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COMUNICAREA ÎN RĂZBOI: CUM MENŢINE UN 
GUVERN SUSŢINEREA PENTRU UN „RĂZBOI 

LUNG” SAU BĂTĂLIA PENTRU „ŞTIRILE BUNE”

Iulian CHIFU*

Abstract
One of the most challenging endeavours of the present times is how a decision maker succeeds in 

communicating in times of crisis. And that’s really an accomplishment since we are talking about the new 
media and technology that transform every person into a journalist, able to fi lm and distribute on social media, 
in real time, any image with impact and signifi cance in crisis and when the public has access in no time, at 
practically no cost to infi nite information that allows everyone to judge and challenge the decision maker.

Just go fi gure out how such a communication is realised when the crisis in question is a war. When 
a country is involved into a war, when people die, when the boys are far from home, at a strategic distance, 
when you have to maintain the support of the public for spending in a war, for the military presence and the 
rotational type of forces, when you are talking about death and wounded coming regularly from the fi eld. If the 
war in question is a long war, inherited from previous governments, that you have to support, maintain and 
continue, than pass to the next government, in a democratic country, the public pressure of communication in 
crisis for a decision maker is even more diffi cult.

The present article discusses what we call The Good News War1 and consists in the technique of a pro-
active campaign of putting in the media, in the forefront, the good news linked to the war, to the politics around 
the developing confl ict, about opportunities and achievements in war and a good crisis management, in order 
to obtain, increase or maintain the public support. And that’s an achievement and an experience, with lessons 
learnt and good practices, that worth being debated.

Keywords: long war, communication in crisis, good news war. 

* Iulian Chifu este profesor la SNSPA, Bucureşti, specializat în Analiză de Confl ict, Decizie în criză, Război 
informaţional şi Studii prospective. Este Preşedinte fondator al Centrului de Prevenire a Confl ictelor şi Early Warning, 
Bucureşti. A fost consilier prezidenţial pentru Afaceri Strategice, Securitate şi Politică Externă.

Agenda publică o fac instituţiile active ale  
statului

Una dintre marile probleme actuale ale 
mass-mediei este reprezentată, din perspectiva 
războiului informaţional, de instrumentarul şi 
actorii responsabili de dirijarea percepţiilor 
şi construcţiei naraţiunilor, de cine este cel 
care produce ştirile, cine creează naraţiunea şi 
cine spune povestea. De aceea, devine extrem 
de important orice studiu care acoperă un 
fragment al răspunsului la întrebarea cine face 
agenda publică. Despre relevanţa războiului 

informaţional în cadrul războiului hibrid sau 
în sine, în proiectarea realităţilor alternative, 
respectiv presiunea faţă de decidenţi pentru a 
altera decizia ce provine din evaluarea nudă a 
realităţii sau problemelor, nu mai are sens să 
insistăm2.

Ştirile pot fi  privite în trei moduri distincte, 
care au impact asupra felului în care o întâmplare 
desfăşurată la mare distanţă de public îi este 
prezentată acestuia şi reprezintă o experienţă 
pentru el: (1) ştirile ca obiect al formării politicilor 
publice; (2) ştirile ca obiect de schimbare a 
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percepţiei comune despre un fapt; şi (3) ştirile ca 
obiect al opiniei publice formate3. 

Uitându-ne la cele de mai sus, realizăm cât 
de importantă e miza comunicării pentru un 
guvern proaspăt instalat, care are de continuat un 
război lung4, eventual impopular prin greutatea 
înţelegerii efortului fi nanciar, prin costurile în 
victime şi, mai ales, prin acţiunea în sine, de 
a te lupta cu terţii de la distanţă strategică, dar 
tot oameni. Evident experienţele cele mai la 
îndemână vin din SUA, cu Războiul din Vietnam, 
cu Războiul din Afganistan, dar sunt şi experienţe 
diverse în ceea ce numim astăzi „confl ictele 
îngheţate“ (deşi a mai rămas doar Transnistria 
şi Nagorno Karabakh, cu apariţia războiului 
din Estul Ucrainei, celelalte fi ind „reîncălzite“ 
şi soluţionate vremelnic cumva, în Abhazia şi 
Osetia de Sud sau Crimeea, prin ocupaţie). Însă 
există şi alte cazuri de confl icte în derulare, care 
încep să dobândească caracteristicile războiului 
lung.

Una dintre formulele de a aduce războiul 
acasă şi a face cetăţeanul părtaş la efortul militar 
a fost aşa-numitul „efect CNN”, războiul show, 
relatat direct de reporter în cursul desfăşurării 
lui. Fireşte că Războiul din Irak 2003 s-a pretat la 
acest tip de acţiune având în vedere disparitatea 
de capabilităţi şi tehnică, dar şi neparticiparea 
jurnaliştilor la componenta urâtă a războiului, cu 
morţi şi răniţi expuşi, imaginea morţii imediate. 
Regulile trasate de Armata americană jurnaliştilor 
încartiruiţi au fost sufi cient de importante şi 
bine croite pentru a permite asumarea riscului 
de a transmite live din război, de pe linia 
frontului, implicând telespectatorul în confl ict 
pe bază de reality show; a fost mai degrabă ca 

un joc pe calculator, care stârneşte empatie, 
spre deosebire de imaginea macabră dată de 
costurile şi imaginile şocante, degradante şi 
respingătoare ale unor lupte reale. Aici a jucat 
un rol şi distanţa faţă de operaţiuni, marşul 
blindatelor SUA prin deşert către Bagdad 
fi ind presărat cu lovituri de la distanţă şi nu cu 
lupta corp la corp şi imagini de proximitate, cu 
duritatea, emoţia şi impactul vizual aferent. Nu 
se ştie însă dacă un asemenea efect a făcut ca 
media să împingă guvernele spre aşa-numitele 
„războaie umanitare” sau din contră, guvernele 
au generat interesul şi atracţia mass-media în 
această direcţie5, din raţiuni de audienţă şi 
interes al categoriilor de public. 

Azi lucrurile sunt mult mai clare, după ce 
războiul informaţional a fost lansat şi dezvoltat, 
folosind mass-media într-o formulă cu două 
generaţii, mai importantă şi mai elaborată decât 
cea a propagandei din timpul Războiului Rece6, 
mai ales că mass-media a ajuns un instrument 
de război7. Într-un război lung, responsabilitatea 
Guvernului de a menţine sprijinul public trece, 
evident, prin efortul de a introduce naraţiuni 
pozitive, bune, despre război în programele de ştiri 
pentru a genera atractivitatea sau măcar sprijinul 
prin infl uenţarea subliminală a publicului. Acesta 
este „Războiul ştirilor bune“8.

Schimbarea sau conducerea publicului 
spre ştiri bune dintr-un anumit domeniu şi 
obţinerea de sprijin, prin modelarea conştiinţei 
publice colective, ar putea fi  apreciate drept o 
alterare nepermisă a conştiinţei şi opţiunilor 
individuale. Totuşi, instrumentarul de Public 
Relations şi diplomaţie publică, de comunicare 
strategică, în egală măsură, este unul legitim, 
legal, deşi nu întotdeauna moral9, pentru 
că se raportează la interesul celui care face 
acest tip de modelare, iar întrebarea etică este 
în ce măsură un asemenea pas este corect 
faţă de plătitorul de taxe, care fi nanţează 
acţiunea Guvernului, faţă de mass-media prin 
intermediul căreia se produc şi se oferă aceste 
ştiri şi faţă de consumatorul de ştiri, provenind 
din aceeaşi categorie a publicului plătitor de 
impozite10, care e şi consumatorul întregului 
construct de comunicare.
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Mass-media este sursa de unde publicul 
îşi culege experienţele despre evenimente 
îndepărtate şi la care nu a participat direct, dar 
şi experienţe la care a participat, dar nu a avut 
cum să observe toate aspectele şi nu are toate 
datele legate de evoluţie. De aici provine rolul 
mass-media de a fi  a patra putere în stat, după 
unii chiar prima, prin cantitatea de informaţie, 
abilitatea de a o obţine şi impactul acesteia. 
Astfel, ziariştii din secolul XX au ajuns 
defi nitori ai realităţii şi sinonimi spaţiului 
public, fi ind întotdeauna cei care gestionează 
în mod direct panicile morale sau frica legată 
de alimente sau orice alt tip de criză majoră, 
cu impact asupra vieţii de zi cu zi, cu impact 
imediat, a oamenilor11. Totuşi, sunt ei şi 
originea ştirilor şi informaţiilor pe care le 
difuzează? Au ei controlul real asupra datelor 
şi informaţiilor pe care le oferă publicului?

Două studii recente sunt în măsură să prezinte 
concreteţea acestei realităţi. Cum ambele s-au 
desfăşurat în spaţiul de limbă engleză, bazat pe 
regulile democratice şi etice ale presei de ştiri, 
e clar că variaţiile în alte spaţii nu fac decât să 

accentueze această realitate probată. Astfel, la 
University of Technology din Sydney/Australia, 
a fost realizat un studiu de conţinut la nivelul 
mass-mediei scrise din Australia, timp de şase 
luni, pe instrumentele media de toate culorile şi 
apartenenţele. Şapte dintre ziarele monitorizate 
erau deţinute de magnatul Rupert Murdoch, 
prin compania News Corporation. Scopul era 
să identifi ce în ce măsură infl uenţa vine de la 
stat, de la magnat sau de la jurnalişti, precum 
şi formulele lor anarhice şi necoordonate ale 
găsirii informaţiei, cercetării. Rezultatul e 
remarcabil:

 ● 55% din relatări au fost generate de 
formule de public relations instituţionale;

 ● peste 24% din relatări „nu avea nimic 
adăugat sau elemente distincte căutate de 
către reporter”;

 ● 70 % din ceea ce prezenta Daily Telegraph 
(proprietatea lui Murdoch) erau date de PR, 
fi ind şi instrumentul media situat pe ultimul 
loc în autenticitate şi valoare adăugată de 
ziarişti, comparativ cu preluarea temelor 
lansate de instituţiile publice;
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 ● 42 % din conţinutul lui Sydney Morning 
Herald (Fairfax) provenea de la PR, fi ind 
cel mai bine plasat instrument media, cel 
mai independent12.

Sursele cu interes direct, cu precădere statul, 
prin diferitele sale instituţii, reprezintă baza, 
sursa majoritară de ştiri şi subiecte, de relatări, 
în Australia.

Un al doilea studiu este cel realizat de către 
Nick Davies la Cardiff University (studiul se 
regăseşte în cartea sa, Flat Earth News, 2008). 
Cinci ziare de mare tiraj din Marea Britanie au 
fost supervizate şi monitorizate, iar rezultatul 
este următorul:

 ● doar 12% din ştiri erau realizate din 
material obţinut în întregime de către 
reporter ;

 ● 8% din relatări aveau originea nesigură;
 ● 80% din materiale erau la mâna a doua, 
fi ind în întregime, în majoritate sau parţial 
scrise după materiale deja publicate,  

originalul provenind de la agenţii de ştiri,  
din comunicarea instituţiilor de stat sau 
din PR privat;

 ● doar 12% din relatările de presă aveau 
dovezile şi faptele cercetate cu atenţie 
şi validate din alte surse decât cele 
ofi ciale13.

Concluzia este evidentă şi merită să fi e 
reţinută: în mass-media de astăzi, majoritatea 
ştirilor, anchetelor şi relatărilor de presă sunt 
produsul instituţiilor statului sau al grupurilor 
de interese identifi cabile direct, care oferă 
materialul pe tavă, acesta fi ind rareori verifi cat, 
pas cu pas, din trei surse independente diferite, 
înainte de a fi  publicat. Iar rezultatul este faptul 
că multe ştiri sunt preluate pe nemestecate de 
mass-media, iar agenda publică este făcută de 
instituţiile profesioniste active din societate, 
majoritatea fi ind cele ale statului14. Cât despre 
etică şi echilibru, problema nu provine din ceea 
ce spun relatările de presă, ci din ceea ce nu 
spun, ceea ce nu divulgă publicului, aici fi ind 
problema de etică şi de profesionalism15 a presei 
actuale.

Politică, retorică, social media, război 
informaţional

Războiul informaţional a plecat tot de la 
preferinţe, de la obişnuinţe şi, mai ales, greşeli 
şi vulnerabilităţi ale modului de prezentare a 
ştirilor şi de concepere a lor în mass-media16. 
Astfel, problema fundamentală revine tot la 
credibilitatea jurnalistului, la legitimitatea sa şi 
a instrumentului de presă, mai ales atunci când 
nu menţionează sursa sau când ocultează sursa 
informaţiei sale, care provine de la o formă de PR. 
Consumatorul mass-media îi acordă încredere 
pentru a judeca singur sursele şi valoarea, iar 
autorul ştirilor, jurnalistul profesionist însuşi 
pasează această responsabilitate strict celor 
interesaţi, sau mai exact numai unuia dintre 
cei interesaţi, refl ectând poziţia acestuia şi 
substituind, în mod netransparent, produsul 
aşteptat de consumatorul de ştiri – poziţia 
neutră, egală, corectă, cum o cere deontologia 
din presa britanică de ştiri. Această substituire 
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alterează, fi reşte, percepţia publicului în moduri 
profund incorecte şi lesne de manipulat.

Fireşte că primii benefi ciari ai acestei 
realităţi au fost politicienii din fi ecare ţară în 
parte, cei pentru care informaţia este sursa vieţii 
în politică, retorica mod de viaţă şi imaginea 
crucială pentru evoluţia lor în societate. 
De aceea, retorica ajută să subliniezi ceea ce 
ar fi  important pentru cititor sau ascultător, 
adică ceea ce doreşti tu să-i transmiţi, cu asupra 
de măsură, într-o formă convingătoare, de 
persuasiune majoră, care să marcheze politica 
şi societatea. De aici provin şi principalele 
tehnici ale propagandei, nefi ind necesar recursul 
la Demostene sau Cicero sau mai virulentul 
model al lui Goebbels, pentru a realiza cum 
poţi să nuanţezi, să schimbi, să alterezi sau să 
retrasezi pe de-a-ntregul realitatea, nu numai să 
o amplifi ci şi să o redai prin retorică sau prin 
media17.

Decepţia, ca aparte a „târgului politic”, e 
un alt indicator al impactului politicului asupra 
realităţii, respectiv, cum spune Simon Heffer, 
„cu cât lucrurile arată mai rău pentru ei, cu atât 
politicienii se bazează pe distorsiunea realităţii 
pentru a putea să reuşească”18. Scopul este 
evitarea costurilor majore sau a consecinţelor 
majore atunci când promovează o politică publică 
care ar putea să se dovedească nepopulară. Iar 
tehnica este preluată de războiul informaţional.

Mass-media este utilizată pe scară largă de 
forţele politice globale pentru a aduce schimbări, 
în mod specifi c, în realităţile internaţionale 
şi desenarea lor. Aici infl uenţa poate fi  şi mai 
importantă, deoarece ignorarea elementelor 
negative ale unei întâlniri şi sublinierea doar a 
componentelor de cooperare sau, din contră, 
sublinierea excesivă numai a temelor de 
divergenţă, cu impact la public, folosind şi 
canale multiple de distribuţie bună, toate creează 
premisele distorsionării controlate a realităţii şi pot 
produce efecte în context internaţional, la nivelul 
publicurilor terţe, cu precădere la nivelul celor 
implicate şi interesate în acţiunile respective.

Utilizarea noilor tehnologii în războiul 
informaţional nu este o descoperire a şefului 
Statului Major General al Armatei ruse, Valeri 
Gherasimov19, căruia i se atribuie şi folosirea 
social media pentru războiul informaţional, ci este 
rezultatul unor evaluări şi descoperiri ale ultimei 
părţi a mandatului Bush şi a primei administraţii 
Obama, care au introdus utilizarea New 
Communication Technology (NCT), prin Internet 
şi social media, ca instrumente ale programelor 
de diplomaţie publică ale SUA. Programul 
a fost administrat de către Departamentul de 
Stat al SUA şi s-a numit Public Diplomacy 2.0. 
James Glassman, fostul subsecretar de stat pentru 
Diplomaţie Publică, a subliniat motivaţiile care au 
determinat SUA să abordeze astfel tema. „În orice 
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caz, noi, americanii, credem în spaţiul ideilor. Ideea 
a fost aceea de a utiliza tehnologia şi social media 
pentru a promova o conversaţie în care opiniile şi 
vederile noastre să fi e auzite şi multiplicate”20.

Un alt element major de studiu, în aceeaşi 
linie a determinării vulnerabilităţilor comunicării 
publice ce pot fi  valorifi cate de războiul 
informaţional, este infl uenţa reţelelor sociale 
asupra mass-mediei clasice. Astfel, două studii 
ne dau măsura acestui aspect. În 2009, PR Week/
PR Newswire Media a realizat un sondaj în care a 
implicat 2.174 jurnalişti, bloggeri, dar şi oameni 
din branşa PR din Canada şi SUA. Rezultatele 
arată că 37% scriu pe Twitter şi 39 % produc 
conţinut pentru un blog, dincolo de activităţile 
jurnalistice uzuale, dar parte a acestora. Iar 
reţelele sociale sunt folosite ca surse de idei de 
către jurnalişti:

 ● 24% (2010) consideră site-uri ca Facebook 
şi Twitter drept o sursă importantă de 
informaţii şi canal pentru a se conecta la 
experţi (faţă de 13% în 2009);

 ● 46% dintre jurnalişti recunosc că folosesc 
deseori bloguri pentru a căuta subiecte şi 
unghiuri de abordare;

 ● 33% utilizează reţelele sociale pentru 
investigare sau subiecte (faţă de 24 % în 
2009);

 ● 43% au fost aduşi în zona presei ca urmare 
a postărilor în social media, de către 
componente ale industriei de PR (faţă de 
31 % în 2009);

 ● 59% din jurnalişti scriu un blog, profesional 
sau personal, şi 31 % scriu blogul pentru 
instrumentul media tradiţional la care 
lucrează, ca parte a activităţii curente (faţă 
de 28 % în 2009)21.

Motivul acestei migraţii ar fi  acela că 
„obiectivele sunt mai dure, termenele mult mai 
scurte, competiţia a crescut dramatic, de aceea 
jurnaliştii caută noi surse de informaţie pentru a-i 
ajuta, inclusiv reţelele sociale”22.

Un alt studiu desfăşurat în SUA arată că:
 ● 89 % din respondenţi utilizează bloguri ca 

sursă de subiecte; 
 ● 65% se raportează la reţelele sociale;
 ● 55% utilizează site-urile de micro blogging 

(tip Twitter);

 ● 61% utilizează Wikipedia;
 ● 96% utilizează site-uri corporatiste şi 

instituţionale;
 ● 72% dintre ziarişti utilizează reţelele sociale 

pentru cercetare online semnifi cativă;
 ● 84% consideră ştirile din social media 

mai puţin credibile decât cele din media 
tradiţională;

 ● 44% depind de profesioniştii din PR pentru 
interviuri şi acces la surse şi experţi;

 ● 23% se raportează la zona PR pentru 
răspunsuri la întrebări şi informaţie ţintită;

 ● 17% se bazează pe PR pentru perspective, 
informaţie de context şi de background23.

Concluziile sunt că social media e sursă de 
noi ştiri şi relatări şi, chiar dacă sunt mai puţin 
de încredere, jurnaliştii tradiţionali utilizează 
platformele de social media ca sursă pe scară 
largă; în fi ne, relaţionarea cu PR-ul instituţional şi 
privat e cvasi-absolută. Ei bine, aceste preferinţe 
şi caracteristici, devenite vulnerabilităţi ale 
mediei actuale, fac ca şi războiul informaţional 
rus sau cel utilizat de către organizaţiile teroriste 
sau de guverne terţe, deopotrivă, să fi e dirijat 
tocmai în aceste spaţii în care pot infl uenţa direct 
sau indirect aceste instrumente media.

Blocajele din comunicare neprizabilă
Dar, revenind la scopul originar al studiului 

nostru, acelaşi instrumentar este utilizabil 
astăzi pentru a promova teme complicate, 
precum participarea şi sprijinul într-un război 
lung. Aici însă încep să apară complicaţiile şi 
lucrurile nu mai pot fi  ţinute în frâu în modul 
relevat mai sus. Asta deoarece vorbim a 
priori despre acţiuni care sunt lesne de făcut 
neprizabile, inacceptabile, şi unde există şi o 
istorie a contestării lor – vezi manifestaţiile 
pacifi ste, mitingurile masive din anii ’60-’70, 
instrumentarul ideologic masiv care există deja 
în a combate opţiunile militariste.

În consecinţă, nu orice temă şi orice 
subiect e simplu de modelat şi vândut, printr-o 
fi rmă importantă de PR sau cu ajutorul unui 
aparat profesionist de diplomaţie publică sau 
comunicare strategică. Din contră, există subiecte 
delicate şi teme greu prizabile, care conturează 
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difi cultăţi pentru comunicarea publică. Oricât ar 
fi  aceasta de pro-activă, oricât de multă resursă 
s-ar implica în această comunicare, e de ajuns un 
declanşator de criză şi întreg subiectul alunecă 
în spaţii greu de gestionat, ridică valurile clasice 
de protestatari şi oponenţi, de unde nevoia unei 
gestiuni cumpănite şi nuanţate pentru aceste 
teme. Şi vorbim aici despre temele cu implicare 
pe zona de mediu, cu impact masiv ca număr şi 
resorturi emoţionale majore, sau războaiele lungi, 
situate cam la acelaşi nivel de risc cu o eventuală 
grevă a controlorilor de trafi c aerian în noaptea 
de Crăciun, în SUA.

„Bătălia ştirilor bune”, cum o numeşte Greg 
Simons24, ca tehnică de menţinere a interesului 
moderat şi a susţinerii publice, prin acţiune 
subliminală, poate fi  lesne răsturnată printr-o 
acţiune necugetată a unui comunicator neatent, 
a unui PR-ist mai voluntar, a unui ziarist mai 
interesat să iasă în evidenţă, care plasează o 
relatare ce atrage prea mult atenţia şi creează 
suspiciuni. Deci moderaţia din comunicare, 
menţinerea subiectului susceptibil a fi  lesne 
subminat într-un spaţiu vizibil şi favorabil, dar 
nu excesiv, nu ostentativ şi nici prea prezent în 
prim plan e o abordare potrivită; însă necesită 
şi instrumentar potrivit, şi supervizare atentă, şi 
cumpănire a elementelor de comunicare publică.

A doua sursă a distrugerii unei poveşti de 
succes, a gestiunii imaginii unui război lung, 
a reputaţiei unei poveşti sau a unei instituţii 
media este chiar întâmplarea, respectiv un fapt 
ce poate fi  declanşator de criză. O întâmplare 
cu impact public major, scăpată din atenţie sau 
gestionată aleator de terţi, nu de comunicatorul 
din domeniu, poate să arunce în aer susţinerea 
publică şi să ducă la o catastrofă. Cazul 
Guantanamo sau al pozelor de la Abu Ghraib 

poate fi  elocvent, atunci când nemernicia unui 
soldat neinstruit şi necunoaşterea sensibilităţilor 
publice duc la asemenea dezastre.

În al treilea rând, nu mai puţin important este 
războiul informaţional dus de partea adversă, 
respectiv acţiunea generată de un actor care 
doreşte să distrugă susţinerea pentru acţiunea 
militară într-un război lung. Cazul Innocence of 
the Muslims, fi lmul unui egiptean copt, lansat 
online în SUA, reluat de televiziunea salafi stă 
egipteană şi care a dus la revolta din Benghazi, 
a costat viaţa ambasadorului SUA în Libia şi a 
echipei mixte a ambasadei şi a CIA din Benghazi25.

Aşadar, în epoca actuală, capacitatea de a 
gestiona un subiect fi erbinte şi neprizabil, aşa 
cum e un război lung, eventual pe care nu l-a 
generat un guvern şi e obligat să-l ducă mai 
departe – chiar dacă motivaţiile iniţiale sunt 
alterate – este extrem de difi cil. Riscurile sunt 
enorme, iar căderea în eşec este foarte simplă. 
Dar, cel mai grav, în actuala situaţie de război 
informaţional şi instrumentar variat în materie, 
în condiţiile impactului social media asupra 
informaţiei difuzate şi a PR-ului public, dar şi 
privat al fi rmelor de lobby, o acţiune promovată 
şi condusă cu resurse minime poate arunca în aer, 
într-un stat democratic, gestiunea imaginii unui 
război lung şi poate duce la înfrângere categorică 
şi ruşinoasă în Războiul Ştirilor Bune. Iar aici, 
exemplul clasic ar fi  atacul de la Gara Atocha, din 
Spania, cu câteva zile înaintea alegerilor generale 
din Spania, când decizia guvernului Aznar de a da 
vina pe separatiştii başci, din raţiuni de politică 
internă, şi apariţia rapidă a dovezii că, în fapt, Al 
Qaeda s-a afl at în spatele atacului, a fost fatală 
politic pentru Partidul Popular şi a determinat 
retragerea imediată a trupelor spaniole din 
Afghanistan.
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REFORMA DOMENIULUI SECURITĂŢII 
NAŢIONALE ÎN JAPONIA – 

ÎNTRE HACHIMAN1 ŞI AMATERASU2

Dipl. ing. dr. Isabela ANCUŢ*

Abstract 
In the context of the galloping increase in Asia-Pacifi c tensions and the rise in China’s geostrategic 

profi le, the Japanese government, led by Prime Minister Shinzō Abe, has decided to reform the area of national 
security – from legislation and organizational structures to doctrines and strategies of force categories, 
respectively the revival of Japan’s security policy. The Abe Administration has launched several signifi cant 
initiatives (such as the establishment of the National Security Council, the adoption of the fi rst National Security 
Strategy, the adoption of the State Secret Act, the adoption of new rules on the export of military technology 
and equipment, the regulation of the right to collective self-defense and the extension of the spectrum of 
activities that the Japanese Self-Defense Forces can deploy) generating, for the fi rst time in Japan’s post-war 
history, a radical change in defense policy and restoring, at least partially, the image of the old imperial Japan, 
despite domestic and international criticism. 

Keywords: Japan, the reform of the Japanese security fi eld, the reform of the Japanese armed forces, 
the Self-Defense Forces, the National Security Strategy, the National Security Council, Guidelines of the 
National Defense Program, the Medium Term Defense Program.

*Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii.

Scurt istoric
Începutul secolului XX a găsit Japonia ca un 

stat dominat de militari, imperialismul nipon fi ind 
generat de înaltul sentiment naţionalist al elitelor 
şi de mitul istoric al ţării (originea divină a statului 
şi conducătorului său). Dezvoltarea industrială şi 
problemele generate de aceasta pe plan economic 
au dus la instaurarea ideii că singura soluţie 
viabilă pentru salvarea statului nipon o reprezintă 
expansiunea teritorială continentală. Astfel, 
fundamentele intrării Japoniei într-o nouă eră erau 
date de un guvern militar capabil să construiască 
„Marea Sferă de Coprosperitate” (Ryusaku, 
1988), unde superioritatea naţiei nipone trebuia 
să primeze şi să fi e singurul exemplu de urmat. 

După anul 1931 acţiunile japonezilor au 
devenit evidente prin amploare, puterea militară 
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căpătând o relevanţă copleşitoare în societate, iar 
agresiunea asupra Manciuriei a fost urmată de un 
val de cuceriri. Pe plan intern, lupta dintre aripa 
civilă şi cea militară a luat forme dure, generate, 
în principal, de faptul că, deşi ambele părţi 
promovau expansiunea în regiune, partea civilă 
susţinea utilizarea unor instrumente economice, 
în timp ce partea militară considera că războiul 
este cea mai simplă şi cea mai ieftină soluţie.

Strategia niponă privind „Marea sferă de 
Coprosperitate” şi, implicit, instaurarea „noii 
ordini nipone”, a fost, simultan, favorizată şi 
defavorizată de specifi cul acestei regiuni. Deşi 
conceptul promovat iniţial - „Asia pentru asiatici” - 
a avut succes, tendinţa de „japonizare” (impunerea 
limbii, religiei şi normelor social-culturale nipone) 
a atras numeroase revolte în regiune. Concentrarea 
puterii în mâinile militarilor şi faptul că aceştia 
propuneau soluţii radicale pentru eliminarea 
mişcărilor sociale de rezistenţă din zonele 
periferice ale „sferei” de infl uenţă a Japoniei 
au generat clivaje în abilitatea de a păstra şi/sau 

acapara noi teritorii de către conducerea niponă, 
strategia niponă „puterea va creşte cu spaţiul” 
dovedindu-se un eşec (Rayoma, 1973).

Ascensiunea economică şi militară a Japoniei 
a deranjat echilibrul de putere din regiune. Tehnica 
agresivă de integrare a spaţiilor în „Marea Sferă 
de Coprosperitate”, teroarea şi chiar politicile de 
exterminare a populaţiilor locale implementate de 
Japonia, precum şi erorile de percepţie a situaţiei din 
regiune de către statele occidentale au determinat, în 
cele din urmă, derularea momentului Pearl Harbour.

După cel de-al Doilea Război Mondial, la 
presiunea statelor învingătoare, guvernul nipon a 
modifi cat Constituţia ţării, astfel încât forţele sale 
armate, denumite Forţe de Auto-Apărare, să nu 
poată iniţia sau participa la dispute regionale sau 
internaţionale, acestea având misiuni limitate. 
Constituţia impusă de SUA în 1947 şi Tratatul de 
Cooperare Mutuală şi Securitate, semnat în 1960 
de Japonia şi SUA, sunt principalele documente 
care au susţinut politica de apărare niponă pentru 
mai mult de cinci decenii.
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În pofi da realizărilor economice remarcabile 
ale Japoniei şi a infl uenţei sale crescânde pe plan 
regional şi internaţional, Tokyo s-a văzut totuşi 
izolat, majoritatea statelor asiatice neiertându-i 
comportamentul din teritoriile ocupate, înainte 
şi după război. În fapt, „miracolul” economic 
japonez, model de urmat pentru multe dintre 
naţiunile asiatice, nu a fost depăşit de teama că, 
în spatele expansionismului economic nipon, ar 
exista ideologii similare celei antebelice.

Pe timpul Războiului Rece, politica 
niponă s-a bazat pe cele patru principii emise 
de premierul Shigeru Yoshida – „dezvoltare 
economică continuă“, „existenţa unei forţe 
armate“, „evitarea implicării în confl icte armate“, 
„acceptarea protecţiei militare a SUA“. Apariţia 

ulterioară de noi actori statali şi non-statali a 
generat apariţia de noi tipuri de ameninţări, 
ameniţări cărora Doctrina Fukuda3 nu le-a putut 
face faţă.

Relaţiile de susţinere şi cooperare SUA-
Japonia din domeniul apărării nu s-au refl ectat 
şi în domeniul economic, acestea devenind 
tensionate în anii '70, după ce Washingtonul a 
presat Tokyo să-şi reevaluze moneda naţională 
şi a iniţiat dialogul cu Beijingul. La acel 

moment, Guvernul Tanaka a contracarat prin 
reluarea relaţiilor diplomatice cu China (1972) 
şi exprimarea intenţiei de a negocia un tratat de 
pace cu aceasta. 

Primul război din Golf a generat puternice 
furtuni în mediul politic nipon, Tokyo fi ind 
forţat să asigure concordanţa dintre puterea sa 
economică şi contribuţia la eforturile ONU, 
în pofi da politicilor sale anti-război. În 2001, 
Japonia chiar a asigurat suport logistic în 
Oc.Indian pentru forţele navale americane 
implicate în Afganistan. După invazia Irakului 
de către SUA, Japonia a contribuit (2004-
2006) cu forţe la efortul de reconstrucţie a 
statului irakian, în pofi da vehementelor proteste  
interne. Anul 2003 a adus noi temeri privind 
comportamentul Republicii Populare Democrate 
Coreene faţă de dezvoltarea rachetelor balistice 
şi a armelor nucleare, dar şi faţă de ascensiunea 
fără precedent a Chinei în regiune. În perioada 
următoare (2004-2006), relaţiile cu vecinii săi –
China, Coreea de Sud, Coreea de Nord – s-au 
tensionat şi mai mult, printre punctele de 
tensiune în relaţiile bilaterale numărându-se 
vizitele ofi cialilor niponi la Templul Yasukuni, 
refuzul de a admite unele erori de pe timpul 
celui de-al doilea confl ict mondial (existenţa 
sclavelor sexuale utilizate de armata imperială), 
menţiunile şi pretenţiile teritoriale emise în 
baza unor documente istorice asupra unor insule 
deţinute (afl ate în administrare) de vecinii săi. 

Contextul internaţional contemporan
Echilibrul strategic din Asia-Pacifi c a 

fost mult timp considerat ca fi ind rezultatul 
puternicelor interdependenţe economice dintre 
statele asiatice, a emergenţei instituţionalismului 
multilateral, a răspândirii democraţiei, a 
rezistenţei faţă de prezenţa forţelor americane4 şi 
chiar o virtuală aderenţă la identitatea pan-asiatică 
bazată pe norme, valori şi regimuri comune5. 
Aceste perspective conferă explicaţii pertinente 
despre tensiunile existente în regiune, dar nu 
oferă şi soluţiile necesare încheierii celor peste 
34 de dispute teritoriale6, deşi, până în prezent, 
s-a reuşit evitarea declanşării unui confl ict pe 
scară largă7.
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Se cunoaşte faptul că majoritatea disputelor 
teritoriale din regiune au la bază neacceptarea 
deciziilor adoptate de SUA la fi nalul celui 
de-al Doilea Război Mondial, considerându-se 
că documentele politico-diplomatice şi militare 
respective nu au stabilit, clar şi fără echivoc, 
termenii legali de transmisie a posesiei asupra 
unor teritorii de la un stat la altul, de retrocedare 
sau concesie8, fi ind ignorate situaţiile existente, 
altele decât cele de natură geografi că şi istorică. 
În plus, fi ecare reclamant îşi menţine propria 
interpretare a documentelor, în funcţie de 
interesele sale strategice. 

Creşterea importanţei regiunii Asia-Pacifi c şi 
impactul semnifi cativ al dezvoltărilor economice, 
politice şi militare ale unora dintre statelele regiunii 
asupra întregului sistem mondial au reactivat 
unele tendinţe imperialiste (neo-imperialiste) ale 
acestora. În pofi da unor considerente teoretice 
cum că apariţia şi/sau instaurarea Chinei ca stat-
hegemon în regiune9 ar determina restul statelor 
să se alieze pentru a contracara evoluţia acestuia, 
actualul sistem de alianţe din zonă nu reuşeşte să 
echilibreze balanţa de putere10, analizele de risc 
furnizând mult mai multe scenarii negative decât 
este de aşteptat. 

În acest context de securitate regională şi 
internaţională, comportamentul incisiv al Chinei 

s-a acutizat, concomitent cu dezvoltarea economică 
a ţării şi cu intensifi carea competiţiei cu SUA şi, 
implicit, au crescut şi tensiunile din zonă.

În pofi da numeroaselor dependenţe 
economice dintre China şi Japonia, tensiunile 
dintre cele două state înregistrează tot mai multe 
vârfuri de criză, cu declaraţii tot mai virulente ale 
ambelor părţi. Din 2015, disputele teritoriale din 
regiune au atins noi culmi, fi ind puse în discuţie 
chiar libertatea de navigaţie în regiune, dreptul 
de a tranzita unele zone economice exclusive ale 
unui stat şi/sau posibilitatea ca navele militare de 
cercetare să efectueze activităţi specifi ce în aceste 
zone fără a notifi ca în prealabil statul aparţinător.

Susţinerea acordată de SUA Japoniei şi 
statelor aliate din regiune din această perspectivă 
a determinat nu numai accelerarea activităţilor de 
construcţie/modernizare derulate de autorităţile 
chineze pe teritoriile afl ate în dispute, dar şi a 
acţiunilor pe mare ale acesteia, ceea ce nu numai 
că nu a diminuat temerile statelor asiatice, ci 
chiar le-a amplifi cat11.

Contextul intern contemporan
Modelul nipon de succes economic, consens 

social şi primordialitate acordată muncii, bună 
înţelegere între clasele sociale, generaţii şi diversele 
regiuni ale ţării, nu a reuşit să ascundă efectele 
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crizelor din 1990, 1997 şi 2008, când au ieşit la 
iveală efervescenţa clasei politice, eşecul reformelor 
sociale şi acutizarea problemelor demografi ce. 

Scena politică niponă este una dintre cele mai 
tumultuoase din regiune, succesiunea premierilor la 
conducerea statului derulându-se într-un ritm alert, 
cel puţin până în anul 2012. Anul 2012 a reprezentat 
ascesniunea la putere a actualului partid conservator-
naţionalist, Partidul Liberal Democrat, condus de 
Shinzō Abe şi, cel puţin până în prezent, apariţia 
unui element de stabilitate în conducerea statului 
nipon. Dacă, anterior venirii la putere a premierului 
Abe, parlamentul nipon (Dieta) a fost divizat, 
guvernul controlând una din camere, iar opoziţia pe 
cealaltă, motiv pentru care multe dintre iniţiativele 
legislative au fost blocate, în prezent dominaţia 
partidului conservator în ambele camere a permis 
derularea unei activităţi legislative normale.

