmează să meargă la Washington, la întoarcerea de la ceremoniile de
deschidere a Jocurilor Olimpice de la Vancouver. Astfel, imediat după
anunţul din septembrie al preşedintelui american Barack Obama, de a
renunţa la proiectul scutului antirachetă promovat de predecesorul său,
George W. Bush, în favoarea unui sistem mai puternic, mai inteligent
şi mai rapid, presa rusă şi americană au scris că SUA ar putea instala
elemente ale unui scut antirachetă în Turcia, Israel, Bulgaria şi
România, după ce au renunţat la Polonia şi Cehia.
mai, 2010
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Această perspectivă a fost sugerată şi de unii dintre oficialii
români. Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu declara în septembrie 2008 că „România este în joc” în ceea ce priveşte acest sistem
de apărare, asigurând că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”, atrăgând atenţia că ar fi bine ca şi Rusia să fie implicată. La rândul său, vicepreşedintele american Joe Biden a reiterat ideea că Statele Unite ale
Americii apreciază în mod deosebit că guvernul României a adoptat
„cu bucurie” noul sistem antirachetă şi că l-a înţeles imediat, înaintea
altor ţări. „Dumneavoastră aţi înţeles de la început, în timp ce alţi
colegi, cum ar fi cei din Polonia, înţeleg abia acum” avantajele noului
proiect american ce implică rachete de tip SM-3, a spus Biden.
Teritoriul României nu era acoperit sută la sută de scutul antirachetă, aşa cum era el conceput de precedenta administraţie americană,
astfel încât România a susţinut, inclusiv la summit-ul NATO pe care
l-a găzduit în 20085, interconectarea acestuia cu un sistem mobil al
NATO. Tocmai de aceea, România a salutat decizia noii administraţii
de a flexibiliza apărarea antirachetă. Aceasta a fost reiterată şi o dată
cu admiterea ţării noastre în NATO, dezvoltarea apărării antirachetă sa transformat din opţiune în prioritate de securitate naţională (pentru
statul român) şi internaţională pentru toate statele membre NATO interesate de respingerea oricăror forme de manifestare a violenţei.
În aceste condiţii, decizia României de a sprijini SUA în aceste
demers survine firesc, ca o confirmare a dezideratului comun al tuturor statelor membre şi, totodată, aduce un aport semnificativ eforturilor militarilor români de a proteja integritatea statului. Din acelaşi
punct de vedere, decizia poate fi privită ca o oportunitate în ceea ce
priveşte întărirea parteneriatului pe care ţara noastră îl are cu Statele
Unite ale Americii, respectiv cu noua administraţie Obama.6
Noul plan al SUA pentru apărarea antirachetă va începe în zona
de sud a continentului european7, axându-se pe interceptarea rachetelor cu rază scurtă şi medie, încât „ar fi logic” ca România şi Bulgaria
să găzduiască astfel de elemente, a declarat pentru News In, la începutul lunii noiembrie, adjunctul şefului misiunii permanente a Statelor
Unite la NATO, John Heffern. Întrebat în acest sens dacă vor fi con244
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struite baze în România şi Bulgaria care să fie folosite în cadrul acestei noi arhitecturi, Heffern a răspuns că aceasta ar fi cea mai logică
variantă. „Primele etape ale noii arhitecturi de apărare se concentrează
pe rachetele cu rază scurtă şi medie de acţiune. Aşadar, cum este conceput planul, va începe undeva în sud şi vom vedea cum se va dezvolta către nord. Ţările despre care vorbim – România şi Bulgaria – sunt
în sud, astfel că ar fi logic ca ele să facă parte din prima şi a doua fază
a planului”, a punctat oficialul american. „Nu am iniţiat însă nicio discuţie bilaterală cu vreo ţară pentru a amplasa o astfel de bază. Dorim
ca aceasta să fie o misiune NATO şi sperăm că aliaţii vor ajunge la un
acord până la summit-ul de anul viitor de la Lisabona în ceea ce priveşte această strategie. O dată ce se va întâmpla acest lucru, vom avea
pus la punct un sistem şi vom colabora individual cu ţările aliate şi
poate şi cu partenerii, pentru a determina care dintre circumstanţele
geografice şi politice sunt optime pentru elementele acestei arhitecturi
de apărare”, a explicat John Heffern, adjunct al misiunii permanente a
Statelor Unite ale Americii la NATO.
Presa bulgară relata la sfârşitul anului trecut că NATO urmează să
desfăşoare, în cadrul noului sistem antirachetă, componente ale sistemului antirachetă în Bulgaria, Turcia şi România.
Publicaţia bulgară Sega susţinea că sistemul de apărare antirachetă nu va fi poziţionat ca sistem american, ci ca proiect al NATO. De
asemenea, potrivit Sega, Alianţa va instala în Bulgaria rachete
„Patriot”, iar la unităţile militare bulgare vor fi desfăşurate baze logistice şi centre de comandă pentru rachetele SM-3.
Într-un interviu din data de 29 ianuarie 2010, privind asigurarea
securităţii Uniunii Europene, secretarul de stat american Hilarry
Clinton a afirmat că dovada acestui angajament va fi continuarea staţionării trupelor americane în Europa, atât pentru a descuraja atacurile
şi a răspunde rapid în cazul în care apar, cât şi conlucrarea cu aliaţii
noştri pentru a se asigura că NATO, prin planurile sale, are nevoie pentru a răspunde unor noi provocări. Suntem angajaţi în discuţii productive cu aliaţii noştri europeni cu privire la construirea unei noi arhitecturi de apărare antirachetă, care va apăra teritoriul NATO împotriva
mai, 2010
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atacurilor cu rachete balistice. Dar nu lipsit de importanţă va fi şi
explorarea la maximum a unor modalităţi de a coopera cu Rusia pentru a dezvolta apărarea antirachetă, inclusiv cu Rusia.
Acest scut antirachetă, susţine secretarul de stat Hilarry Clinton,
va face acest continent un loc mai sigur. Faptul că siguranţa ar putea fi
extinsă şi asupra Rusiei poate deveni o oportunitate extraordinară pentru a construi o securitate reciprocă.
După cum arătam, România a fost un promotor constant în cadrul
NATO al subiectului apărării antirachetă, acţionând cu consecvenţă
pentru materializarea sa. În acest sens, deciziile adoptate la Summit-ul
NATO de la Bucureşti (aprilie 2008), reiterate la Strasbourg-Kehl
(aprilie 2009), menţionează dezvoltarea unui sistem cuprinzător, care
să acopere întregul teritoriu aliat, în conformitate cu principiile indivizibilităţii securităţii Alianţei şi al solidarităţii colective. Decizia CSAT,
din 4 februarie 2010, este în deplin acord cu ceea ce s-a stabilit la nivelul NATO, fiind înscrisă, deocamdată, în registrul bilateral al cooperării8.
Analizând însă plusurile şi minusurile acestei decizii, concluziile
indică spre o singură direcţie: cel puţin din punctul de vedere al poziţionării geostrategice, statul român a luat o decizie corectă, aceea de aşi apăra, înainte de toate, cetăţenii. Iar acest fapt va aduce multe beneficii pe termen lung atât politicii de securitate naţională, cât şi strategiei de politică externă adoptată de ţara noastră pe viitor9.

