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NOŢIUNEA GENERALĂ DE SECURITATE
Noţiunea de securitate provine din latinescul securitas –
securitatis şi este prezentată în unele dicţionare ca fiind: “faptul
de a fi la adăpost de orice pericol, sentimentul pe care îl dă cuiva
absenţa oricărui pericol”1, “acea stare de fapt care pune la
adăpost de orice pericol extern şi intern o colectivitate sau un stat
oarecare, în urma unor măsuri specifice, ce sunt adoptate şi care
asigură existenţa, independenţa suveranitatea, integritatea teritorială a statului şi respectarea intereselor sale fundamentale”2.
Securitatea poate fi definită ca “o stare ce trebuie realizată
pentru ca o persoană, un grup de persoane, un stat sau un grup
de state să poată acţiona neîngrădit pentru promovarea
intereselor proprii, în condiţiile respectării normelor şi intereselor generale adoptate şi recunoscute pe plan internaţional”3.
Securitatea mai înseamnă, conform unei publicaţii elveţiene,
“linişte, sentimentul de a fi în afara pericolelor, de a fi protejat,
independenţă”4. Potrivit unui studiu al ONU, “există securitate
atunci când statele estimează că pericolul de a suferi un atac
militar, presiuni politice sau constrângeri economice este nul şi
că ele pot, din această cauză, să-şi urmeze liber dezvoltarea”5.
În opinia lui Heinz Wetschera, “în termeni generali, prin
securitate se înţelege relativa absenţă a ameninţării. În relaţiile
internaţionale, securitatea poate fi identificată cu relativa absenţă

1

Dicţionarul explicativ al limbii române, op. cit., p. 846.
Mică enciclopedie de politologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1977, p. 402.
3
Colonel dr. Liviu Aron Deac, colonel dr. Ion Irimia, op. cit., p. 7.
4
La défense générale en bref, “La défense générale” (Cahier d'information no.1),
Office Centrale de la Défense, Berne, 1988, p. 8.
5
Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, Nations Unies, New York,
1986, p. 52.
2
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a conflictului armat, a războiului”6.
În Glosarul NATO de termeni şi definiţii, securitate
înseamnă: “1. Stare realizată atunci când informaţiile, materialul,
personalul, activităţile şi instalaţiile sunt protejate contra
spionajului, sabotajului, subversiunii, şi terorismului, cât şi
contra pierderilor şi divulgărilor neautorizate. 2. Ansamblu de
măsuri necesare stabilirii unei stări de securitate. 3. Organism
responsabil pentru punerea în aplicare a măsurilor de
securitate”7.
Un concept filozofic cu rezonanţă în problematica securităţii
este acela de “stare de securitate/insecuritate a unei socioorganizări”8. Securitatea socioorganizării sporeşte când ea devine
aptă să soluţioneze mai eficace, dar şi mai eficient (cu costuri mai
mici) problemele cu care se confruntă; ea nu este afectată când
procesele organizante sunt dominante în raport cu cele
dezorganizante şi le poate controla. Insecuritatea socioorganizărilor decurge din procese dezorganizante, în anumite
condiţii9.
În general, în timpul războiului rece, securitatea tindea a fi
definită esenţialmente în termeni militari10. Însă, aşa cum se arată
şi într-o rezoluţie privind politica de securitate, adoptată de
Parlamentul European la 10 iunie 1991, “Securitatea este mai
mult decât simpla prevenire a războiului, deoarece se bazează şi
pe aspecte economice, ecologice, demografice, tehnologice şi alte
aspecte ale interacţiunii sociale şi internaţionale”11. În ultimii ani,
6