În fapt, mandatul lui Abe se dovedeşte a fi  
cel mai lung mandat de premier de la Koizumi 
Junichiro, determinând stabilitatea sistemului 
politic nipon. La începutul mandatului său (2013), 
atenţia lui Abe a fost canalizată către reformele 
economice (aşa-numitele Abenomics), dar au fost 
demarate şi o serie de schimbări importante în 
domeniul politicii de securitate şi apărare, începând 
cu creşterea bugetului apărării. Cu toate că a avut 
un caracter simbolic nominal, această creştere a 
fost prima începând cu bugetul anului 2002. 

În decembrie 2013, eforturile guvernului au 
culminat cu ceea ce a reprezentat primul semnal 
al modului în care premierul Abe intenţionează să 
implementeze sloganul său privind „contribuţia 
pro-activă la pace”. Astfel, a fost legiferată Legea 
Secretului de Stat şi au fost publicate Strategia 
Naţională de Securitate, Liniile Directoare ale 
Programului Naţional de Apărare (actualizat 
faţă de cel din 2010) şi Programul de Apărare pe 
termen mediu. Aceste documente defi nesc punctul 
de vedere al guvernului cu privire la situaţia de 
securitate din jurul Japoniei şi paşii care vor fi  
urmaţi pentru a se asigura securitatea naţiunii. În 
plus, publicarea Strategiei Naţionale de Securitate –
primul document de acest fel din istoria Japoniei – a 
demonstrat nivelul ridicat de coeziune al guvernului 
în ceea ce priveşte politica externă şi de securitate 
a Japoniei. Totuşi, punctul cel mai important din 

agenda lui Abe, modifi carea Constituţiei (prin 
amendarea articolului 9), nu a fost îndeplinit în 
pofi da eforturilor sale substanţiale.

Premierul Abe nu face decât să urmeze 
tradiţia familiei sale, respectiv pe cea a bunicului 
matern, Nobusuke Kishi, unul dintre cei mai 
importanţi lideri ai Japoniei, arestat pentru crime 
de război după 1945, dar niciodată condamnat. 
Pe lângă faptul că Nobusuke Kishi a devenit 
premier, acesta a susţinut mereu eliminarea 
articolului 9 din Constituţie, cel referitor la 
schimbarea politicii pacifi ste a Japoniei. 

Premierul Shinzō Abe nu este la prima 
tentativă de schimbare a politicii de securitate şi 
apărare a ţării, pe timpul primului său mandat de 
premier (2006-2007) fi ind înfi inţat, la 9 ianuarie 
2007, Ministerul Apărării, instituţie care funcţiona 
până la acel moment ca agenţie guvernamentală, 
fără însă a avea rang de minister.

Din anul 2014, eforturile guvernamentale 
s-au canalizat asupra stabilirii/înfi inţării bazelor 
legale de implementare a noii strategii de 
securitate nipone, inclusiv a revizuirii articolelor 
privind exporturile din domeniul apărării, 
obţinerea unui raport al experţilor referitor la 
auto-apărarea colectivă şi decizia Cabinetului de 



INFOSFERA

16

a reinterpreta dreptul de a exercita auto-apărarea 
colectivă şi, posibil, reinterpretarea articolului 9 
din Constituţie. Procesele au întâmpinat obstacole, 
societatea civilă fi ind extrem de vehementă în a 
nega schimbarea atitudinii pacifi ste a Japoniei, 
situaţia degenerând în demonstraţii de masă şi 
ciocniri violente în vara anului 2015.

Cu toate acestea, nici societatea civilă şi 
nici opoziţia nu au putut împiedica procedurile 
de legiferare (septembrie 2015) a documentelor 
menţionate, iar rata de susţinere a lui Abe (40%) 
a fost sufi cientă pentru ca acesta să rămână în 
funcţie, în pofi da contestărilor.

Simultan cu evoluţiile din plan intern, pe plan 
extern începeau să se facă simţite demonstraţiile 
de forţă ale Chinei, fapt ce a avut un impact 
deosebit asupra evoluţiei vechii dispute sino-
nipone asupra Insulelor Senkaku/Diaoyu 
din Marea Chinei de Est, la fi nal conducerea 
niponă decizând construirea unei baze militare 
în apropierea acestor insule şi, ulterior (2019), 
dislocarea permanentă de personal militar. În 
acest context, modifi cările legislative promovate 
de Abe îşi găsesc justifi carea.

Vara anului 2016 a adus un nou succes 
pentru Abe, la alegerile din 10 iulie, Shinzō 
Abe bucurându-se de o majoritate de două 
treimi atât în camera inferioară a Dietei, cât 
şi în cea superioară, fapt care îi era necesar 
pentru a reuşi amendarea Constituţiei, ulterior 
această modifi care urmând a fi  aprobată de către 
populaţie prin referendum. În acest context, Abe 
încearcă, din nou, să propună un nou proiect al 
Constituţiei, susţinând că Japonia trebuie să aibă 
capacitatea de a acţiona mult mai efi cient, atât în 
sprijinirea aliaţilor săi, cât şi în protejarea propriei 
suveranităţi şi integrităţi teritoriale.

Shinzō Abe duce o luptă de peste un deceniu 
pentru transformarea Japoniei în ceea ce el 
numeşte „o ţară normală”, care „să aibă o armată 
pe care să o poată trimite în operaţiuni externe 
oricând liderii politici consideră că este necesar” 
şi „care poate interveni în apărarea aliaţilor săi 
militari când aceştia sunt atacaţi”. 

Conştient de faptul că modifi carea 
Constituţiei este mult prea difi cilă sau chiar 
imposibilă, Abe şi Partidul Liberal Democrat au 

ales o cale mai scurtă, respectiv reinterpretarea 
acesteia. Articolul 9 al Constituţiei Japoniei 
interzice ţării să menţină forţe armate permanente 
şi obligă guvernul să renunţe la dreptul de a purta 
război. 

 Pe plan extern, 2016 a fost un an negru pentru 
Japonia. Cetăţeni japonezi au fost luaţi ostatici 
şi apoi ucişi în state din Orientul Mijlociu, ISIS 
declarând că uciderea ostaticilor a fost un răspuns 
la ajutorul economic oferit de Japonia acelor 
state. Incidentele au evidenţiat faptul că Japonia 
nu poate disloca trupe pe teritoriul altui stat chiar 
dacă aceasta ar însemna eliberarea de ostatici, 
iar la polul opus, observaţia că, deja, creşterea 
rolului militar al Japoniei pe plan internaţional 
are consecinţe sângeroase.

Pe plan intern, anul 2016 a fost propice 
premierului Abe, care a reuşit să obţină un 
nou mandat la conducerea Partidului Liberal 
Democrat, precum şi supremaţia în cele două 
camere ale Dietei, ceea ce l-ar putea determina 
să încerce, în perioada 2017-2018, modifi carea 
articolului 9. Abe îşi va încheia mandatul de prim-
ministru la sfârşitul lui 2018, moment când va 
trebui să predea şi mandatul de lider al partidului. 

Care sunt de fapt îmbunătăţirile şi noutăţile 
aduse de premierul Abe politicii de securitate 
şi apărare a Japoniei? La nivel practic s-au 
dorit creşterea cheltuielilor militare, creşterea 
efectivelor militare, modernizarea capacităţilor 
militare existente, modifi carea prevederilor 
constituţionale astfel încât să permită extinderea 
competenţelor forţelor armate (Forţele de 
Auto-Apărare, FAA), reorganizarea acestora şi 
modifi carea Acordului de cooperare în domeniul 
securităţii încheiat cu SUA12. 

Se doreşte modifi carea Art.9 (şi 96) din 
Constituţie, respectiv diminuarea implicării 
americane în structura de comandă niponă şi 
acordarea permisiunii, pentru viitoarele forţe 
naţionale de apărare (FNA), de a riposta (şi ataca) 
atunci când se consideră că sunt atinse interesele 
şi securitatea naţională. Interpretările privind 
viitoarele amendamente aduse Constituţiei 
variază de la a se permite doborârea rachetelor 
nord-coreene menite a atinge teritoriul american, 
participarea la alianţe militare, până la a riposta şi 
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a ataca vasele sud-coreene şi chineze atunci când 
acestea încalcă teritoriile nipone. 

Pachetul legislativ, compus din 11 legi, 
cuprinde o serie de amendamente la legile 
existente şi o nouă autorizare de utilizare a 
forţei13. Noua şi revizuita autoritate privind 
activităţile FAA extinde sfera activităţilor 
derulate de acestea împreună cu SUA, pe timp de 
pace, permiţând totodată Japoniei să-şi lărgească 
activităţile de susţinere pentru SUA şi alte 
state pe timpul unor situaţii care au o infl uenţă 
semnifi cativă pentru securitatea ţării, fără a exista 
o limitare geografi că14. Acestea sunt prevederi ale 
auto-apărării colective, ilustrate de revizuitele 
„Linii Directoare ale Cooperării în Domeniul 
Securităţii SUA-Japonia” (2013). În completare, 
amendamentele revizuiesc şi comportamentul 
Japoniei în operaţiunile de menţinere a păcii, 
precum autorizarea de noi reguli de angajare 
privind utilizarea armamentului şi competenţele 
de inspecţie a navelor. Acestea sunt apreciate ca 
fi ind prevederi ale securităţii colective, afl ate în 
strânsă conexiune cu obligaţiile Japoniei generate 
de Carta ONU.

Noile competenţe includ un amestec 
de prevederi ale auto-apărării colective şi 
securităţii colective care autorizează salvarea 
cetăţenilor japonezi afl aţi peste hotare, protecţia 
armamentului şi echipamentelor ONU şi ale altor 
state, participarea la coaliţiile internaţionale de 
securitate în afara formatului ONU, răspunsul în 
cazul unui atac armat împotriva unui stat străin 
care are drept rezultat o ameninţare la adresa 
securităţii Japoniei. Ultima prevedere, considerată 
„un plus de auto-apărare”, autorizează utilizarea 
forţei sub condiţia îndeplinirii a trei criterii 
conturate de decizia din 2014 a Cabinetului 
nipon: (1) un stat străin cu care Japonia are 
relaţii apropiate de prietenie este atacat şi acest 
atac reprezintă o ameninţare la adresa Japoniei; 
(2) nu există nicio altă cale de respingere a 
acestui atac; (3) utilizarea forţei este limitată la 
minimum necesar pentru a respinge acest atac15. 
În completare, o nouă lege permanentă înlătură 
necesitatea obţinerii aprobării Dietei de fi ecare 
dată când Japonia furnizează suport logistic, 
precum alimentarea cu combustibil a statelor care 

acţionează în conformitate cu o rezoluţie a ONU, 
fi ind accelerată o eventuală viitoare dislocare a 
forţelor nipone16.

Ţinând cont de noile linii directoare şi de 
noile legi, există o serie de aspecte care trebuie 
menţionate în ceea ce priveşte noua politică de 
securitate niponă. Primul aspect are în vedere 
faptul că SUA şi Japonia pot coopera chiar şi în 
cazul incidentelor din „zona gri”, termen extrem 
de controversat şi care are în vedere incidente 
punctuale şi atacuri armate care totuşi pot fi  
apreciate drept ameninţări sau posibile ameninţări 
la adresa securităţii Japoniei. Conform noilor 
prevederi, alianţa – nu numai forţele de ordine 
nipone – va fi  capabilă să răspundă la acest tip 
de situaţii. Alt aspect priveşte abolirea „limitării 
geografi ce a Japoniei” în cazul activităţilor de 
auto-apărare derulate de FAA. Anterior, acţiunile 
FAA de apărare a ţării puteau fi  derulate pe o 
rază de 1.000 mile, stabilită conform „Situaţiilor 
din Zona Înconjurătoare a Japoniei” (SIASJ)17. 
În prezent, guvernul şi aliaţii au adoptat un 
memorandum care prevede că nu pot exista 
restricţii geografi ce atunci când Japonia consideră 
că îi sunt ameninţate pacea şi securitatea. Încă 
nu se poate aprecia cât de mult schimbările din 
politica Japoniei vor afecta alianţa, în principal 
datorită faptului că noile competenţe şi autorităţi 
nu au fost testate. Este clar că SUA va solicita 
Japoniei să contribuie la operaţiunile militare. 
În acel moment, va fi  sarcina SUA de a formula 
cererea astfel încât să demonstreze existenţa unei 
ameninţări la adresa securităţii Japoniei – şi astfel 
să fi e acceptată de guvernul de la Tokyo.

Cea mai importantă schimbare a legislaţiei 
nipone rămâne faptul că, în prezent, Japonia are 
la dispoziţie mai multe opţiuni în ceea ce priveşte 
modalităţile de răspuns la incursiunile teritoriale, 
respectiv modul de a defi ni provocările de securitate 
care pot fi  sau nu asociate Japoniei şi modul de 
infl uenţare a mediului de securitate din vecinătate. 
Aceste noi opţiuni trebuie analizate atent. 

În primul rând, Japonia are opţiunea de a 
dezvolta noi alianţe sau de a acţiona în parteneriat 
cu alt stat decât SUA. Comentariile ofi ciale asupra 
noii decizii a Cabinetului privind condiţiile de 
utilizare a forţei în auto-apărarea colectivă se 
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canalizează asupra faptului că orice utilizare a 
forţei va rămâne limitată la minimum necesar, 
motiv pentru care aceste condiţii nu semnalizează o 
schimbare semnifi cativă faţă de actuala politică. Cu 
toate acestea, limbajul specifi c evită orice referire la 
SUA şi abia dacă menţionează că Japonia ar putea 
exercita auto-apărarea colectivă cu un stat cu care  
are relaţii apropiate de prietenie. Bineînţeles că se 
presupune că SUA este inclusă în grupul statelor 
cu care Tokyo are relaţii apropiate de prietenie, dar 
limbajul nu este exclusiv. Astfel, este posibil, legal, 
ca Japonia să participe la auto-apărare colectivă 
cu state altele decât SUA. Japonia a dezvoltat 
în ultima perioadă de timp relaţii în domeniul 
securităţii cu alte state, precum Australia sau India, 
această opţiune intrând în strategia sa - „dincolo de 
SUA” - de diversifi care a poziţiei sale de securitate. 
Guvernul Abe nu a specifi cat care sunt statele care 
pot fi  califi cate în această manieră pentru a evita 
limitarea opţiunilor sale. Totodată, este importantă 
defi nirea „minimului de forţă necesară”. Ţinând 
cont că natura modului de derulare a războiului 
s-a schimbat, realitate refl ectată în noua legislaţie 
şi a numărului crescut de operaţiuni, forţa minimă 
necesară pentru apărarea Japoniei a trebuit extinsă 
şi ea. Activităţi precum rescrierea regulilor de 
angajare înseamnă redefi nirea noilor limite ale 
forţei minime.

În al doilea rând, noua legislaţie permite 
o bună execuţie a misiunilor de menţinere a 
păcii. Legea privind Cooperarea internaţională 
pentru Pace, aprobată în 2002, a autorizat pentru 
prima dată dislocarea FAA, dar cu un număr de 
restricţii, inclusiv limitarea efectivelor din aceste 
misiuni la operaţiuni de suport de ariergardă care 
nu constituie partea integrală a utilizării forţei, 
concept cunoscut sub denumirea de ittaika18. 
Unităţile FAA pot fi  dislocate numai pe timpul 
unui armistiţiu şi acestora le este interzis să 
deschidă focul, excepţie fi ind cazul extrem al 
auto-apărării individuale19. Dacă o unitate de 
menţinere a păcii aparţinând unui alt stat a fost 
atacată în apropiere, soldaţii niponi din forţa de 
menţinere a păcii nu au putut veni în ajutorul 
acestora. Nici un alt stat care contribuie la 
operaţiunile de menţinere a păcii sub auspiciile 
ONU nu operează sub asemenea restricţii. 

În prezent, membrii FAA pot veni în ajutorul 
oricăror altor forţe de menţinere a păcii sau al 
civililor care sunt atacaţi, conform standardelor 
internaţionale. În practică, aceasta înseamnă că 
atunci când FAA serveşte ca forţă de menţinere 
a păcii poate utiliza forţa pentru a crea condiţii 
de pace. Aceasta este o semnifi cativă detaşare 
de vechea practică, fi ind considerată o obligaţie 
internaţională şi, deci, nu o utilizare a forţei 
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limitată de Constituţie20. Japonia se pregăteşte să 
implementeze aceste noi reguli în cazul misiunii 
sale de menţinere a păcii din Sudanul de Sud. 
Această schimbare ridică întrebarea dacă Tokyo 
va utiliza aceleaşi argumente ca şi SUA în ultimii 
ani (cazul Libiei), de a eticheta intervenţiile drept 
acţiuni umanitare – de salvare, fără a aduce în 
discuţie necesitatea unei intervenţii militare 
aferente unor astfel de situaţii. Dacă intervenţia 
umanitară este o obligaţie internaţională, acest 
argument nu va împiedica Japonia să se angajeze 
în operaţiuni de securitate colectivă care utilizează 
forţa chiar şi în afara mandatului ONU şi acea 
forţă ar fi  în afara prevederilor Art.9. 

Alternativ, Japonia ar putea folosi noua 
autoritate/competenţă de a salva cetăţenii afl aţi 
peste hotare pentru a-şi întări capacitatea de a 
evacua cetăţenii dintr-o a treia ţară (Operaţiune 
Non-Combatantă de Evacuare – NEO). Japonia 
a fost limitată în a furniza transport cetăţenilor 
niponi care au nevoie să fi e evacuaţi, dar, în 
prezent, conform noii legi, SDF ar putea ajuta 
la salvarea acestora21. SUA şi Japonia sunt 
responsabile pentru salvarea propriilor cetăţeni, 
dar au fost de acord „să-şi coordoneze acţiunile 
în planifi carea şi cooperarea pentru derularea” 
misiunilor NEO22. Această cooperare se va derula 
sub auspiciile Mecanismului de Cooperare a 
Alianţei, nou înfi inţat prin documentul „Liniile 
Directoare ale Cooperării SUA-Japonia în 
Domeniul Apărării”, ambele state fi ind de acord 
să efectueze antrenamente şi exerciţii de tip 
NEO. O astfel de coordonare este importantă 
în proiectarea de scenarii în cazul unui eventual 
confl ict în Peninsula Coreea, unde trăiesc aprox. 
150.000 de americani şi 30.000 de japonezi23. 

Luate per ansamblu, reformele refl ectă o 
schimbare a strategiei anterioare care punea accent 
pe evitarea riscului şi pe limitarea angajamentului 
de a ajuta terţe părţi. În prezent, guvernul şi FAA 
au opţiunea de a acţiona. Acţiunea legislativă 
îndreptăţeşte acţiunea militară. Din acest motiv, 
implementarea clară şi responsabilă a acestor 
opţiuni şi competenţe va fi  critică. 

În numeroase ocazii, ofi cialii de la Tokyo au 
menţionat că actuala reformă a securităţii are în 
vedere corectarea greşelilor istorice, concomitent 

cu preîntâmpinarea viitoarelor ameninţări la 
adresa securităţii din regiune. Unii ofi ciali au 
insinuat şi faptul că, pentru actuala situaţie, 
respectiv constrângerile impuse de Art.9, sunt 
responsabile SUA, în timp ce alţi ofi ciali niponi 
consideră că reforma refl ectă şi presiunile SUA 
asupra Japoniei de a accepta o mai mare parte 
a sarcinilor generate de alianţă, schimbări 
arătate şi de revizuirea acordului de cooperare 
în domeniul securităţii dintre SUA şi Japonia. 
Totodată, ofi cialii reliefează mereu discrepanţa 
dintre actualele politici nipone şi angajamentele 
internaţionale ale altor state, bazate pe sistemul 
ONU, de a promova pacea şi stabilitatea. 

Obligaţiile internaţionale şi ale alianţei 
au fost de folos pentru a distrage atenţia de la 
angajamentul personal al prim-ministrului faţă de 
o politică considerată de unii drept controversată 
şi revizionistă. Există o convergenţă de interese 
între Japonia, SUA şi comunitatea internaţională, 
dar eforturile Administraţiei Abe refl ectă dorinţa 
niponilor de a se apăra singuri, într-un mediu 
de securitate „serios” ameninţat de dezvoltarea 
programului nuclear şi balistic al R.P.D. Coreene, 
de incursiunile navale din ultima perioadă de 
timp ale Chinei şi F. Ruse. Strategia Naţională 
de Securitate a Japoniei menţiona că „înconjurată 
de un mediu de securitate din ce în ce mai aspru 
şi confruntată cu provocări tot mai complexe şi 
grave al adresa securităţii naţionale, a devenit 
indispensabil pentru Japonia să depună eforturi 
pro-active mai mari respectând şi principiile 
cooperării internaţionale. Japonia nu poate 
să-şi asigure propria pace şi securitate de una 
singură”24. Guvernul consideră că, în loc să se 
bazeze pe terţe părţi pentru a apăra statul, este 
mai responsabil să-şi asigure activ securitatea 
naţională. 

Reinterpretarea Constituţiei şi implementarea 
acestor reforme sunt parte a unui efort de 
desprindere de moştenirea războiului din Pacifi c 
prin acţiuni, şi nu prin scuze. Nu este numai un 
efort de a restaura încrederea şi mândria Japoniei, 
ci şi o oportunitate pentru aceasta de a demonstra 
că poate să exercite folosirea responsabilă a 
puterii naţionale – economică, politică şi militară. 
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Costurile şi benefi ciile reformelor din 
domeniul securităţii

Impactul general al acestor reforme încă nu 
poate fi  cuantifi cat, dar există deja dovezi atât ale 
benefi ciilor, cât şi ale costurilor unei politici mai 
active în domeniul securităţii. Pe plan naţional, 
acest proces a reactivat dezbaterile privind 
identitatea Japoniei ca stat pacifi st. Mulţi analişti 
au presupus că obiectivul lui Abe în aprobarea 
reformelor legislative din domeniul securităţii 
are în vedere revizuirea Art. 9 din Constituţie – o 
provocare directă la identitatea pacifi stă a statului. 
Controversele privind dislocarea trupelor FAA 
sau exportul produselor din domeniul apărării 
sunt similare dezbaterilor privind identitatea. 
Dacă reforma constituţională se afl ă încă pe 
agenda premierului, atunci această revizuire este 
emblematică pentru dorinţa totală a lui Abe de a 
crea „o nouă Japonie” şi alterează percepţia că 
patriotismul este echivalent cu militarismul25. 
Sloganul acestuia – „contribuţie pro-activă la pace” –
se poate traduce literar prin „pacifi sm pro-activ”. 

Oponenţi ai schimbărilor lui Abe se leagă de 
conceptul de pacifi sm deoarece au o neîncredere 
fundamentală faţă de guvern, o lipsă de încredere 
faţă de natura pacifi stă a poporului nipon. 
Oponenţii lui Abe sunt îngrijoraţi şi de faptul că 
statul ar putea fi  implicat în confl icte iniţiate de 
puteri străine, în principal de SUA. 

Sistemul politic intern nipon a benefi ciat 
de pe urma reformelor din domeniul securităţii 
naţionale. Crearea Consiliului Securităţii Naţionale 
a transformat şi modalităţile de gândire, lucru şi de 
comunicare ale ofi cialilor guvernamentali asupra 
problemelor din domeniul securităţii naţionale. 

Discuţia privind noile misiuni ale FAA necesită 
şi o comutare culturală de la forţă. Chiar dacă FAA 
sunt profesioniste, acestea rămân netestate. FAA au 
nevoie să fi e pregătite pentru momentul dislocării 
în medii culturale diferite. În plus, „contribuţia 
pro-activă la pace” a Japoniei depinde, la fi nal, 
şi de dorinţa Tokyo de a plăti costurile fi nanciare 
ale acestei „contribuţii”, bugetul apărării fi ind 
semnalul angajării la această politică. 

Un alt cost al reformelor îl reprezintă şi 
viitoarea diminuare a opoziţiei politice cauzată, 
pe de o parte, de neputinţa acesteia de a angaja 

constructiv majoritatea şi de a dimensiona 
agenda securităţii naţionale, iar pe de altă parte, 
sistemului structurat pentru a limita infl uenţa 
acestora. Opoziţia politică a eşuat în a furniza o 
alternativă clară în cadrul dezbaterilor legislative. 
A existat doar o singură situaţie în care un 
partid a sugerat un amendament la legi. Partidul 
conducător al Opoziţiei – Partidul Democrat 
al Japoniei – a eşuat în a ajunge la un consens 
în ceea ce priveşte legislaţia şi/sau a furniza o 
contra-propunere, ceea ce este surprinzător în 
condiţiile în care acest partid a fost la putere şi a 
avut o agendă similară în domeniu. Cel mai mare 
câştig politic al lui Abe a constat în diminuarea 
infl uenţei opoziţiei în procesul politic general, 
respectiv a evitării amprentei opoziţiei asupra noii 
politici din domeniul securităţii. Această evoluţie 
este îngrijorătoare în contextul în care opoziţia 
ar trebui să servească drept unitate de echilibrare 
a deciziilor majorităţii, Legislativul echilibrând 
Executivul. Dacă opoziţia este inexistentă, 
majoritatea niponă poate lua şi decizii care nu 
sunt în conformitate cu interesul naţional. 

Efectele alianţei SUA-Japonia
Multe dintre recentele reforme au fost 

dimensionate astfel încât să accentueze 
auto-apărarea Japoniei, fi ind văzute ca parte 
complementară a angajamentului SUA faţă 
de alianţă. Preluarea unei părţi mai mari din 
apărarea sa înseamnă că Japonia se consideră 
partener egal de alianţă cu competenţe extinse în 
ceea ce priveşte cooperarea operaţională pe timp 
de pace şi în ceea ce priveşte apărarea forţelor 
şi bunurilor americane atunci când acestea sunt 
atacate în contextul apărării Japoniei. În plus, 
aceasta ar însemna şi creşterea cheltuielilor, în 
cadrul alianţei, pentru partea niponă. 

În 2011, sub guvernarea Partidului Democrat 
al Japoniei, Washingtonul şi Tokyo au căzut de 
acord asupra unui angajament pe 5 ani, denumit 
Acordul de Măsuri Speciale (SMA), pentru a 
menţine cheltuielile nipone datorate forţelor 
americane la 2 miliarde USD anual26. Japonia 
contribuie anual şi la Programul de Îmbunătăţire 
a Facilităţilor (FIP), sumele variind de la un 
minim stabilit în comun de 200 de milioane 
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anual. SUA alimentează acest fond comun cu 
2 miliarde USD27. 

Japan Times menţiona, în octombrie 2015, 
faptul că Japonia a solicitat o reducere cu 
415 milioane USD a fondurilor SMA pentru anul 
fi scal 2016, dar în decembrie 2015 Administraţia 
Abe a fost de acord să reînnoiască fondul 
pentru încă 5 ani, la un nivel apropiat actualelor 
cheltuieli. Această decizie este importantă în 
condiţiile în care guvernul şi-a exprimat anterior 
dorinţa de a reduce fondurile SMA, chiar dacă 
SUA solicitase o creştere cu 30% a acestora. 

În completare la schimbările la „Liniile 
Directoare ale Cooperării Japonia-SUA în 
Domeniul Securităţii”, alianţa SUA-Japonia ar 
putea fi  afectată şi de noile direcţii de acţiune 
ale exportului produselor din domeniul apărării 
şi reforma politicilor de achiziţii în domeniul 
apărării. Noile direcţii de acţiune ale exportului 
produselor din domeniul apărării doresc să 
lărgească angajamentul din domeniul apărării cu 
alte state şi să revitalizeze o industrie neutilizată. 
Deja, Japonia şi SUA au decis să dezvolte proiecte 
comune precum racheta SM-3 Block IIA, nave 
de luptă pentru litoralul Japoniei, avionul F-35 
Joint Strike Fighter. Interacţiunea continuă 
între companii de marcă americane şi japoneze 
poate aduce benefi cii industriei nipone afl ate în 
difi cultate şi ar putea facilita intrarea acestora pe 
piaţa internaţională specifi că domeniului apărării. 
În plus, transferul de tehnologii către alţi aliaţi 
ai SUA, precum Filipine, poate ajuta relaţiile 
din domeniul apărării ale SUA cu statele Asiei. 
Coordonarea acestor transferuri reprezintă o altă 
modalitate în care alianţa poate aplica o viziune 
strategică întrunită pentru regiune.

Concluzii
Reformele din domeniul securităţii nu par a 

putea ţine Japonia departe de viitoarele confl icte, 
dar fără adaptarea la mediul actual de securitate 
şi fără modernizarea sistemului de securitate 
şi a forţelor sale de apărare, Japonia s-ar putea 
confrunta cu o criză militară în care forţele armate 
şi conducerea militară nu ar fi  apte a răspunde 
în mod adecvat. Japonia ar putea utiliza aceste 
forţe în viitor, în conformitate cu noile politici şi 

opţiuni, fi ind însă obligată de societatea civilă, 
şi nu numai, să păstreze caracterul pacifi st al 
Constituţiei nipone şi de a nu porni niciodată 
un război. Pentru ca reformele să genereze reala 
restaurare a Japoniei, aşa cum o doreşte premierul 
Abe, statul nipon va trebui să construiască şi 
mecanismele care echilibrează puterea executivă 
şi militară cu dorinţa poporului, demonstrând 
simultan şi transparenţa deciziilor privind 
securitatea naţională. 
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Abstract
In the chemical attack on the rebel-held town of Khan Shaykhun in north-western Syria, on 4th of April 

2017, more than 80 people were killed and hundreds suffered symptoms consistent to a nerve agent (sarin). 
Many governments, such us United States and its allies have attributed the attack with chemical weapons to 
the Syrian Government. In the same time, the Syrian Government and the Russian Federation sustained the 
hypothesis of an attack on the ammunition depot that took place under a „false fl ag”. In every circumstances 
of producing the chemical weapons attack, Syria does not fully comply with the provisions of the Chemical 
Weapons Convention, violating international legislation related to WMD nonproliferation.

Keywords: chemical weapons, Khan Shaykhun, Chemical Weapons Convention, Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons, casualties.
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Context
La data de 4 aprilie 2017, în oraşul sirian Khan 

Shaykhun din Guvernoratul Idlib – Republica 
Arabă Siriană s-a produs un atac cu arme 

chimice (sarin) care a cauzat moartea a peste 
80 de persoane, printre care şi copii, precum şi 
rănirea a sute de victime care nu au dispus de 
mijloace adecvate de protecţie împotriva armelor 
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de distrugere în masă. La momentul producerii 
atacului, oraşul era controlat de organizaţia 
teroristă Tahrir al-Sham, cunoscută anterior sub 
denumirea Frontul al-Nusra.

Filmele şi imaginile prezentate de mass 
media internaţională imediat după producerea 
atacului cu arme chimice reliefează modul 
groaznic în care au murit victimele, precum şi 
imagini terifi ante cu copiii care au decedat sau 
au fost răniţi în urma acestui atac, provocând 
dezavuarea acestui atac de către opinia publică.

În acelaşi timp, reacţia statelor occidentale 
a fost imediată, acestea condamnând în 
termeni foarte duri atacul cu arme chimice, 
responsabilizând regimul pro-Assad pentru acest 
atac. Din analiza efectelor provocate populaţiei 
civile de acest atac, rezultă faptul că acesta este 
cel mai devastator incident cauzat de armele 
de distrugere în masă după cel produs, tot pe 
teritoriul sirian, în anul 2013.

Pentru a realiza o analiză obiectivă cu privire 
la modul cum s-a produs atacul cu arme chimice 
din Siria este necesar să se analizeze poziţiile 
ofi ciale adoptate de organizaţiile internaţionale 
cu atribuţii în domeniu (Organizaţia pentru 
Interzicerea Armelor Chimice, Organizaţia 
Naţiunilor Unite), poziţiile statelor implicate 
în confl ictul din Siria care dispun de forţe în 
teren, precum şi anumite opinii exprimate de 
experţii independenţi.

Poziţia Organizaţiei pentru Interzicerea 
Armelor Chimice (OIAC)

Siria a devenit stat parte la Convenţia privind 
interzicerea armelor chimice şi stat membru 
al OIAC în octombrie 2013, iar toate stocurile 
de arme chimice care au fost declarate ofi cial 
de Siria au fost îndepărtate şi distruse sub 
control internaţional, în afara teritoriului sirian. 
Operaţiunea de distrugere a armelor chimice în 
exteriorul statului deţinător (Siria) a constituit o 
provocare fără precedent la nivelul OIAC, fi ind 
necesar să fi e implicată Organizaţia Naţiunilor 
Unite şi 30 de state membre ale Organizaţiei.

Din analiza declaraţiilor privind stocurile de 
arme chimice, depuse de Siria la OIAC, a rezultat 
faptul că acestea nu au fost complete şi corecte. 
În acest context, în anul 2014, directorul general 

al OIAC a înfi inţat o echipă de experţi din cadrul 
Secretariatului Tehnic pentru a lămuri, împreună 
cu autorităţile siriene, neclarităţile din cadrul 
declaraţiilor. Echipa de evaluare a declaraţiilor a 
efectuat, până în prezent, 18 vizite în Siria pentru 
a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor siriene, 
au vizitat foste locaţii de producere a armelor 
chimice şi au prelevat probe, cu fi ecare ocazie 
fi ind întocmite rapoarte care au fost prezentate 
organelor de conducere ale OIAC şi statelor părţi 
la Convenţia privind interzicerea armelor chimice.

Totodată, pentru a sprijini procesul de distrugere 
a armelor chimice din Siria, la nivel internaţional a 
fost înfi inţat un mecanism comun OIAC – ONU, 
care şi-a fi nalizat misiunea la 30 septembrie 2014. 
Pentru a facilita procesul de distrugere a armelor 
chimice, precum şi pentru a clarifi ca discrepanţele 
identifi cate în declaraţiile depuse de Siria la OIAC 
a fost înfi inţat, în noiembrie 2015, un fond dedicat. 
În acest cont au fost colectate 9,7 milioane EUR, 
fondurile fi ind  donate de Canada, Chile, Finlanda, 
Franţa, Germania, Monaco, Noua Zeelandă, 
Republica Coreea, Suedia, Elveţia, Regatul Unit 
al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, SUA şi 
Uniunea Europeană.

În iulie 2016, directorul general al OIAC 
a informat Consiliul Executiv cu privire la 
imposibilitatea Secretariatului Tehnic de a 
rezolva neclarităţile şi discrepanţele existente în 
declaraţiile Siriei şi că nu poate verifi ca dacă acest 
stat a depus declaraţii conforme cu prevederile 
Convenţiei privind interzicerea armelor chimice.
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În prezent, conform ultimului raport al 
Secretariatului Tehnic (ST) al OIAC, a fost 
verifi cată distrugerea a 24 din cele 27 de facilităţi 
de producere a armelor chimice declarate de Siria. 
Situaţia de securitate din această ţară nu permite 
accesul echipelor OIAC pentru a verifi ca distrugerea 
unui hangar din cadrul unei baze aeriene, precum şi 
de a confi rma distrugerea altor două locaţii.

În acest context, Secretariatul Tehnic al OIAC 
a transmis o invitaţie E.S. Dr. Faisal Mekrad, 
ministrul adjunct de externe al Republicii Arabe 
Siriene, pentru a fi naliza consultările la nivel 
înalt privind problemele nerezolvate cu privire 
la declaraţiile transmise organizaţiei de Siria. 
Consultările planifi cate a se desfăşura în perioada 
următoare se vor concentra pe o matrice rezultată 
în urma analizei detaliate a declaraţiilor transmise 
de Siria la OIAC, urmând ca partea siriană să pună 
la dispoziţia echipei de experţi toate documentele 
solicitate de ST al OIAC, în scopul obţinerii de 
progrese tangibile şi substanţiale.

După producerea atacului cu arme chimice 
din 4 aprilie 2017, de la Khan Shaykhun,  
Secretariatul Tehnic al OIAC a contactat imediat 
Guvernul Republicii Arabe Siriene şi a solicitat 
tuturor statelor membre ale OIAC să furnizeze 
eventuale informaţii cu privire la atac. La data 
de 5 aprilie 2017, Secretariatul Tehnic al OIAC a 
înfi inţat o echipă de verifi care a presupusei folosiri 
a armelor chimice în Siria, aceasta fi ind compusă 
din inspectori experimentaţi şi imparţiali.

La data de 13 aprilie 2017, directorul general 
al OIAC a informat Consiliul Executiv cu privire la 
măsurile dispuse la nivelul Secretariatului Tehnic, 
respectiv de iniţiere a unei misiuni de verifi care 
a posibilei utilizări de arme chimice în Siria. 
Acesta a precizat faptul că echipa de inspecţie a 
colectat probe care au fost transmise spre analiză 
laboratoarelor desemnate şi acreditate de OIAC.

La 19 aprilie 2017, directorul general al 
OIAC, E.S. Ambasador Ahmet Uzumcu, preciza 
faptul că, în urma analizării probelor bio-medicale 
prelevate cu ocazia autopsiei a trei victime ale 
atacului în laboratoarele desemnate şi acreditate 
de OIAC, a rezultat faptul că acestea au fost expuse 
la sarin sau la o substanţă similară cu aceasta. 
Totodată, au fost analizate probe bio-medicale de 

la 7 victime spitalizate care au indicat expunerea 
la sarin sau la o substanţă similară cu aceasta.