Cronologia scutului
antirachetă în
Europa Centrală10
Ianuarie 2007 – consilierul prezidenţial pentru probleme de securitate naţională al fostului preşedinte George W. Bush, Condoleeza
Rice, a anunţat că SUA vrea să extindă sistemul de apărare antirache246
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tă în Europa Centrală, pentru a contracara o eventuală ameninţare
balistică din partea Teheranului, specificând că intenţionează să desfăşoare zece rachete antiaeriene în Polonia, conectate la un radar ce ar
urma să fie construit în Republica Cehă, pentru a doborî rachetele
balistice cu rază lungă de acţiune ce ar putea fi lansate de către Iran şi
de alte state ostile Occidentului;
15 martie 2007 – Alexander Loszyukov, adjunctul ministrului de
externe rus, a precizat că, chiar dacă aceste lucruri vor fi făcute cu
intenţii bune, vor duce la creşterea gradului de ameninţare şi ca atare,
se va răspunde prin luarea tuturor măsurilor militare necesare;
22 mai 2008 – guvernul ceh şi-a dat acordul final pentru amplasarea pe teritoriul său a unor elemente ale scutului antirachetă american,
precizând prin vocea premierului Mirek Topolanek că această decizie
urmează a fi ratificată şi sprijinită de parlament prin semnarea unor acorduri care să permită demararea cât mai rapidă a construcţiei centralei de
radiolocaţie, situată undeva în partea de sud-vest a capitalei Praga;
19 iunie 2008 – apar deja primele sincope prin faptul că vicepremierul ceh Alexandr Vondra (răspunde în acel guvern de problemele
europene) află că SUA se află în discuţii şi cu oficialităţile de la Vilnius
referitor la amplasarea de elemente ale scutului antirachetă pe teritoriul
Lituaniei;
3 iulie 2008 – democratul ceh Lubomir Zaoralek a declarat că
înţelegerea dintre Cehia şi SUA privind instalarea pe teritoriul Cehiei
a unui radar ar contravine recentului tratat semnat la Lisabona;
4 iulie 2008 – Condoleeza Rice s-a deplasat la Praga pentru a
semna acordul privind instalarea de elemente ale scutului antirachetă,
şi anume a unui radar care să monitorizeze eventualele atacuri cu
rachete, această vizită devenind un eşec diplomatic major;
4 iulie 2008 – Polonia respinge oferta SUA privind amplasarea de
elemente ale scutului antirachetă american, considerând-o nesatisfăcătoare în contrapartidă cu ce poate oferi SUA, probabil cererii Varşoviei
de a i se oferi garanţii reale pentru securitatea sa;
20 august 2008 – secretarul de stat american Condoleeza Rice şi
ministrul de externe polonez Radek Sikoski au semnat acordul ce premai, 2010
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vede instalarea de elemente ale scutului antirachetă pe teritoriul
Poloniei începând cu anul 2012 –zece rachete balistice cu rază lungă
de acţiune, acest sistem fiind deja implementat în SUA, Groelanda şi
Marea Britanie;
19 septembrie 2008 – ministrul american al apărării, Robert
Gates, şi ministrul de externe ceh, Vlasta Parkanova, au semnat la
Londra acordul militar care autorizează desfăşurarea de soldaţi americani pe teritoriul Cehiei în cadrul extinderii scutului antirachetă;
22 noiembrie 2008 – preşedintele Camerei Deputaţilor din parlamentul Republicii Cehe, Miroslav Vlcek, şi-a exprimat certitudinea
într-un interviu acordat canalului de televiziune rusesc „Vesti” – că
niciun element al scutului antirachetă nu va fi amplasat vreodată pe
solul ceh;
5 aprilie 2009 – vizita la Praga a preşedintelui american Barack
Obama confirmă intenţia SUA de a continua proiectul privind scutul
antirachetă;
17 septembrie 2009 – preşedintele SUA a anunţat decizia de a dezvolta o abordare gradual-adaptivă pentru sistemul de apărare antirachetă în Europa, care să sporească apărarea forţelor desfăşurate în teatrele
de operaţii, precum şi apărarea Aliaţilor, partenerilor şi a teritoriului
SUA. România a fost informată înaintea anunţului, atât la Bucureşti, cât
şi la Washington şi Bruxelles (prin misiunea României la NATO).
22 octombrie 2009 – vicepreşedintele american Joseph Biden a
efectuat o vizită la Bucureşti, prilej cu care a fost discutat şi programul
de apărare antirachetă propus de preşedintele Barack Obama.
„Apreciez foarte mult faptul că Guvernul României a adoptat cu braţele deschise noul sistem de apărare antirachetă pe care vrem să îl introducem în Europa, adică sistemul SM-3, care va înlocui ceea ce iniţial