Heinz Vetchera, International Law and International Security: The Case of Force
Contro, în “German Yearbook of International Law, Vol.XXIX, 299 (Duncker &
Humboldt, Berlin, 1982), p. 146.
7
Glosarul NATO de termeni şi definiţii, AAP-6 (U)/1995, p. 87 (definiţie inclusă în
1981).
8
General-maior dr. Lucian Culda, Mondializarea socialului şi insecuritatea
omenirii. Posibilitatea gestionării mondializării, în “Situaţia statelor într-o lume în
curs de mondializare”, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1992,
p. 28-29.
9
Ibidem.
10
Etude de conceptions et politiques de sécurité axées sur la défense,
“Désarmement”, Série d'études 26, Nations Unies, New York, 1993, p. 4.
11
Lista de definiţii şi termeni suplimentari din domeniul securităţii şi apărării,
propusă de organizatorii reuniunii NATO “Politica de apărare şi strategia”,
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au apărut tot mai frecvent în limbajul ştiinţific şi în cel jurnalistic,
dar şi în discursul politic, sintagme derivate din termenul de
securitate, cum ar fi cele de securitate politică, economică,
militară, publică, alimentară, socială, ecologică, sanitară,
informaţională, umană, a comunităţii etc.12, întrebuinţate în
relaţie atât cu aspectul internaţional, cât şi cu cel naţional ale
securităţii.
În viziunea analistului militar Simion Boncu, securitatea este
înţeleasă “ca ansamblu de acţiuni şi ca rezultantă a acestora,
pentru menţinerea funcţionalităţii unei entităţi naţionale în
anumite limite care nu-i periclitează nici starea, nici poziţia, în
raport cu alte structuri”13, “starea de echilibru dinamic
macrostructural infra şi inter-socioorganizări de acelaşi nivel
(stat – stat, structură suprastatală – structură suprastatală) şi cu
sfere diferite de cuprindere (stat – structuri suprastatale –
troposferă – biosferă), realizată prin corelarea proceselor
organizante şi dezorganizante şi managementul schimbării într-o
asemenea modalitate încât să nu fie afectate obiectivele (valorile)
lor fundamentale, general acceptate, existenţa lor ca entităţi şi
posibilităţi de reproducere”14.
Din multiplele accepţiuni ale termenului de securitate, rezultă
că acesta relevă o anumită gradualitate a abordărilor. Din termenul
“respectiv au derivat o serie de noţiuni sau categorii cum sunt:
politici, strategii, concepţii, sisteme, structuri, instituţii, doctrine,
teorii, planuri, matrici, mecanisme etc. “de securitate”.
Aceste noţiuni sau categorii vizează, din perspectiva relaţiei
internaţional – naţional, două domenii mari: securitatea
internaţională şi securitatea naţională. Obiectul capitolului de
faţă este cel de-al doilea domeniu menţionat.
În ceea ce priveşte securitatea internaţională, aceasta
desemnează, “pe de o parte, rezultanta nivelului de securitate a
Bruxelles, 22-23 oct. 1996, p.1.
12
Redefining Security: the Human Dimension, “Current History” (SUA), nr. 592,
1995.
13
Simion Boncu, Securitatea europeană în schimbare. Provocări şi soluţii, Editura
Amco Press, Bucureşti, 1995, p. 13.
14
Ibidem.
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statelor şi al pericolelor la adresa acestora, iar pe de altă parte,
obiectivul creării condiţiilor în care securitatea naţională a
fiecărui stat să fie pe deplin respectată”15, sau “situaţia în care
toate statele lumii se află la adăpost de orice agresiune, act de
forţă sau de ameninţare cu forţa în raporturile dintre ele, de orice
atentat la adresa independenţei şi suveranităţii lor naţionale sau
a integrităţii lor teritoriale”16.
Originile ideii de securitate internaţională pot fi găsite spre
sfârşitul evului mediu, când preocupările pentru a pune pacea pe
baze mai sigure au dobândit un caracter mai sistematizat.
Potrivit unor documente adoptate de Organizaţia Naţiunilor
Unite, securităţii internaţionale îi sunt proprii mai multe concepte
(diverse baze pe care statele şi comunitatea internaţională în
ansamblul ei se sprijină pentru a-şi asigura securitatea), printre
care pot fi amintite: echilibrul de forţe, descurajarea, securitatea
colectivă, neutralitatea, nealinierea, coexistenţa paşnică,
securitatea comună, securitatea egală ş.a.17.

15

Adrian Năstase, Expunere la sesiunea "România şi politica de alianţe”, IRSI, 1993,
p. 5.
16
Dicţionar diplomatic, Editura Politica, Bucureşti, 1979, p. 788.
17
Conceptions de la sécurité, “Désarmement” no.14, Nations Unies, New York,
1986, p. 52.
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CONCEPTUL DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ
Securitatea internaţională – cu componentele sale,
mondială, continentală, zonală, regională subregională etc. –
reprezintă o relaţie de echilibru şi de asigurare a păcii în cadrul
comunităţii internaţionale, relaţie orientată spre prevenirea
conflictelor armate şi dezvoltarea cooperării18, “situaţia în care
toate statele lumii se află la adăpost de orice agresiune, act de
forţă sau de ameninţare cu forţa în raporturile dintre ele, de orice
atentat la adresa independenţei şi suveranităţii lor naţionale sau
a integrităţii lor teritoriale”19.
Originile ideii de securitate internaţională ar putea fi găsite
spre sfârşitul evului mediu, când preocupările pentru a pune pacea
pe baze mai sigure au dobândit un caracter mai sistematizat.
Potrivit unor documente adoptate de Organizaţia Naţiunilor
Unite, securităţii internaţionale îi sunt proprii, la rândul ei, mai
multe concepte (diverse baze pe care statele şi comunitatea
internaţională în ansamblul ei se sprijină pentru a-şi asigura
securitatea), printre care pot fi amintite: echilibrul de forţe,
descurajarea, securitatea colectivă, neutralitatea, nealinierea,
coexistenţa paşnică, securitatea comună, securitatea egală ş.a.20.
a) “Echilibrul de forţe”, a apărut, ca idee, probabil o dată cu
folosirea forţei. În eseul său “The Balance of Power” (“Echilibrul
puterii”) din 1752, De Hume relata că elemente ale acestui
concept pot fi găsite încă în oraţiile lui Demostene pentru
megalopolitani. Ideea echilibrului de forţe capătă extindere în
procesul de centralizare a statelor în Europa Occidentală, de
formare şi consolidare a statelor moderne. Astfel, în Franţa, în
18