Echipele de experţi ai OIAC au desfăşurat 
următoarele activităţi: intervievarea martorilor la 
atacul chimic, obţinerea de documente, fotografi i 
şi video prezentate de martori, prelevarea de 
probe biomedicale de la pacienţii afl aţi sub 
tratament sau de la autopsii, precum şi preluarea 
de probe din mediu, colectate de martori sau de 
reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale 
care îşi desfăşoară activitatea în Siria.

Poziţia Organizaţiei Naţiunilor Unite
ONU a condamnat, în mod ferm, utilizarea 

armelor chimice la 4 aprilie 2017 în oraşul sirian 
Khan Shaykhun, apreciind că folosirea acestui 
tip de arme de distrugere în masă constituie o 
încălcare gravă a legislaţiei internaţionale în 
domeniu. Este vorba de Rezoluţia Consiliului 
de Securitate nr. 2118  din 2013, potrivit căreia 
Republica Arabă Siriană şi toate grupările/
facţiunile din Siria aveau obligaţia să nu dezvolte, 
producă, deţină sau utilizeze arme chimice sau 
substanţe toxice ca arme.

La nivelul Consiliului de Securitate al ONU 
au fost întreprinse demersurile necesare pentru 
adoptarea unei rezoluţii privind atacul cu arme 
chimice din 4 aprilie 2017 (documentul nr. 
S/2017/315), însă Federaţia Rusă a utilizat dreptul 
său de veto şi a respins adoptarea acesteia.

În proiectul de rezoluţie se solicita, în mod 
expres, Guvernului Republicii Arabe Siriene 
furnizarea următoarelor informaţii punctuale 
care aveau ca scop afl area unor aspecte esenţiale 
privind atacul cu arme chimice:

 ● planurile de zbor şi orice alte informaţii 
privind operaţiunile aeriene derulate de forţele 
guvernamentale la data de 4 aprilie 2017;

 ● numele persoanelor care au pilotat 
avioanele;

 ● facilitarea de întâlniri cu generali sau 
alţi ofi ţeri, în termen de cinci zile de la 
solicitarea acestora;

 ● oferirea accesului la bazele aeriene pe care 
mecanismul comun de verifi care OIAC-
ONU, respectiv misiunea OIAC în Siria le 
consideră relevante pentru a determina locaţia 
de unde a fost lansat atacul cu arme chimice.
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Poziţia ofi cială a Guvernului Siriei
În ziua atacului, un ofi cial al Guvernului 

Siriei a declarat pentru agenţia de ştiri Reuters 
că „guvernul nu a utilizat arme chimice nici 
acum, nici în trecut”. Agenţia de ştiri pro-
guvernamentală Al-Masdar citează o sursă 
din armata siriană, potrivit căreia a fost atacată 
cu armament convenţional o fabrică clandestină 
de rachete aparţinând forţelor rebele. Bombele 
au fost lansate dintr-un avion de luptă tip Suhoi 
Su-22, acestea neavând capacitatea de a fi  
încărcate cu armament chimic. Folosirea acestei 
aeronave a fost confi rmată inclusiv de forţe 
afi liate rebelilor.

Ministerul rus al Apărării a reiterat cele 
afi rmate de Forţele Armate Siriene, însă a precizat 
faptul că atacul aerian a avut loc în intervalul 
11:30-12:30 EEST.

În cadrul unui interviu acordat AFP, la 
13 aprilie 2017, preşedintele sirian al-Assad 
susţinea faptul că atacul este 100% fabricat de 
SUA care „lucrează mână în mână cu teroriştii”, 
obiectivul acestora fi ind oferirea unui pretext pentru 
loviturile aeriene asupra bazei militare Shayrat.

Walid Muallem, ministrul de externe sirian, 
a precizat jurnaliştilor, cu ocazia unei conferinţe 
de presă susţinută la Damasc, că Siria „nu 
a folosit şi nu va folosi” arme chimice, nici 

chiar împotriva „grupărilor teroriste” ce luptă 
împotriva Guvernului Siriei. De asemenea, 
acesta a mai menţionat faptul că primele 
semnalări ale atacului chimic au apărut la 
câteva ore înainte de bombardamentul efectuat 
de trupele guvernamentale, sugerând faptul că 
atacul chimic constituie o operaţiune crudă şi 
cinică de tip „steag fals”, provocată de jihadişti, 
pentru a obţine sprijinul Statelor Unite ale 
Americii.

Totodată, Muallem a promis să ofere 
informaţii complete Organizaţiei pentru 
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) cu privire 
la transferurile de substanţe chimice din Irak în 
Siria sau din Turcia în Siria.

La 11 aprilie 2017, E.S. Dr. Faisal Mekdad, 
ministrul adjunct de externe al Republicii 
Arabe Siriene, a invitat OIAC să trimită o 
echipă de experţi care să investigheze locaţiile 
Khan Shaykhun şi baza aeriană Al-Shayrat 
pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut 
evenimentele, prin abordarea problematicii în 
mod exhaustiv şi transparent. În acelaşi context, 
Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federaţiei 
Ruse, a solicitat OIAC pregătirea unei misiuni 
ad-hoc care să viziteze Khan Shaykhun şi baza 
aeriană Al-Shayrat.
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Poziţia opoziţiei siriene
Conform Centrului Media Idlib, agentul 

chimic utilizat în atacul de la Khan Shaykhun 
are caracteristicile sarinului. Coaliţia Naţională a 
Forţelor Siriene Revoluţionare şi de Opoziţie a 
acuzat Guvernul Siriei şi Forţele Armate Siriene 
de utilizarea armelor chimice şi au solicitat 
investigarea situaţiei de către Consiliul de 
Securitate al ONU. Grupările opoziţiei au afi rmat 
că forţele aeriene siriene au lansat bombe cu 
încărcătură chimică asupra populaţiei civile.

Poziţia ofi cială a Federaţiei Ruse
Preşedintele Vladimir Putin a afi rmat faptul că 

atacul poate constitui o provocare, însă sunt posibile 
şi alte variante şi a solicitat ONU să investigheze 
cu celeritate atacul. Cu această ocazie, preşedintele 
rus a precizat faptul că Guvernul Federaţiei Ruse 
nu a fost implicat în atacul cu arme chimice. În 
acest context, ministerul rus al apărării a emis un 
comunicat de presă prin care a precizat faptul că 
Forţele Aeriene Ruse nu au efectuat lovituri în 
proximitatea oraşului Khan Shaykhun, însă un 
avion sirian a lansat lovituri într-un depozit al 
rebelilor ce conţinea muniţie şi armament.

Purtătorul de cuvânt al Administraţiei 
Prezidenţiale Ruse, Dmitri Peskov, a comunicat 

reporterilor faptul că utilizarea de arme chimice 
constituie o crimă periculoasă şi monstruoasă, 
iar suportul Rusiei pentru al-Assad nu este 
necondiţionat.

La 11 aprilie 2017, Vladimir Putin califi ca 
atacul drept o operaţiune de tip „steag fals” 
menită să discrediteze, la nivel mondial, guvernul 
sirian. La 14 aprilie 2017, ministrul rus de externe, 
Serghei Lavrov, susţinea că există dovezi solide 
privind înscenarea atacului cu arme chimice.

Potrivit autorităţilor ruse, un depozit care 
conţinea arme chimice a fost bombardat după 
două-trei ore după ce au apărut primele imagini 
cu victimele, în timp ce unele poze cu efectele 
atacului chimic au fost postate online înainte de 
bombardarea depozitului.

Poziţia ofi cială a SUA
Reprezentanţii SUA au afi rmat că regimul de 

la Damasc este responsabil de atacul din 4 aprilie 
2017. În acest context, Secretarul de Stat Rex W. 
Tillerson i-a solicitat lui B. Al-Assad să înceteze 
să utilizeze armele chimice, subliniind că oricine 
foloseşte arme chimice pentru a-şi ataca propriii 
cetăţeni arată un profund dispreţ pentru decenţa 
umană,  iar preşedintele D. Trump, afl at la întâlnirea 
cu Regele Abdullah II al Iordaniei, a califi cat 
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atacul ca fi ind unul condamnabil, precizând că 
nu poate fi  ignorat de lumea civilizată. În acelaşi 
context, Nikki Haley, reprezentantul SUA la ONU, 
a precizat faptul că dacă anterior atacului cu arme 
chimice, SUA nu considera o prioritate înlăturarea 
de la putere a preşedintelui sirian, în prezent acest 
aspect se afl ă printre priorităţile de politică externă 
ale SUA în regiune.

Administraţia de la Washington a prezentat un 
raport declasifi cat privind atacul cu arme chimice 
de la Khan Shaykhun, în care se concluziona că 
regimul a ordonat executarea atacului  cu agenţi 
neuroparalizanţi. Acest document se bazează 
pe SIGINT, informaţii geospaţiale, analize de 
laborator a probelor biologice colectate de la mai 
multe victime, precum şi pe surse deschise cu 
grad mare de credibilitate.

Conform acestui raport rezultă următoarele 
aspecte:

 - atacul cu arme chimice a fost declanşat la 
4 aprilie 2017, la ora 06:55 AM.

 - atacul a fost lansat de pe un avion tip Su-
22 care a decolat de pe Aeroportul Shayrat.

 - la câteva ora după atac au fost semnalate 
sute de victime, care prezentau simptomele 
intoxicării cu sarin. Din evaluarea surselor 
deschise rezultă faptul că primele persoane 
care au intervenit la locul producerii 
atacului au avut probleme de respiraţie şi 
pierderea temporară a cunoştinţei, efecte 
datorate expunerii secundare la un agent 
neuroparalizant.

 - la ora 12:15 PM au fost postate imagini 
video cu copii morţi, iar la ora 01:10 PM 
au fost lansate bombe asupra spitalului în 
care erau tratate victimele atacului cu arme 
chimice.

 - la 5 aprilie 2017, Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS) a precizat faptul că 
analizând victimele atacului, rezultă 
faptul că acestea au fost expuse la un 
agent neuroparalizant, specifi când faptul 
că nu se observă răni externe, moartea 
survenind în urma sufocării. Totodată, 
organizaţia non-guvernamentală „Medici 
fără Frontiere” a susţinut faptul că 
echipele medicale care au tratat victimele 

au constatat simptomele intoxicării cu un 
agent neuroparalitic, precum sarinul, fapt 
confi rmat inclusiv de analiza de laborator 
a probelor biologice colectate de la 
victime.

 - potrivit declaraţiilor, folosirea brutală a 
armelor chimice de către regimul Assad 
este neacceptabilă şi reprezintă un risc 
la adresa securităţii SUA şi a comunităţii 
internaţionale. În acest context, SUA a 
solicitat comunităţii internaţionale să 
condamne acţiunile desfăşurate de regimul 
de la Damasc şi să nu mai permită utilizarea 
de arme chimice de către Guvernul condus 
de al-Assad.

Totodată, un ofi cial al SUA a afi rmat faptul 
că serviciile de informaţii militare americane au 
interceptat comunicaţii dintre militarii sirieni 
şi experţi chimişti, ce priveau discuţii privind 
atacul cu arme chimice produs la 4 aprilie 2017. 
În acest context, ofi cialul american a precizat 
faptul că atacul nu a putut fi  prevenit, având 
în vedere volumul mare de date colectate în 
această regiune. Acesta a mai precizat faptul că 
nu a fost confi rmată implicarea Federaţiei Ruse 
în atacul cu arme chimice, inclusiv pe fondul 
securizării foarte bune a comunicaţiilor de către 
forţele ruse. La data de 13 aprilie 2017, cu ocazia 
celei de a 54-a sesiuni a Consiliului Executiv al 
OIAC, E.S. Kenneth D. Ward, ambasadorul SUA 
la OIAC, a acuzat direct Siria de comportament 
iresponsabil prin folosirea de arme chimice în 
atacul din 4 aprilie 2017. Totodată, diplomatul 
a acuzat Moscova că încearcă să sprijine 
regimul Assad prin orice mijloace, inclusiv 
prin inducerea în rândul opiniei publice a ideii 
că nu Damascul este responsabil de atac, ci 
forţele antiguvernamentale care dispuneau de un 
depozit cu arme chimice şi care a fost bombardat 
de forţele guvernamentale. În acelaşi context, s-a 
precizat că, într-un comunicat al Administraţiei 
Prezidenţiale a Federaţiei Ruse, din 7 aprilie 2017,
se preciza faptul că distrugerea în totalitate a 
stocurilor de arme chimice ale Siriei s-a realizat 
sub monitorizarea OIAC. Acest aspect nu este 
corect, având în vedere faptul că directorul 
general al Secretariatului Tehnic (ST) al OIAC 
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a raportat, cu diferite ocazii, că ST nu este 
capabil să rezolve în totalitate inconsistenţele şi 
discrepanţele din declaraţiile depuse de Siria la 
OIAC şi, în concluzie, nu poate considera aceste 
declaraţii exacte şi complete în conformitate 
cu prevederile Convenţiei privind interzicerea 
armelor chimice.

Ca reacţie la atacul cu arme chimice din Siria, 
la data de 7 aprilie 2017, SUA au lansat 59 de 
rachete împotriva bazei aeriene Al-Shayrat, situată 
în guvernoratul Homs, ţinta fi ind considerată locul 
în care a fost încărcat arsenalul chimic de avionul 
care a atacat oraşul Khan Shaykhun.

Poziţia Franţei
La 26 aprilie 2017, ministrul afacerilor 

externe şi dezvoltării internaţionale, Jean-Marc 
Ayrault, a acuzat regimul al-Assad de încălcarea 
repetată a obligaţiei de a nu utiliza arme chimice. 
În acest context, a precizat faptul că la nivelul 
Consiliului de Apărare s-a luat decizia diseminării 
anumitor concluzii ale investigaţiilor şi analizelor 
serviciilor de informaţii.

Cu privire la natura substanţei toxice de luptă 
utilizate s-a stabilit, în urma analizelor probelor 
de mediu şi ale probelor biologice prelevate de la 
victimele atacului, că este vorba de sarin. Acest 
aspect a fost confi rmat inclusiv de OIAC printr-un
un comunicat ofi cial din 20 aprilie.

În ceea ce priveşte modul de producere a 
sarinului, în urma analizării probelor s-a ajuns 

la concluzia că acest gaz este produs după 
metodele specifi ce laboratoarelor siriene. În 
opinia specialiştilor francezi, metoda utilizată 
pentru producerea sarinului demonstrează 
faptul că regimul sirian este responsabil pentru 
atacul chimic, analizele fi ind comparate cu cele 
realizate pe probe prelevate cu ocazia atacurilor 
similare anterioare. În acest context, Jean-Marc 
Ayrault a precizat faptul că sarinul utilizat în 
atacul din 4 aprilie este similar celui folosit în 
atacul cu grenadă din Saraqeb din 29 aprilie 2013.
Prezenţa unei anumite substanţe chimice, 
respectiv hexamina, este caracteristică sarinului 
produs de regimul sirian. Această substanţă 
tipică pentru procesul de fabricaţie dezvoltat de 
laboratoarele regimului sirian se regăseşte atât în 
probele prelevate după atacul din 4 aprilie 2017, 
cât şi după atacul cu grenade din 29 aprilie 2013.

Cu privire la modul de dispersie a sarinului, 
probele prelevate din locul în care a explodat 
proiectilul în 4 aprilie 2017 relevă prezenţa 
sarinului. Acest aspect reliefează faptul că 
proiectilul care a explodat conţinea muniţie 
chimică, respectiv sarin. Totodată, datele deţinute 
de serviciile de informaţii franceze relevă faptul 
că atacul aerian din oraşul Khan Shaykhun, din 
dimineaţa zilei de 4 aprilie 2017, a fost efectuat de 
un avion care a decolat de la baza aeriană Shayrat.

În concluzia exprimată de ofi cialul francez se 
precizează că nu există niciun dubiu cu privire 
la folosirea sarinului ca armă chimică, precum 
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şi responsabilitatea regimului cu privire la atac, 
având în vedere caracteristicile substanţei toxice 
de luptă. Mai mult, concluziile autorităţilor 
franceze exclud faptul că Daesh ar fi  responsabil 
de atac, în condiţiile în care această grupare a 
utilizat în atacuri exclusiv iperită.

Referitor la ipoteza unui atac de tip „steag 
fals” efectuat de opoziţia siriană, serviciile de 
informaţii franceze consideră că aceasta nu este 
sustenabilă, în principal datorită fl uxului masiv 
într-un interval de timp foarte scurt către spitalele 
din Siria şi Turcia, concomitent cu uploadarea de 
fi şiere video care prezentau victime cu simptomele 
intoxicării cu agenţi neuroparalizanţi.

Anterior, în cadrul unui raport declasifi cat 
din anul 2013, serviciile de informaţii franceze au 
precizat faptul că programul de înarmare chimică 
sirian foloseşte sarin în sistem binar, respectiv 
un amestec de difl uorură de metilfosfonil (DF) – 
un precursor în producerea de sarin, respectiv 
izopropanol.

Totodată, Franţa a informat OIAC cu privire 
la faptul că explicaţia furnizată de Siria cu privire 
la faptul că cele 20 de tone de DF declarate ca 
fi ind utilizate în cadrul testelor sau pierdute în 
accidente nu este sustenabilă. În plus, Franţa a 
remarcat, încă din anul 2014, intenţia Siriei de a 
achiziţiona zeci de tone de izopropanol, iar echipa 
de evaluare a declaraţiilor a Secretariatului Tehnic 
(ST) al OIAC nu a putut obţine probe veridice 
privind corectitudinea declaraţiilor depuse de 
Siria în conformitate cu prevederile Convenţiei 
privind interzicerea armelor chimice.

Concluziile echipei de evaluare a declaraţiilor 
a ST al OIAC, precum şi informaţiile furnizate 
de serviciile specializate franceze au condus la 
incertitudini privind acurateţea, completitudinea 
şi sinceritatea delaborării de către Siria a stocurilor 
de arme chimice. În acest context, autorităţile 
franceze consideră că Siria şi-a menţinut 
capacitatea de a produce şi depozita sarin, în 
pofi da declaraţiilor ofi cialilor sirieni care susţin 
că au distrus toate stocurile şi capacităţile de 
producţie. Totodată, există suspiciuni rezonabile 
că Siria nu a declarat muniţiile tactice încărcate 
în grenade şi rachete.

Conform celor declarate de ofi cialii francezi, 
regimul de la Damasc a continuat să folosească 
arme chimice împotriva propriei populaţii după 

accederea Siriei la Convenţia privind interzicerea 
armelor chimice, la 13 octombrie 2013. În această 
perioadă au existat peste 100 de acuzaţii de folosire 
a armelor chimice, în special clor, însă şi sarin.

Începând cu anul 2014, misiunea OIAC din 
Siria a publicat mai multe rapoarte care confi rmă 
folosirea armelor chimice împotriva civililor 
din acest stat. Mecanismul de verifi care comun 
(MVC) ONU-OIAC a investigat, în perioada 
supusă analizei, nouă presupuse utilizări ale 
armelor chimice. În rapoartele din august şi 
octombrie 2016, MVC a confi rmat trei cazuri de 
utilizare a clorului de către regimul de la Damasc 
şi unul de utilizare a iperitei de către Daesh.

Având în vedere argumentele menţionate şi 
informaţiile consistente colectate de serviciile 
de informaţii, Franţa concluzionează că, la data 
de 4 aprilie 2017, forţele armate siriene şi 
serviciile de securitate au desfăşurat un atac cu 
sarin în oraşul Khan Sheikhoun.

Puncte de vedere ale experţilor
Theodore Postol, profesor la Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), susţine în cadrul a 
trei rapoarte că documentul furnizat de autorităţile 
de la Washington nu oferă probe „concrete” 
privind responsabilitatea regimului Assad privind 
atacul chimic din 4 aprilie 2017 din oraşul Khan 
Sheikhoun.

Ipoteze privind apartenenţa atacului cu 
arme chimice

Ipoteza 1. Regimul al-Assad a lansat un atac 
cu sarin împotriva propriei populaţii (ipoteză 
susţinută de SUA şi partenerii acestuia). Această 
ipoteză este susţinută de precedentele atacuri cu 
arme chimice provocate de regimul al-Assad, 
cel mai relevant fi ind cel din 2013. Un alt 
argument în favoarea acestei ipoteze îl constituie 
caracteristicile sarinului utilizat în atac (urme de 
hexamină), fapt ce relevă apartenenţa acestuia la 
stocurile produse de Siria.

Un argument împotriva acestei ipoteze îl 
constituie evoluţia favorabilă a războiului civil 
pentru al-Assad, acest atac cu arme chimice 
conducând la decredibilizarea regimului şi la măsuri 
represive pe plan internaţional. În aceste condiţii, 
decizia lui al-Assad de a utiliza arme chimice pare 
ilogică şi riscantă, însă nu poate fi  exclusă.
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Ipoteza 2. Forţele anti-guvernamentale au 
lansat un atac sub steag fals pentru a decredibiliza 
regimul al-Assad (ipoteza Guvernului Republicii 
Arabe Siriene, susţinută de Federaţia Rusă). 
Această ipoteză este susţinută de efectele acţionale 
şi imagologice ale atacului cu arme chimice în 
plan internaţional, respectiv decizia unilaterală a 
SUA de a ataca o bază aeriană a Siriei, precum 
şi de decredibilizarea şi demonizarea regimului 
al-Assad la nivel mondial.

Împotriva acestei ipoteze putem menţiona 
faptul că este ilogic ca forţele anti-guvernamentale 
să provoace un atac cu arme chimice care să afecteze 
populaţia loială din zona controlată de acestea.

Ipoteza 3. Armele chimice provenind din 
arsenalul Siriei se afl ă sub controlul entităţilor 
non-guvernamentale (forţele rebele sau organizaţii 
teroriste), iar atacul cu armament convenţional 
asupra depozitului a condus la eliberarea 
sarinului în atmosferă producând victime. Această 
ipoteză este poate cea mai periculoasă şi nu a 
fost luată în calcul de analiştii care au evaluat 
incidentul, deoarece în situaţia în care organizaţia 
teroristă Daesh ar deţine arme chimice este foarte 
probabil ca aceste tipuri de atacuri să fi e produse, 
inclusiv în Europa. Se cunoaşte deja faptul că 
Daesh a efectuat atacuri cu arme chimice (folosind 
iperită şi clor) pe teritoriul Siriei, acest precedent 
putând conduce la specializarea acestei organizaţii 
teroriste în producerea de atentate cu arme de 
distrugere în masă.

Deşi puţin probabilă, această ipoteză 
produce cel mai mare impact din punct de 
vedere al riscurilor induse, fi ind necesar să se 
realizeze la nivel internaţional o analiză foarte 
serioasă privind posibilitatea deţinerii de către 
organizaţiile teroriste a unor cantităţi de arme 
chimice provenind din stocurile siriene.

Concluzie
În oricare din cele trei ipoteze menţionate 

rezultă faptul că sarinul utilizat în cadrul atacului 
din 4 aprilie 2017 provine din stocurile de arme 
chimice deţinute de Siria, fapt ce incriminează 
acest stat de încălcarea prevederilor Convenţiei 
privind interzicerea armelor chimice şi a 
rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Pentru rezolvarea acestei situaţii este necesar 
ca Republica Arabă Siriană să întreprindă, în 
regim de urgenţă, demersurile necesare pentru 
clarifi carea declaraţiilor depuse la OIAC, 
identifi carea tuturor cantităţilor de arme chimice 
existente pe teritoriul său şi distrugerea acestora 
conform legislaţiei internaţionale. Există 
posibilitatea ca anumite stocuri de arme chimice 
care au aparţinut Guvernului Siriei să se afl e 
sub autoritatea forţelor anti-guvernamentale sau 
organizaţiilor teroriste, fapt ce induce riscuri la 
nivel mondial.
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Abstract
Legislative reform of the national security system faces, primarily internal problems. Internally, you 

can feel how a sensitive difference between what is reality legal system and current security environment. 
Moreover, there is confusion between the authorities and civil society on the conceptual delimitation of the 
phrases “national security” – “national security”, “national security – “national defense”, “national security 
- National Security Integrated”, “doctrine national security intelligence - doctrine of integrated intelligence, 
counterintelligence and security of NATO” etc.

Next legitimate question arises: where do these inaccuracies in legislation and decision-generating 
confusion among civil society and how they can be removed?

Security is a relational concept has an objective determination imposed by the social, economic, 
political, implies a permanent adjustment of a set of internal parameters in terms of the international 
environment, and requires a pertinent analysis to defi ne and use its due role returning this important study and 
research centers in the fi eld of security. By reforming the structures responsible informative understand their 
anticipatory adaptation to the challenges of the security environment and the implementation of reforms as 
radical as it has a lag time which inevitably leads to lower organizational performance. From this perspective 
the operational capacity of these organizations maintain at least the current parameters vital to be realistic 
priority goal of any reform.

Keywords: National security, national defense, “national security - National Security Integrated”, doctrine 
of national security intelligence, relational concept, organizational performance, structures responsible informative.
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Introducere
Reforma legislativă a sistemului de 

securitate naţională ar trebui să reprezinte 
expresia preocupării trinomului: clasă politică – 
structurile instituţionalizate care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul securităţii naţionale – 
societate civilă. Acest proces, extrem de complex, 
trebuie să ţină cont de următoarele elemente: 
mediul de securitate contemporan în contextul 
globalizării accelerate, statutul României de ţară 
membră a NATO şi a UE, locul şi rolul geopolitic 
şi geostrategic al României în secolul XXI.

Statutul de ţară membră NATO şi a UE creşte 
responsabilităţile actuale ale României în materie 
de securitate şi apărare, care nu se mai limitează 
doar la securitatea şi apărarea teritoriului 
naţional. Construcţia noii identităţi europene şi 
euroatlantice constituie o cerinţă esenţială pentru 
securitatea naţională a României1. România 
îşi concentrează eforturile pentru racordarea 
la structurile de securitate promovate de UE 
„în condiţiile în care organizaţia promovează o 
politică externă, de securitate şi de apărare comună 
care – dincolo de difi cultăţile inerente unui proces 
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atât de complex – avansează constant în direcţia 
dezvoltării şi cooperării transatlantice”2.

Poziţia geostrategică a României de ţară cu 
triplă frontieră - naţională, a NATO şi a UE -
impune elaborarea unei legislaţii şi a unor politici 
privind securitatea naţională care să aibă ca scop 
precis apărarea şi promovarea intereselor vitale 
ale României, alături de implicarea statului 
român în asigurarea securităţii zonelor de interes 
euroatlantice.

Reforma legislativă a sistemului de securitate 
naţională se confruntă, în primul rând, cu 
probleme de ordin intern. În plan intern, se pot 
sesiza diferenţe sensibile între ceea ce reprezintă 
sistemul legislativ şi realitatea mediului actual 
de securitate. Mai mult, există confuzii la 
nivelul autorităţilor şi al societăţii civile privind 
delimitarea conceptuală a sintagmelor „siguranţă 
naţională” – „securitate naţională”, „securitate 
naţională” – „apărare naţională”, „securitate 
naţională” – „securitate naţională integrată”, 
„doctrina naţională a informaţiilor pentru 
securitate” – „doctrina integrată de informaţii, 
contrainformaţii şi securitate a NATO” etc.

Apare următoarea întrebarea legitimă: de 
unde aceste imprecizii la nivel legislativ şi 
decizional, care generează confuzie în rândul 
societăţii civile şi cum pot fi  eliminate?

Analiza realistă a culturii de securitate/
intelligence3 la diverse niveluri ale societăţii civile 
relevă aspecte eronate sau foarte slab percepute, 
astfel: a) la nivelul factorilor decizionali; b) la 
nivelul societăţii civile şi a elitelor intelectuale; 
c) la nivelul percepţiei publice; 

Securitate Naţională vs. Siguranţă Naţională 
Originea şi evoluţia conceptului modern de 

„securitate naţională”, ca fi losofi e de a menţine 
starea unei naţiuni stabile, pot fi  urmărite în 
perioada care a precedat Pacea din Westfalia 
(1648), în care principiul de stat suveran condus 
de un monarh a devenit baza unei noi ordini 
internaţionale de state-naţiune4. Conform DEX, 
defi niţia cuvântului securitate desemnează faptul 
de a fi  la adăpost de orice pericol; sentiment de 
încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa 
oricărui pericol; protecţie, apărare. 

Americanul Walter Lippmann, unul dintre 
primii politologi care au introdus şi termenul de 
Război Rece, a descris securitatea naţională, în 
termeni de război, în felul următor: „o naţiune 
are securitate atunci când nu trebuie să sacrifi ce 
interesele sale legitime pentru a evita războiul, şi 
este capabilă, în cazul în care acestea i-au fost 
contestate (n.r. – interesele), să le menţină prin 
război”5. Câţiva ani mai târziu, Harold Dwight 
Lasswell, preşedinte al American Political Science 
Association (APSA), dă o defi niţie securităţii 
naţionale aproximativă cu cea a predecesorului 
său: „Sensul distinctiv al securităţii naţionale 
înseamnă libertatea faţă de intervenţiile străine”. 

Walter Lippmann

Harold Dwight Lasswell
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În 1996 defi niţia dată de Colegiul Naţional 
de Apărare al Indiei securităţii naţionale era: 
„Securitatea naţională este un amestec adecvat 
şi agresiv de rezistenţă şi maturitate politică, 
resurse umane, forţă economică, competenţe 
tehnologice, bază industrială, resurse naturale şi 
nu în ultimul rând putere militară”6.

Arnold Oscar Wolfers, profesor emerit 
la Universitatea Yale, recunoştea, în 1960, 
necesitatea separării între subiectiv şi obiectiv 
atunci când abordăm ameninţările la adresa 
securităţii naţionale a SUA: „Un simbol ambiguu 
înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiţi. 
Securitatea naţională reprezintă în mod obiectiv 
absenţa ameninţărilor la adresa valorilor 
dobândite şi subiectiv, lipsa fricii că astfel de 
valori vor fi  atacate”7.

Secretarul american al Apărării în timpul 
administraţiei preşedintelui Jimmy Carter, Harold 
Brown, a extins defi niţia securităţii naţionale prin 
includerea altor elemente, cum ar fi  securitatea 
economică şi ecologică: „Securitatea naţională 
este abilitatea de a menţine relaţii economice 
rezonabile cu restul lumii, de a-şi prezerva mediul 
înconjurător, instituţiile şi sistemul de guvernare 
faţă de perturbările din exterior şi de a-şi controla 
frontierele”8.

Profesorul de istorie de la Universitatea 
Harvard, Charles S. Maier, director al Centrului de 
Studii Europene din cadrul aceleiaşi universităţi, 
defi neşte securitatea prin prisma puterii naţionale: 
„Securitatea naţională (...) este cel mai bine 
descrisă ca fi ind capacitatea de a controla 
problemele interne şi externe astfel încât opiniei 
publice a unei comunităţi să-i fi e dat necesarul 
pentru a se bucura de propria autonomie sau 
autodeterminare, prosperitate şi bunăstare”9.

Conceptul a fost dezvoltat mai ales în SUA, 
după cel de-Al doilea Război Mondial, cu prilejul 
reorganizării sistemului informativ al ţării, iniţial 
concentrându-se pe puterea militară, iar în prezent 
cuprinde o gamă largă de aspecte. Prin National 
Security Act of 1947, lege intrată în vigoare 
la 26 iulie 1947, nu s-a dat o defi niţie efectivă 
a conceptului de „securitate naţională”, însă 
caracterul ambiguu al conceptului, paradoxal, a 
făcut ca securitatea naţională să fi e invocată de 
câte ori apăreau probleme ce puteau leza sau 

ameninţa interesele statului american. Legea a 
stabilit, printre altele, înfi inţarea National Security 
Council (NSC) a cărei atribuţie principală o 
reprezintă consilierea preşedintelui „cu privire la 
integrarea politicilor interne, militare şi externe 
cu privire la securitatea naţională”10.

În prezent, Armata SUA defi neşte „securitatea 
naţională” ca reprezentând „un termen colectiv 
care cuprinde atât apărarea naţională, cât şi 
relaţiile externe ale SUA. Mai exact, condiţia 
prevăzută de: a) un avantaj militar sau de apărare 
asupra oricărei naţiuni străine sau grup de 
naţiuni; b) o poziţie favorabilă în relaţiile externe; 
c) o postură de apărare capabilă să reziste cu 
succes acţiunii ostile sau distructive din interior 
sau exterior, evidente sau disimulate”11.

În 2010, Casa Albă a inclus în Strategia 
Naţională de Securitate o imagine de ansamblu 
asupra lumii, în care a identifi cat securitatea 
ca unul dintre „cele patru interese naţionale 
de durată”, care au fost „în mod inexorabil 
interconectate”: „Pentru a ne atinge obiectivele 
în lumea pe care ne-o dorim, SUA trebuie să-şi
aplice abordarea strategică în urmărirea a patru 
interese naţionale de durată: a) securitate: 
securitatea SUA, a cetăţenilor săi, precum şi 
a aliaţilor şi partenerilor; b) prosperitate: o 
creştere economică puternică şi inovatoare 
într-un sistem economic internaţional deschis 
care promovează oportunitate şi prosperitate; 
c) valori: respect pentru valorile universale 
atât în ţară, cât şi în întreaga lume; d) ordine 
internaţională: ordinea internaţională a crescut 
cu dominaţia Statelor Unite, care promovează 
pacea, securitatea, precum şi posibilitatea de 
cooperare mai puternică pentru a răspunde 
provocărilor globale.

Fiecare dintre aceste interese este indisolubil 
legat de celelalte: nici un interes nu poate fi  
urmărit în mod izolat, dar în acelaşi timp, o 
acţiune pozitivă într-una din cele patru zone le 
va ajuta să progreseze pe celelalte”12.

Securitatea şi siguranţa naţională – de la 
termen la concept în România 

Înţelegerea problemei securităţii naţionale şi 
internaţionale presupune înţelegerea conceptului 
,,securitate”, ale cărui multiple defi niţii şi abordări 
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se bazează pe noţiunea ,,securitate”, care provine 
din latinescul securitatis şi înseamnă „faptul de 
a fi  la adăpost de orice pericol; sentimentul de 
încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa 
oricărui pericol”13.

Dacă, din punct de vedere etimologic, 
termenul de securitate este sinonim cu cel de 
siguranţă, având la origine cuvântul din limba 
latină securitatis, în privinţa conceptelor sensurile 
sunt diferite14.

Expresia „securitate naţională” a dobândit 
consacrarea constituţională în textul revizuit al 
Constituţiei României15, unde o întâlnim de trei 
ori în forma: 1) apărarea securităţii naţionale sau 
a ordinii publice (art. 27, alin. 2c); 2) apărarea 
securităţii naţionale (art. 49, alin. 1); 3) activităţile 
care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională 
sunt organizate şi coordonate de Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării … (prin modifi carea 
art. 118 din Constituţia României revizuită prin 
Legea nr. 429/2003)16.

Din analiza atribuţiilor CSAT, prezentate 
în art. 4 al Legii nr. 415 privind organizarea şi 
funcţionarea CSAT, din 27 iunie 200217, se pot 
constata unele referiri la securitatea naţională a 
României, dintre care menţionăm: a) analizarea 
şi/sau promovarea, potrivit legii, a strategiei de 
securitate naţională a României (lit. l, pct.1); 
b) avizarea proiectelor de acte normative 
iniţiate sau emise de Guvern privind securitatea 
naţională (lit. d, pct.1); c) organizarea generală a 
forţelor armate şi a celorlalte instituţii cu atribuţii 
în domeniul securităţii naţionale (lit. d, pct. 2); 
d) orientarea de bază în domeniul relaţiilor 
internaţionale privind securitatea naţională (lit. 
f, pct.1); e) aprobarea proiectelor tratatelor şi 
acordurilor internaţionale în domeniul securităţii 
naţionale sau cu incidenţe în acest domeniu (lit. 
f, pct. 2); f) aprobarea rapoartelor şi informărilor 
prezentate de conducători ai organelor 
administraţiei publice, referitoare la securitatea 
naţională (lit. f, pct. 21); g) alocaţiile bugetare 
destinate ministerelor şi serviciilor cu atribuţii 
în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale (lit. d, pct. 2).

Din cele prezentate constatăm: a) expresia 
„securitate naţională” o înlocuieşte, frecvent, 
pe cea de „siguranţă naţională”, în diverse 

texte ale unor documentele ofi ciale sau nu, iar 
o defi niţie ofi cială a conceptului de „securitate 
naţională” fi ind prezentată în „Doctrina naţională 
a informaţiilor pentru securitate”; b) conceptul 
de securitate naţională, deşi are o consacrare 
constituţională, nu are o defi niţie juridică, dată 
de o reglementare aprobată de Parlament (legea 
serviciilor de informaţii/activităţilor de informaţii, 
contrainformaţii şi securitate); c) în prezent, 
nici un text de lege nu precizează conţinutul 
termenului „securitate naţională” (şi nici pe cel 
al unor componente ale sale), motiv pentru care 
raporturile dintre securitatea şi siguranţă naţională 
rămân precizate (teoretic) numai de „Doctrina 
naţională a informaţiilor pentru securitate”, iar în 
unele texte de legi se operează încă cu sintagme 
de genul: apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională sau apărare şi siguranţă naţională 
sau siguranţă naţională şi ordine publică18; 
d) sintagma „siguranţă naţională”, deşi este 
defi nită în „Doctrina naţională a informaţiilor 
pentru securitate”, nu-şi găseşte nici echivalentul, 
nici traducerea adecvată în limbile ofi ciale utilizate 
de organismele şi organizaţiile internaţionale de 
securitate din care România face parte, termenul 
utilizat frecvent fi ind securitate naţională 
(national security).