urma să apere securitatea Europei, dar cu o arhitectură mult mai bună.
Acest nou sistem protejează fizic Europa, dar şi Statele Unite”, a declarat în conferinţa de presă vicepreşedintele american, în urma convorbirilor avute cu preşedintele României, Traian Băsescu.
16 noiembrie 2009 – cu prilejul vizitei de lucru la Washington,
Bogdan Aurescu, secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE, a
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avut întrevederi cu oficiali americani din cadrul Administraţiei SUA
(Departamentul de Stat, Pentagon şi Consiliul Securităţii Naţionale),
ocazie cu care a fost exprimată disponibilitatea pentru continuarea discuţiilor privind perspectivele noului proiect al sistemului de apărare
antirachetă propus de preşedintele Barack Obama, în contextul dezbaterii în curs din cadrul NATO, în conformitate cu principiul indivizibilităţii securităţii statelor aliate11.
31 ianuarie 2010 – SUA îşi intensifică negocierile privind desfăşurarea unor sisteme antirachetă în Golful Piersic cu scopul de a preveni un eventual atac iranian prin amplasarea unor nave specializate, a
unor interceptoare de rachete în lungul coastelor iraniene, şi anume în
Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrein şi Kuweit. Ţările arabe sunt tot
mai interesate să primească echipamente militare americane de teama
ambiţiilor şi capacităţilor militare ale Iranului;
1 februarie 2010 – o nouă doctrină militară americană va releva
o schimbare majoră în modul de gândire al Pentagonului, prin faptul că
noua planificare militară va înlocui stilul vechi de aproape 25 de ani de
a purta şi câştiga „două mari războaie convenţionale în două locuri
diferite, în favoarea unei forţe de luptă capabile să protejeze interesele
americane în întreaga lume în faţa unor ameninţări, de la terorism la
atacurile cibernetice”, această schimbare fiind inclusă în Quadrennial
Defense Review (QDR -2010);
4 februarie 2010 – preşedintele României, Traian Băsescu12,
anunţă oficial invitaţia făcută de preşedintele SUA, Barack Obama,
privind participarea ţării noastre la dezvoltarea sistemului american de
apărare antirachetă;
8 februarie 2010 – fostul preşedinte al Partidului Social
Democrat, Mircea Geoană, doreşte o reevaluare a strategiei de securitate în perspective găzduirii unor elemente ale scutului antirachetă în
România;
28 martie 2010 – Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov: „Nimic
din acest tratat nu conţine clauze care ar facilita iniţiativa Statelor Unite
de a dezvolta un scut antirachetă care ar implica riscuri pentru Rusia”, a
spus Lavrov, într-un interviu difuzat de televiziunea rusă;
mai, 2010
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8 aprilie 2010, Praga – documentul semnat la Praga vizează o
reducere a rachetelor strategice şi cu rază lungă de acţiune la un număr
total de 1 500-1 700. În prezent, SUA deţin 2 200 de astfel de rachete,
iar Federaţia Rusă un număr de 2 800-3 000 iar lansatoarele vor trebui
să nu depăşească limita de 1 000, în condiţiile în care limita care fusese reglementată de START-1 era de 1 600;
Noul tratat reprezintă o înţelegere bilaterală de reducere a armamentelor nucleare între SUA şi Federaţia Rusă, acord ce vine să pună
bazele cooperării viitoare în acest segment sensibil între cele două
puteri. La 5 decembrie 2009 a expirat termenul de valabilitate al
Tratatului START I, iar acordul ruso-american din 24 mai 2002 –
Tratatul de la Moscova privind reducerea armamentelor strategice cu
caracter ofensiv – expiră în decembrie 2012;
14 mai 2010 – Bogdan Aurescu, secretar de stat în MAE, declară
că negocierile privind amplasarea elementelor scutului antirachetă pe
teritoriul României vor demara într-o lună, timp în care se vor aduce
clarificări ale unor aspecte organizatorice pentru negocierile propriuzise ulterioare, a unor aspecte preliminare cu caracter juridic şi tehnic
şi un schimb de opinii cu privire la realizarea obiectivului unui sistem
NATO de apărare antirachetă, ca misiune a Alianţei, care va avea la
bază sistemul american la care va participa şi România, obiectiv susţinut ferm de către ambele părţi.

Concluzii:
Aşa cum am arătat, scutul antirachetă ce va fi instalat în România
este relevant doar din perspectiva confruntării cu sisteme de rachete
ofensive, relativ nesofisticate şi puţine la număr. Dacă scutul antibalistic nu oferă el însuşi decât o protecţie parţială, în schimb, oferă
indirect o sporire a securităţii României. Chiar dacă importanţa militară a scutului nu este de ignorat, însemnătatea politică a acestuia pare
mai importantă. Construirea sistemului antirachetă în ţara noastră con250
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solidează parteneriatul cu Statele Unite, care îşi sporeşte responsabilităţile şi implicarea în România şi în regiune. Scutul antirachetă oferă o
garanţie politică şi de securitate suplimentară, sporeşte greutatea politică a României în regiune, fără a implica costuri mari din partea
României, dar va impune o reconfigurare a unei noi strategii de securitate care să corespundă noilor tipuri de ameninţări şi care să aibă ca
bază noile acorduri la care România este parte şi, nu în ultimul rând, o
adaptare la noile cerinţe ale Tratatului de la Lisabona.
Noua abordare adaptivă în etape a Statelor Unite în domeniul apărării antirachetă va scoate în evidenţă rolul central al NATO în apărarea antirachetă a Europei. Această abordare impulsionează preocupările NATO în domeniul apărării antirachetă a Europei, care continuă să
se bazeze pe principiile indivizibilităţii securităţii aliate şi solidarităţii
colective.
Ameninţarea reprezentată de livrarea de sisteme de rachete balistice e posibil să crească în timp din ce în ce mai mult în următorul
deceniu.
Principalele ameninţări cu care SUA s-ar putea confrunta în următoarea decadă ar putea fi: ameninţări teroriste cu arme de distrugere în
masă, atacuri asupra sistemelor informatice, ameninţări cu atacuri
folosind rachete balistice. Se pare că rachetele intercontinentale sunt
singura capabilitate letală ce poate fi utilizată pentru ameninţarea
directă sau indirectă a suveranităţii unui stat.
Scutul antirachetă, în viziunea preşedintelui american este un
instrument de apărare necesar împotriva ţărilor mici, care dispun de
arme de distrugere în masă, şi nu ca un episod al unei noi curse a înarmărilor, iar popoarele care îi resping utilitatea potenţială ignoră natura
schimbătoare a lumii.
Este pentru prima dată când poziţia geostrategică a României se
modifică, când devenim parte a centrului. Avantajele ţin de creşterea
vizibilităţii ţării noastre şi îmbunătăţirea profilului ei strategic, de
capacitatea pe care o vom avea de a ne proiecta propriile interese în
zona Mării Negre.
mai, 2010
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Amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă în România
reprezintă un moment istoric pentru securitatea naţională, definind
astfel rolul şi locul nostru în UE.