Despre tipologia serviciilor de informaţii 
şi securitate/pentru securitate din SUA şi UE 

Comparând structurile de informaţii de 
securitate sau pentru securitate din diverse state 
euroatlantice, se constată că acestea pot fi  clasifi cate 
după câteva criterii: a) scopul – de informaţii 
propriu-zise, contrainformaţii, securitate; 
b) obiective şi aria/spaţiul de acţiune – servicii 
de informaţii interne, servicii de informaţii 
externe; c) modul de relaţionare faţă de putere 
şi/sau subordonarea acestor servicii/agenţii, 
anume: servicii independente/autonome sau 
departamentale; d) structura resurselor umane 
ale acestora – civile, militare, mixte (având în 
componenţă atât personal militar, cât şi civil). 
Folosind cel puţin două sau trei dintre criteriile 
enunţate, putem împărţi serviciile/agenţiile 
informative/pentru securitate în: informaţii 
propriu-zise - interne şi externe; contrainformaţii –
interne, care pot fi  independente sau 
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departamentale, cu structură civilă, militară 
sau mixtă; informaţii şi securitate – interne şi 
externe; securitate – interne, cu structură militară; 
e) independente sau departamentale cu structură 
civilă, militară sau mixtă. 

Orice structură de informaţii, indiferent de 
categoria căreia îi aparţine, conţine în principal 
entităţi de: conducere/coordonare/control 
(management strategic), culegere, exploatare/
analiză, tehnice, protecţie (centrate pe activităţile 
informative secrete), administrative/logistice, 
alături de alte structuri specifi ce (relaţionare –
cooperare, centre de exploatare a surselor 
deschise, centre de cercetare de securitate 
specializată, unităţi juridice, unităţi/centre de 
educaţie – instrucţie şi resurse umane etc., în 
funcţie de profi lul pentru care funcţionează). 

Un aspect important este acela că un sistem 
sau un serviciu de informaţii şi securitate modern 
conţine, de regulă, una sau mai multe structuri de 
intervenţie şi centre operative.

„Comunitatea de informaţii” – structură 
generică care asigură funcţionarea coordonată 
a sistemului naţional de intelligence

Nu trebuie confundată comunitatea de 
intelligence a unui stat (Intelligence Community) 
cu ansamblul serviciilor specializate în protejarea 
securităţii şi siguranţei naţionale (sistemul 
de securitate naţională - national security 
system/sector), care, deşi însumează totalitatea 
autorităţilor/organismelor/structurilor cu compe-
tenţe în această sferă, nu au o conducere şi 
coordonare unitară, ci una disparată, în funcţie de 
îndatoririle fi ecărei autorităţi/instituţii în parte. 

Dacă în SUA a fost promulgată prima lege care 
să prevadă în mod expres defi nirea „comunităţii 
de informaţii”, alte state cu democraţii consacrate 
nu au adoptat acest lucru decât mult mai târziu, 
sau nici mai târziu. Menţionăm că au înfi inţat 
structuri implicate în realizarea securităţii 
naţionale, care, în ansamblu, funcţionează după 
principiile unei „comunităţi de informaţii”. 

Astfel, de pildă, în Portugalia nu am 
întâlnit, printre actele normative consultate, nici 
unul în care să apară conceptul „comunitate 
de informaţii”, dar putem afi rma că Sistemul 

de Informaţii al Republicii Portugheze, creat 
prin Legea Cadru a Sistemului de Informaţii al 
Republicii Portugheze19, îndeplineşte rolul şi 
funcţiile unei Comunităţi de Informaţii. 

Faptul că acest sistem contribuie la acoperirea 
întregii problematici specifi ce de realizare a 
securităţii naţionale, permiţând abordarea unitară 
a problemelor manageriale şi funcţionale ale 
structurilor de informaţii care îl compun, implică 
evitarea paralelismelor şi suprapunerilor în 
activitatea serviciilor de informaţii şi permite un 
control unitar, efi cient şi califi cat, pe domenii, 
probleme şi profi luri de activitate, în funcţie de 
competenţe şi misiunile încredinţate; structurarea 
acestuia conturează ideea că (sistemul) a fost 
gândit şi reprezintă, de facto, o „comunitate de 
informaţii”20.

În concluzie, putem afi rma că existenţa 
„comunităţii de informaţii” într-o formă 
organizată şi funcţională presupune şi un 
management comun, care să permită serviciilor de 
informaţii, în ansamblul lor, să realizeze analize 
cât mai obiective şi să nu fi e supuse, separat 
sau în totalitate, unor eventuale presiuni directe 
din partea factorului politic, pentru prezentarea 
sau „cosmetizarea” unor informaţii conform cu 
dorinţele acestuia.

Particularităţi ale legislaţiei româneşti 
privind „securitatea naţională” 

La nivel intern, potrivit Legii nr. 286/2009 
privind noul Cod penal21, la Partea Specială, 
titlul X „Infracţiuni contra securităţii naţionale” 
art. 394-412, se specifi că în art. 394, 401, 403, la 
secţiunea „Menţiuni”, următoarele: „S-a renunţat 
la expresia siguranţă naţională în favoarea celei 
de securitate naţională, aceasta din urmă fi ind 
consacrată expres în diferite texte constituţionale 
[art. 31 alin. (3) şi art. 119]22.

Aşadar, Codul Penal face trimitere la 
Constituţia României23, care la titlul II „Drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale”, 
cap. II „Drepturile şi libertăţile fundamentale”, 
art. 31 „Dreptul la informaţie”, alin. 3 precizează: 
„dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze 
măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea 
naţională”, iar la titlul III „Autorităţile publice”, 
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cap. V „Administraţia publică”, secţiunea 
„Administraţia publică centrală de specialitate”, 
art. 119 „Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării” se precizează: „Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării organizează şi coordonează 
unitar activităţile care privesc apărarea ţării şi 
securitatea naţională, participarea la menţinerea 
securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă 
în sistemele de alianţă militară, precum şi la 
acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii”24.

Este vizibil faptul că nu există un document 
care să explice diferenţa dintre „siguranţă 
naţională” – „securitate naţională”. Pentru 
exemplifi care putem compara textul iniţial 
al Legii nr. 51, din 29 iulie 1991, privind 
siguranţa naţională a României şi actualul text 
al legii privind securitatea naţională a României, 
republicată, intrată în vigoare la 18 martie 201425. 
Singura diferenţă este de formă: înlocuirea 
sintagmei „siguranţă naţională” cu „securitate 
naţională”. Trebuie specifi cat că Legea nr. 51, 
din 29 iulie 1991, revizuită, face parte din cadrul 
legal de funcţionare al principalelor servicii de 
informaţii din România: SRI şi SIE.

Este interesant, de pildă, de ce în Legea nr. 415,
din 27 iunie 2002, privind organizarea şi 
funcţionarea CSAT, la cap. I „Dispoziţii generale”, 
art. 1 se precizează că CSAT „este autoritatea 
administrativă autonomă investită, potrivit 
Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară 
a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa 
naţională”26, iar în Constituţia României la titlul 
III „Autorităţile publice”, cap. V „Administraţia 
publică”, secţiunea 1 „Administraţia publică 
centrală de specialitate”, art. 119 „Consiliul 
Suprem de Apărare al Ţării”, se precizează: „CSAT 
organizează şi coordonează unitar activităţile 
care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, 
participarea la menţinerea securităţii internaţionale 
şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă 
militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de 
restabilire a păcii”27. Există, aşadar, o nearmonizare 
a sistemului legislativ din România.

Din analiza lucrărilor de specialitate, 
conceptul de „securitate naţională”28 este unul 
cu o arie de cuprindere mai largă decât cel de 
„siguranţă naţională” sau „apărare naţională”. 

Conceptul de „securitate naţională integrată” 
se referă la faptul că securitatea naţională a 
României este parte integrantă a spaţiului şi 
intereselor de securitate euroatlantice.

Decalajul dintre sistemul legislativ şi 
realitatea mediului de securitate contemporan 
este vizibil chiar între documentele cu caracter 
legislativ, inclusiv Constituţia României, şi 
principalul document post-decembrist menit să 
genereze cadrul teoretic de adaptare, armonizare 
şi conceptualizare a structurilor instituţionalizate 
din România cu atribuţii în domeniul securităţii 
cu realităţile geopolitice şi geostrategice, în 
forma lui fi zică denumit „Doctrina naţională a 
informaţiilor pentru securitate”. 

Doctrina naţională a informaţiilor pentru 
securitate are menirea de a stabili şi defi ni concepte 
fundamentale specifi ce domeniului activităţii de 
informaţii pentru apărarea securităţii naţionale, 
în conformitate cu prevederile Constituţiei şi 
cu necesitatea realizării conexiunilor la cultura 
organizaţională şi instituţională de securitate 
euroatlantică. 

Doctrina integrată de informaţii, 
contrainformaţii şi securitate a NATO oferă baza 
conceptuală a colaborării sistematice cu serviciile 
de securitate naţională ale statelor membre pentru 
a conveni, de comun acord, asupra informaţiilor, 
valorilor şi resurselor care necesită protecţie, 
precum şi a standardelor comune de apărare. 
Această doctrină constituie suportul teoretic al 
securităţii naţionale, realizată în cadrul măsurilor 
politico-militare comune, prin culegerea şi 
valorifi carea informaţiilor, respectiv informarea 
guvernelor asupra naturii ameninţărilor şi a 
mijloacelor de protecţie împotriva acestora.

Doctrina naţională a informaţiilor pentru 
securitate oferă o defi niţie cvasi-exhaustivă a 
conceptului de „securitate naţională”: „starea 
naţiunii, a comunităţilor sociale, a cetăţenilor şi a 
statului, fundamentată pe prosperitatea economică, 
legalitate, echilibru şi stabilitate socio-politică, 
exprimată prin ordinea de drept şi asigurată prin 
acţiuni de natură economică, politică, socială, 
juridică, militară, informaţională şi de altă natură, 
în scopul exercitării neîngrădite a drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, manifestarea deplină 
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a libertăţii de decizie şi de acţiune a statului, 
atributelor sale fundamentale şi a calităţii de 
subiect de drept internaţional”29. Astfel, securitatea 
naţională devine „conceptul integrator al tuturor 
domeniilor de activitate care concură la realizarea şi 
apărarea sa; componentele strategice fundamentale 
ale securităţii naţionale sunt”: apărarea naţională, 
siguranţa naţională şi ordinea publică30.

Este limpede că există deja două defi niţii 
asupra conceptului de „securitate naţională” 
uzitate de mediul politic şi social.

În prezent, în România, principalul 
document care refl ectă politica de securitate 
a ţării este Strategia Naţională de Apărare a 
Ţării pentru perioada 2015- 201931, considerată 
un document de nivel superior altor documente 
care au ca subiect politica de securitate a ţării, 
cum ar fi : programul de guvernare, strategiile 
sectoriale din domeniul securităţii naţionale, 
dar în condiţiile în care în „Doctrina naţională 
a informaţiilor pentru securitate” – se arată –
componentele strategice fundamentale ale 
securităţii naţionale: apărarea naţională, siguranţa 
naţională şi ordinea publică.

Cea mai mare problemă a legislaţiei securităţii 
naţionale a României o constituie aşa-zisul 
„pachet de legi”32 care să ofere, după urmarea 
fi rească a procesului legislativ, cadrul necesar 
funcţionalităţii optime a tuturor structurilor cu 
atribuţii în domeniu şi proiectarea unei percepţii 
adecvate în societatea civilă. 

În România se mai impun şi câteva clarifi cări 
asupra a ceea ce înseamnă „servicii de informaţii/
intelligence”, mai exact între serviciile naţionale de 
informaţii/intelligence (autorităţi administrative 
autonome, Serviciul Român de Informaţii şi 
Serviciul de Informaţii Externe), serviciile 
de securitate (STS, SPP), dar şi structurile 
departamentale cu atribuţii informative afl ate 
în subordinea Ministerului Apărării Naţionale 
(Direcţia generală de informaţii a apărării prin 
structurile sale) şi Ministerului Afacerilor Interne 
(Direcţia de protecţie internă).

În Legea nr. 51, din 29 iulie 1991, privind 
securitatea naţională a României, republicată, 
intrată în vigoare la 18 martie 2014 la cap. 
„Dispoziţii Generale”, art. 6, alin. 1 se precizează: 

„Organele de stat cu atribuţii în domeniul 

securităţii naţionale sunt: Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne”33. 

Concluzii
Din analiza mai multor texte ale unor 

documente în care sunt menţionate termeni, 
expresii şi concepte privitoare la termenul de 
securitate şi sistemul de securitate naţională34, am 
constatat următoarele: 

a) acestea sunt utilizate, dar nu sunt defi nite 
(cazul conceptului de securitate naţională defi nit 
ca şi cel de siguranţă naţională); 

b) se creează confuzii ce pot da naştere la 
interpretări (cazul securitate/siguranţă naţională 
sau servicii secrete/servicii de informaţii); 

c) menţionăm în mod expres cazul defi nirii 
conceptului serviciilor de informaţii, pentru care, 
în diverse texte de legi, nu se utilizează expresia 
corectă autorităţi publice autonome/autorităţi 
administrative autonome, ci alte expresii, cum ar 
fi : instituţii şi structuri cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale; organe de stat cu atribuţii în 
domeniul siguranţei naţionale; serviciu organizat 
de stat specializat în domeniul informaţiilor 
privitoare la siguranţa naţională a României, 
parte componentă a sistemului naţional de 
apărare (cazul SRI); organul de stat specializat în 
domeniul informaţiilor externe privind siguranţa 
naţională, apărarea României şi a intereselor sale 
(cazul SIE)35.

Pornind de la exemplul prezentat, al 
termenilor securitate şi siguranţă naţională, dar 
având în vedere şi alte situaţii, şi în vederea 
eliminării confuziilor/greşelilor sau a apariţiei 
altora noi, considerăm că se impun următoarele 
măsuri: 

a) redefi nirea conceptului de securitate 
naţională, precum şi stabilirea unei 
terminologii unitare (standard naţional) 
în şi pentru domeniul securităţii naţionale, 
în prezent circulând mai multe expresii 
(variante), cum ar fi : domeniul apărării, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
domeniul apărării ţării şi al siguranţei 
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naţionale (vezi legea 415/2002); 
domeniul securităţii interne, securităţii 
publice (conform Strategiei de Securitate 
Naţională), în vederea stabilirii raporturilor 
şi competenţelor în acest domeniu;

b) eliminarea unor ambiguităţi şi 
inadvertenţe sesizate în analiza unor 
texte ale unor documente juridice, 
întreprinderea unor demersuri efi ciente 
pentru adoptarea unei terminologii unitare 
în domeniul securităţii naţionale şi luarea 
de măsuri pentru implementarea acesteia 
printr-o coordonare adecvată la nivel 
naţional, în baza unor activităţi specifi ce 
de cercetare ştiinţifi că a doctrinei şi 
teoriei securităţii naţionale, ce pot include 
şi Centre de Studii şi Cercetări pentru 
Securitatea Naţională;

c) realizarea unei estimări realiste privind 
costurile securităţii şi necesarul de 
resurse, care trebuie să devină instrumente 
uzuale în cadrul structurilor economiei 
de piaţă pentru România. Aceste estimări 
vor asigura posibilitatea evaluării corecte 
a costurilor de securitate, în strategiile şi 
politicile de securitate;

d) sistemul de legi al societăţii viitoare 
trebuie să ia în considerare posibilul 
impact al ameninţărilor asimetrice şi 
să-l reglementeze în mod corespunzător 
prin prevenirea şi combaterea acestora, 
prin legile ce vor fi  propuse spre adoptare 
cum ar fi : legea privind activitatea de 
informaţii, contrainformaţii (şi securitate) 
(securitatea naţională), Legea privind 
resursele de securitate, Legea privind 
organizarea şi funcţionarea Comunităţii 
Naţionale de Intelligence/Informaţii în 
România/Sistemului Intelligence-lui 
Naţional, care să cuprindă şi resursele 
informaţionale), Legile de funcţionare 
ale SRI şi SIE, Statutul şi Ghidul carierei 
Ofi ţerului de Intelligence /Informaţii etc. 

În cadrul terminologiei specifi ce domeniului 
„securităţii naţionale”, întâlnim termeni precum: 
securitate naţională, securitate internă, sistemul 
securităţii naţionale36, stare de securitate, risc, 

ameninţare, pericol, agresiune, confl ict, interese 
naţionale, vulnerabilităţi, obiective de securitate, 
mediu de securitate, sistem de securitate, 
defi nite şi/sau utilizate frecvent incorect şi care 
conduc ulterior la utilizarea acestora fără a 
avea corespondenţă/echivalenţă cu standardele 
NATO37 sau ale UE38.

În acest context, facem precizarea că 
„Doctrina naţională a informaţiilor pentru 
securitate” defi neşte pentru prima dată conceptul 
securitate şi componentele sale, între care şi cel 
de siguranţă naţională, considerate la momentul 
aprobării documentului de către CSAT. 

După integrarea României în structurile 
euro-atlantice şi ale UE, unii termeni sau defi niţii 
pot face obiectul unei reevaluări şi completări 
având în vedere anumiţi termeni/defi niţii care 
nu mai au echivalenţă (de utilizare) în planul 
cooperării şi chiar al relaţiilor internaţionale; 
mai mult, consacrarea unor termeni noi necesită 
implementarea lor sau înlocuirea vechilor 
termeni consideraţi echivalenţi - cazul termenului 
„siguranţă naţională” ce trebuie înlocuit de cel 
de „securitate naţională” sau cel de „siguranţă 
internă” care poate fi  înlocuit cu „securitate 
internă” (homeland security), utilizat deja de 
unele state democratice în documente ofi cial39.

În ceea ce priveşte posibilitatea înlocuirii unor 
termeni deja consacraţi, aceasta se poate realiza 
mai întâi prin modifi carea „Doctrinei informaţiilor 
pentru securitate naţională”, aprobată de CSAT, 
după care pot fi  utilizaţi în textele de legi propuse 
spre adoptare sau modifi care.

Menţionăm că unele concepte de bază, 
utilizate în reglementările juridice naţionale, nu 
se mai regăsesc în reglementările euroatlantice, 
ceea ce necesită înfi inţarea unui organism naţional 
şi proceduri de standardizare terminologică. 
Aşa cum, pentru domeniul militar, funcţionează 
Agenţia Militară de Standardizare, iar pentru 
protecţia informaţiilor clasifi cate funcţionează 
Agenţia de Acreditare de Securitate, Agenţia 
de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii 
şi Agenţia pentru Distribuirea Materialului 
Criptografi c, s-ar impune înfi inţarea unei agenţii 
privind standardizarea termenilor din domeniul 
securităţii naţionale sau adăugarea unor noi 
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atribuţii uneia dintre agenţiile specializate 
existente (Agenţia de Acreditare de Securitate, 
Agenţia de Securitate pentru Informatică) în 
vederea introducerii, gestionării şi utilizării 
termenilor standardizaţii din domeniul securităţii 
naţionale40.

În fi nal, menţionăm că trebuie făcut un prim 
pas spre standardizarea termenilor din domeniul 
securităţii. În acest sens, apreciem că o colaborare 
la nivelul autorităţilor din domeniul securităţii 
naţionale cu instituţii din mediul academic ar fi  un 
nou pas înainte pentru elaborarea unor Standarde 
Naţionale de Securitate.

Ca şi concluzii fi nale, considerăm că 
securitatea, care este un concept relaţional, are 
o determinare obiectivă, impusă de realităţile 
sociale, economice, politice, ce presupune o 

ajustare permanentă a unui set de parametri interni 
la condiţiile mediului internaţional, şi necesită o 
analiză pertinentă în vederea defi nirii şi utilizării 
sale corecte, un rol important revenind în acest 
sens Centrelor de studii şi cercetări din domeniul 
securităţii.

Prin reformarea structurilor cu atribuţii 
informative înţelegem adaptarea anticipativă a 
acestora la provocările mediului de securitate, iar 
implementarea unei reforme, oricât de radicală 
ar fi  aceasta, are un timp de latenţă/întârziere 
care duce în mod inevitabil la diminuarea 
performanţelor organizaţionale. Din această 
perspectivă, menţinerea capacităţii operative a 
acestor organizaţii vitale, cel puţin la parametrii 
actuali, trebuie să fi e obiectivul prioritar al 
oricărei reforme realiste41.

1 Strategia de Apărare Naţională a României, Bucureşti, 2017, disponibil online la adresa  http://www.presidency.ro/fi les/
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larg: Allen Welsh Dulles, The Craft of Intelligence: America’s Legendary Spy Master on the Fundamentals of Intelligence 
Gathering for a Free World, Guilford, Conn: The Lyons Press, 2006.
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Abstract
As the concept of the battlefi eld is continuously shifting and the focus changes towards the dominance 

of the informational environment, the role of information and information systems becomes more prominent. 
Considering the increasing proportion of the communications and information technology is becoming 
wireless, electronic warfare (EW) may fi nd new purposes and targets. 

In the last few years, EW has become a topic of much debate in the defense industry. Excepting 
Russian Federation, most of the major military powers for the last 20 years left aside EW. But now, with the 
impending need to deal with peer and near-peer adversaries and the must-have capability to enter anti-access/
area denial (A2AD) environments, EW has become a critical requirement and so a primary and compulsory 
aspect of modern war.

This paper will discuss electronic warfare as a primary functional area of modern battlefi eld, and its 
relationship with hybrid warfare and information infrastructure warfare. The current trend of confl ict will be 
analyzed, particularly regarding the use of EW technology, and from this, possibilities for future technological 
trends in confl ict will be established. 

Keywords: electronic warfare, modern war, capability development trends, anti-access/area denial 
environment, electromagnetic environment.

RĂZBOIUL ELECTRONIC,
INSTRUMENT DE CONTROL AL 
CÂMPULUI DE LUPTĂ MODERN

Petru-Cătălin TOPLICEANU*

*Autorul este analist junior în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Războiul electronic (Electronic warfare – 
EW) poate fi  defi nit ca împiedicarea1 inamicului 
să utilizeze spectrul electromagnetic concomitent 
cu obţinerea oportunităţii de a-l folosi în 
benefi ciul forţelor proprii2. 

Capabilităţile de război electronic 
au fost dezvoltate, pentru prima dată, în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial de 
către Marea Britanie pentru a se apăra împotriva 
bombardierelor Axei, dar şi pentru a-şi proteja 
propria fl otă de sistemele de supraveghere ale 
inamicului. Crizele în care războiul electronic a 
fost pilonul central al comunicării şi al interzicerii 
acţiunilor inamice sunt: Coreea, Vietnam, 
războiul arabo-israelian, confl ictele din Balcani, 

operaţiunile „Desert Storm” şi „Enduring 
Freedom”, Afganistan şi Ucraina3.

În ultima perioadă, operaţiile militare se 
desfăşoară într-un mediu informaţional care 
este puternic infl uenţat de utilizarea spectrului 
electromagnetic, denumit de specialişti mediu 
electromagnetic. Pe acest fond, tehnica militară4 
este tot mai frecvent dotată cu funcţii operaţionale 
bazate pe reţea, care, la rândul lor, necesită 
capabilităţi dezvoltate de procesare5. Realizarea 
acestor capabilităţi vizează, în principal, integrarea 
de echipamente electronice în sistemele C4ISR 
(comandă, control, comunicaţii, calculatoare, 
informaţii, supraveghere şi cercetare). 
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Războiul electronic (EW) – domeniu 
distinct al operaţiilor militare

Din punct de vedere al războiul modern, 
tehnologiile de EW şi război cibernetic nu sunt 
doar elemente de sprijin al operaţiilor militare, 
ci sunt domenii independente, care, împreună cu 
acţiunile de culegere, prelucrare şi transmitere a 
informaţiilor, reprezintă instrumente operaţionale 
destinate să asigure succesul într-un confl ict. 
Conform acestui concept, stoparea utilizării de 
către inamic a acestor capabilităţi este o condiţie 
vitală pentru obţinerea supremaţiei în contextul 
unui războiul modern înalt tehnologizat6. 

Deşi EW este considerat un pilon separat de 
războiului informaţional, mai mulţi specialişti 
apreciază că reprezintă acelaşi concept7. Totuşi, 
domeniile războiului informaţional presupun 
desfăşurarea unor misiuni care nu au la bază 
capabilităţi electronice, precum operaţiile 
psihologice care pot fi  efectuate prin intermediul 
unor broşuri sau ziare8. Similar, misiunile 
tradiţionale din zona EW nu pot fi  efectuate în 
spaţiul cibernetic. Ca urmare, integrarea EW 
cu războiul bazat pe reţea nu defi neşte războiul 
cibernetic, precum sugerează unii specialişti9.

Necesitatea ca forţele militare să aibă acces 
liber la mediul electromagnetic generează atât 
oportunităţi, cât şi vulnerabilităţi în utilizarea 
EW pentru a sprijini operaţiile desfăşurate de 
forţele proprii şi pentru a împiedica utilizarea 
efi cientă de către inamic a acestuia. Astfel, EW 
poate fi  un element al războiului informaţional 
în cadrul operaţiilor de informare derulate pe 
câmpul de luptă, precum şi un instrument de 
contrainformaţii prin protecţia frecvenţelor radio 
sau radar şi a forţelor proprii împotriva razelor 
infraroşii şi a ultravioletelor. 

Componente ale războiului electronic
Contramăsurile electronice (Electronic 

Counter Measures – ECM) sau atacul electronic 
reprezintă partea activă a EW, destinată 
să perturbe sistemele de supraveghere ale 
inamicului, prin comunicaţii radar sau radio, şi 
să contracareze tehnica inamicului care foloseşte 
sisteme electromagnetice cu infraroşu sau laser 
pentru ghidare sau ochire10. 

Contramăsurile prin bruiaj sunt utilizate 
frecvent în spaţiul terestru, în special prin sisteme 
detaşabile care pot fi  operate de la distanţă. 
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Acestea pot fi  utilizate în anumite operaţii militare 
în cadrul cărora echipamentele detaşabile sunt 
amplasate cu uşurinţă de aeronave, piese de artilerie 
sau avioane fără pilot11. O altă metodă ECM 
implică utilizarea unor elemente de tip „momeală”, 
constând în materiale metalice de mici dimensiuni, 
în cazul unor ameninţări electromagnetice, sau 
a semnalelor luminoase, pentru combaterea 
dispozitivelor cu infraroşu. Materialele nu au 
suferit modifi cări majore în ultima perioadă, doar 
metoda de dispersie variază în funcţie de tipul 
platformei. În cazul contramăsurilor cu semnale 
luminoase, cartuşele sunt evacuate din dozatoare 
care au rolul dublu de a transporta atât momeala, 
cât şi rachetele de semnalizare.

Atacurile electronice ofensive cuprind: 
bruierea radarelor inamice sau a sistemelor 
de comandă şi control electronice, utilizarea 
rachetelor antiradiaţii pentru a neutraliza apărarea 
aeriană inamică, utilizarea tehnicilor de inducere 
în eroare electronice pentru a dezactiva sistemele 
C4ISR sau utilizarea armelor cu energie dirijată 
pentru neutralizarea tehnicii militare.

Acţiunile de sprijin electronic (Electronic 
Warfare Support - ES) presupun detectarea, 
interceptarea, identifi carea şi localizarea surselor 
de energie electromagnetică radiante în scopul 
recunoaşterii unei ameninţări şi au un rol major în 
direcţionarea, planifi carea şi desfăşurarea operaţiilor 
viitoare. Cele mai importante componente12 ale 
ES sunt Electronic Intelligence (ELINT13) şi 
Communications Intelligence (COMINT14). 

Programul software pe care se bazează 
funcţiile de analiză ELINT este introdus 
înaintea iniţierii misiunilor şi efectuează 
analizele necesare asupra semnalelor multiple. 

De obicei, procesorul media memorează 
parametrii a cel puţin 2000 de sisteme radar şi 
poate fi  reprogramat de către operator pentru a 
stoca semnalele neidentifi cate în scopul unor 
prelucrări şi analize ulterioare15. Prelucrarea 
constă în sortarea impulsurilor de radar 
recepţionate, segregarea trenurilor de impulsuri 
şi identifi carea emiţătoarelor. 

Contra-contramăsurile electronice (Electronic 
Counter Countermeasures – ECCM) sau 
protecţia16 electronică este metoda de combatere 
a sistemelor ECM ale inamicului prin creşterea 
rezistenţei echipamentului propriu sau prin 
utilizarea unor tehnici de anulare a bruiajului sau 
a momelilor. Cea mai utilizată metodă împotriva 
sistemelor de bruiaj este saltul de frecvenţă, 
prin care transmisiile se modifi că pe o bandă de 
frecvenţă mare, într-un mod aleatoriu. Acest lucru 
înseamnă că trebuie urmărit semnalul aleatoriu 
sau trebuie amplifi cată puterea aparatului de 
bruiaj pe întreaga bandă de frecvenţă, situaţie în 
care se pierde frecvenţa specifi că. O altă metodă 
constă în utilizarea tehnicilor „stealth”17 pentru 
a evita sistemele de detectare prin infraroşu, 
radar sau interceptarea emisiilor aeronavelor18. 
Ca urmare, au fost proiectate o serie de rachete 
antiradiaţii care funcţionează pasiv astfel încât 
să nu poată fi  preluate de către sistemele ESM 
şi să poată bloca lobii secundari ai emisiei radar. 
Principalele contramăsuri împotriva acestui tip 
de rachete sunt lobii secundari mici, salturile de 
frecvenţă şi utilizarea unor emiţătoare momeală, 
poziţionate sufi cient de aproape de radarul care 
efectuează supravegherea pentru a atrage racheta, 
dar nu atât de aproape încât să pună în pericol 
sistemul principal.
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Tendinţe în confl ictele recente
Elemente de război electronic utilizate 

în confl ictul sirian. În contextul declanşării 
fenomenului denumit „Primăvara Arabă”, statele 
Alianţei au utilizat elemente19 de război electronic 
pentru a obţine intelligence referitor la desfăşurarea 
ostilităţilor,  vizându-se atât comunicaţiile, cât 
şi culegerea de informaţii de nivel tactic pentru 
lovirea ţintelor din zonele operaţionale ale 
luptătorilor DAESH. De asemenea, echipamentele 
Alianţei sunt capabile să monitorizeze activitatea 
de la bazele militare ruse din Siria, inclusiv 
muniţia folosită şi locaţiile lovite în atacurile 
aeriene derulate de F.Rusă împotriva grupurilor 
rebele. Pentru a evita monitorizarea acţiunilor de 
către Alianţă, forţele ruseşti au creat o zonă de 
interdicţie aeriană A2/AD deasupra părţii vestice 
a Siriei, la ţărmul Mediteranei20. De cealaltă parte, 
F.Rusă a desfăşurat, la rândul ei, sisteme de suport 
electronic, precum aeronava de supraveghere 
Il-20 Coot, prevăzută cu capabilităţi care vizează 
spectrul vizibil, infraroşu sau laser şi mijloacele 
opto-electronice de supraveghere aeriană şi 
satelitară (IMINT) ale Alianţei21, precum şi un 
comandament automatizat C4ISR care îi conferă 

o supremaţie relativă în războiul electronic purtat 
împotriva sistemelor de recunoaştere terestre, 
aeriene şi satelitare ale NATO. Sistemele pot 
monitoriza întreaga fl otă de avioane care acţionează 
în spaţiul aerian sirian, inclusiv sistemele de 
supraveghere22, putând fi  programate să angajeze 
pe rând ţintele având ca obiectiv împiedicarea 
acestora din efectuarea supravegherii şi colectarea 
de informaţii. De asemenea, a fost integrat pe 
toate avioanele de atac sistemul Khibiny23 (testat 
înaintea intervenţiei din Siria)24. 

Elemente de război electronic utilizate în 
confl ictul din Ucraina. La nivel operaţional, în 
confl ictul cu Ucraina, F. Rusă a vizat obţinerea 
unei victorii rapide prin utilizarea războiului 
hibrid. Prima etapă din strategie a constat 
în utilizarea capabilităţilor EW şi de război 
cibernetic pentru a pregăti câmpul de luptă pentru 
operaţiile ofensive, prin paralizarea structurilor 
de comandă şi de sprijin. Concret, abilităţile 
inamicului de a observa, asculta şi comunica au 
fost perturbate sau eliminate, aducându-l practic 
în imposibilitatea de a executa trageri de ripostă 
sau de a desfăşura operaţii militare terestre25. Mai 
mult, au fost executat trageri în adâncime pentru 
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a distruge rapid căile de acces şi şi-au consolidat 
victoria prin dislocarea de trupe terestre 
mecanizate26. De asemenea, prin intermediul unor 
operaţii de informare, coordonate cu precizie, au 
realizat conexiunea dintre componentele atacului 
într-o abordare ofensivă extrem de efi cientă.

Concluzii
Putem afi rma că acţiunile specifi ce de EW 

reprezintă, în prezent, elementele cheie ale 
spaţiului de luptă modern pentru asigurarea 
protecţiei forţelor proprii, stoparea acţiunilor 
întreprinse pentru obţinerea de informaţii şi 
interceptarea şi bruiajul căilor de comunicaţii 
şi a fl uxurilor de date.  În această idee, pentru 
a-şi menţine superioritatea în acest domeniu, 
SUA au iniţiat, în ultima perioadă, proiecte care 
să-i furnizeze capabilităţi de război electronic 
performante (ex: proiectul VICTORY27, care 
vizează integrarea capabilităţilor C4ISR şi EW 
pe o platformă terestră, sau dotarea elicopterelor 
navale Sikorsky MH-60R/MH-60S Seahawk cu 
echipamente ECCM pentru asigurarea protecţiei 
navelor împotriva bruiajului şi a rachetelor 
navă-navă dirijate). De asemenea, SUA vizează 
dezvoltarea programului de Război electronic 
multifuncţional (MFEW)28, proiectat ca o 
capabilitate de atac electronic pentru realizarea 
bruiajului telefoanelor mobile, sateliţilor şi, 
inclusiv, a semnalului GPS. Acesta va avea la 
bază tehnologia electronică utilizată pentru 
culegerea de semnale în scop informativ şi 
pentru protejarea vehiculelor şi a personalului 
împotriva dispozitivelor IED controlate prin 
unde radio29.  
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16 Protecţia este foarte importantă pentru a nu permite adversarului accesul în sistem.
17 De exemplu: proiectarea corpului aeronavei proprii fără colţuri ascuţite şi suprafeţe plane care să acţioneze ca refl ectoare 
radar, utilizarea unui material absorbant care diminuează cantitatea de energie refl ectată în radar sau acoperirea unor părţi 
importante ale fuzelajului cu un material absorbant pentru a îngreuna detectarea.
18 Radar tutorial, online: http://www.radartutorial.eu/16.eccm/ja08.en.html, accesat în 01.02.2017.
19 Ex: satelitul de supraveghere la joasă înălţime Lacrosse, avioanele fără pilot din clasa Reaper şi avioanele de cercetare 
Airborne Warning and Control System (AWACS) Boeing E3 Sentry, Boeing RC135 V/W Rivet Joint şi Sentinel R1.
20 “Russia using EW in Syria”, online  http://www.ibtimes.co.uk/russia-using-electronic-warfare-cloak-its-actions-syria-isis-
nato-1523328, accesat în 01.02.2017. Potrivit sursei consultate, au fost utilizat sisteme de contramăsuri electronice mobile 
de bruiaj de tip Krasukha-4 care creează fl uxuri continue asupra frecvenţelor de bază ale radarelor şi asupra altor surse care 
lucrează cu frecvenţe radio. Contramăsurile au efecte asupra radarelor de supraveghere din dotarea sateliţilor americani 
de supraveghere situaţi la altitudine joasă (Low-Earth Orbit) din clasa Onyx, asupra radarelor avioanelor AWACS şi E-8C 
şi a sistemelor din dotarea avioanele fără pilot RQ-4, Global Hawk, MQ-1 Predator şi MQ-9 Reaper. Raza de acţiune a 
sistemului este între 150 şi 300 de km împotriva echipamentelor radar aeropurtate şi rachetelor ghidate prin radar. O versiune 
tactică a Krasukha-4 este sistemul Richag-AV care este integrat pe mai multe tipuri de tehnică militară (mijloace terestre, 
avioane, elicoptere, nave şi submarine), făcând parte, de asemenea, şi  din dotarea elicopterelor Mi8-MTPR1 dislocate în 
Siria. Aceasta foloseşte un sistem multi-antenă, realizat în tehnologie DRFM, perfecţionat în neutralizarea radioelectronică 
cu memorie digitală pe frecvenţe radio, fi ind capabil să reţină şi să returneze semnalul emis de radar, perturbând astfel 
activitatea acestuia. Sistemul Richag-AV este utilizat şi pentru culegerea de informaţii despre sistemele radar adverse, fi ind 
dotat cu o bază de date cu ajutorul căreia recunoaşte/poziţionează pe hartă radarul/instalaţia/platforma.
21 “Russia has deployed IL-20 to Syria”, online: https://theaviationist.com/2015/09/25/il-20-deployed-to-syria, accesat în 
05.02.2017.
22 Ex: sateliţii Lacrosse şi aeronavele AWACS (care operează în banda S), sateliţii Sentinel şi echipamentele similare (care 
utilizează banda X) şi dronele din clasa Reaper (care operează în banda J).
23 Amplasarea unor containere cu componente electronice care transformă aeronava într-o capabilitate de luptă formidabilă, 
difi cil de detectat, şi care poate dezactiva inclusiv sistemele de management al luptei ale navelor militare. 
24 “Aggressive intereactions russian jets”, online: https://www.rt.com/news/339507-aggressive-interactions-russian-jets/, 
accesat în data de 06.02.2017. Potrivit sursei citate, capabilităţile Khibiny amplasate pe avionul de vânătoare Su-24 a 
reuşit dezactivarea sistemului Aegis al Dsg USS Donald Cook, afl at în misiune de patrulare în M.Neagră.
25 J.Gould, „Electronic Warfare: What the US Army Can Learn from Ukraine“, 2015, online: http://www.defensenews.com/
story/defense/policy-budget/warfare/2015/08/02/us-army-ukraine-russia-electronic-warfare/30913397/, accesat în 04.02.2017.
26 TRADOC G-2 ACE, Threats Integration, Threat Tactics Report Compendium: ISIL, North Korea, Russia, and China, 
Fort Leavenworth, K.S, 2015, p. 139.
27 Vehicle Integration for C4ISR/EW Interoperability.
28 „RFI for Multifunction Electronic Warfare“, online: http://intelligencecommunitynews.com/army-posts-rfi -for-multi-
function-electronic-warfare-mfew-airborne-payload/, accesat în 05.02.2017.
29 „Russias surging EW capabilities“, online: http://thediplomat.com/2016/04/russias-surging-electronic-warfare-capabilities/, 
accesat în 05.02.2017.
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Abstract
For over two and a half decades the Republic of Moldova is facing an internal confl ict, „frozen” due 

to Russia’s geostrategic interest in maintaining control over a large portion of the former Soviet Union. This 
situation was and is possible through preparation the decisive help of the Soviet, later Russian, politico-military 
structure (since 1989-1990), the secession of the Moldavian territory left of the Dniester river, Transnistria. 
The study is meant to present the military capabilities of the two belligerent sides during the „military phase” 
of the moldavian-transnistrian confl ict (March-July 1992), as well as the decisions that lead to the Agreement 
signed in the summer of 1992.