NOTE:
1
http://www.crpe.ro/library/files/crpe_policy_brief_3_ro.pdf, Raport CRPE despre scutul anti-racheta , „De unde vine şi de cine ne apără scutul antirachetă – despre
cum ne apără scutul de ceea ce ruşii nu au şi nu ne apără de ceea ce au” – Op.cit., p.2.
2
http://www.cseea.ro/publicatii/view/brief-analysis/sistemul-de-aparare-antiracheta-Noua propunere a administraţiei Obama privitoare la sistemul de apărare antirachetă în Europa pune accentul pe adaptabilitate şi flexibilitate, – spre deosebire de
Planul Bush, care propunea, de fapt, un sistem fix (Ground-Based Midcourse
Defense).
3
Department of Defense, “Ballistic Missile Defense Review Report”, February
2010.
4
h t t p : / / w w w. g l s a . r o / s t i r i - e x t e r n e / 5 7 8 1 5 - c e h i a _ n e g o c i a z a _ c u _ s u a _
gazduirea_unui_scut_ antiracheta.html
5
http://2008.informatia.ro/module-Pagesetter-viewpub-tid-16-pid-128InformatiaZilei-Informatia. phtml – proliferarea rachetelor balistice reprezintă o ameninţare crescândă pentru populaţia, teritoriul şi forţele Alianţei. Apărarea antirachetă
este parte a unui răspuns mai amplu de contracarare a acestei ameninţări. De aceea,
recunoaştem contribuţia substanţială pe care planificata dislocare în Europa a capabilităţilor de apărare antirachetă ale SUA o aduce protecţiei aliaţilor împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune. Explorăm modalităţi de conectare a acestor capabilităţi cu eforturile curente ale NATO în domeniul apărării antirachetă, ca o cale de a
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ne asigura că ele vor constitui parte integrantă a oricărei arhitecturi viitoare a sistemului NATO de apărare antirachetă. Având în vedere principiul indivizibilităţii securităţii aliaţilor, precum şi pe cel al solidarităţii NATO, însărcinăm Consiliul Nord-Atlantic
în Sesiune Permanentă să dezvolte opţiuni pentru o arhitectură cuprinzătoare a sistemului de apărare antirachetă, care să asigure acoperirea tuturor teritoriilor şi populaţiilor aliate ce nu sunt acoperite altfel de sistemul american, în scopul reevaluării lor la
summit-ul NATO din 2009, în vederea fundamentării oricărei decizii politice viitoare.
6
http://www.amosnews.ro/_Virgil_Pop_Sunt_convins_ca_acordul_privind_dezvoltarea_ sistemului_anti-racheta_pe_teritoriul _tarii_noastre _va_fi_sprijinit-29-34296
7
Această abordare prezintă o serie de avantaje clare faţă de planul fostei administraţii americane:
– creşte capacitatea de a apăra Europa, în condiţiile în care ameninţările reprezentate de rachetele cu rază scurtă sau medie de acţiune sunt în creştere (în acest sens,
varianta propusă de actuala administraţie americană ţine cont şi răspunde celor mai noi
evaluări privind riscurile de atacuri cu rachetă, care indică un risc crescut în ce priveşte acest tip de rachete);
– răspunde ameninţărilor actuale şi este de natură să poată încorpora rapid, mai
uşor, noi tehnologii, pe măsură ce ameninţările persistă şi tehnologiile continuă să evolueze;
– va fi operaţională mai repede decât varianta anterioară: practic, concretizarea
noii opţiuni se va realiza cu şase sau şapte ani mai devreme decât potrivit planului precedent;
– acoperă integral teritoriul României (şi, în final, al tuturor statelor aliate);
varianta administraţiei anterioare nu asigura protecţie antirachetă decât pentru o porţiune redusă de teritoriu în nord-vestul României.
8
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=42237&idlnk=&cat=2615
9
http://www.amosnews.ro/_Virgil_Pop_Sunt_convins_ca_acordul_privind_dezvoltarea_sistemului_antiracheta_pe_teritoriul_tarii_noastre_va_fi_sprijinit-29-34296
10
Agerpres, Bucureşti, 4 februarie, Articol de Liviu Tatu, ”Scutul american antirachetă în Europa Centrală” – Cronologie.
11
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=42237&idlnk=&cat=2615
12
www.cotidianul.ro/cum_a_ajuns_romania_sa_gazduiasca_scutul_antiracheta107987.html
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LOCOTENENT-COLONEL ING. ALEXANDRU CARAVAN

(urmare din nr.1/2010)

Activităţi după anul 1990.
Modernizarea tancului
TR – 85
În anul 1994 se hotărăşte prin Ordinul S/M1429/31.03.1994 iniţierea „Programului de modernizare a tancului mijlociu românesc TR 85M1- BIZONUL”, iar prin Hotărârea Consiliului de Înzestrare, conform
PV nr. 140/14.04.1994 acest ordin devine operativ. Începând cu anul
1996 au demarat activităţile legate de elaborare a documentaţiilor, analiză a cerinţelor operaţionale, testare şi, în final, omologare a produselor.
Specialiştii români în cooperare cu companii specializate din
Franţa, cea mai importantă fiind MATRA DEFENSE, au elaborat şi
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pus în aplicare după anul 1996 programul de modernizare al tancului
TR-85, rezultând tancul TR-85 M1, care este un produs compatibil cu
standardele NATO. De-a lungul perioadei 1997- 2009 sunt modernizate un număr 56 de tancuri.
Echipamentele care au intrat în programul de modernizare au fost
realizate în colaborare cu importante firme în domeniu, din Occident
(Aerospaţiale Matra, Sagem, Kollmorgen-Artus, Racall), precum şi cu
firme din România (Electromagnetica, Faur, Elprof, UM Reşita,
Aeroteh, IOR şi IOEL). În cea mai mare parte, modernizarea tancului
TR 85 consta în dotarea cu aparatură electronică modernă a sistemelor
de conducere a focului, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte şi a
sistemelor de detecţie şi stingere a incendiilor cu substanţe netoxice,
dar constă şi în înlocuirea vechiului sistem de stabilizare cu unul acţionat electric, ceea ce îi conferă o mai bună precizie de tragere. Unul dintre elementele principale care face din TR 85 M1 o armă redutabilă
pentru categoria de armament din care face parte este tunul de 100
mm, ale cărui proiectile, la distanţa de 4 000 de metri, pot penetra un

blindaj gros de 350 mm.
Principalele caracteristici ale tancului TR 85 M1:
l Produs – 1995 – 2009;
l Greutate – 50 t;
mai, 2010
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Echipaj – patru militari;
Armament:
1. TUN:
– Tipul tunului – cu ţeavă ghintuită;
– Calibru – 100 mm;
- Cadenţa de tragere – 4 -7 lovituri/minut;
2. Mitraliera jumelată – 1 x 7,62 mm;
3. Mitraliera A.A. – 1 x 12,7 mm;
4. Lansator de grenade – 6 tuburi 81 mm;
l Motor:
- Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat;
- Puterea motorului – 860 CP;
- Puterea specifică – 17,2 CP/t;
l Transmisie – hidromecanică;
l Presiunea pe sol – 1 daN/cm2;
l Panta longitudinală – 320;
l Viteza maximă – 60 km / oră;
l Autonomie– 400 km;
l Unitatea de foc – 41 lovituri 100 mm, 500 cartuşe 7,62 mm ,750
cartuşe 12,7 mm;
l Sistem de ochire – turelă acţionată electric în două planuri, cu
telemetru laser integrat şi SCF;
l Distanţa măsurată – 200 … 5 000 m;
l Distanţa loviturii directe cu APFSD – 4 000 m;
l Protecţia prin blindaj:
– Turela – 320+20 mm cu blindaj suplimentar;
– Şasiu – 200 mm stratificat;
l
l