Keywords: war, capabilities, sovereignty, integrity, Republic of Moldova, confl ict, Transnistria, 
National Police, National Army.
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Republica Moldova şi ,,Republica 
Moldovenească Nistreană” – începuturile 
confl ictului separatist (1990 - 1991)

Republica Moldova, cu o suprafaţă totală 
de 33.843 km², este unul dintre statele ,,tinere” 
ale Europei, având o istorie a statalităţii de 
numai două decenii şi jumătate. Potrivit datelor 

recensământului din anul 2004 (primul realizat în 
statul moldovenesc şi singurul care cuprinde date 
complete despre populaţia întregului teritoriu), 
R.Moldova avea, fără Transnistria, o populaţie de 
3,388 milioane de locuitori. Cei mai mulţi dintre 
aceştia, 76,1%, se declarau moldoveni (cu 6,2% 
mai mult decât în 1989, când a avut loc ultimul 
recensământ din Uniunea Sovietică). Ucrainenii 
sunt minoritatea cea mai numeroasă şi reprezintă 
8,4% din totalul populaţiei, cu 3% mai puţin decât 
în 1989. De asemenea, scăzuse şi numărul ruşilor, 
cu 4%, reprezentând 5,8% din totalul populaţiei. 
Numărul găgăuzilor a crescut cu jumătate de 
procent, la 4,4%, iar al bulgarilor rămânând 
aproximativ acelaşi - 1,9%1. La începutul anului 
2017, populaţia Republicii Moldova este cifrată 
la 3,551 milioane de persoane2, fără regiunea 
separatistă Transnistria. În ceea ce priveşte aşa-
numita Republică Moldovenească Nistreană 
(Transnistria), aceasta are o suprafaţă de 4.163 
km² şi populaţie estimată, în 2013, la 513.400 
locuitori, un regres vizibil faţă de recensământul 
din 2004, când erau înregistraţi 555.500. 
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Dezintegrarea Uniunii Sovietice, în 1991, 
a făcut posibilă proclamarea independenţei 
R.Moldova, la 27 august, acelaşi an. Lipsa 
tradiţiei politice de statalitate, criza de identitate şi 
divizarea populaţiei încă înainte de consolidarea 
noii entităţi, precum şi inexistenţa unei viziuni 
comune asupra politicii interne şi externe, au 
constituit o bază şubredă pentru tânăra naţiune. 
Noul stat era foarte sensibil la orice atentat la 
atributele suverane ale puterii centrale, venite din 
interior şi exterior şi întruchipate, în mare parte, 
în fenomenul separatismului; acesta a marcat 
istoria recentă, începând din perioada activării 
luptei forţelor naţionale şi democratice din 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
(RSSM) pentru independenţă faţă de URSS. 
În prealabil, la 23 mai 1991, Sovietul Suprem 
al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea cu 
privire la schimbarea denumirii RSS Moldova în 
Republica Moldova.

„Republica Moldovenească Nistreană” 
(RMN) este rezultatul mişcării separatiste din 
regiunea de est (teritoriul de pe malul stâng al 
Nistrului) a Republicii Moldova, mişcare ce a 
luat naştere ca formă de protest faţă de procesul 
de emancipare a RSSM, de la sfârşitul anilor ’80, 
şi care se preconiza să ducă la separarea ulterioară 
de Uniunea Sovietică. Liderii separatişti se 
pronunţau pentru păstrarea URSS şi intrarea 
Transnistriei în componenţa Uniunii reformate, 
ca membru autonom sau independent de RSSM. 
Exprimând interesele centrului unional şi a 
forţelor conservatoare, mişcarea de la Tiraspol 
a reuşit să se „autodetermine” concomitent cu 
cea de la Chişinău, prin aceasta demonstrându-
se scopul real al „independenţei” Transnistriei -
oprirea secesiunii Moldovei de Uniunea Sovietică. 

Astfel, la 2 septembrie 1990, a fost proclamată 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
Transnistreană (RSSMT) în componenţa URSS 
(după ce fusese proclamată şi RSS Găgăuză în 
componenţa Uniunii Sovietice, la 19 august 
1990), iar la 25 noiembrie 1990 a fost ales „prin 
vot universal, Sovietul Suprem al RSSMT”. 
Drept moment important pentru consolidarea 
statalităţii RMN este considerată ziua de 
1 decembrie 1991, când „populaţia Transnistriei 

şi-a ales preşedintele şi s-a pronunţat în cadrul 
unui referendum pentru existenţa statului 
transnistrean independent” în proporţie de 98% 
din cei aproape 80% de participanţi la scrutin, 
conform datelor „ofi ciale” tiraspolene3. 

La 25 august 1991, „Republica 
Moldovenească Nistreană” îşi proclamă 
independenţa, eveniment care trebuia să saboteze 
proclamarea independenţei depline a R. Moldova, 
stabilită pentru data de 27 august.

Separatiştii au încercat să demonstreze 
existenţa unui drept obiectiv pentru crearea în 
Transnistria a unei republici suverane, invocând 
specifi cul etnic şi istoric al regiunii care ar 
reprezenta pământ rusesc strămoşesc, ce nu a 
fost niciodată în componenţa unui stat românesc. 
Componenţa etnică şi dominaţia politică asupra 
Transnistriei, până în perioada contemporană, nu 
pot fi  apreciate univoc în baza surselor existente, 
chestiunea rămânând extrem de politizată. 

Drept argumente pentru a susţine necesitatea 
obţinerii independenţei, liderii mişcării 
separatiste au prezentat specifi cul etnic al 
populaţiei transnistrene, care ar constitui un popor 
transnistrean ce are dreptul la autodeterminare, şi 
politica de discriminare a puterii de la Chişinău 
faţă de minoritatea rusă. 

Totuşi, realitatea este diferită: la 
recensământul unional din 1989 (cu un an înainte 
de proclamarea RSSMT), nimeni în Transnistria 
nu s-a autodefi nit în calitate de „transnistrean”; 
din contră, 40% din populaţia regiunii s-a 
considerat ca fi ind „moldoveană”4. Însă, este 
adevărat şi faptul că moldovenii transnistreni 
se deosebeau de cei basarabeni printr-un nivel 
mai avansat de rusifi care, de aici şi respingerea 
manifestărilor pro-române şi unioniste ce aveau 
loc la Chişinău, văzute ca un pericol serios 
pentru poziţia privilegiată în societate a ruşilor şi 
rusofi lilor, în general. Totodată, politica ofi cială 
în RSSM faţă de minorităţile etnice se deosebea 
printr-un grad sporit de toleranţă în comparaţie 
cu situaţia din alte republici sovietice. 

De asemenea, Declaraţia de Independenţă a 
R. Moldova, prin care au fost declarate nule Pactul 
Ribbentrop-Molotov (23 august 1939) şi actul 
din 28 iunie 1940 (ocuparea Basarabiei de către 
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Uniunea Sovietică), nu constituie un argument 
juridic pentru mişcarea separatistă, Chişinăul 
fi ind succesorul RSSM, incluzând şi regiunea 
transnistreană. Practic, crearea Republicii 
Moldoveneşti Nistrene a fost un act ilegal, atât 
din punct de vedere juridic, cât şi din considerente 
istorice şi etnice, regiunea transnistreană neavând 
drept la autodeterminare. La 17 septembrie 2006, 
autorităţile separatiste au organizat un referendum 
privind viitorul statut al Transnistriei, o majoritate 
largă sprijinind independenţa faţă de Moldova şi 
aderarea la Federaţia Rusă. Rezultatele acestui 
referendum nu au fost, însă, recunoscute de 
comunitatea internaţională.

Desfăşurarea ,,fazei militare” (martie –
iulie 1992) a confl ictului moldoveano – 
transnistrean

Evenimentele din 1990-1991 au reprezentat 
începutul confruntărilor dintre Chişinău şi 
Tiraspol, pe de-o parte, şi Chişinău şi Moscova, 
pe de altă parte. Criza care a urmat a fost tipică 
pentru ceea ce a ajuns să însemne un „confl ict 
îngheţat”: escaladare militară, intervenţie externă, 
încetarea focului sub auspiciile trupelor de 
menţinere a păcii (ruseşti), ulterior mini-crize 
provocate periodic între cele două entităţi 
de către puterea regională direct interesată 
în perpetuarea incertitudinii (Federaţia 
Rusă). Confl ictul militar nu a avut amploarea 
altora din spaţiul ex-sovietic (disproporţia 
de forţe între combatanţi fi ind prea mare), 
acţiunile ofensive/defensive desfăşurându-se
 în perioada martie - iulie 1992. 

Luarea cu asalt a sediului poliţiei din Dubăsari 
de către forţele paramilitare, la 2 martie 1992, 
este considerat, ofi cial, momentul declanşării 
confl ictului armat transnistrean, preşedintele 
moldovean Mircea Snegur autorizând intervenţia 
militară pe malul estic al Nistrului. De altfel, 
hărţuirea autorităţilor legale de către unităţile 
combatante ale separatiştilor s-a accentuat doar în 
momentul în care Tiraspolul a considerat că este 
pregătit pentru a forţa lucrurile. Era rezultatul a 
doi ani de pregătiri intense, constanta pe care o 
remarcăm pe toată durata de desfăşurare a crizei 
fi ind Armata a 14-a a Federaţiei Ruse, care a 

avut rolul de a infl uenţa situaţia operativă în 
concordanţă cu obiectivele Moscovei. 

După asaltul de la Dubăsari, organele 
administraţiei locale şi poliţiştii se retrag la 
Cocieri, care devine unul din centrele de rezistenţă 
moldovenească pe malul stâng al Nistrului. Între 
timp, trupele transnistrene blochează podurile peste 
Nistru, instalând posturi de control şi blindate.

Pe 3 martie 1992, gardiştii şi cazacii atacă 
satul Cocieri, dar sunt respinşi. Seara, în Cocieri 
ajung întăririle trimise de la Chişinău - o unitate 
a poliţiei cu destinaţie specială care trece Nistrul 
pe gheaţă. La Tighina (Bender), administraţia 
transnistreană blochează căile de acces dinspre 
Chişinău şi întrerupe emisia televiziunii naţionale 
a Republicii Moldova în oraş5. În ziua următoare 
este atacat satul Coşniţa, o altă localitate 
din stânga Nistrului care refuză să treacă în 
subordinea administraţiei de la Tiraspol. Au loc 
schimburi de focuri între gardişti şi cazaci şi 
cei 15 poliţişti afl aţi în sat la acel moment, zilele 
următoare fi ind luate cu asalt şi alte posturi ale 
poliţiei moldoveneşti. 

O primă încercare de încetare a focului 
are loc la 19 martie, când Parlamentul de la 
Chişinău propune Tiraspolului un compromis, 
constând într-un proiect de acordare a statutului 
de zonă economică liberă pentru Transnistria 
şi într-o modifi care a legii privind organizarea 
teritorială. O zi mai târziu, la reuniunea OSCE de 
la Helsinki, este creat un mecanism cvadripartit 
de reglementare a confl ictului transnistrean din 
care fac parte Republica Moldova, România, 
Rusia şi Ucraina (România va ieşi ulterior din 
acest mecanism), astfel că la 24 martie 1992 se 
semnează un prim acord de încetare a focului şi 
are loc schimbul de prizonieri.

Dar ostilităţile sunt reluate începând cu 1 aprilie, 
poliţia moldovenească încercând să instituie 
controlul asupra oraşului Tighina. În aceeaşi zi, 
preşedintele Boris Elţin semnează decretul în baza 
căruia unităţile Armatei a 14-a de pe teritoriul
Republicii Moldova erau declarate parte componentă 
a forţelor armate ruse, sub noua denumire de „Grup 
Operativ al Forţelor Ruse (OGRV – „Оперативная 
Группа Российских Войск”) în regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova”6. 
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Implicarea Moscovei devine ofi cială, de facto, 
la 5 aprilie 1992, odată cu sosirea la Tiraspol a 
vicepreşedintelui rus A. Ruţkoi, ce se pronunţă 
deschis pentru „suveranitatea şi independenţa 
poporului transnistrean”. Trupele ruse se implică 
activ în ostilităţi, comandantul Armatei a 14-a,
generalul Netkaciov înaintând un ultimatum 
preşedintelui Mircea Snegur şi cerând ca forţele 
moldoveneşti să se retragă la 15 km de Tighina. 
Pe 5 aprilie, în acest oraş intră 20 de blindate ale 
armatei ruse, având arborate drapelul Federaţiei 
Ruse.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Valeriu 
Muravschi, preşedintele Sovietului Suprem de 
la Tiraspol, Grigori Marakuţa, şi comandantul 
Armatei a 14-a semnează, la Chişinău, un nou 
Acord de încetare a focului. Departamentul 
de Stat al SUA difuzează o declaraţie în care 
se pronunţă împotriva unei intervenţii militare 
externe, apreciind ca fi ind admirabilă puterea 
de reţinere a guvernului moldovean, în faţa 
atâtor provocări. De asemenea, Washingtonul 
cerea insistent forţelor transnistrene să continue 
negocierile cu Republica Moldova; acordul este 
încălcat de forţele de la Tiraspol7.

Tot în aprilie 1992 continuă tratativele în 
cadrul mecanismului cvadripartit - Republica 

Moldova, România, Rusia şi Ucraina - la nivel 
de miniştri de externe. Se semnează protocolul 
grupului de lucru pentru stabilizarea situaţiei în 
Tighina, care prevede dezarmarea formaţiunilor 
paramilitare, repatrierea mercenarilor, deminarea 
zonei, asigurarea ordinii de către poliţia moldo-
venească şi miliţia separatistă. Pe 17 aprilie,
la Chişinău are loc o nouă reuniune cvadripartită 
la care se adoptă statutul Comisiei mixte pentru 
controlul respectării încetării focului, stabilindu-se
un număr de 400 de observatori care să 
supravegheze linia cu o lungime de 262 km ce 
separa poliţia moldovenească de forţele rebele. 

În prima jumătate a lunii mai 1992, au loc 
mai multe atacuri asupra posturilor de poliţie 
moldoveneşti de la Cocieri, Coşniţa, Gura 
Bâcului, Drăgălina, Dubăsari-Pod, Roghi. Pe 
19 mai, criza se amplifi că în urma unui ordin 
al ministrului rus al Apărării, Pavel Graciov, 
care cerea comandamentului Armatei a 14-a să 
fi e gata de luptă. Trupele ruse părăsesc unităţile 
de dislocare şi ocupă poziţii alături de gardiştii 
transnistrenei, susţinându-i logistic direct. 
Confruntările militare alternează cu perioade 
de acalmie până la jumătatea lunii iunie, când 
separatiştii reîncep luptele la Tighina, Cocieri, 
Coşniţa, Corjova, Dubăsari, Doroţcaia, Pohrebea. 
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Tot în iunie, la Tiraspol sunt arestaţi membrii 
grupului Ilaşcu şi condamnaţi la moarte, iar 
ulterior la termene lungi de detenţie8.

Epicentrul războiului devine regiunea 
Tighina şi, în principal, oraşul, un important 
centru industrial. Pe 19 iunie are loc un atac 
al gardiştilor şi cazacilor transnistreni asupra 
poliţiei moldoveneşti din Tighina; poliţiştii 
reuşesc să se menţină pe poziţii, iar noaptea le vin 
în ajutor alte detaşamente de poliţişti şi voluntari 
de la Varniţa. În dimineaţa de 20 iunie, oraşul se 
afl a în cea mai mare parte sub controlul trupelor 
moldovene. Tancuri ale Armatei a 14-a încearcă 
să forţeze podul dinspre Tiraspol spre Tighina, 
dar sunt oprite de forţele moldovene.

Aici au loc cele mai sângeroase lupte de pe 
întreaga durată a războiului de pe Nistru. Timp 
de două zile, 20 şi 21 iunie, asupra Tighinei 
se trage cu armament greu; concomitent sunt 
atacate localităţile Dubăsari, Cocieri, Doroţcaia, 
Coşniţa9. În fi nal, trupele ruse şi cele transnistrene 
reuşesc să forţeze podul şi să intre în oraş, care, şi 
în prezent, se afl ă sub administraţie separatistă10. 

După numirea, la 28 iunie 1992, în 
funcţia de comandant al OGRV a generalului 
Alexander Lebed, confruntarea dintre cele 
două părţi se intensifi că, acesta nemaiţinând 
seama de „neutralitatea armată”, declarată de 
către Moscova. Astfel, în noaptea de 2 spre 
3 iulie 1992, poziţiile moldoveneşti devin ţinta 
artileriei ruse, care acţionează fără vreo reţinere. 
Evenimentele evoluau clar în defavoarea 
Chişinăului, disproporţia de forţe fi ind prea mare 
pentru ca autorităţile legale să poată spera într-un 
deznodământ favorabil. 

Compromisul era singura decizie raţională 
pentru a nu se pierde controlul şi asupra restului 
teritoriului Moldovei, astfel că, la 21 iulie 1992, 
la Moscova a fost semnat Acordul cu privire la 
principiile reglementării paşnice a confl ictului 
armat în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova, de către preşedinţii R. Moldova şi 
F. Ruse, Mircea Snegur, respectiv Boris Elţin11. 
Principalele prevederi ale documentului se 
refereau la: încetarea focului şi a tuturor 
acţiunilor militare; retragerea efectivelor militare 
şi a unităţilor militare, tehnicii şi armamentului 

din zona acţiunilor militare; crearea Zonei de 
securitate şi stabilirea măsurilor specifi ce privind 
regimul oraşului Bender, ca loc de amplasare a 
Comisiei Unifi cate de Control. 

Deşi principalul obiectiv al Acordului – 
încetarea confruntărilor armate a fost atins, 
celelalte două funcţii esenţiale ale documentului, 
respectiv crearea Zonei de securitate şi eliminarea 
tuturor obstacolelor în calea liberei circulaţii a 
mărfurilor, serviciilor şi persoanelor, nu au fost 
îndeplinite12. Acordul nu a creat terenul propice 
unor negocieri ulterioare favorabile reglementării 
problemei transnistrene, ci, mai degrabă, „a 
îngheţat” confl ictul pe termen nedefi nit.

În ceea ce priveşte pierderile înregistrate de 
cele două părţi, acestea nu sunt foarte precise. Ca 
urmare a ostilităţilor din 1991-1992, au decedat, 
conform ofi cialilor RMN, 812 transnistreni, 
inclusiv 310 civili; numărul răniţilor a fost de 
2485 persoane, inclusiv 231 civili. Moldova nu 
a dezvăluit cifrele ofi ciale cu privire la numărul 
de decedaţi şi răniţi. Conform estimărilor lui 
V. Mukomel, la care fac referinţă experţii 
moldoveni şi ruşi, numărul total de decese în 
rândul forţelor constituţionale ale Republicii 
Moldova, în anul 1992, a fost de 320 de persoane13.

Conform datelor şefului statului-major al 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova, pierderile 
zilnice din partea R. Moldova, în ultimele zile ale 
confl ictului, au fost de 10-15 persoane ucise şi 40-
45 rănite. De la 12 iunie 1992 până la fi nalizarea 
ostilităţilor au fost ucise 165 de persoane, iar 1022 
rănite, atât militari, cât şi civili14. Astfel, conform 
datelor de mai sus, numărul total de decedaţi de 
ambele părţi, ca urmare a confl ictului armat, a 
fost de aproximativ 1132 de persoane, iar cel al 
răniţilor de peste 3500. 

Rezultatul operaţiunilor militare a fost evident –
separatiştii au consolidat bazele pseudo-statului 
transnistrean, asupra căruia Chişinăul a pierdut 
orice control. Acordul de încetare a focului din 
21 iulie 1992, punând capăt ,,fazei militare”, 
a deschis o nouă fi lă în confl ictul moldoveano -
transnistrean (valabilă şi în prezent) – cea de 
existenţă, de facto, a două state într-un singur stat 
unitar, de jure, şi de implicare legalizată a Moscovei 
în politica internă a Republicii Moldova. 
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Aprecieri referitoare la aparatul militar 
şi structurile informative ale „Republicii 
Moldoveneşti Nistrene”, începând cu 
destrămarea Uniunii Sovietice

Experienţa înregistrată în procesul de 
înăbuşire a mişcărilor pentru independenţă, în 
special în Ţările Baltice sau împotriva populaţiei 
civile, a demonstrat faptul că implicarea directă a 
forţelor armate regulate este inefi cientă din punct 
de vedere militar şi aduce grave prejudicii pe 
plan politic şi al imaginii internaţionale a Uniunii 
Sovietice „democratizate”.

De aceea, în cazul secesiunii Moldovei, 
autorităţile civile şi militare sovietice, ulterior 
ruse, au acţionat într-o manieră adaptată noilor 
condiţii socio-politice. Unităţile militare 
subordonate Moscovei au avut misiunea de a 
servi drept bază de sprijin psihologică, ideologică, 
tehnică şi cu efectiv pentru formarea, înzestrarea 
şi, în continuare, pentru suportul şi protecţia 
formaţiunilor militare teritoriale alcătuite din 
anumite categorii ale populaţiei locale, care, din 
start, nu acceptau ideea independenţei naţionale 
şi erau totalmente fi dele Moscovei.

Din aceste categorii făceau parte colaboratorii 
activi şi de rezervă ai KGB-ului, ofi ţerii din cadrul 
şi din rezerva armatei sovietice (în special cei din 
structurile politice), activiştii Partidului Comunist 
şi o parte a colectivelor muncitoreşti de la uzinele 
complexului industrial-militar15. Desigur că 
factorul naţionalităţii celor selectaţi a fost destul 
de important, în condiţiile în care mişcarea de 
renaştere naţională şi, în special, Frontul Popular, 
deseori nu făcea o distincţie clară între lozincile 
anti-URSS de cele cu conotaţie generală anti-
rusă. Cu atât mai mult, Moscova n-a ratat şansa 
de a specula tema unirii Moldovei cu România, 
care a facilitat consolidarea unei părţi a populaţiei 
în jurul ideii separatismului transnistrean.

La indicaţia Comitetului Central al PCUS, 
estimarea condiţiilor politice, ideologice, sociale 
şi militare de implementare a acestui scenariu a 
fost efectuată în prealabil de serviciile secrete, în 
special KGB şi GRU. 

În anul 1990, la Tiraspol, a fost format aşa-
zisul Consiliu de Apărare, în componenţa căruia 
a intrat şi comandantul Armatei a 14-a, generalul 

Grigori Iacovlev (din ianuarie 1992, generalul 
I.Netcacev); misiunea principală a acestui 
Consiliu era aceea de a crea formaţiunile militare 
pentru apărarea regimului separatist.

În continuare, în primăvara-vara anului 
1991, sub conducerea nemijlocită a Ministerului 
Apărării şi KGB-ului de la Moscova, prin 
intermediul organelor de partid şi de securitate 
locale, comandamentului Armatei a 14-a (în 
special a organelor sale politice) şi comisariatelor 
militare din teritoriu, a început selectarea cadrelor 
şi formarea aşa-numitei Gărzi Republicane16 
a Transnistriei şi a detaşamentelor apărării 
teritoriale (DAT)17. În scopul susţinerii acestor 
acţiuni, imediat după declararea independenţei 
Republicii Moldova (27 august 1991), în unităţile 
militare dislocate pe malul stâng al Nistrului s-a 
desfăşurat o campanie intensă de îndoctrinare a 
personalului militar în spiritul şovinismului rus şi 
urii faţă de mişcarea de independenţă naţională. 

Analiştii consideră că, în realitate, prin 
crearea Gărzii republicane şi a detaşamentelor 
populare, Moscova a încercat să disimuleze 
ceea ce în limbaj militar se numeşte mobilizarea 
rezervelor teritoriale ale armatei, proces la care se 
recurge în caz de pericol de război. Succesiunea 
acţiunilor şi lista protagoniştilor principali ai 
acestor evenimente demonstrează că şi schema de 
mobilizare utilizată a fost cea clasică, moştenită 
din perioada Războiului Rece18: serviciile de 
informaţii KGB şi GRU (ca organe de cercetare 
politică, ideologică şi militară), Comitetul Central 
al Partidului Comunist (ca organ de decizie 
politică), Ministerul Apărării cu subdiviziunile 
sale teritoriale (ca organe de conducere centrale 
şi locale), comisariatele militare (ca organe de 
mobilizare a militarilor din rezerva armatei) şi 
unităţile militare (ca baze de echipare şi înarmare 
a rezervelor mobilizate).

Elementul de noutate l-a constituit apariţia ca 
factor coagulant a întreprinderilor industriale, ce 
au fost locul ideal pentru perioada de structurare 
a mişcării separatiste.

Confl ictul armat din raioanele din stânga 
Nistrului a avut un caracter inspirat şi dirijat 
de către Moscova prin implicarea Armatei a 
14-a din cadrul forţelor regulate ruse de partea 
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forţelor separatiste; inclusiv acţiunile populaţiei 
civile de aşa-zisă blocare a unităţilor militare şi 
transmiterea forţată a armamentului şi tehnicii 
militare, precum şi trecerea unor unităţi militare 
în subordinea directă a regimului separatist, au 
fost etape ale unor scenarii pregătite din timp. 

Prin eforturi demne de o cauză mai bună, 
RMN va dispune, la începutul anului 1992, 
de o reală forţă armată, alcătuită din: „garda 
republicană” care număra 8.000 de combatanţi, 
subordonată Direcţiei de Apărare a Transnistriei; 
miliţia (inclusiv batalionul special Dnestr) 5.000 
luptători, se subordona Direcţiei de Interne a 
RMN; detaşamentele teritoriale de salvare cu 
4.000 de angajaţi; ,,regimentele muncitoreşti” şi 
cazacii, în număr de 3.000-4.000 (mulţi dintre 
aceştia erau, de fapt, mercenari veniţi din Rusia)19 
- în total, aproape 20.000 de persoane înarmate. 
Detaşamentele respective au fost echipate cu 
armament şi muniţii, provenind, în cea mai mare 
parte, din depozitele Armatei a 14-a.

În plus, în tabăra separatiştilor trebuie să 
adăugăm şi Armata a 14-a rusă, cu un efectiv de 
6.500 persoane (o divizie motorizată, 2 regimente 
de artilerie, un regiment de tancuri, un regiment 
antitanc, 2 regimente de pontonieri, un regiment 
de rachete, o escadrilă de elicoptere)20. 

Imediat după încetarea ostilităţilor 
militare (iulie 1992), autorităţile de la Tiraspol 
şi-au intensifi cat eforturile de consolidare a 
capabilităţilor militare şi de securitate, fi ind 
puternic sprijinite de armata rusă care deţine, 
în continuare, enorme cantităţi de muniţie şi 
peste 1500 de militari. Deşi şi-a asumat, încă din 
anul 1999, obligaţia de a retrage muniţiile de pe 
teritoriul Republicii Moldova, Federaţia Rusă 
nu a respectat angajamentul; prezenţa trupelor 
şi muniţiilor ruseşti pe teritoriul transnistrean 
constituie unul din motivele principale 
care împiedică reglementarea confl ictului, 
reprezentând un veritabil instrument de 
presiune şi „monitorizare” a liniei politice a 
Chişinăului21.

Toate aceste forţe sunt constituite „în scopul 
apărării suveranităţii, independenţei, integrităţii 
teritoriale a republicii, a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor”22. Potenţialul militar se datorează atât 

completărilor patrimoniului militar transnistrean 
din depozitele fostei Armate a 14-a staţionate 
pe teritoriul Transnistriei23, cât şi politicii de 
educare în spirit agresiv împotriva inamicului 
permanent – R. Moldova şi activităţii centralizate 
de producere ilegală şi de comercializare 
a armamentului, nerecunoscută ofi cial de 
administraţia tiraspoleană.

Nu trebuie neglijată nici capacitatea Moscovei 
şi a separatiştilor de a infl uenţa deciziile adoptate 
la Chişinău prin şantajarea unor înalţi funcţionari 
de stat moldoveni, ale căror dosare „sensibile”, 
provenite din arhivele KGB-ului sovietic, fuseseră 
transportate la Tiraspol în toamna anului 1989. 
Totodată, aşa-numitul minister al Securităţii (din 
ianuarie 2012 transformat în Comitetul pentru 
Securitatea Statului - KGB), încă din momentul 
constituirii sale la 16 mai 1992, era un organ 
represiv şi în afara oricărui control al puterilor 
civile din Transnistria, depinzând exclusiv de 
Moscova24.

Potenţialul său militar permite şi în prezent 
regimului de la Tiraspol să asigure controlul 
frontierelor „de stat” şi „independenţa”, în cazul 
în care Chişinăul ar încerca să restabilească prin 
forţă suveranitatea asupra regiunii transnistrene, 
şi să garanteze „suveranitatea” declarată. 

Aşadar, în cazul confl ictului din R. Moldova, 
serviciile de intelligence ale Uniunii Sovietice – 
KGB şi GRU, ulterior (după încetarea ostilităţilor) 
ale Federaţiei Ruse - SVR, FSB şi GRU, 
alături de unităţile armatei regulate, au acţionat 
profesionist, creând condiţiile necesare atingerii 
obiectivului politic strategic impus de autoritatea 
centrală şi anume menţinerea controlului, prin 
intermediului factorului separatist, asupra statului 
R.Moldova, infl uenţându-i evoluţia internă şi 
opţiunile externe de securitate. 

Consideraţii privind aparatul militar şi 
structurile de intelligence ale R.Moldova

După declararea independenţei Republicii 
Moldova, patrimoniul formaţiunilor militare 
sovietice de pe teritoriul moldovean a fost declarat 
proprietate a R. Moldova (14 noiembrie 1991), 
iar la 18 martie 1992, în scopul creării bazei 
pentru constituirea Armatei Naţionale, unităţile 
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militare dislocate pe teritoriul R. Moldova au 
fost trecute sub jurisdicţia ei. Întreaga tehnică 
militară şi armamentul unităţilor militare urmau 
să fi e preluate de către Ministerul Apărării al 
Republicii Moldova25.

Acţiunile Republicii Moldova, îndreptate 
spre crearea forţelor armate proprii, au activat 
contra-acţiunile Moscovei şi, ca prim pas, 
Chişinăul, implicat deja în confl ictul armat cu 
regimul separatist, a fost obligat să accepte 
divizarea trupelor ex-sovietice în forţe militare 
ale Moldovei şi trupe sub egida CSI. În plus, 
acele unităţi pe care armata rusă a fost obligată 
să le predea autorităţilor moldovene erau în mare 
parte nefuncţionale, deoarece armamentul şi 
mijloacele tehnice fuseseră sabotate26. 

Deşi slăbiciunile cauzate de lipsa 
armamentului greu din dotare şi insufi cienţa 
personalului pregătit de război erau evidente, 
inexistenţa unei conduceri strategice la Chişinău, 
capabile să structureze o strategie militară unitară, 
a fost cel mai greu de suplinit, determinând 
evoluţia ulterioară a evenimentelor. Acţiunile 
haotice şi necoordonarea autorităţilor legal 
constituite ale R. Moldova sunt dominante pe 
parcursul derulării ostilităţilor, aspecte care reies 
pregnant din mărturiile celor direct implicaţi 
în combaterea separatismului, în confruntările 
militare ale anului 1992.

Acest fapt este explicabil prin lipsa unei 
instituţii militare consolidate deoarece Armata 
Naţională a fost înfi inţată pe 3 septembrie 1991, 
prin decret al preşedintelui Mircea Snegur şi de-
abia la 5 februarie 1992 a fost creat Ministerul 
Apărării, ca instituţie de conducere a forţelor 
armate. În acelaşi sens, amintim şi organizarea 
Marelui Stat Major, la 24 aprilie 1992, prin 
decizia guvernului (generalul Tudor Dabija fi ind 
desemnat şef al Statului Major)27; în componenţa 
acestuia au fost incluşi primii generali şi ofi ţeri cu 
studii militare superioare şi experienţă de luptă, 
căpătată în diferite confl icte armate purtate de 
Uniunea Sovietică (în primul rând Afganistan).

Practic, Chişinăul a trebuit să gestioneze 
o situaţie atât de complexă fără o instituţie de 
forţă funcţională, astfel că poliţia moldovenească 
a reprezentat, în etapa iniţială a războiului, 

principala structură combatantă împotriva 
separatiştilor transnistreni. Primele unităţi 
militare (formate în cea mai mare parte din 
rezervişti) şi-au ocupat poziţiile pe linia frontului 
începând cu 17 mai 1992, devenind în scurt timp 
,,coloana vertebrală” a eterogenei forţe militare 
a autorităţilor moldovene, deşi dispuneau de 
numai 10-15% din numărul necesar de ofi ţeri şi 
subofi ţeri şi aveau un serios defi cit de armament, 
tehnică şi muniţii28. Se estimează, neexistând date 
precise, că forţele combatante legale se situau 
în jurul cifrei de 10.00029 - poliţişti, militari şi 
voluntari, inclusiv din România, aşa cum declara 
preşedintele Snegur într-un interviu, fără însă să 
ofere alte detalii30. 

De altfel, era oarecum fi resc să se întâmple aşa, 
din moment ce persoanele cu putere de decizie nu 
aveau, în cea mai mare parte, experienţă în ceea 
ce priveşte crearea unor capabilităţi militare şi 
de securitate adecvate unei situaţii excepţionale, 
precum cea cu care se confrunta noul stat. 
Generalul Ion Costaş, primul ministru al Apărării 
al Republicii Moldova, nota în lucrarea sa 
memorialistică, referitor la greutăţile întâmpinate 
în anii 1991-1992: „Strategia de formare a 
Armatei Naţionale pe baza unităţilor militare 
ale Armatei Sovietice, dislocate în Moldova, 
este greşită, întrucât conducerea Republicii 
nu poate fi  sigură niciodată de loialitatea unei 
astfel de armate. Transformarea acesteia într-o 
armată realmente naţională într-un termen scurt, 
de 2-3 ani, este practic imposibilă, întrucât 
Republica nu dispune de corpul ofi ţeresc necesar 
şi nici de un buget sufi cient. R. Moldova, în loc să 
primească o compensaţie în schimbul găzduirii 
unei armate străine pe teritoriul ei, va fi  nevoită să 
întreţină singură această armată. Subordonarea 
efectivă a acesteia Ministerului Apărării nu 
garantează Guvernului faptul că acesta va 
dispune, într-adevăr, de patrimoniul acestor 
unităţi, după cum crede de cuviinţă. Experienţa 
altor state, de exemplu a ţărilor baltice, atestă că 
în problematica creării forţelor armate trebuie să 
te bazezi numai pe propriile forţe”31.