O altă gamă de produse, derivatele pe şasiu fac obiectul unor
modernizări de-a lungul timpului, şi anume:
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Tractor de evacuare, reparaţii
pe şasiul tancului T-55
Principalele caracteristici ale tractorului de evacuare sunt:
l Produs – 1984 – 1986;
l Greutate – 45,5 + 1% t;
l Echipaj – trei militari;
l Echipament special:
1. Macara – cu acţionare hidraulică
– sarcina maximă – 8 t la 6 m;
2. Cabestan cu cablu de tractare de 250 kg, lung de 200 m;
3. Lama de buldozer acţionată hidraulic;
4. Platforma de transport – max. 6 t;
l Mitraliera PKT – 1 x 7,62 mm;
l Motor:
– 8 VS A2 T2 Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat;
– puterea motorului – 830 CP;
l Transmisie – hidromecanică;
l Puterea specifică – 18,24 CP / t;
l Presiunea pe sol – 0,92 daN / cm2;
l Rampa longitudinală – 310;
l Viteza maximă – 60 km / oră;
l Autonomie – 400 km.

Pod mobil de asalt PMA – 50
pe şasiul tancului T-55
Principalele caracteristici ale podului mobil de asalt sunt:
l Produs – 1991 (model prototip);
l Greutate – 50 t;
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Echipaj – doi militari;
Armament: Mitralieră– 1 x 7,62 mm;
l Motor – 8 VS A2 T2 Diesel, 8 cilindri, 4 timpi, supraalimentat:
– puterea motorului – 830 CP;
l Transmisie – hidromecanică;
l Caracteristici pod cu dezvoltare pe orizontală:
– lungime – 22±0,04 m;
– lăţime – 3,5±0,02 m;
- diferenţa de nivel – între cele două capete ± 1 m;
l Puterea specifică – 18,24 CP / t;
l Presiunea pe sol – 0,92 daN / cm2;
l Rampa longitudinală – 26045’;
l Viteza maximă – 50 km / oră;
l Autonomie (fără butoaie suplimentare):
– 400 km pe şosea;
– 200 km pe drum de ţară.
l
l

Podul de asalt PMA-50 pe şasiul tancului T-55
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Dragor de mine 2 DMT
pentru tanc pe şasiu
TR-85M1
La solicitarea Statului Major al Forţelor Terestre, prin
Departamentul pentru Armamente al Ministerului Apărării, la Uzina
Mecanică Bucureşti, în perioada 2007-2009 s-au realizat cinci bucăţi –
dragor de mine pe şasiu de tanc DMT 85 M1, cu care să se asigure realizarea sprijinului de geniu a unităţilor din această categorie de forţe.
Astfel, dragorul poate participa la executarea misiunilor pentru: cercetarea porţiunilor de teren minat, executarea şi lărgirea culoarelor în
terenul minat, deminarea parţială sau totală a terenului pentru misiuni
generale şi specifice la pace, situaţii de criză şi război.
Dragorul de mine pe şasiu de tanc DMT 85M1 este un produs
derivat al tancului românesc mijlociu TR-85M1 "BIZONUL", fiind
destinat pentru a desfăşura o serie de misiuni specifice. Şasiul purtător,
agregatul energetic, instalaţia de propulsie-suspensie şi alte sisteme
importante sunt similare cu cele ale produsului de origine, asigurând
aceleaşi performanţe recunoscute pentru vehiculele de luptă blindate
pe şenile (capacitate de protecţie pentru echipaj şi instalaţii, mobilitate, performanţe dinamice).
Principalul obiectiv urmărit a fost acela de a asigura o cât mai
mare compatibilitate, din punct de vedere constructiv şi al performanţelor, cu produsele utilizate de către alte armate NATO.
Pe lângă acestea, dragorul de mine prezintă o serie de sisteme şi
instalaţii speciale.
Turela fixă oferă o protecţie balistică nivel 2 şi este echipată cu
aparatură optică zi/noapte pentru observarea câmpului de luptă.
Apărarea apropiată este realizată cu ajutorul unei platforme telecomandate de tragere, echipată cu armament uşor şi cu posibilităţi de
executare a focului atât ziua cât şi noaptea, datorită camerei termale
montate. Pe acest tip de platformă pot fi montate arme calibru est sau
NATO (vest).