Militarii cu funcţii de conducere afl aţi pe 
teren, având conducerea tactică a operaţiunilor, 
îşi exprimă frustrarea cauzată de inconsistenţa 
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politicii militare a guvernului moldovean. În 
acest sens, generalul de poliţie Anton Gamurari, 
care conducea în 1992 Brigada de Poliţie cu 
destinaţie specială Fulger (unitatea de elită a 
Poliţiei moldoveneşti), arată modul în care, 
succese militare, cu posibile evoluţii în favoarea 
Chişinăului, nu au fost fructifi cate: „Am ajuns 
până la Goian, la graniţa cu Ucraina, dar ni s-a 
dat ordin să ne întoarcem”, a menţionat acesta. 
„Cum se întâmpla ceva, Smirnov îl suna pe Elţîn. 
Acesta telefona la Chişinău, la Snegur, pe care-l 
ameninţa că ne bombardează ţara. Se dădea ordin 
să ne întoarcem”32. 

Alexandru Ganenco, colonelul din Securitatea 
R. Moldova care a coordonat segmentul de front 
Râbniţa-Delacău, din stânga Nistrului, aduce 
în discuţie şi aspectul eterogenităţii trupelor 
moldoveneşti: „spun foştii luptători, pe teren 
erau mai multe confl icte de comunicare şi putere 
între grupările paramilitare de voluntari, poliţişti 
şi conducerea armatei. Coloneii şi generalii de 
armată nu aveau încredere în cei de Securitate 
deoarece considerau că majoritatea era de 
origine rusofonă şi pledau pentru păstrarea 
Uniunii Sovietice. La rândul lor, angajaţii 
Securităţii susţin că exista o luptă de putere în 
sânul generalilor de armată, iar pe poliţişti îi 
considerau fără experienţă în tranşee”. 

Referitor la eşecul aprecierii situaţiei 
strategice de către conducerea politico-militară 
a Moldovei (în care factorul politic a avut o 
infl uenţă negativă) aducem în discuţie începutul 
confruntărilor armate, 2 martie 1992: „Situaţia 
operativă era vizibil favorabilă Brigăzii 
speciale de poliţie. Acum puteau elibera fără 
probleme şi cu pierderi minime Dubăsarul şi să 
pună stăpânire pe un cap de pod enorm până la 
frontiera cu Ucraina. Se raportă la centru de 
unde li s-a ordonat să aştepte. Timpul trecea, 
iar de la Chişinău nu venea nici un răspuns. 
Văzând că se pierde timp preţios şi iniţiativa 
operativă, locotenent-colonelul Gamurari 
îşi diviză unităţile în două grupuri şi ordonă 
pe propriul risc şi răspundere unui grup să 
elibereze Dubăsarul, iar al doilea să închidă 
magistrala Râbniţa-Dubăsari şi să ajungă la 
frontiera cu Ucraina. 

La 5 martie, printr-un atac fulger, 
detaşamentul de poliţie cu destinaţie specială 
comandat de căpitanul Cazacu a scos inamicul 
din satul Roghi şi a pus stăpânire pe magistrala 
Râbniţa-Dubăsari (...) Astfel, în scurt timp şi 
fără mari difi cultăţi, „beretele negre” au ajuns 
până la frontiera cu Ucraina, divizând astfel 
Transnistria în două părţi. În scurt timp însă li 
s-a ordonat să se întoarcă pe poziţiile iniţiale, 
deşi conştienţi de situaţie, comandaţii de toate 
rangurile au cerut ca succesul realizat să fi e 
păstrat şi consolidat. Era un lucru evident, în 
special pentru situaţia ulterioară (...) Dar s-au 
văzut nevoiţi să se retragă...”33.

După încheierea ostilităţilor militare 
şi intrarea în vigoare a acordurilor privind 
reglementarea situaţiei, R. Moldova a depus 
eforturi susţinute pentru a-şi consolida aparatul 
militar naţional, dar rezultatele sunt încă modeste, 
atât datorită problemelor economice, cât şi a 
divizării societăţii. Aceasta în ciuda faptului că 
autorităţile de la Chişinău, începând cu anul 2006 
(când R.Moldova semnează Planul Individual de 
Parteneriat cu NATO) îşi asumă şi angajamentul 
lansării Analizei Strategice a Apărării Naţionale 
şi depun eforturi considerabile pentru asigurarea 
unui cadru legislativ conform cu necesităţile de 
securitate ale statului.

Concluzii 
R. Moldova rămâne, în continuare (la două 

decenii şi jumătate după încetarea ostilităţilor) 
relevantă pentru F. Rusă, de unde şi atitudinea 
constantă a fostei superputeri de sprijinire a 
autorităţilor de la Tiraspol. Încă din noiembrie 
1995, Duma de Stat a adoptat o hotărâre prin 
care cerea preşedintelui Elţîn să recunoască 
Transnistria drept zonă de interes strategic 
pentru Moscova, „ţinând seama de tendinţa 
de extindere a NATO spre est”34. În prezent, 
importanţa Transnistriei rezidă mai puţin în 
prezenţa unei populaţii rusofone, cât în faptul că, 
prin intermediul său, Moscova ,,poate menţine 
R. Moldova sub tutelă, Ucraina sub control şi 
Balcanii sub supraveghere”35.

De aceea, în viitorul previzibil, ţinându-
se seama de ,,îngheţarea” confl ictului din 
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Ucraina (declanşat în februarie 2014), Moscova 
va continua să joace cartea transnistreană, 
încercând să împiedice, pe o perioadă nedefi nită, 
reglementarea crizei transnistrene; astfel, 
Moldova rămâne ,,în zona gri” a Europei, sub 
infl uenţă rusă.

Deoarece nu există vreo posibilitate ca 
reunifi carea statului moldovean să se realizeze 
apelându-se la instrumentele militare, rămâne 
exclusiv calea dialogului şi a compromisului 
politic. Instrumentele politice trebuie să constituie 
singura modalitate de sensibilizare şi implicare 
a comunităţii internaţionale în acest confl ict 
regional ,,îngheţat”, mai ales că Tiraspolul, 
conştient de atuurile sale, apelează periodic la 
provocări în vederea testării capacităţii de reacţie 
a Chişinăului. 

O astfel de provocare o constituie şi decizia 
liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski 
care, la 28 aprilie 2017, a semnat documentul 
ce prevede procedura de arborare pe teritoriul 
regiunii transnistrene a drapelului de stat al 
F. Ruse36 „ca simbol al alipirii Transnistriei la 
Federaţia Rusă”. Potrivit presei din regiune, 
drapelul rus urmează să fi e arborat, alături de cel 
transnistrean, pe toate clădirile administrative 
din RMN; de asemenea, va fi  arborat în sălile 
de judecată, în sălile de conferinţe, dar şi în 
cadrul organelor administraţiei publice locale din 
regiunea separatistă.
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Introducere
Fenomenul globalizării a transformat 

întreaga lume, având implicaţii asupra ordinii 
internaţionale, conectând statele atât din punct 
de vedere economic şi cultural, cât şi din prisma 
riscurilor şi ameninţărilor de securitate, care pot 
apărea la nivelul fi ecărei ţări, ca urmare a unor 
disfuncţii interne.

Într-un mediu internaţional de securitate 
dominat de incertitudine, principiile şi valorile 
democraţiei sunt puse la îndoială de o serie de 
evenimente care au avut ca efecte mai multe crize 
la adresa securităţii Uniunii Europene, astfel:

 ● în plan social, criza identitară, datorată 
globalizării şi migraţiei, precum şi criza de 
solidaritate dintre statele membre UE, în 
contextul revizionismului F.Ruse;

 ● în plan economic, în zona euro, cele 
mai afectate ţări sunt Grecia, Italia, 
Portugalia, Spania. Brexitul, apostazia 
democratică din Polonia, Ungaria şi 

Abstract
This paper attempts to defi ne the term and the subsequent notions of security culture. Without pretending 

to be a comprehensive presentation, I would try to defi ne security culture’s principal elements, components and 
features. În fact, what’s security if not the citizen’s perception of the intelligence domain and services, within 
the social frame?

Also I would try to analyze the degree of necessity for the solid culture of security, both for ordinary 
people and for the specialists of decision making personnel within the framework of national security.

Keywords: security, culture, security culture, intelligence.

Motto: “Knowledge is power”.

criza migraţiei reprezintă provocări care 
continuă şi în 2017;

 ● în plan politic, alegerile parlamentare din 
Germania (septembrie 2017) pot genera 
riscuri politice.

Printre ameninţările la adresa statelor membre 
UE sunt: terorismul islamic, atacurile cibernetice 
şi războiul informaţional al F.Ruse.

Într-un context regional de securitate instabil 
(criza ucraineană, fl uxurile migratorii), România 
se poziţionează în această regiune ca furnizor 
de stabilitate şi securitate. 

Conceptual vorbind, securitatea nu mai 
este privită în sens tradiţionalist, unde individul 
ocupa în cadrul statului rolul central, în prezent, 
securitatea fi ind analizată pe mai multe paliere: 
social, economic, politic, de mediu. Prin urmare, 
nevoia de fundamentare a unei culturi de 
securitate în societate devine esenţială pentru 
consolidarea statală, revenindu-i misiunea 
de a oferi individului capacitatea de a înţelege 
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dinamica şi complexitatea mediului internaţional 
şi naţional de securitate, riscurile, ameninţările 
şi vulnerabilităţile la care este acesta este expus, 
direct sau indirect.

Securitatea naţională este o preocupare 
legitimă şi fundamentală a oricărui stat, societăţile 
democratice autodefi nindu-se prin importanţa 
acordată valorilor democratice, drepturilor 
omului şi libertăţilor civile. Securitatea reprezintă 
o valoare şi trebuie să coexiste şi să concureze 
cu celelalte valori pentru care societatea alocă 
resurse. Astfel, într-un stat democratic, serviciile 
de informaţii trebuie să lucreze în contextul 
respectării drepturilor civile, libertăţii de 
exprimare, a puterii legii.

În cazul democraţiilor tinere, provocarea 
consolidării democratice şi modul anevoios de 
reformare a serviciilor de informaţii derivă din 
faptul că, în cele mai multe state, există puţine 
informaţii publice despre acestea şi despre 
misiunile lor. Cei mai mulţi dintre politicieni, ca 
şi cea mai mare parte a populaţiei, nu au o cultură 
în domeniul serviciilor de informaţii pentru a 
putea avea o opinie avizată despre acest subiect. 
În unele ţări, s-a format opinia că ele au fost şi 
sunt un colector de informaţii ce ar putea fi  folosit 
împotriva majorităţii civililor sau politicienilor. În 
cele mai multe cazuri, ignoranţa cu privire la acest 
subiect este combinată cu teama. În urma unor 
cercetări efectuate de către specialişti americani, 
s-a constatat că, în unele regiuni ale lumii, 
politicienii ori nu ştiu nimic despre serviciile de 
informaţii, ori, dacă ştiu, nu vor să se implice în 
activităţi ce au legătură cu acestea1.

Aspecte conceptuale privind „cultura de 
securitate”

Pentru o înţelegere şi o defi nire clară a 
conceptelor, se impune defi nirea separată a 
securităţii şi a culturii şi, pe această bază, a 
culturii de securitate.

Termenul de securitate provine din latinescul 
„securitas-securitatis” şi semnifi că starea de a fi  la 
adăpost de orice pericol, sentimentul de siguranţă 
pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol, 
percepţia de protecţie şi apărare. Cu alte cuvinte, 
securitatea reprezintă „acea stare de fapt care 

pune la adăpost de orice pericol extern şi intern 
o colectivitate sau un stat oarecare, în urma unor 
măsuri specifi ce, ce sunt adoptate şi care asigură 
existenţa, independenţa, suveranitatea, integritatea 
teritorială a statului şi respectarea intereselor 
fundamentale”2. De-a lungul istoriei, securitatea 
a constituit una dintre preocupările esenţiale ale 
umanităţii, indivizii simţind permanent nevoia 
de stabilitate, de asigurare a siguranţei, context în 
care a luat naştere conceptul de securitate.

Securitatea este un fenomen complex, difi cil 
de analizat şi de defi nit, fi ind în continuă schimbare, 
în funcţie de contextul istoric, economic, 
social, geopolitic şi geostrategic. Dacă şcolile 
tradiţionale studiau, în principal, securitatea din 
punct de vedere militar şi se rezumau doar la 
studiul ameninţărilor, utilizării şi controlului de 
forţe, odată cu apariţia Şcolii de la Copenhaga 
analiza securităţii a fost abordată pe mai multe 
paliere3. Barry Buzan face distincţie între 
dimensiunea militară şi non-militară a securităţii. 
El consideră că dimensiunea militară se referă la 
interacţiunea reciprocă a capabilităţilor armate 
ofensive şi defensive ale statelor cu percepţiile 
acestora vis-à-vis de intenţiile celorlalţi actori. 
Celelalte dimensiuni se identifi că cu aspecte ce 
ţin de politic (stabilitatea sistemului de guvernare 
şi a ideologiilor care le oferă legitimitate), 
economic (accesul la resurse, fi nanţe şi pieţe, 
necesar pentru a menţine un nivel acceptabil de 
bunăstare şi putere a statului), social (susţinerea 
elementelor tradiţionale de limbă, cultură, 
identitate şi obiceiuri culturale şi religioase) şi de 
mediu (protejarea biosferei locale şi planetare). 
Astfel, se poate afi rma că, în prezent, securitatea 
este un fenomen interrelaţional şi niciunul 
dintre aceste paliere nu poate defi ni problema 
securităţii în ansamblu, iar sensul complet al 
fi ecăruia poate fi  înţeles doar atunci când este pus 
în relaţie cu celelalte4.

Cu toate acestea, astăzi, în societatea cunoaşterii, 
trebuie menţionat un nou sector al securităţii, 
respectiv cel al securităţii informaţionale. Putem 
afi rma că, în mediul informaţional, noile tehnologii 
de comunicaţie, de trasmitere, prelucrare şi stocare 
a informaţiilor reprezintă terenul de confruntare al 
diferitelor categorii de interese ale actorilor statali 
şi non-statali.
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În domeniul militar, mediul informa-
ţional devine noul teatru de operaţii în care 
acţionează actorii statali şi non-statali, defensiv 
sau ofensiv, prin informare-dezinformare, 
propagandă-contrapropagandă, intoxicare-
manipulare, publicitate-relaţii publice, atacuri 
cibernetice-spionaj informatic, operaţiuni 
psihologice şi campanii mediatice.

Competiţia pentru informaţie şi pentru putere 
este o caracteristică defi nitorie a umanităţii, în 
contextul în care informaţia este atât un produs, 
un scop în sine, cât şi armă de atac sau de apărare; 
esenţial este să o deţii. Informaţia reprezintă 
centrul sistemului politic, social, economico-
fi nanciar şi militar modern, dar şi o sursă de putere 
ce trebuie alimentată şi protejată permanent5.

Termenul de „cultură” vine din latinescul 
„colere”, care se traduce prin „a cultiva/a onora” 
şi care se referă, de regulă, la activitatea umană. 
Potrivit UNESCO, cultura reprezintă „o serie de 
caracteristici distincte ale unei societăţi sau grup 
social în termeni materiali, intelectuali, spirituali, 
emoţionali”, în timp ce DEX 2016 defi neşte 
cultura drept „totalitatea valorilor materiale 
şi spirituale create de omenire şi a instituţiilor 
necesare pentru comunicarea acestor valori”6.

Cultura poate fi  defi nită ca stadiu de dezvoltare 
intelectuală sau totalitatea cunoştinţelor dintr-un
anumit domeniu deţinute de o persoană la un 
moment dat sau totalitatea valorilor materiale 
şi umane specifi ce unei naţiuni/omenirii în 
evoluţia istorică. În sens extins, noţiunea de 
cultură reprezintă totalitatea valorilor, criteriilor 
şi credinţelor care infl uenţează comportamentul 
unei societăţi, modul în care oamenii defi nesc 
ceea ce este drept/corect. Cultura este un cadru 
comun de referinţă în care oamenii dezvoltă 
pârghiile adecvate comunicării, prin care se 
realizează un consens şi se stabilesc scopuri 
comune şi obiective de realizat. Ea devine 
un instrument de descifrare a pattern-ului
de producere a evenimentelor, a intenţiilor 
şi acţiunilor oamenilor care o împărtăşesc, 
fi ind astfel importantă pentru o comunicare 
efi cientă. Elementele care concură la formarea 
ideii generale de cultură sunt normele, valorile, 
tradiţiile, credinţele şi practicile etice.

Dacă ne referim însă la atitudini, reguli şi 
practici dintr-un domeniu, atunci vorbim despre 
cultură în domeniul respectiv. Având în vedere 
noţiunea de securitate7, cultura de securitate 
desemnează „totalitatea noţiunilor, a ideilor şi 
informaţiilor de care dispun cetăţenii statului 
referitor la valorile, interesele şi necesităţile 
naţionale de securitate, prin care se formează 
şi se dezvoltă la aceştia atitudini, motivaţii şi 
comportamente necesare apărării şi protejării lor 
faţă de vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări, 
stări de pericol sau agresiuni potenţiale”. 

Analizând istoria spaţiului carpato-
danubiano-pontic, pe o perioadă de două milenii, 
Mircea Maliţa a identifi cat un pattern al culturii de 
securitate caracterizat de: înţelepciune, adaptare 
activă, realism şi experienţă8. În general, cultura 
de securitate este modul de reprezentare a realităţii 
cu privire la securitatea individuală şi colectivă, 
prin mijloacele specifi ce fi ecărui individ. La 
nivel naţional, ea reprezintă pregătirea întregii 
societăţi în spiritul apărării patriei, respectării 
legii şi valorilor naţionale, a obiceiurilor 
neamului şi tradiţiilor pentru contracararea unui 
posibil adversar intern sau extern, constituind un 
reper de conduită morală, educativă şi formativă. 
Trebuie avut în vedere faptul că, indiferent de 
mediul în care se acţionează pentru asigurarea 
unei stări de securitate, benefi ciarul fi nal va fi  
întotdeauna cetăţeanul, ca individ ce aparţine 
unei comunităţi. Acesta trebuie pregătit şi instruit 
în domeniul securităţii, pentru a putea contribui 
la crearea climatului de securitate, la receptarea 
şi aprecierea corectă a valorilor de securitate.

Educaţia indivizilor constituie premisa 
fundamentală pentru realizarea unei culturi 
de securitate. Atunci când aceştia sunt membri 
ai unor instituţii din sfera securităţii, ei pot deveni 
catalizatori ai adaptării acestora la necesităţile 
sociale ale securităţii. 

În România, cultura de securitate este privită 
mai degrabă din perspectiva perioadei comuniste, 
individul fi ind considerat un posibil colaborator 
al unei instituţii care controlează societatea din 
umbră, în pofi da faptului că termenul aparţine 
sferei euro-atlantice şi este bine fundamentat 
în rândul societăţilor democratice occidentale. 
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Această lipsă a culturii de securitate face ca 
multe decizii politice să fi e eronate, iar acest 
fapt se observă şi în discursul politic, sărac şi 
plin de clişee. Concomitent cu discursul politic 
este şi cel public, care spre exemplu prezintă de 
cele mai multe ori serviciile de informaţii drept 
moştenitoare ale fostei Securităţi, deşi reformarea 
acestora a fost condiţia esenţială pentru obţinerea 
statutului de membru NATO.

Cultura de securitate şi rezilienţa
La nivel naţional, conceptul de rezilienţă a 

fost introdus în Strategia Naţională de Apărare 
a Ţării pentru ciclul strategic 2015-2019. 
Rezilienţa este un concept necesar pregătirii 
societăţii civile şi instituţiilor publice pentru 
gestionarea situaţiilor de criză (ex. naturale, 
sociale, economice) emergente şi actuale, într-un 
mediu de securitate instabil9, pentru a răspunde 
şi a se recupera după situaţiile de criză actuale 
sau potenţiale. Acest concept se plasează în 
paradigma intelligence social, dezvoltată de 
Stevan Dedijer10, şi se bazează pe conceptul 
de capital (uman, social, intelectual etc.)11. 
Investiţiile în capital uman şi intelectual, pentru 
pregătirea unor cetăţeni competenţi şi informaţi, 
sunt importante pentru dezvoltarea sustenabilă 
a unei culturi de securitate. De asemenea, 
consolidarea capitalului social este necesară în 
scopul mobilizării de resurse pentru gestionarea 
pericolelor şi riscurilor sociale.

Dezvoltarea culturii de securitate se poate 
realiza printr-o nouă abordare a conceptului de 
rezilienţă şi a relaţiei sale cu noţiunea de cultură 
de securitate. Totodată, este necesară evaluare a 
capabilităţilor instituţiilor publice pentru 
gestionarea situaţiilor de criză (sociale, economice, 
naturale) şi a nivelului de pregătire al populaţiei 
pentru a răspunde la aceste situaţii. 

Rolul mass-media în promovarea culturii 
de securitate

Mass-media reprezintă o sursă deschisă de 
informaţii esenţială în orice sistem democratic. 
Din perspectiva OSINT, aceasta este „cadrul 
socio-politic al interacţiei inovării tehnologice 
cu cea socială”12, devenind elementul central 

al „responsabilităţii de a gestiona securitatea 
surselor închise prin cele deschise”13. În era 
informaţională, mass-media reprezintă o sursă 
esenţială de promovare a ideilor, conceptelor şi 
termenilor specifi ci culturii de securitate.

Din acest motiv, trebuie să distingem atât 
rolul constructiv, pozitiv, al mass-media, cât şi 
cel distructiv sau negativ. În sens constructiv, 
mass-media reprezintă o resursă pentru pregătirea 
capitalului uman. În sens distructiv, aceasta poate 
dezinforma sau manipula anumite segmente 
sociale14. Într-o societate democratică, accesul 
liber la informaţie, deşi esenţial, poate aduce cu 
sine anumite riscuri şi provocări pentru instituţiile 
publice, dar şi pentru cetăţeni. De exemplu, 
serviciile de informaţii trebuie să gestioneze 
problemele legate de recrutarea de adepţi şi 
fi nanţarea unor activităţi ce aparţin grupărilor 
teroriste sau criminalităţii organizate, iar controlul 
fl uxului de informaţii în acest caz este unul necesar.

Pentru cetăţeni, restrângerea libertăţilor 
sau intruziunea în spaţiul privat se dovedeşte 
problematică, din cauza lipsei unei culturi de 
securitate larg împărtăşite la nivelul societăţii. În 
securitatea internă, supremaţia civilă, libertatea 
de informare şi libertăţile civile sunt principii 
centrale ale politicii naţionale de securitate15.

În ceea ce priveşte promovarea culturii de 
securitate, comunicarea este mijlocul principal 
prin care se fac înţelese şi asimilate valorile, 
ideile, conceptele culturii de securitate. În 
România, putem identifi ca atât un rol pozitiv sau 
constructiv, cât şi unul negativ sau distructiv al 
mass-media. De aceea, necesitatea de a distinge 
informaţiile false de cele adevărate, comunicarea 
informaţiilor adevărate şi relevante şi înţelegerea 
acestora sunt esenţiale pentru conştientizarea 
nevoii unei culturi de securitate la nivel naţional.

Astfel, promovarea culturii de securitate 
prin mass-media se poate realiza prin prezentarea 
conceptului de subversiune negativă şi pozitivă şi 
a rolului mass-media în diseminarea informaţiilor, 
în  strategii de comunicare a ameninţărilor, a 
riscurilor la adresa societăţii de către mass-media. 
Totodată, ar trebui dezvoltate, la nivel societal, 
programe de conştientizare a culturii de securitate, 
impunându-se sublinierea importanţei educaţiei în 
promovarea acesteia.
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TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ASOCIATE 
COMPORTAMENTELOR CONTRAPRODUCTIVE 

Col. dr. Cristian ILIE* 

Abstract
The recent studies show that are some changes regarding the defi nition and the measurement of 

personality from a clinical perspective. In this respect a new model of features, specifi c of personality disorders, 
can be seen as a prototype, maladaptive, similar to FFM. In this article is underlined that this model presented 
in DSM 5 and it’s similarity with the dimensional structure of normal personality may have implications on the 
assessment of counterproductive behavior.

Keywords: ineffective behaviors, personality dimensions, personality disorders, processual correctness.

Introducere
S-a observat că angajarea unor candidaţi care 

au manifestat comportamente contraproductive 
la alte locuri de muncă s-a dovedit a avea un 
efect nociv evident atât asupra organizaţiei, cât şi 
a colectivului şi chiar a respectivilor candidaţi. 
Desigur, o astfel de situaţie ar fi  putut fi  prevenită, 
iar pierderile ulterioare ar fi  putut fi  minimizate sau 
chiar evitate dacă strategia de recrutare ţinea cont de 
evaluarea efectuată înaintea încadrării. Interviul, 
testarea onestităţii şi evaluarea psihologică sunt 
metode proiectate pentru a detecta caracteristicile 
personale, atitudinile, valorile şi credinţele care au 
fost asociate cu comportamentul contraproductiv. 
Utilizarea acestora şi a altor teste ar trebui să facă 
parte dintr-o strategie adaptată la nevoile, riscurile 
şi la limitările juridice specifi ce unui anumit mediu 
profesional.

În alte cazuri, organizaţia, prin climatul 
creat, a amplifi cat, mai degrabă decât a atenuat, 
riscul asociat cu manifestarea comportamentelor 
contraproductive. Corectitudinea procesuală, 
dimensiune a climatului organizaţional, poate 
părea o problemă minoră, însă înţelegerea 
valorilor ei este esenţială. Acest proces 

organizaţional stimulează încrederea şi 
angajamentul, determinându-i pe oameni să-şi
depăşească atribuţiile, să-şi împărtăşească şi 
utilizeze cunoştinţele. Oamenii înţeleg că este 
nevoie de compromisuri şi de sacrifi ciu (concept 
care atinge o dimensiune psihică umană care nu a 
fost explorată complet), însă acceptarea acestora 
este condiţionată de corectitudinea procesuală. 
Acestea şi alte rezultate indică faptul că un număr 
de procese organizaţionale, precum angajarea 
personalului, plasarea pe posturi, monitorizarea 
şi managementul riscurilor au impact direct 
asupra securităţii organizaţionale. 

Comportamentul contraproductiv din 
perspectiva trăsăturilor de personalitate

Comportamentul contraproductiv reprezintă 
orice comportament intenţionat1 al unui membru 
al organizaţiei şi evaluat de aceasta ca fi ind contrar 
intereselor sale legitime. O defi niţie exhaustivă, 
care poate include o varietate de comportamente 
distructive şi de retorsiune, inclusiv spionaj, 
sabotaj, furt, fraudă şi vandalism.

Analiza literaturii de specialitate efectuată 
pentru a determina caracteristicile personale 

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
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care contribuie la apariţia şi manifestarea 
comportamentelor contraproductive şi care ar 
putea fi  detectate la evaluarea efectuată înaintea 
angajării a ajuns la anumite rezultate, care vor fi  
prezentate în cele ce urmează. 

În examinarea caracteristicilor de 
personalitate asociate comportamentului 
contraproductiv, cercetătorii utilizează 
dimensiunile de personalitate circumscrise 
modelului cu cinci factori (Five Factor 
Model - FFM), mai degrabă decât conceptele 
medicale ale tulburărilor psihice sau de 
personalitate. Acest model include următorii 
factori (dimensiuni de personalitate): deschiderea 
experienţei, extraversiunea, conştiinciozitatea, 
agreabilitatea şi nevrotismul. Aceste concepte 
au fost operaţionalizate în mai multe versiuni, 
bine acceptate de comunitatea ştiinţifi că, pentru 
evaluarea personalităţii, cel mai cunoscut fi ind 
Inventarul de Personalitate NEO Revizuit 
 (NEO PI-R). 

Majoritatea cercetătorilor susţin ideea că 
între modelul FFM şi trăsăturile dimensionale 
specifi ce tulburărilor de personalitate, descrise 
în Diagnostic and Statistical Manual of Mintal 
Disorders (DSM-IV)2, există relaţii substanţiale3. 
Alţii au observat că relaţia între dimensiunile 
FFM şi comportamentul contraproductiv este 
acceptată pe scară largă4. De exemplu, John D. 
Hogan a abordat acest concept în studiile sale 
nefăcând însă diferenţierea între comportamentele 
contraproductive şi cele iresponsabile. În opinia 
acestuia, comportamentele contraproductive 

sunt incluse în comportamentele iresponsabile 
alături de absenteism, problemele disciplinare, 
consumul de substanţe interzise la locul de muncă. 
Acest autor a prezentat corelaţii semnifi cative între 
comportamentele iresponsabile şi măsurătorile 
realizate pentru dimensiunile agreabilitate şi 
deschidere. În urma analizei unei bogate literaturi 
de specialitate, J.F. Salgado, identifi ca, în 2003, 
44 studii clinice (efectuate între 1990 şi 1999) care 
abordau relaţia dintre FMM şi comportamentele 
deviante (17), absenteism (13), accidente legate 
de muncă (9) sau rata de părăsire a locului 
de muncă (5). În general, aceste rezultate au 
indicat faptul că dimensiunile conştiinciozitate 
şi agreabilitate au fost predictorii cei mai 
semnifi cativi ai compatibilităţii persoanei cu 
locul de muncă. Studiul elaborat de Mount, Ilieş 
şi Johnson (2006) a relevat relaţii semnifi cative 
între aceste dimensiuni de personalitate şi 
comportamentele contraproductive la locul de 
muncă, dar mediate de satisfacţia profesională. 

De ceva timp cercetătorii au argumentat că 
evaluarea personalităţii are mult mai mult 
de oferit decât doar predicţii cu privire la 
rezultatele pozitive legate de muncă.  

O altă abordare în identifi carea trasăturilor 
de personalitate, de această dată dezadaptative 
(anormale), asociate comportamentelor 
contraproductive, implică utilizarea testelor 
psihologice care încearcă să evalueze tulburări 
de personalitate. Deşi, conform opiniei lui Eric 
D. Shaw (2009), cercetătorii nu au avut succes în 
găsirea unor corelaţii între aceste caracteristici de 
personalitate şi comportamentele contraproductive, 
totuşi tulburările de personalitate, în special cele 
de tip narcisic sau antisocial, au fost asociate 
post-hoc cu aceste comportamente.  

Judge şi Le Pine au prezentat, în anul 
2006, rezultatele unor cercetări robuste, care 
au evidenţiat că persoanele cu tulburări de 
personalitate, în anumite circumstanţe, ar 
putea crea probleme la locul de muncă. 
De exemplu, indivizii cu personalitate de tip 
narcisist supraestimează efi cacitatea lor ca lideri, 
performanţa în sarcină şi performanţa în funcţie 
de context sau subestimează lipsa proprie de 
efi cienţă profesională. 
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Aceeaşi autori au emis ipoteza conform 
căreia persoanele impulsive au manifestat 
comportamente contraproductive din cauza  
tulburărilor de raţionament manifestate. De 
asemenea, dimensiunea psihologică ostilitate 
este adesea asociată cu confl ictul interpersonal 
(Newton & Kiecolt-Glaser, 1995) şi agresiunea 
interpersonală (Archer & Webb, 2006).

Preocupările în domeniu ale lui Hogan (2001) 
cu privire la personalităţile anormale („personalităţi 
dezadaptative”) şi comportamentele asociate ale 
acestora la locul de muncă au condus la un număr 
apreciabil de cercetări privind caracteristici de 
personalitate, dimensiuni ale Axei II din DSM-IV, 
care predispun managerii la incompetenţă. 
Rezultatele au stabilit că unele structuri dez-
adaptative au implicaţii negative pentru activitatea 
de conducere şi asupra efi cienţei profesionale. 

Alte cercetări care au avut ca subiect 
comportamentul personalităţii dezadaptative la 
locul de muncă s-au concentrat pe studiul trăsăturilor 
ierarhic inferioare, specifi ce conceptului general 
denumit Triada Întunecată (The Dark Triad -
psihoticism, narcisism şi machiavelism). Wu şi Le 

Bretton (2011) au efectuat o analiză conceptuală a 
dimensiunii Dark Triad, iar rezultatele obţinute i-au 
făcut să afi rme că, în ciuda unor rezultate recente 
obţinute de Rolland şi De Fruyt (2003), această 
dimensiune ar putea prezice comportamentul 
contraproductiv considerabil mai mult decât 
modelul cu cinci factori (FFM).

Schimbări dramatice au avut loc în domeniul 
cercetării personalităţii anormale. 

Una dintre întrebările, pe care şi le-au pus 
cercetătorii în domeniu, este dacă tulburările 
de personalitate sunt ,,tipuri categoriale” sau 
,,dimensiuni” care au însuşirea de a fi  continue. 
Preeminenţa probelor susţine modelul dimensional. 
Acum, atenţia este concentrată asupra dimensiunilor 
care stau la baza tulburărilor de personalitate şi a 
modului de integrare cu modelele de personalitate 
normale. De altfel şi Guenole sugera că studierea 
comportamentelor contraproductive din organizaţie 
ar trebui să ia în considerare schimbările de 
paradigmă din DSM-5. Prima şi cea mai importantă 
schimbare din DSM-5, faţă de precedentele versiuni 
ale DSM, ar fi  modifi carea ponderii clasifi cării de 
la categorial la dimensional. Această schimbare 
de paradigmă a fost generată de lipsa de evidenţă 
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a graniţelor dintre aşa-zisele sindroame categoriale 
(de exemplu, sindromul depresiv versus anxios, 
maniacal versus schizofren etc.), de nevoia de 
eradicare a problemei comorbidităţii, care făcea 
la un moment dat imposibilă distingerea a ceea 
ce trebuie tratat cu prioritate, dar şi de necesitatea 
practică de distingere a adevăraţilor subiecţi 
,,pozitivi” de adevăraţii subiecţi ,,negativi” prin 
stabilirea de praguri de severitate pe un continuu 
simptomatologic.  

În DSM-5 se prezintă o modalitate complexă 
de descriere şi evaluare a personalităţii pe 
bază de dimensiuni (continuum), trăsături 
(caracteristici), domenii (arii distincte de 
funcţionare de înalt ordin) şi faţete (specifi citate 
de ordin secund) ale personalităţii.  Astfel DSM-5
furnizează şase domenii de înalt ordin ale 
personalităţii: afectivitatea negativă, detaşare, 
antagonism, dezinhibiţie, compulsivitate şi 
psihoticism. Cercetările ulterioare au sprijinit o 
structură  organizată pe cinci domenii, deoarece 
compulsivitatea este văzută ca polul opus al 
dezinhibiţiei. Patru dintre domeniile noului 
model şi anume afectivitatea negativă, detaşarea, 
antagonismul şi dezinhibiţia sunt considerate 
a fi  variaţii dezadaptative ale dimensiunilor 
modelului de personalitate (FFM) prezente 
în populaţii normale. Variantele adaptative 
ale acestora sunt nevrotismul, extraversiunea, 
agreabilitatea şi conştiinciozitatea.

În acelaşi sens cu Krueger, Bart Wille şi 
Filip De Fruyt (2014) apreciază că, având în 

vedere rezultatele cercetărilor care acordă o 
atenţie crescândă infl uenţelor trăsăturilor de 
personalitate dezadaptative şi/sau anormale în 
diversele contexte profesionale, pledoaria lui 
Guenole va fi  cu siguranţă, în timp, utilă.  

În plus, afi rmă cei doi autori, având în vedere 
prevalenţa problemelor de personalitate, în DSM-5
se estimează că aproximativ 15% dintre adulţii 
americani se califi că pentru cel puţin o tulburare de 
personalitate (APA, 2013, p. 646), iar trăsăturile 
de personalitate dezadaptative ar trebui să fi e de 
mare interes pentru toţi profesioniştii implicaţi în 
evaluarea resurselor umane.

Pentru a înţelege în ce fel modelul trăsăturilor 
de personalitate dezadaptative sau anormale 
diferă de modelul personalităţii normale, bazat 
pe cinci factori, Bart Wille şi Filip De Fruyt 
au evaluat trei studii care au examinat relaţia 
empirică dintre aceste modele. Analizele lor au 
furnizat un sprijin suplimentar ideilor că modelul 
trăsăturilor de personalitate dezadaptative, 
prezentat în DSM-5, corespunde cu structura 
modelului personalităţii normale, bazat pe cinci 
factori, astfel: afectivitatea negativă se aliniază 
cu nevrotismul, detaşarea se raportează negativ la 
extraversie, antagonismul se raportează negativ la 
agreabilitate, dezinhibiţia se raportează negativ la 
conştiinciozitate, iar psihoticismul se raportează 
negativ la deschiderea spre experienţă.

Această suprapunere între structura 
personalităţii normale şi anormale are implicaţii 
importante. Mai exact, în opinia autorilor, 
aceste rezultate indică faptul că trasăturile de 
personalitate mai ample, denumite domenii în 
cadrul FFM, reuşeşc să capteze atât aspectele 
adaptive, cât şi cele dezadaptive fundamentale ale 
vieţii omeneşti: siguranţa personală (nevrotismul), 
infl uenţa asupra celorlalţi (extraversiunea), 
cooperare versus competiţie (agreabilitatea), 
propria avansare în societate (conştiinciozitatea) 
şi încrederea în propriul intelect decât în 
înţelepciunea dobândită (deschiderea).

Una dintre direcţiile de cercetare de astăzi 
oferă un model pentru trecerea de la categorii 
la dimensiuni în domeniul tulburărilor de 
personalitate. Din cercetările efectuate de Livesley 
şi colegii săi, de la University of British Columbia, 
a reieşit o structură dimensională a tulburărilor de 
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personalitate, ierarhică, pe trei niveluri. Cu ocazia 
prilejuită de prezentarea rezultatelor cercetărilor, 
Livesley şi colaboratorii săi au argumentat că 
modelelor variaţiei personalităţii ,,normale” le 
lipseşte această bogăţie a celor trei niveluri şi 
că instrumentele de evaluare a normalităţii au 
adesea efect de plafonare prin conţinutul itemilor 
şi răspunsurilor, care le limitează capacitatea de 
a indexa comportamentele sufi cient de anormale.

Validitatea şi consensul rezultatelor 
cercetărilor prezentate în privinţa dimensiunilor 
personalităţii umane normale, în special modelul 
cu cinci factori, precum şi integrarea tot mai bună 
cu dimensiunile tulburărilor de personalitate 
generează o presiune enormă asupra specialiştilor 
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul selecţiei 
şi evaluării psihologice a resursei umane.

Concluzii 
În primul rând, s-a demonstrat că există o 

redundanţă semnifi cativă între dimensiunile 
personalităţii normale şi anormale şi există 
propuneri de integrare a celor două domenii, 
dar nu s-a stabilit dacă suprapunerea este atât de 
mare încât ar trebui să nu existe un sistem combinat 
de evaluare a personalităţii normale şi anormale.

Studiile combinate despre trăsăturile normale 
şi anormale pe eşantioane clinice şi nonclinice 
arată doar o suprapunere parţială, departe de a fi  

totală, astfel încât nu poate fi  susţinută concluzia 
că orice sistem actual de structurare a trăsăturilor 
de personalitate poate explica variaţia tulburărilor 
de personalitate. De aceea, apreciem că principiul 
optim al evaluării psihologice, în organizaţii ca şi 
în afara lor, este acela al creşterii validităţii prin 
combinarea informaţiilor obţinute prin metode 
diferite, din surse diferite, prin evaluatori diferiţi, 
privind trăsături diferite la momente diferite în timp.

În al doilea rând, nu putem ignora infl uenţele 
mediului profesional şi al riscului asociat 
acestuia asupra comportamentelor contra-
productive asociate trăsăturilor de personalitate 
dezadaptative, prezentate în DSM-5. Un prim 
pas în această direcţie a fost efectuat de De 
Fruyt, Wille şi Furnham care au examinat recent 
distribuţia tendinţelor de personalitate aberante 
în diferite sectoare ocupaţionale. Rezultatele 
analizelor  relevă faptul că trebuie întotdeauna să 
fi e luată în considerare, atunci când se evaluează 
valoarea unui comportament dat, asocierea situaţiei 
(acţiune profesională, context organizaţional) 
cu o anumită trasătură de personalitate. Spre 
exemplu, implicaţiile dimensiunilor psihologice 
excentricitatea şi credinţe neobişnuite, care sunt 
caracteristice pentru psihoticism, vor fi  evaluate 
în mod diferit dacă subiectul îşi desfăşoară 
activitatea într-un mediu birocratic, convenţional, 
sau dacă subiectul îşi desfăşoară activitatea într-un 
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mediu caracterizat riscant sau sensibil din diverse 
perspective.

În fi nal, având în vedere dovezile tot mai 
numeroase care pun în evidenţă asocierea dintre 
caracteristicile specifi ce unui loc de muncă, trăsăturile 
de personalitate şi  comportamentele contraproductive, 
cercetările viitoare ar putea investiga în ce măsură 
climatul de muncă toxic contribuie la apariţia acestor 
comportamente indezirabile.

În ceea ce priveşte organizaţia militară, pentru 
evaluarea validităţii concluziilor prezentate, se 
impune dezvoltarea unui program de cercetare 
multidisciplinar, care să studieze disfuncţiile 
structurilor organizaţionale şi consecinţele în plan 
comportamental pe care le provoacă aceste fenomene 
psihosociale indivizilor afl aţi în relaţii tensionale. 
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ANDRAGOGIA ŞI METODELE MODERNE 
ÎN EDUCAREA OFIŢERILOR DE INFORMAŢII 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE FORMARE 
PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Mihail-Marius DRAGOMIR*

Abstract
The article is trying to outline an overall image regarding of what are the training methods of 

intelligence offi cers who run base and advances courses developed in training center that belongs to defense 
military intelligence system. The author approach synthetically presents in explicative terms, the vision 
that drives generally the activities of trainers, trainees and institutions in order to develop a good quality 
education process, focused on the acquisition of relevant competencies asked by General Defense Intelligence 
Department.

Keywords: andragogie, trainer, method, education, continuous training.

*Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Introducere
Literatura de specialitate promovează teoria 

conform căreia instruirea adulţilor trebuie 
abordată într-o altă modalitate decât cea a 
copiilor şi adolescenţilor, care presupune alte 
metode şi procedee diferite. Deşi pedagogia este 
legată în principal de transmiterea cunoştinţelor, 
învăţarea adulţilor are tendinţa să se îndepărteze 
de la modul de elaborare pedagogic tradiţional, 
spre valorifi carea particularităţilor adultului. 
Andragogia, un concept relativ modern, constituie 
un cadru conceptual util în organizarea modalităţii 
în care este percepută instruirea adulţilor. M.S. 
Knowles (1984) a pus bazele dezvoltării celui mai 
elocvent model de instruire a adulţilor - modelul 
andragogic - fundamentat pe ceea ce pare a fi , 
la o primă analiză, în opoziţie cu pedagogia. 
Andragogia se bazează pe asumpţiile umaniste 
despre adult ca ,,educabil”, caracterizat prin 
auto-conceptualizare independentă, motivaţie 
intrinsecă, o experienţă de viaţă deja acumulată, 
o motivaţie puternică de a învăţa şi orientarea 

spre un scop bine defi nit, care este determinat 
de rolurile sale sociale şi de responsabilităţi. 
Este şi cazul ofi ţerilor de informaţii care percep 
cariera în domeniu ca pe o şcoală prin care trec 
permanent pentru achiziţia de cunoştinţe noi 
şi dezvoltarea de noi deprinderi. Aceştia au un 
scop bine defi nit (evoluţia în carieră), îşi cunosc 
atribuţiile funcţiilor şi responsabilităţile în cadrul 
structurii, iar motivaţia nu mai poate fi  explicată, 
deoarece aceasta a fost descoperită către sfârşitul 
ultimilor ani ai studiilor universitare sau în primii 
ani ai carierei militare. Experienţa de viaţă este 
diferită de la persoană la persoană, acesta fi ind 
unul dintre argumentele care fac acest domeniu 
al educaţiei adultului, andragogia, să fi e abordat 
diferit de pedagogie.

Pe baza principiilor instruirii adulţilor 
(elaborate şi verifi cate încă din 1988), cele mai 
multe instituţii de formare continuă, mai ales 
cele din domeniul militar, au elaborat planuri de 
învăţământ şi programe analitice moderne prin 
care ofi ţerii de informaţii au fost aduşi în mijlocul 



INFOSFERA

74

procesului educaţional. Aceste principii sunt 
materializate astfel:

 - Respectul faţă de audienţă. Sala de curs 
a fost reconfi gurată din punct de vedere 
al aşezării mobilierului asigurându-se
dezvoltarea comunicării între toţi 
participanţii la procesul educativ. 
Activităţile se desfăşoară în grupuri 
mici (5-12 cursanţi). Cel mai important 
aspect este adresarea respectuoasă, 
instructorul nefi ind un ,,dominator” al 
audienţei. Individul tinde să se simtă 
„matur” într-o ambianţă binevoitoare şi 
neofi cială.

 - Colaborarea instituţională. Planurile 
de învăţământ şi programele analitice 
sunt elaborate numai la cerinţa şi cu 
sprijinul benefi ciarilor, punându-se 
accent pe nevoile acestora din urmă. 
Cursanţii au posibilitatea să se implice 
în planifi carea următoarelor cursuri, să 
îşi evalueze instructorii şi să participe 
la evaluarea şi aprecierea propriei 
experienţe.

 - Independenţa. Procesul educaţional 
trebuie să ajute ofi ţerii să atingă acel 
nivel de independenţă prin care pot 
lua singuri decizii pentru determinarea 
propriilor acţiuni. Conţinutul suportului 
de curs este fundamentat cel mai mult 
pe atribuţiile funcţionale ale postului 
pentru care se pregătesc ofi ţerii-
cursanţi.

 - Experienţa profesională şi de viaţă. Dat 
fi ind faptul că adulţii sunt ei înşişi o sursă 
bogată pentru studiu, accentul principal 
este pus pe metodele care fac uz de 
experienţa lor (metodele participative 
de instruire). Toate programele de studiu 
utilizează experienţa participanţilor 
cu coordonarea instructorilor, iar 
după parcurgerea fi ecărui curs, lecţiile 
învăţate contribuie la ridicarea calităţii 
actului didactic.

 - Soluţionarea problemelor. Conţinutul 
suportului de curs este foarte apropiat 

de problemele reale ale participanţilor, 
precum şi pentru rezolvarea acestora. 
După terminarea fi ecărui curs, ofi ţerii-
absolvenţi pot acţiona în condiţii reale, 
cele mai multe dintre provocările 
operative având deja o rezolvare.

 - Gândirea critică. Dezvoltarea gândirii 
critice este obiectivul fi ecărui instructor 
în formarea continuă, acesta ajutând 
permanent cursanţii în elaborarea 
propriilor opinii, enunţuri, poziţii, 
acţiuni.

Conform lui David Kolb (1981, 1984), 
modelul de învăţare la adulţi este un proces 
ciclic continuu, care constă din patru etape: 
etapa de experimentare (învăţarea porneşte de 
la o experienţă concretă), etapa de observare şi 
refl ectare (individul refl ectă asupra experienţei 
şi adună informaţii), etapa de gândire (indivizii 
încep să generalizeze propriile experienţe) şi 
etapa de aplicare şi testare (noile idei sunt testate 
în situaţii noi).

Metode şi tehnici de instruire moderne în 
educarea ofi ţerilor de informaţii 

Procesul de învăţare în andragogie se referă la 
modifi carea cunoştinţelor (să ştie), deprinderilor 
(să facă) şi a experienţei (să fi e) celor instruiţi. 
Problema principală a oricărei instituţii de 
formare continuă o reprezintă crearea unui 
mediu ambiant care să stimuleze creşterea 
la maxim a oportunităţilor şi desfăşurarea 
procesului de învăţare.

Metoda de învăţământ, adică totalitatea 
procedurilor de organizare şi dirijare a învăţării 
în vederea atingerii obiectivelor specifi ce, 
infl uenţează şi determină modul de receptare 
a conţinutului, gradul de accesibilitate a 
cunoştinţelor şi valoarea informativă şi 
formativ-educativă a actului didactic. Ca 
elemente structurale ce caracterizează metoda, 
procedeele sunt subordonate fi nalităţilor 
urmărite, determinantă fi ind relaţia dinamică 
între procedeu şi metodă. De exemplu, metoda 
explicaţiei devine procedeu în cadrul jocului, 
iar jocul poate constitui un procedeu în cadrul 
metodei exerciţiului.
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O anchetă desfăşurată de C. Schifi rneţ 
(1997), printre participanţii la un seminar 
privind metodele educaţiei adulţilor, indică 
următoarele preferinţe ale celor cu experienţă în 
domeniu: dialogul este preferat de 90% dintre cei 
chestionaţi; seminariile, discuţiile libere –de 79%;
prezentarea de fi lme documentare – de 75%; 
demonstraţiile la locul de muncă – de 72%; 
expunerea – de 67%; mesele rotunde – de 63%; 
prezentarea de grafi ce, machete – de 56%; 
simpozioanele – de 55%; referatele – de 47%.

Dicţionarele de pedagogie dau, de regulă, 
următorul înţeles metodelor expozitive: 
modalitate de prezentare orală a unei teme 
într-o organizare coerentă, caracterizată prin 
densitatea ideilor şi prezentarea fl uentă şi 
pregnantă a acestora. După cum relevă chiar 
termenul, prin metoda expozitivă se urmăreşte 
furnizarea de idei necunoscute, de modele 
explicative, de legi sau fapte de cunoaştere care 
nu pot fi  descoperite şi însuşite, de regulă, pe 
baza experienţei intelectuale personale. Metodele 
expozitive cuprind un ansamblu de strategii ce se 

cer avute în vedere de către toate formele concrete 
sub care se înfăţişează. Acestea au câteva reguli 
care trebuie înţelese şi aplicate de instructori: 

 - nicio informaţie să nu fi e prezentată 
fără fapte şi niciun fapt fără informaţie;

 - oricare ar fi  modalitatea de prezentare, 
metoda expozitivă să cuprindă o 
introducere în problema respectivă, un 
conţinut şi o concluzie;

 - cursanţii să afl e repede despre ce se va 
vorbi, în ce scop, cum, ce cale se va 
utiliza;

 - oricare ar fi  forma concretă a metodei 
expozitive, cel care o utilizează se cere să 
aibă în vedere ce interesează auditoriul, 
ce le trezeşte mai mult interesul, ce este 
mai important, ce riscă să şocheze sau să 
distragă atenţia, ce pot asculta cu atenţia 
încordată, ce riscă să uite.

În continuare voi evidenţia cele mai 
importante metode expozitive care predomină 
învăţământul de formare continuă în domeniul 
informaţiilor pentru apărare.
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Expunerea. Educarea ofi ţerilor de informaţii 
în centrele de instruire utilizează în mod frecvent 
expunerea pe diferite teme de interes major. 
Aparent uşor în realizarea ei, o expunere reuşită 
are câteva cerinţe de bază. Cea mai importantă 
este aceea că expunerea se referă la o singură 
idee centrală căreia îi sunt subsumate idei 
subordonate sau adiacente (structurare de tip 
arbore). Se poate proceda atât inductiv (de la 
fapte spre semnifi caţia acestora), cât şi deductiv 
(de la semnifi caţii spre fapte). Continuând cu 
cerinţele, acestea sunt: 

 - să defi nească cu precizie subiectul 
expunerii încă din primele minute;

 - să opereze cu fapte reale şi credibile 
pentru a susţine ideea centrală;

 - să expună demonstrând, pe baza faptelor 
care interesează auditoriul;

 - să nu dureze mai mult de 35-40 de 
minute;

 - să răspundă prin conţinutul său concis 
la întrebările: cine, pentru ce, cum, care 
sunt faptele, care e problema, cum se 
rezolvă, unde se rezolvă, când şi cine o 
rezolvă.

Condiţiile, criteriile şi obiectivele ce se cer în 
realizarea unei expuneri sunt numeroase. Una dintre 
fazele importante ale expunerii este pregătirea, la 
care avem în vedere trei elemente distincte:

 - pregătirea ideilor care urmează să le 
expunem, să le transmitem cursanţilor; 

 - pregătirea materialului, adică a 
suporturilor materiale cu ajutorul cărora 
vom ilustra diferitele fapte pentru a 
susţine o idee sau alta (prezentări de 
tip PowerPoint, scheme, diapozitive, 
secvenţe din diferite fi lme etc.);

 - pregătirea psihologică a celui care 
expune şi strategia de captare a atenţiei 
cursanţilor pentru crearea condiţiilor 
subiective în vederea bunei desfăşurări 
a expunerii. 

Captarea atenţiei face ca auditoriul să 
participe de la început la apariţia cunoştinţelor. 
De asemenea, se ştie că orice instructor are de la 
început din partea cursanţilor un anumit credit. 
Captarea atenţiei se realizează, în bună măsură, 

prin convingerea imediată a cursanţilor că 
prezentatorul răspunde creditului care i se acordă. 
Instructorul, persoana califi cată în specialitate 
va ţine cont şi de nevoile profesionale reale ale 
auditoriului şi de buna stăpânire a tehnicilor de 
realizare a expunerii. 

O expunere cu şanse mari de reuşită este 
cea care ia în considerare difi cultăţile care pot 
interveni în procesul de comunicare. Este vorba 
de difi cultăţi psihologice sau de difi cultăţi 
privind înţelegerea, receptarea sau asimilarea 
informaţiilor transmise. Pentru atenuarea 
factorului emoţional se pot utiliza unele tehnici 
de relaxare. În alte cazuri s-a constatat că 
emotivitatea se diminuează dacă anterior a avut 
loc o discuţie în contradictoriu. Emotivitatea 
însă este mult diminuată, mai ales atunci când 
instructorul cunoaşte foarte bine problema tratată 
şi nivelul cursanţilor cărora se adresează.

Unele lucrări de specialitate recomandă 
introducerea unor momente de relaxare care să 
dea posibilitatea auditoriului să se odihnească 
câteva clipe, pregătindu-1, în felul acesta, pentru 
un nou efort intelectual. Nu este greşit, şi chiar 
devine o practică din ce în ce mai des folosită, ca 
un alt instructor (asistent-secund) să participe la 
expunere, tocmai pentru a-l ajuta pe cel principal 
în depăşirea cu succes a momentelor didactice. 
Aceştia se pot completa reciproc în dezvoltarea 
problemelor (exemple similare din experienţa 
profesională, dialog constructiv etc.) şi pot 
reprezenta modele pentru cursanţi.

Plecând de la faptul că în activitatea de 
educare a adulţilor sunt cuprinşi participanţi 
cu niveluri de pregătire diferite, unii dintre 
aceştia având studii superioare, este necesar să 
ne oprim puţin şi asupra unei forme a metodei 
expozitive mai puţin întâlnite, cursul magistral. 
În liniile sale generale acesta este apropiat de 
cursul universitar, în sensul că este conceput 
ca o secvenţă într-un proces de instruire şi de 
educare. Rostul cursului magistral, ca de altfel 
al metodei expozitive în genere, este să conducă 
auditoriul la înţelegerea calitativ superioară a 
problemelor ştiinţifi ce, tehnice în ansamblul lor, 
să clarifi ce, în acelaşi timp, legăturile cu diferitele 
compartimente ale cunoaşterii şi acţiunii sociale.
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Desfăşurarea cursului magistral presupune 
câteva caracteristici de seamă. Cea mai importantă 
constă în stăpânirea şi însuşirea complexă a 
conţinutului ce urmează a fi  predat. De aceea, 
se poate vorbi de o logică a înţelegerii. În cazul 
cursului magistral pe teme ştiinţifi ce, învăţarea 
lipsită de înţelegere este valabilă doar pentru 
reţinerea titlurilor de cărţi sau a maximelor, a 
numelor oamenilor iluştri. Astfel de cunoştinţe, 
chiar atunci când sunt folositoare, nu pot duce la 
cunoaşterea sistemului şi în special a metodelor 
de analiză. În studiul ştiinţei, de pildă, cercetările 
contemporane arată că abia după ce înţelegerea 
a avut loc se cere să urmeze logica memoriei. 
Memorarea (de fapte sau semnifi caţii) se poate 
produce dacă este logic integrată în sistemul 
gândirii.

Dezbaterea este forma cea mai des utilizată 
în activitatea de instruire şi educare a adulţilor. 
Aproximativ 60% dintre activităţile didactice cu 
ofi ţerii de informaţii iau forma acesteia. Similar 
expunerii, putem desprinde principala structură 
a dezbaterii: organizarea, desfăşurarea propriu-
zisă şi evaluarea rezultatelor. Partea introductivă/
organizatorică joacă rolul cel mai important, 
deoarece de la început se prefi gurează posibilităţile 
de reuşită a acestei sesiuni de instruire. Mai jos, 
enumerăm cerinţele de bază ale organizării unei 
dezbateri, cu înalt conţinut educativ:

 - determinarea cu precizie a obiectivelor 
didactice; 

 - defi nirea clară a conceptelor, 
principiilor, ideilor;

 - abordarea noţiunilor să respecte nivelul 
de înţelegere al celor care participă la 
dezbatere;

 - posibilitatea estimării atitudinii 
participanţilor faţă de dezbatere.

Reuşita dezbaterii este în strânsă legătură cu 
formularea de probleme, care, la rândul lor, se 
convertesc în întrebări adresate participanţilor. 
Ca atare, întrebările trebuie să fi e clar formulate, 
să se exprime într-un limbaj accesibil şi să plece 
de la experienţa imediată a cursanţilor. Astfel se 
stabileşte mai rapid şi mai amplu legătura între 
cel ce conduce dezbaterea şi participanţi.

Un element al pregătirii dezbaterii este 
cunoaşterea modului de structurare a grupului 

de cursanţi. În grupurile care au un nivel înalt de 
participare, structura ia forma unei sociograme 
a grupului. În mod fi resc, dezbaterea parcurge 
câţiva paşi esenţiali care pot fi  reprezentaţi în 
structură arborescentă. Este vorba de punerea 
problemei, de o primă conturare a răspunsului, 
de reliefarea existenţei şi a altor aspecte ce se cer 
avute în vedere, dimpreună cu dezvoltarea unui 
aspect sau altul al problemei, în măsura în care 
participanţii pot contribui la aceasta. La rândul 
lor, momentele care alcătuiesc fi rul călăuzitor în 
desfăşurarea dezbaterii, cunosc o mare diversitate. 
Ea poate începe de la observarea unui caz celebru 
de spionaj publicat într-o carte, a unui scenariu 
de fi lm tematic sau de la o procedură specifi că 
de sistem pe problema respectivă. Importantă 
este alegerea elementului care să suscite atenţia, 
element care poate fi  determinat numai în situaţii 
concrete.

Desfăşurarea dezbaterii are la rândul ei 
puncte cheie. Astfel se cere creată o stare 
participativă, o atmosferă destinsă, de bună 
dispoziţie. Instructorul trebuie să întrunească 
anumite calităţi care să asigure reuşita dezbaterii: 
lipsa emotivităţii, capacitatea de a concentra 
dezbaterea pe problemele ridicate în discuţii, 
antrenarea tuturor la rezolvarea problemelor puse, 
posibilitatea de a intui relativ repede pericolele 
care pot duce la nerealizarea obiectivelor propuse 
etc. Pentru reuşita dezbaterii, importantă este şi 
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modalitatea de dispunere a cursanţilor în sala 
în care ea se desfăşoară; de regulă, este folosită 
dispunerea locurilor în cerc sau în careu pentru 
a da şanse egale tuturor participanţilor la discuţii 
în problematica dezbătută. Pentru ca dezbaterea 
să fi e un autentic mod de receptare şi chiar de 
creare a actului didactic, instructorul trebuie să 
preîntâmpine unele difi cultăţi care pot apărea pe 
parcurs.

În acest context, regula de aur a dezbaterii, 
poate fi  astfel formulată: să fi i mereu de acord 
cu punctul de vedere al cursanţilor, dar să cauţi 
mereu să construieşti din acest punct de vedere 
noi orizonturi în cunoaştere şi acţiune, care să fi e 
şi răspunsul real la problema pusă în discuţie. 

O altă problemă poate fi  şi blocajul 
dezbaterii, ce poate interveni la început sau 
pe parcurs. Depăşirea lui se poate face prin 
mărirea interesului cursanţilor pentru un aspect 
sau altul al problemelor. Cel mai adesea, acesta 
survine din cauza formulărilor defectuoase ale 
întrebărilor, imposibilităţii de a putea realiza o 
legătură directă între întrebările puse şi experienţa 
profesională a cursanţilor. Nu trebuie uitat nici 
faptul că, sub raport sociologic, participanţii 
la dezbatere alcătuiesc un microgrup social, de 
regulă eterogen. Aşa se face că se înregistrează 
o anumită teamă de a răspunde în faţa celorlalţi 
colegi, mai ales când unii sau alţii dintre cursanţi 
nu pot să dea un răspuns corect la întrebările 
adresate. Aceasta duce la fenomenul de inhibiţie, 
fenomen de care organizatorul dezbaterii trebuie 
să ţină seama în pregătirea acesteia. Mai există şi 
ironia grupului care trebuie evitată sau depăşită 
în momentele difi cile.

Prin urmare, putem vorbi de o strategie a 
conducerii unei dezbateri şi continuăm analiza 
acestei metode de educare a adulţilor prin luarea 
în considerare a câtorva aspecte importante. 
Instructorul trebuie să aibă o exprimare clară, 
corectă, să ştie să-i asculte, să formuleze întrebări 
precise (care să nu conţină în ele şi răspunsul său), 
să nu fi e echivoc, să ştie să incite participanţii 
la formularea unor întrebări cu un conţinut 
profund etc. Intervenţiile sale se cer făcute doar 
în momentele cheie sau atunci când dezbaterea 
a intrat într-un impas, în rest trebuie să lase 

participanţii să poarte între ei discuţiile pro şi 
contra, insistând pe argumente. Întrebările pot fi  
adresate nu doar celui care conduce dezbaterea, 
ci şi unor participanţi sau chiar grupului. În 
felul acesta, atmosfera generală şi câmpul de 
receptivitate sporeşte în valenţele sale, reuşindu-se
crearea unei situaţii educative de o calitate foarte 
bună.

Colocviul este utilizat, cu o oarecare 
preponderenţă, în activităţile de examinare a 
cunoştinţelor în învăţământul superior sau la 
cursurile de formare continuă, dar şi ca modalitate 
de comunicare a rezultatelor cercetărilor 
ştiinţifi ce. Pentru cursurile de specializare în 
domeniul informaţiilor pentru apărare, colocviul 
se înfăţişează, de regulă, astfel: pe de o parte, 
un moderator (instructor titular de disciplină), 
2-3 ofi ţeri specialişti în disciplina abordată, 
2-3 reprezentanţi ai cursanţilor, iar pe de altă 
parte, clasa de cursanţi. Moderatorului îi revine 
sarcina să precizeze scopul colocviului, să 
faciliteze schimbul de opinii între specialişti şi să 
asigure intervenţia reprezentanţilor cursanţilor, 
atunci când aceştia consideră că este necesar.

Pentru a înţelege rolul pe care îl joacă această 
metodă am luat exemplul unui colocviu despre 
activitatea ataşatului apărării (afl at la post) 
pentru organizarea aniversării unui eveniment 
(ziua naţională). După ce avem o primă conturare 
a problematicii ce va fi  abordată, se identifi că 
2-3 ofi ţeri foşti ataşaţi ai apărării care ar putea 
lua parte la elucidarea problemelor identifi cate şi 
pe cei care participă din rândul cursanţilor. După 
obţinerea acordului, se stabileşte în comun cu 
aceştia fi lmul de desfăşurare: 

 - se începe cu o întrebare sau direct cu 
expunerea unor probleme ale activităţii 
ataşaţilor;
 - ce idei nu pot lipsi din primele intervenţii;
 - ce întrebări se pot formula pentru a 
adânci un aspect sau altul al problemelor, 
durata acestora;
 - succesiunea ideilor care ar stârni un 
interes mai puternic;
 - formularea unor întrebări sau a unor 
puncte de vedere de către unii cursanţi 
din sală;
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 - prezentarea unor exemple concrete din 
activitatea ataşaţilor militari care au avut 
implicaţii militare, economice, culturale 
etc.;
 - utilizarea/proiectarea unor fi lme sau 
fotografi i pentru a da răspunsuri sau a 
aduce argumente puternice în favoarea 
înţelegerii unei idei;
 - formularea concluziilor, a semnifi caţiilor 
pentru activitatea de viitor a ofi ţerilor care 
doresc să urmeze cariera diplomatică în 
domeniul militar etc.

Una dintre condiţiile reuşitei desfăşurării 
colocviului, după materializarea ideilor de mai 
sus, constă în identifi carea precisă a interesului 
auditoriului faţă de problemele ce urmează să 
fi e puse în discuţie. În acest sens, este necesar 
ca instructorii să cunoască din timp problemele 
care sunt de interes pentru cursanţi, după care 
problemele respective să fi e comunicate foştilor 
ataşaţi militari invitaţi la colocviu.

Reprezentanţii cursanţilor, la rândul lor, 
trebuie să poată formula clar şi concis întrebările 
ce le adresează specialiştilor şi, totodată, acestea 
să satisfacă aspiraţiile de cunoaştere a unui număr 
cât mai mare de participanţi.

Deşi implică o pregătire mai specială şi o 
atenţie sporită, colocviul constituie una dintre 
formele cu multiple posibilităţi de participare 
la crearea şi receptarea activităţii educative cu 
adulţii.

Metoda interpretării de roluri. 
Denumirile sub care se prezintă această metodă 
sunt numeroase: metoda simulării, metoda 
dramatizării, metoda jocului de rol (role-
player) etc. Conţinutul rămâne însă acelaşi – 
transpunerea în situaţii simulate a cursanţilor. 
Metoda jocului de rol se bazează pe ideea că se 
poate învăţa nu numai din experienţa directă, ci 
şi din cea simulată. A simula este asemănător cu 
a imita, a te preface, a mima, a reproduce în mod 
fi ctiv situaţii, acţiuni, fapte etc. Scopul este de a-i 
pune pe participanţii la un exerciţiu în ipostaze 
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care nu le sunt familiare, tocmai pentru a-i ajuta 
să înţeleagă situaţiile respective. Din această 
perspectivă, prin jocul de rol cursanţii pot învăţa 
despre ei înşişi, despre persoanele şi lumea din 
jur într-o manieră plăcută şi atrăgătoare.

Simularea prin joc de rol duce la creşterea 
gradului de adaptabilitate şi la ameliorarea 
relaţiilor dintre persoane, dezvoltând în acelaşi 
timp gândirea critică, capacitatea de exprimare şi 
cea empatică. De exemplu, în cadrul unui joc de 
rol despre managementul surselor de informaţii, 
jucând rolul sursei umane, cursantul poate 
înţelege ce simte o persoană atunci când are 
acces la informaţii şi le transmite în necunoştinţă 
de cauză către un ofi ţer de informaţii.

Dintre toate variantele acestei metode, 
menţionăm doar pe cea care are contribuţia cea 
mai mare în atingerea obiectivelor didactice 
aferente strategiei activ-participative: jocul cu rol 
prescris dat prin scenariu.

Există trei etape ale unei sesiuni standard 
a jocului de rol: planifi carea şi pregătirea, 
desfăşurarea jocului de rol, analiza şi 
interpretarea rezultatelor. În etapa de planifi care, 
conducătorul exerciţiului elaborează un 
scenariu care să corespundă obiectivului 
didactic. În modelarea situaţiei şi proiectarea 
scenariului – instructorul va identifi ca situaţia 
de simulat care va fi  supusă analizei sub aspectul 
statusurilor şi categoriilor de interacţiuni 
implicate. Din situaţia reală sunt reţinute pentru 
scenariu numai aspectele esenţiale: status-urile 
şi rolurile cele mai importante care servesc la 
constituirea unui model interacţional. Urmează 
apoi să se elaboreze scenariul propriu-zis, 
respectiv noua structură de status-uri şi roluri 
care, fi reşte, este mult simplifi cată faţă de 
situaţia reală. Tot aici includem şi atribuirea 
de roluri participanţilor. Alegerea asistenţilor 
care vor interpreta anumite personaje sociale şi 
instruirea lor relativ la specifi cul şi exigenţele 
jocului de rol fac referire la distribuirea rolurilor 
şi familiarizarea participanţilor cu sarcinile 
de realizat. Status-urile şi rolurile sunt 
descrise amănunţit pentru fi ecare participant 
în parte pe o fi şă a rolului, distribuirea este 
prestabilită de către conducătorul exerciţiului. 
O componentă obligatorie a etapei de pregătire 
este acordarea de timp sufi cient instructorilor 

şi asistenţilor pentru a se pregăti individual şi 
a schiţa intriga generală a jocului lor. Fiecare 
participant va studia fi şa rolului timp de 30-40 
de minute pentru a fi  capabil să-şi interiorizeze 
rolul şi să-şi conceapă modul propriu de 
interpretare. În etapa de pregătire, instructorul 
trebuie să decidă care va fi  efortul principal 
în jocul de rol, cu alte cuvinte ce trebuie 
să surprindă cursantul în vederea atingerii 
obiectivului didactic.

Etapa propriu-zisă a jocului este cea în care 
participanţii la formare îşi joacă rolurile, iar 
acţiunea este pusă în practică. Dacă interpretarea 
este prea lungă, instructorul poate interveni pentru 
a ţine sub control desfăşurarea exerciţiului şi poate 
îndruma jucătorii de rol, separat de participanţi, 
pentru derularea în condiţii cât mai apropiate de 
realitate. Pe de altă parte, dacă jucătorii de rol 
nu au sufi cientă experienţă, instructorul trebuie 
să încurajeze participanţii la exerciţiu să adauge 
discursuri şi acţiuni care să le facă interpretarea 
mai bogată. 

Improvizaţia este abilitatea prin care îţi poţi 
accesa rapid creativitatea în situaţii neprevăzute. 
În interpretarea unui joc de rol, capacitatea 
de a improviza este unul dintre punctele forte 
ale persoanei care interpretează personajul 
dat prin scenariul exerciţiului. Improvizaţia 
presupune adaptarea spontană la situaţii reale 
sau imaginare, la spaţiul în care se joacă rolul şi 
la situaţii sau relaţii ale partenerului cu jucătorul 
de rol. Antrenamentul unui jucător de rol pentru 
a fi  capabil să improvizeze efi cient, presupune 
îmbunătăţirea capacităţii de ascultare, de a 
face propuneri clare şi de a reacţiona spontan 
şi cu încredere. Un exemplu foarte util pentru 
jucătorii de rol sunt actorii. Actorii folosesc o 
varietate de tehnici de interpretare, învăţate 
de-a lungul anilor de studiu şi acumulate de-a 
lungul experienţei lor: folosirea riguroasă a 
tonului pentru a comunica mesajul şi a exprima 
emoţia, folosirea gesturilor pentru a completa 
vocea, interacţiunea cu alţi actori şi accentuarea 
cuvintelor cu semnifi caţie simbolică şi, nu în 
ultimul rând, folosirea unei mişcări scenice 
adecvate pentru a crea un personaj credibil 
pentru audienţă.

Ultima etapă este sesiunea de analiză, 
interpretarea rezultatelor şi feed-back pentru 



INFOSFERA

81

participanţi. Ea este foarte importantă şi nu 
trebuie omisă sau tratată numai formal. În 
această etapă instructorul vede fi nalitatea actului 
didactic secvenţial, recunoaşte părţile slabe ale 
scenariului şi are un răspuns efi cient din partea 
tuturor participanţilor la exerciţiu.

În unele sesiuni de joc de rol, situaţia se poate 
tensiona (furie, exasperare, dezacord, acţiuni 
necugetate), mai ales dacă unii participanţi iau 
jocul prea în serios şi adoptă poziţii radicale. 
Discuţiile din etapa de analiză oferă instructorului 
o posibilitate pentru a explica faptul că starea de 
tensiune a fost generată de structura situaţiei şi nu 
de încăpăţânarea (sau răutatea) persoanelor care 
au jucat rolurile.

Concluzii
Educaţia adulţilor implică, în conţinutul 

său, dezvoltarea prin activitate, prin acţiune, 
prin experimentare. De aici şi ideea – să înveţi 
prin a face – prezentă în lucrările moderne 
privind dezvoltarea adulţilor. În acest context 
cunoştinţele, priceperile, deprinderile noi sunt, 
în bună măsură, rezultatul producţiei subiectului, 
educaţiei şi nu simple înregistrări ale unor 
evenimente exterioare lui.

Chiar dacă sunt participative în mod direct, 
în sensul de a fi  situaţii reale, jocurile de rol sunt 
participative în implementare şi aduc benefi cii 
considerabile şi valoroase unui program de formare 
în care benefi ciarii procesului educaţional se pot 
implica efi cient prin valorifi carea experienţei 
acumulate în realitate.

În contextul modernizării activităţilor 
de educaţie cu adulţii, metodele practice 
demonstrative capătă o importanţă deosebită, 
datorită utilizării principiilor euristicii, ale 
descoperirii unor idei, semnifi caţii sau deprinderi 
de interes major. Participarea activă constituie 

elementul principal al acestor metode moderne, 
ceea ce explică atât extensia puternică pe care 
au cunoscut-o în ultimii ani, cât şi dorinţa 
organizatorilor de a cunoaşte şi utiliza cu 
preponderenţă astfel de metode.
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Abstract
The article intent is to make known the latest trends in electro-optical/infrared (EO/IR) sensors 

development, essential battlefi eld capabilities for military nations to gather and to provide in real-time 
unique intelligence to modern military operations as counter-terrorism, border protection and homeland 
security. Usually, EO/IR sensors are connected to the intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) 
or intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (ISTAR) capabilities of modern military 
forces. Increasingly, EO/IR sensors are seen as a critical force multiplier decision, intelligence gathered result 
enabling a fl exible and a suffi cient deployment of military force within target area of interest, based on accurate 
and timely surveillance and reconnaissance.

Keywords: electro-optical sensor, infrared sensor, EO/IR, ISR, ISTAR, CCD, CMOS.

CELE MAI RECENTE TENDINŢE 
ÎN DEZVOLTAREA SENZORILOR 

ELECTRO-OPTICI/INFRAROŞU (EO/IR)

Iulian ZAHARIA*

1. Introducere
Un senzor de imagine electro-optic (EO) este 

un dispozitiv care transformă o imagine optică 
din spectrul vizibil într-un semnal electric. Acest 
tip de senzor este integrat în camerele digitale şi 
poate utiliza un circuit cu cuplaj (charge-coupled 
device, CCD) sau un semiconductor cu oxid 
metalic complementar (complementary metal-
oxide-semiconductor, CMOS) care transformă 
semnalul luminos în semnal electric, respectiv 
imagine. Deoarece senzorul EO este un sistem 
imagistic care captează lumina vizibilă, acesta 
poate fi  utilizat doar în timpul zilei. Camera CCD 
are o rezoluţie înaltă şi poate efectua, de regulă, 
operaţii de apropiere/depărtare (zoom in /zoom out) 
a imaginii cu zona de interes, pentru identifi carea 
corectă a ţintei şi a detaliilor din zona ţintei. 