mai, 2010

259

Tehnică militară şi armamente

Muniţia folosită este similară cu cea a armamentului secundar
montat pe produsul de bază (TR 85M1). În plus, există posibilitatea de
dare a focului în mod electric, precum şi sistem de primă armare la distanţă (pirotehnic şi/sau electromecanic).
Dispozitivul de dragare mecanic (plug) este destinat neutralizării
minelor de presiune antitanc îngropate sau dispuse la suprafaţă, în condiţii de totală siguranţă. Adâncimea de dragare este controlată cu ajutorul unui sistem de acţionare hidraulic, fiind configurabilă în funcţie
de situaţia tactică (caracteristicile terenului, tipurile de ameninţare
etc.). Sistemul este structurat pe trei secţiuni principale, care pot fi
comandate separat. Pentru misiuni speciale, în lotul sistemului sunt
livrate o serie de accesorii (pentru curăţarea rapidă a căilor rutiere,
pentru tăierea rădăcinilor de arbuşti etc.). Acest produs este similar, din
punct de vedere al construcţiei şi al performanţelor, cu produsele utilizate de către alte armate NATO.
Dragorul electromagnetic este destinat neutralizării minelor cu
acţiune electromagnetică, prin generarea unui câmp magnetic-ţintă
falsă la o distanţă de şase metri în faţa vehiculului. De regulă, se foloseşte împreună cu dragorul mecanic.
Macaraua asigură autonomia totală a vehiculului, putând fi folosită atât la manevrarea diferitelor elemente ale vehiculului blindat, precum montarea-demontarea plugului, cât şi pentru diferite intervenţii
tehnice sau geniste. Sarcina maximă este de 6,5 t/3,8 m şi este comandată din exterior.
Dispozitivul de marcare a culoarului deminat este un sistem pirotehnic cu comandă electrică şi are rolul de a delimita zonele (culoarele) dragate, acţionarea făcându-se din interior. Este similar cu cel montat pe autospecialele de cercetare NBC sau de geniu.
Instalaţia de avertizare la iluminarea laser, sistemul de comunicaţii, sistemul de protecţie NBC, instalaţia de stins incendiu sunt similare cu cele de pe TR 85M1.
Instalaţia de climatizare constituie un element de noutate pentru
această familie de produse, încadrându-se în tendinţa generală de mărire a nivelului de confort în interiorul maşinilor de luptă. Instalaţia asi260
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gură atât funcţia de răcire, cât şi de încălzire, în funcţie de necesităţi.

CARACTERISTICI TACTICO-TEHNICE:
Masa totală: 43 t;
l Motor: Diesel, 8 cilindri, 860 CP;
l Viteza de deplasare: 62 km/h;
l Panta longitudinală: 32 grade;
l Panta transversală: 17 grade;
l Raza de viraj nepericuloasă: 65 m;
l Lăţimea şanţului antitanc traversat: 2,8 m;
l Adâncimea de dragare: 300 mm;
l Viteza de dragare: 7-12 km/h;
l Lăţimea porţiunii dragate: 3 900 mm;
l Sarcina maximă a macaralei: 6,5 t.
l

ARMAMENT:
Platforma telecomandată de tragere, echipată cu cameră termală.
Posibilităţi de echipare:
l mitralieră cal.7,62 mm sau 12,7 mm (est);
l mitralieră cal.7,62 mm sau 12,7 mm NATO;
l dare electrică a focului;
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mecanism pentru prima armare cu comandă electrică;
instalaţie lansare grenade fumigene.
Pentru îndeplinirea obiectivelor forţei asumate de către Forţele
Terestre se intenţionează continuarea dezvoltării unor produse derivate pe şasiu de TR 85 M1 – Tractor de evacuare reparaţii şi Pod Mobil
de Asalt. Din păcate, datorită constrângerilor bugetare actuale ele nu
au putut fi contractate până în prezent, însă specialiştii din cadrul
Departamentului pentru Armamente, al Agenţiei de Cercetare pentru
Tehnică şi Tehnologii Militare, împreună cu reprezentaţii Forţelor
Terestre, au iniţiat demersurile pentru derularea activităţilor premergătoare proiectării acestor derivate. În speranţa că aceste activităţi, care
au devenit deja o tradiţie, vor fi continuate, pentru ca tancul românesc
să fie mai mult decât o pagină de „istorie”, închei această prezentare a
produselor realizate pe şasiu de tanc în România în ultimii 40 de ani.
l
l

NOTE BIBLIOGRAFICE:
- Documentaţia de cunoaştere a produselor, TR-77, TR-580, P-125, TR-85- 800,
TR 85 M1, DMT 85 M1, TER T-55, PMA 50.
- Fotografii şi material documentar puse la dispoziţie de către S.C. Uzina
Mecanică Bucureşti.
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