Un senzor de imagine infraroşu (IR) este un 
dispozitiv care transformă în imagine radiaţia 
infraroşie, o radiaţie electromagnetică cu o 
lungime de undă între 0,7 şi 300 micrometri (μm). 
Acesta detectează şi diferenţiază un obiect de altul 
prin diferenţa de temperatură, senzorul putând 

fi  folosit atât în condiţii de zi, cât şi de noapte. 
Obiectele, în general, emit radiaţii infraroşii 
într-un anumit spectru de lungimi de undă, dar 
numai o anumită zonă a spectrului este de interes, 
deoarece senzorii IR sunt, de obicei, proiectaţi 
pentru a colecta radiaţii numai dintr-o lăţime 
de bandă specifi că. Ca rezultat, banda infraroşu 
este adesea împărţită în mai multe secţiuni. În 
funcţie de criteriul apropierii/depărtării, spectrul 
infraroşu este împărţit astfel: apropiat (Near 
Infrared - NIR1), cu lungime de undă scurtă 
(Short-wavelength Infrared - SWIR2), cu lungime 
de undă mijlocie (Mid-wavelength Infrared -
MWIR, numit şi infraroşu intermediar IIR3), 
cu lungime de undă lungă (Long-wavelength 
infrared - LWIR)4 şi îndepărtat (Far infrared -
FIR5). NIR şi SWIR sunt denumite uneori 
„infraroşu refl ectat”, în timp ce MWIR şi 
LWIR „infraroşu termic”. Având în vedere 
natura curbelor de radiaţii pentru un corp negru, 
obiectele fi erbinţi, cum ar fi  ţevile de eşapament 
ale motoarelor, apar de multe ori mai luminoase 
în MWIR decât în LWIR.

*Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
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2. Cele mai recente tendinţe în dezvolta-
rea senzorilor EO/IR

Imaginile furnizate de senzorii EO/IR sunt 
utilizate pe scară largă atât în aplicaţii cu scopuri 
militare, cât şi civile6, fi ind consideraţi factori 
critici în decizia de multiplicare a forţei deoarece 
facilitează dislocarea fl exibilă şi sufi cientă de forţe 
la ţinte, prin misiuni de supraveghere şi recunoaştere 
executate precis şi în timp util. Utilizările non-
militare includ analiza efi cienţei termice, teledetecţia 
temperaturii, comunicaţiile fără fi r pe distanţe 
scurte, spectroscopia şi prognoza meteorologică. 

În domeniul militar, cele mai recente 
tendinţe în dezvoltarea senzorilor EO/IR sunt în 
strânsă corelaţie cu următoarele nevoi stringente 
exprimate de armatele statelor care conduc 
misiuni de luptă în diverse teatre de operaţii:

Dezvoltarea capabilităţilor ISR/ISTAR 
care integrează senzori EO/IR combinaţi, 
inclusiv cu alte categorii de senzori (ex. senzori 
multispectrali şi/sau hiperspectrali), în scopul 
intensifi cării optoelectronice a imaginii.

În prezent, principalele puncte tari şi puncte 
slabe ale senzorilor EO/IR sunt următoarele:

Tip senzor Puncte tari - Avantaje Puncte slabe - Dezavantaje

EO
Cel mai bun pe 

timp de zi, vreme 
bună (curată), 

analiză detaliată

Permite o vedere obişnuită a terenului Poate fi  înşelat prin întrebuinţarea camufl ajului şi 
tehnicii de mascare

Sistemul oferă cea mai bună rezoluţie 
spaţială 

Restricţionat de condiţiile meteo; sistemele optice 
nu pot penetra norii sau ceaţa

Preferat pentru analiză detaliată şi 
măsurători de precizie Restricţionat de teren şi vegetaţie

Oferă o vedere stereoscopică Limitat de utilizarea numai în condiţii de zi

IR
Cel mai bun pe 
timp de noapte, 

vreme bună, 
analiză detaliată

Un senzor  pasiv este imposibil de a fi  bruiat Nu este efi cace pe timpul tranziţiei termice (1/1,5 
ore după răsărit sau apus)

Oferă penetrarea camufl ajului Platformele tactice care integrează senzorii sunt 
ameninţate de apărarea antiaeriană inamică

Furnizează o rezoluţie spaţială bună Vremea nefavorabilă degradează calitatea
Capabilitate pentru imagini pe timp de noapte -

imaginile furnizate de senzorii EO/IR, conţinutul 
informaţiei spectrale a imaginii este mult mai 
facil de interpretat. Spre deosebire de senzorii 
multispectrali, senzorii hiperspectrali măsoară 
radiaţia refl ectată într-o serie de benzi spectrale 
înguste dar continue, care permite detectarea în 
timp real şi avertizarea timpurie în caz de atacuri 
indirecte cu rachete sau în caz de dezastre naturale 
(cutremure, incendii, furtuni, inundaţii, etc. care 
pot avea loc în zona de operaţii – vezi fi gura nr. 1). 

De asemenea, imagistica hiperspectrală 
permite colectarea simultană de informaţii 
spaţiale şi stereoscopice pentru segmentarea mai 
precisă şi clasifi carea unei imagini din punctul de 
vedere al scalei de interpretabilitate a imaginilor – 
NIIRS (National Imagery Interpretability Rating 
Scale). În plus, standardele specifi ce NATO de 
clasifi care a senzorilor includ pentru fi ecare nivel 
NIIRS (de la 0 la 9) şi un domeniu corespunzător 
de rezoluţie spaţială, care reprezintă capacitatea 
de a distinge două puncte învecinate şi nu 
dimensiunea celui mai mic obiect detectabil. 
Rezoluţia spaţială nu determină univoc nivelul 
NIIRS al unei imagini deoarece atribute precum 

Pentru a elimina punctele slabe, tehnologia 
de viitor pentru senzorii EO/IR se concentrează 
pe combinaţii cu alte tipuri de senzori, cum 
ar fi  senzorii acustici, multispectrali şi/ sau 
hiperspectrali. O imagine multispectrală constă din 
mai multe benzi de date. Pentru vizualizare fi ecare 
bandă poate fi  reprezentată pe rând ca o imagine 
alb-negru sau în combinaţii de trei benzi simultan, 
ca o imagine color-compusă. Interpretarea unei 
imagini multispectrale color-compuse ajută la 
recunoaşterea semnăturii de refl ectanţă spectrală a 
ţintelor din zona de operaţii. În acest caz, alături de 

claritatea, contrastul sau zgomotul infl uenţează în 
aceaşi măsură clasifi carea fi nală.

Pe lângă intensifi carea optoelectronică a 
imaginii, combinaţia de senzori imagistici asigură 
următoarele avantaje:

 - generează „vizibilitatea ţintei” în 
condiţii de întuneric total;

 - imaginile furnizate sunt virtual 
neafectate de fum, praf sau ceaţă;

 - pot fi  detectate ţinte oricât de bine 
camufl ate, inclusiv în condiţii de fl ăcări 
puternice sau lumini orbitoare;
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 - pot fi  detectate ţinte de la distanţe mult 
mai mari;

 - pot înlocui cu succes radarul, când 
acesta devine neoperativ.

3. Dezvoltarea capabilităţilor ISR/ISTAR 
care integrează senzori EO/IR echipaţi cu 
pachete software specializate în descoperirea, 
recunoaşterea şi identifi carea ţintelor. 

Pachetele software care prelucrează automat 
imaginea sau facilitează procesul de descoperire, 
recunoaştere şi identifi care a ţintelor sau detaliilor 

despre ţinte (ex. status înarmare persoană – vezi 
fi gura nr. 2) vizează patru tipuri principale de 
informaţii brute procesate automat în imaginile 
de tip optic, respectiv: informaţia radiometrică7, 
spectrală8, texturală9, geometrică şi contextuală 
(necesită informaţii preliminare despre zona de 
interes şi ţintă, denumite chei de interpretare: 
forma, mărimea, structura, locaţia, asocierea cu 
aspecte familiare sau standard ale ţintei10). 

Aceste pachete software specializate de 
procesare a informaţiilor implică gestionarea unor 
baze de date special create (de regulă, împreună 
cu benefi ciarul) şi sunt o dovadă a necesităţii, din 
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Caracteristici 12DS/TS200 Micro Star II POP 200/300 Quad-1

Stabilizare
2 axe

Nivel stabilizare
< 35 urad rms/axă

2 axe
Stabilizare giro cu 
fi bră optică : 50

2 axe
Nivel stabilizare
< (30~40) urad 

rms/axă

2 axe
Nivel stabilizare
<35 urad rms/axă

Rezoluţie
IR: 256x256

InSb FPA
CCD: 480 linii

IR: 320x240
InSb FPA

CCD: 270(NTSC)
460(PAL)

IR: 320x240
InSb FPA
CCD: N/A

IR: 320x240
InSb FPA

CCD: 500 linii

Caracteristici 12DS/TS200 Micro Star II POP 200/300 Quad-1

Mărire
IR: 4 FOV 

(25~2.2) CCD: 
20x

IR: 10 Cont. sau
3 FOV (21.7~2.2)

CCD: 72x

IR: 4 FOV 
(22~1.7) CCD: 

45X

IR: Cont. (27~2.2) 
CCD: 75x

Distanţa 
optimă de 

identifi care 
a ţintei 

Nu este indicată 
de producător 3.5 km 4 ~ 5 km 5.4 km

punct de vedere militar, de a efi cientiza timpul 
(respectiv de a scurta ciclul unei misiuni/operaţii) 
şi de a corecta erorile de interpretare cauzate de 
efecte fi zice fundamentale (ex. temperaturile 
ridicate ale ţintelor cauzează deformarea, 
dublarea aspectului ţintei din imagine).

Tendinţa generală de miniaturizare a 
senzorilor EO/IR integraţi pe platforme ISR/
ISTAR  terestre, navale, aeriene cu scopul de a 
favoriza îndeplinirea misiunilor multi-scop.

Pentru reducerea dimensiunilor şi greutăţii 
sarcinilor utile reprezentate de senzorii EO/IR 
se fac eforturi extreme. Pentru o sarcină utilă 
ambarcată, la care restricţiile critice sunt cele 
de greutate, miniaturizarea acesteia conduce la 

creşterea efi cienţei în îndeplinirea misiunilor 
deoarece reduce modifi cările structurale care 
trebuie efectuate la o platformă terestră/ aeriană/ 
navală pentru deplasarea centrului de greutate în 
funcţie de senzorul EO/IR acroşat.

3.1 Senzori EO/IR sub 25 kg.
Cei mai performanţi senzori EO/IR din 

această categorie (vezi fi gura nr. 3) au fost 
identifi caţi la următorii patru producători de bază, 
implicaţi activ în dezvoltarea acestui segment 
de piaţă: „FLIR System” (SUA), „L3-Wescam” 
(Canada), „Israel Aerospace Industry” (Israel) 
şi „CONTROP Precision Technologies Ltd.” 
(companie israeliană care are active şi în SUA).

Figura nr. 3. Modele senzori EO/IR sub 25 kg

Caracteristicile tehnice de performanţă ale 
senzorilor EO/IR – ca sisteme imagistice – fac 
referire la nivelul de stabilizare, rezoluţie şi 
mărirea/amplifi carea imaginii până la nivel 

detaliu, specifi caţii esenţiale pentru detectarea, 
recunoaşterea şi distanţa de identifi care/localizare 
a ţintei de interes:
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3.2 Senzori EO/IR cu o greutate situată 
între 25-50 kg.

Cei mai performanţi senzori EO/IR din această 
categorie (vezi fi gura nr. 4) sunt disponibili la 

Caracteristici Star SAFIRE MX series True HD

Stabilizare 6 axe
stabilizare LOS <5 urad

6 axe
stabilizare LOS <6 urad

Rezoluţie IR: 1280 x 720
CCD: 1280 x 720 ambele NTSC/PAL

IR: 640 x 512
(HD)1080 x 720 

CCD: 470 linii TV 

Mărire IR : 30° ~ 0.25°
nr. neindicat de paşi CCD : 120x

IR :26.7° ~ 0.36°
4 paşi de zoom CCD : 9.9x

următorii doi producători de bază, implicaţi activ 
în dezvoltarea acestui segment de piaţă: 

 - compania americană „FLIR System”;
 - compania canadiană „L3-Wescam”.

Compania americană „FLIR Systems” 
oferă seria de senzori EO/IR tip „Star Safire”, 
iar compania canadiană „L3-Wescam” 

seria de senzori EO/IR tip MX, reprezentativi 
pe piaţă pentru caracteristicile de 
performanţă: 

Pe lângă senzorii EO/IR propriu-zişi, 
producătorii oferă benefi ciarilor şi alte opţiuni 
suplimentare de înzestrare cu echipamente 
speciale adiţionale, cum ar fi : iluminatoare 
dedicate cu laser, telemetre şi marcatoare laser, 
etc. Aceste sisteme cu impulsuri laser permit 
măsurarea exactă şi instantanee a distanţei şi 
vitezei pentru localizarea ţintei şi au abilitatea 
de a efectua marcarea ţintei pentru armele cu 
ghidare laser. Unele dintre aceste opţiuni ar 
putea creşte foarte mult performanţele generale 
ale senzorilor EO/IR şi ar permite utilizarea lor 
nu numai în misiuni de marcare ţinte punctuale 
(„point targets”) sau ţinte extinse („extended 
targets”), ci şi în misiuni multi-scop („multi-
purpose tasks”).

4. Transferul în timp real a imaginilor 
furnizate de un senzor EO/IR către gadget-
uri inteligente (ochelari speciali pentru 
transferul realităţii în mod virtual - Virtual 
Reality goggles, VR goggles - smartphone, 
tabletă etc.).

Ochelarii speciali VR (vezi fi gura nr. 5) pot 
captura imagini în timp real cu zona monitorizată, 
indiferent de direcţia de deplasare a platformei 
aeriene/navele/terestre pe care este integrat 
senzorul EO/IR. Această performanţă permite 
posesorului să vizualizeze în timp real tot ce vede 
senzorul EO/IR. Spre exemplu, un militar poate 
monitoriza virtual o ţintă de interes, observând 
detaliile la fel cum ar fi  dacă s-ar deplasa în 
plimbare prin locaţie.

 Figura nr. 4. Senzori EO/IR  cu greutate între 25-50kg.
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Concluzii
Cele mai recente tendinţe în dezvoltarea 

senzorilor EO/IR indică o continuă creştere a 
interesului producătorilor pentru satisfacerea 
nevoilor benefi ciarilor din sectorul militar şi 
aerospaţial, unde performanţa unui senzor EO/IR 
depinde de o serie de factori ce trebuie analizaţi 
în detaliu, precum: sursa de radiaţie (naturală 
sau artifi cială), contrastul şi intensitatea sursei 
de iluminare (pentru benzile spectrale de unde 
lumina refl ectată este dominantă), temperatura 
ţintei (pentru benzile spectrale unde domină 
radiaţiile emise), rezoluţia imaginii, mediul în 
care este amplasată ţinta, distanţa de vizualizare 

Figura nr. 5. Ochelari speciali tip Virtual Reality (VR)

Figura nr. 6. Trendul achiziţiilor militare de senzori EO/IR, la nivel global

a ţintei şi altitudinea de operare a platformei 
terestre, navale sau aeriene pe care este integrat 
senzorul EO/IR. Avansul tehnologic înregistrat 
în ultimii ani în dezvoltarea performanţelor 
senzorilor EO/IR confi rmă o creştere 
considerabilă a achiziţiilor în domeniul militar. 
Potrivit estimărilor Institutului american de 
analize în domeniul apărării (US Institute for 
Defense Analyses, IDA), în anul 2015 achiziţiile 
la nivel global de senzori EO/IR pentru 
segmentul militar s-au ridicat la aprox. 9 mld. 
USD şi pot înregistra o creştere semnifi cativă, 
până în anul 2027, la aprox. 15 mld. USD (vezi 
fi gura nr. 6).
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1 Spectrul infraroşu apropiat este folosit în acele aplicaţii care presupun utilizarea dispozitivelor/echipamentelor de vedere 
pe timp de noapte (ex: ochelarii de vedere pe timp de noapte - Night Vision Goggles, NVG).
2 Spectrul infraroşu cu lungime de undă scurtă este folosit în aplicaţii ce includ dezvoltarea telecomunicaţiilor pe distanţe 
lungi.
3 Acesta reprezintă zona „imaginilor termice”, în care senzorii pot obţine o imagine pasivă completă a lumii exterioare 
numai pe baza emisiilor termice şi nu necesită o altă sursă termică sau sursă de lumină (soarele, luna sau iluminarea în 
infraroşu) fi ind util în aplicaţii militare ce includ dezvoltarea tehnologiei rachetelor ghidate, segmentul de bandă situat 
între 3-5 micrometri (μm) fi ind fereastra din atmosferă în care rachetele sunt proiectate să funcţioneze prin căutarea 
semnăturii termale a aeronavei ţintă, evidenţiată de gazele evacuate de motoarele cu reacţie.
4 Sistemele de senzori în infraroşu înaintat (forward-looking infrared, FLIR) utilizează această zonă a spectrului.
5 Energia spectrului infraroşu îndepărtat penetrează în adâncime şi are un efect de încălzire uniform.
6 Senzorii EO/IR sunt utilizaţi ca şi capabilităţi de culegere informaţii, supraveghere şi recunoaştere (ISR) sau capabilităţi 
de informaţii, supraveghere, achiziţie ţintă şi recunoaştere (ISTAR) specifi ce forţelor armate moderne.
7 De exemplu, strălucirea,  intensitatea, tonul.
8 De exemplu, culoarea sau nuanţa.
9 De exemplu, formaţiunile regulate tip livezi, păduri, plantaţii etc.
10 Drumuri, clădiri autovehicule, copaci, tehnică militară, echipamente, arme, muniţii etc.
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„PSIHOLOGIE OPERAŢIONALĂ”
Autor: Dr. Cristian DOBRE, 

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2016

Publicată recent la prestigioasa Editură 
a Universităţii Naţionale de Apărare, cartea 
Psihologie operaţională, scrisă de dr. Cristian 
DOBRE, reprezintă o apariţie pe cât de 
interesantă, pe atât de utilă.

Lucrarea, aşa cum arată autorul, „se 
adresează, prin excelenţă nepsihologilor, fără 
însă a-i neglija pe psihologi prin deschiderile şi 
provocările  propuse”. 

Cartea este, realmente, o noutate în domeniu, 
fi ind prima de acest gen din România şi printre 
puţinele din lume. Aceasta oferă o vastă colecţie de 
peste 200 de tehnici psihologice, reunite pe patru 
domenii principale ce oferă atât o perspectivă 
de înţelegere comprehensivă asupra lumii, cât 
şi instrumentele necesare pentru operarea unor 
schimbări pozitive asupra vieţii celor interesaţi.

Scrisă într-un mod prietenos, interactiv-
accesibil şi cu un pronunţat caracter practic-
aplicativ, lucrarea de referinţă se lasă uşor 
de descoperit şi de utilizat, spre deosebire de 
alte lucrări de psihologie, care  sunt destinate, 
prin excelenţă, psihologilor, ce pot înţelege 
terminologia specifi că şi aplica teoriile şi 
conceptele psihologice în cabinetul ori în 
organizaţia unde lucrează.

Pentru a obişnui cititorul cu un anumit stil de 
abordare al acesteia şi pentru a uşura înţelegerea 
diferitelor aspecte psihologice, autorul propune 
o manieră standardizată, ce include, iniţial, o 
scurtă parte explicativă  pentru fi ecare tehnică 
prezentată, urmată de exemple practice şi în cele 
din urmă de unul sau mai multe exerciţii, de 
fi xare a acesteia.

Psihologia operaţională se bazează atât 
multitudinea de cazuri reale, pe care autorul 
le-a întâlnit în cariera sa, de militar, diplomat şi 
psiholog, cât şi pe experienţa practică şi ştiinţifi că 
oferită de o vastă literatură de specialitate dedicată 
acestui domeniu.

Iată câteva dintre întrebările la care şi-a 
propus autorul să formuleze răspunsuri în 
paginile volumului de referinţă: Cum ne 
putem îmbunătăţi performanţele memoriei, ale 
atenţiei, dar pe cele judecative?, Ce trebuie 
să facem pentru a relaţiona mai bine cu alte 
persoane?, Cum se poate consolida încrederea 
în forţele proprii şi cum ne putem dezvolta 
pe noi înşine?, Cum putem să-i înţelegem 
mai bine pe semenii noştri?, Ce este de făcut 
pentru a ieşi cu bine din cele mai delicate 
situaţii de viaţă?, Cum îi putem convinge 
mai uşor pe alţii?, Ce trebuie făcut pentru a 
reuşi la un interviu?, Ce metode sunt utilizate 
de alţii pentru a ne manipula şi cum ne dăm 
seama de acest lucru?, Cum se recunoaşte o 
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tulburare psihică?, Ce presupune agresiunea 
psihologică? şi multe altele...

Fiecare dintre tehnicile psihologice prezentate 
permite o înţelegere mai uşoară a realităţii care 
ne înconjoară şi o adaptare de succes la aceasta.

Şi totuşi, autorul mai anticipează o întrebare 
perfect îndreptăţită a cititorului: „Cum se 
foloseşte această carte?”

Răspunsul oferit de acesta precizează că: 
„volumul nu este un roman, pentru a fi  citit în 
virtutea fi rului roşu al acţiunii sale, în aşteptarea 
deznodământului; cartea nu este nici un manual, 
în care să întâlnim referinţe teoretice nesfârşite şi 
greu de memorat. Psihologia operaţională este 
o lucrare cu aplicabilitate practică nemijlocită. 
Aşadar, ea poate fi  parcursă de la un capăt la altul, 
pentru a deveni familiari cu conţinutul său şi 
pentru a permite o actualizare uşoară a tehnicilor 
psihologice prezentate, în cazul în care întâlniţi 
situaţii de viaţă asemănătoare, apoi lucrarea 
poate fi  recitită pe capitole/subcapitole sau chiar 
pe tehnici, pentru a vă pregăti, în cazul în care în 
viitorul apropiat vă puteţi întâlni cu o situaţie de 
viaţă similară”.

Ideea de bază a cărţii a fost extrasă din cultura 
militară şi oferită, cu generozitate, publicului larg – 
anume că, întotdeauna cheia succesului în orice 
demers trebuie căutată într-o pregătire temeinică, 

asociată cu o fl exibilitate cognitiv-emoţională 
ridicată şi o deschidere atitudinală mare.

Astfel împărtăşit, acest secret îi va permite 
cititorului Psihologiei operaţionale să se 
descopere pe sine, să-i înţeleagă mai bine pe alţii, 
să-şi depăşească propriile limite psihologice, 
să devină mai încrezător în viaţă, în general şi 
în reuşita demersurilor sale, să fi e mai adaptat 
schimbărilor impredictibile şi nu de puţine 
ori neprietenoase ale mediului social în care 
activează.

Volumul „nu îşi propune să epuizeze 
prezentarea tehnicilor psihologice”, ci doar să 
realizeze o deschidere spre autocunoaşterea de 
sine şi a lumii înconjurătoare, permiţând şi altor 
specialişti să vină cu noi abordări pe teme de 
interes asemănătoare.

Autor al binecunoscutei lucrări de pionierat 
„Psihologie diplomatică”, al romanului „Secretul 
lui Zamolxe” şi coordonator al mai multor 
volume de psihologie militară, dr. Cristian 
DOBRE îşi confi rmă şi de această dată spiritul 
pragmatic şi vizionar de abordare a unor teme pe 
cât de provocatoare, pe atât de utile ofi ţerului de 
intelligence, şi nu  numai.

Aşadar, vă dorim lectură plăcută, în demersul 
dumneavoastră de a descoperi psihologia 
operaţională şi puterea sa reală.

Redacţia Infosfera
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„JUCĂTORUL DIN UMBRĂ. CARACTERUL 
PIVOTAL AL AFRICII SUBSAHARIENE 
ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA ASUPRA 

SECURITĂŢII EUROATLANTICE”
Autor: Dr. Alba Iulia Catrinel POPESCU, 

Editura Militară, Bucureşti, 2017

Jucătorul din umbră…, titlu incitant demn 
parcă de romanele lui John Le Carré, reprezintă 
o lucrare complexă, fi ind un model de abordare 
integrată a unei tematici complexe de geo-
securitate, resurse şi confl icte strategice, dar şi 
ameninţări globale, din perspectiva specialistului 

şi a cunoscătorului unui mediu specifi c, uneori 
ignorat de cercetători.

Considerăm că această lucrare reprezintă 
o parte a unui proiect de cercetare ştiinţifi că, 
proiectul african subsaharian, concretizat, într-o 
primă fază, în lucrarea/teza de doctorat structurată 
pe trei părţi, din care prima parte conţine 
ideile din prezenta carte. Aceasta abordează 
într-o manieră inter şi pluridisciplinară Africa 
subsahariană - un subiect nemediatizat, dar de 
mare actualitate şi relevanţă pentru o lume ale 
cărei turbulenţe şi imprevizibilitate sunt tot mai 
frecvent constatate de mulţi actori, fi e statali sau 
regionali. 

Este, totodată, o carte în premieră românească 
ce abordează geopolitica şi securitatea Africii 
Subsahariene, zonă mai puţin cunoscută sau 
mediatizată. Lucrarea este fundamentată, între 
altele, şi pe experienţa directă a autoarei, care 
a lucrat într-una dintre cele mai importante ţări 
africane subsahariene, Nigeria, unde, potrivit 
propriilor mărturisiri, a trăit experienţe în faţa 
cărora mulţi ar fi  renunţat fără nicio ezitare. 

Din perspectivă ştiinţifi că, autoarea porneşte 
de la ideile formulate de „părinţii fondatori” 
ai geopoliticii secolului XX, Sir Halford 
John Mackinder, Karl Haushofer şi Nicholas 
John Spykman, cu privire la spaţiul african, 
actualizate însă la nivelul conceptelor şi al 
unei analize integrate a informaţiilor strategice 
disponibile la fi nele anului 2015. Sunt trecute în 
revistă şi/sau analizate contribuţiile fundamentale 
la această problematică ale lui Hedley Bull, 
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Anthony Clark Arend (neomedievalismul care 
anunţa, avant la lettre, expansiunea islamului 
politic), Paul Kennedy, Saul Bernard Cohen, 
Joseph Nye, Richard Haass, Zbingiew Brzezinsky 
şi Robert D. Kaplan. 

Lucrarea este structurată pe patru capitole 
cu titluri incitante atât pentru iniţiaţi, cât şi pentru 
cei interesaţi de informaţii sau documentare 
pentru diverse activităţi de la turism şi afaceri la 
securitate globală.

Primul capitol, intitulat Africa subsahariană, 
o zonă geopolitică unitară, urmăreşte 
demonstrarea caracterului unitar al zonei 
geopolitice subsahariene, fără a intra în detalii 
profunde de analiză macroeconomică şi socială 
a pieţelor/statelor reprezentative. Din acest 
motiv, subcontinentul a fost tratat ca subiect 
unitar de analiză şi s-au utilizat date cât mai 
recente pentru a se demonstra actualitatea 
similitudinilor pansubcontinentale de ordin 
economic, demografi c şi de dezvoltare umană 
(pp.19-53).

În cel de-al doilea capitol, autoarea ne 
demonstrează caracterul pivotal al Africii 
Subsahariene din perspectiva afro-optimistă 
oferită de cadrul conceptual al teoriei 
dominaţiei globale, cu accent pe demonstrarea 
valorii geostrategice a zonei pivot sudice şi al 
impactului acesteia asupra ecuaţiei de putere 
globale (pp. 57- 109).

Sunt analizate valenţele geopolitice şi 
geostrategice ale Africii subsahariene şi sunt 
trecute în revistă, aproape exhaustiv, resursele 
minerale, mize ale competiţiei geostrategice în 
care sunt antrenaţi principalii actori globali. 
Un prim studiu de caz, cel al Sudanului, 
este relevant ca fi ind unul dintre cele mai 
importante capete de pod ale R.P. Chineze pe 
acest continent. 

Al treilea capitol, intitulat Securizarea 
pivotului geopolitic subsaharian, urmăreşte 
demonstrarea caracterului pivotal al regiunii din 
perspectiva teoriei pivotului geopolitic, cu accent 
pe procesele geopolitice care au marcat ultimii 
75 de ani din istoria subcontinentului subsaharian 
şi pe imperativul strategic al securizării acestuia 
de către jucătorii geostrategici (pp.113-170).

Securizarea pivotului geopolitic subsaharian 
este tratată cu atenţia cuvenită, fi ind prezentate 
acţiunile militare întreprinse în perioada 
Războiului Rece şi mediul de securitate de atunci, 
dar şi de după 1990. Este prezentată în detaliu 
istoria genezei Războiului Rece (pp.114-117) şi 
consecinţele actuale ale bipolarismului, inclusiv 
tentativele (lipsite de succes) ale Mişcării de 
Nealiniere de a infl uenţa politicile în Lumea a 
Treia a celor două superputeri. Un subcapitol 
distinct, bine documentat, este consacrat 
decolonizării Africii subsahariene şi schimbării 
jucătorilor geostrategici activi (cu studiul de caz, 
pp.117-121).

Studiul de caz nr. 2 este dedicat Republicii 
Democrate Congo şi infl uenţei nefaste jucate 
de Jacques Foccart, artizanul strategiei de 
independenţă aparentă în estul continentului, 
susţinut de conducerea statului francez şi de 
Legiunea Străină, dar şi rolului precursorului său 
britanic, Sir Cecil John Rhodes, în partea de vest 
a Africii (pp. 132-139). Tot în acest capitol sunt 
evidenţiate şi bine contextualizate teoriile lui Saul 
B. Cohen, Samuel Huntington, Henry Kissinger, 
Paul Kennedy şi Richard Nathan Haass, cât şi 
ţările afl ate în competiţia pentru adjudecarea 
rolului de stat providenţial în pivotul subsaharian. 
Sunt trecute în revistă şi tentativele de schimbare, 
de către statele BRICS, a instrumentelor de 
fi nanţare concepute în 1944, la Conferinţa de la 
Bretton Woods, pentru captatio benevolentiae 
din partea statelor subsahariene.

Riscurile implicate de activarea dăunătoare 
a islamismului subsaharian se constituie într-o 
abordare extrem de utilă, care poate fi  dezvoltată 
ulterior de autoare ca temă de sine stătătoare, 
plecând de la expansiunea fenomenului migraţiei 
şi a terorismului zonal spre Europa, aşa cum 
se arată într-un raport al Europol: există toate 
motivele să ne aşteptăm ca organizaţia teroristă 
Stat Islamic, islamişti inspiraţi de această 
organizaţie sau alt grup terorist cu raţiuni 
religioase să încerce să comită un nou atac în 
Europa, în special în Franţa, cu scopul de a 
genera victime multiple în rândul civililor (lucru 
din păcate confi rmat ulterior).
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Ultimul capitol se referă la Criza geopolitică 
a zonei pivot subsaharieine şi implicaţiile 
acesteia asupra securităţii euroatlantice, sub 
toate aspectele: politic, economic, social, criza 
resurselor de apă şi alimentare, ecologică şi 
umanitară (pp.171-246). 

Majoritatea entităţilor statale ale zonei sunt 
state eşuate sau în curs de a eşua. Studiile de 
caz foarte bine documentate se referă la Angola, 
Nigeria, Africa de Sud şi Somalia (pp. 178-
235). În contextul actualelor bombardamente 
şi a ofensivei occidentale împotriva Daesh, 
este foarte posibil ca o parte dintre militanţii 
acestei organizaţii să se refugieze în Africa 
Subsahariană, unde să coordoneze crearea 
acestor „califate”. Pe de altă parte, nu trebuie 
omis faptul că Somalia este un stat eşuat, unde 
islamiştii din Al-Shabaab sunt, încă, afi liaţi Al 
Qa’ida în Peninsula Arabă şi ştim că organizaţia 
teroristă Stat Islamic are capacitatea de a comite 
atentate de amploare.

Demersul ştiinţifi c este fi nalizat de 
concluziile aferente fi ecărui capitol menţionat.
(pp. 251-256). Lucrarea benefi ciază de anexe cu 
teorii geopolitice şi hărţi deosebit de utile unei 
lucrări de acest gen, precum şi de bibliografi a 
aferentă.

Dar care ar fi  noutăţile sau concluziile 
cercetării ? 

În primul rând, după afi rmaţiile autoarei, 
demonstrarea calităţii de zonă pivot sudică 
(Heartland sudic) a Africii Subsahariene cu 
toate consecinţele în planul securităţii globale 
şi euroatlantice, precum şi al stabilităţii ordinii 
mondiale care decurg dintr-un astfel de statut; 
apoi demonstrarea caracterului pivotal al 
Africii Subsahariene utilizând instrumentele de 
analiză oferite de teorii geostrategice proprii 
curentelor de gândire afro-optimist, afro-neutru 
şi afro-sceptic, pentru a întări argumentaţia 
şi a oferi o imagine cât mai lipsită de echivoc 
asupra importanţei geostrategice a zonei 
studiate; şi în fi nal demonstrarea faptului că 
teoria ţărmurilor, care a dirijat politica externă 
americană a ultimilor 70 de ani şi implicit, prin 
consecinţe, politica globală, nu este opozabilă 

teoriei zonei pivot, ci este complementară 
acesteia, readucând în prim-plan valabilitatea 
şi aplicabilitatea strategică a teoriei zonei pivot.

Pentru a ajunge la concluziile prezentate 
autoarea a consultat şi sintetizat un număr 
impresionant de surse publice cu relevanţă 
geopolitică şi geostrategică, cartografi ind 
parcă realităţile dinamice şi imprevizibile 
ale statelor, instituţiilor şi etniilor din zonele 
pivotului subsaharian. Analizele sau studiile de 
caz sunt urmate de evaluări pertinente cu privire 
la impactul explicit sau implicit al evoluţiilor 
africane asupra securităţii Euroatlantice.

De menţionat că Alba Iulia Catrinel Popescu 
a prezentat evoluţiile statelor subsahariene în 
perioadele colonială şi post-colonială, precum 
şi schimbările majore intervenite în dinamicile 
majore ale dezvoltării, stagnării sau regresului 
acestor state. Arealul este analizat din punct 
de vedere antropologic, sociologic, etnic, 
lingvistic şi religios, iar concluziile sunt de 
subliniat pentru că demonstrează că, datorită 
tribalismului şi a clanurilor care domină viaţa 
comunităţilor, zona sub-sahariană a fost puţin 
permeabilă infl uenţelor globalizării. Carenţele 
generate de trasarea arbitrară a frontierelor 
interstatale sunt, în continuare, evidente. 
Cu toate acestea, spaţiul supus studiului îşi 
conservă caracterul geopolitic, are resurse 
minerale strategice deosebite, de altfel 
prezentate în capitolul al doilea, cum ar fi : 
Studiul de caz nr. 1: Republica Sudan (p. 78-88), 
Miza resurselor de uraniu (pp. 88-92), Impactul 
strategic al resurselor de minereuri strategice 
(pp. 92-107) şi, foarte important şi interesant, 
miza diamantelor (pp.107 -109).

Simpla enumerare doar a acestor teme 
abordate, care se constituie realmente în 
argumente strategice şi de impact geopolitic 
şi geostrategic, recomandă şi impune ca prin 
lectura cărţii atât cei avizaţi, cât şi cei interesaţi 
de mizele geopolitice şi geostrategice, de 
corelaţia resurse – crize – confl icte, să prezinte 
cauzele care au condus la crizele profunde în 
istorie sau ale celor prezente sau viitoare. 
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În fi nal considerăm că, de fapt, nu avem 
de-a face, cum ne-am obişnuit, cu o carte pur 
şi simplu, ci cu un proiect deschis, care se 
va continua prin publicarea altor aspecte ale 
cercetării, unele chiar cu specifi c strategic.

Această lucrare deja constituie o sursă de 
informaţii consistentă pentru posibile Centre 
de Geopolitică, Securitate şi Intelligence, 
pentru cooperare externă extinsă, pentru 
cooperare cu MAE, pentru că autoarea ne-a 
pus la dispoziţie izvoare şi surse de informare 
de primă importanţă, ceea ce demonstrează, 
că atât prima carte, Ce se ascunde în spatele 
Boko Haram?, cât şi cea la care ne referim 

în aceste pagini reprezintă rodul unei 
cercetării exemplare, posibil model sau bază 
pentru o şcoală nouă, absolut necesară, de 
analiză integrată-Geopolitică, Intelligence şi 
Securitate. Calităţile autoarei o pot recomanda 
ca specialist/expert în domeniul menţionat, iar 
pasul iniţial a şi fost efectuat prin dobândirea 
calităţii de membru-cercetător asociat al 
Comitetului Român de Istoria şi Filosofi a 
Ştiinţei şi Tehnicii – Divizia Istoria Ştiinţei din 
cadrul Academiei Române. 

Dr. Tiberiu Tănase
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