Adrian Năstase, Comunicare la sesiunea ştiintifică a Institutului Român de Studii
Internaţionale (IRSI), 27–29 ianuarie 1993, în "România şi politica de alianţe”, IRSI,
Bucureşti, 1993, p. 5.
19
Dicţionar diplomatic, Editura Politica, Bucureşti, 1979, p. 788.
20
Cf. Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, 1986, p. 52.
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prima parte a secolului al XVII-lea, în lucrarea lui Maximilian
Bethune, “Economies royales” (“Economii regale”) se propunea
divizarea Europei în l5 "state egale", astfel încât nici unul să nu
poată avea preponderenţa unul asupra altuia. O idee similară apare
şi pe la 1710, când J. Bellers propunea împărţirea Europei în 100
de provincii egale. La 1615, Hugo Grotius, în opera sa “De Jure
Belli ac Pacis” susţinea crearea unui organism al reprezentanţilor
puterilor europene, în cadrul căruia litigiile să fie judecate de
aceia dintre ei care nu sunt parte la litigiu, astfel încât să se
găsească un mijloc de forţare ca părţile să se împace în condiţii
rezonabile. Contemporan cu Hugo Grotius, Emeric Cruce, poet şi
învăţat francez, propunea înfiinţarea unei adunări a
reprezentanţilor principilor şi republicilor pentru reglementarea
diferendelor, iar atunci când o ţară n-ar accepta hotărârea luată, ea
ar urma să suporte intervenţia armată a celorlalte state. În sensul
realizării unui echilibru de forţe, încă de la începutul mileniului al
doilea s-au emis idei de soluţionare a conflictelor prin arbitraj,
propunându-se, în acest sens, arbitrajul papal sau imperial, ori cel
al unor foruri general-europene. Ideea arbitrajului a fost reluată la
începutul secolului al XIV-lea de către avocatul francez Pierre
Dubois în lucrarea “De recuperationae Terrae Sanctae”, unde se
propunea crearea unui “conciliu al suveranilor”. La l464 Antoine
Marini (refugiat francez la curtea regelui Boemiei) propunea, la
rându-i, o “Congregatio Concordiae”, un fel de ligă a
reprezentanţilor suveranilor pentru asigurarea echilibrului forţelor
şi a păcii. În anul 1612 iezuitul spaniol Francisco Suarez susţinea,
în “Tractatus de legibus et Deo legislatore”, întrunirea statelor
într-o comunitate guvernată de legi comune. O altă modalitate
prin care s-a urmărit realizarea echilibrului forţelor a fost
constituirea alianţelor. Prin alianţe, statele puternice îşi
“completau” necesarul de forţe şi resurse, iar cele mai mici căutau
să intre sub umbrela de protecţie a celor dintâi. Primele alianţe
încheiate în acest scop s-au înfăptuit pe la jumătatea secolului al
XV-lea. Astfel, prin Pacea de la Lodi, din 1454, s-a stabilit un
echilibru de forţe între republicile comunale şi principate în Italia,
echilibru care a prelungit perioada de pace în regiune timp de
patru decenii. Practica aceasta s-a extins ulterior în întreaga
10

Europă, urmărindu-se împiedicarea extinderii dominaţiei
otomane, precum şi a creşterii puterii şi influenţei habsburgice.
Pentru prima dată, o alianţă la nivel european destinată în mod
explicit scopului respectiv s-a realizat în 1495, prin Liga de la
Veneţia, când regele Spaniei, papa, Veneţia, Milano şi împăratul
Maximilian I s-au unit pentru a contrabalansa forţa armată a
Franţei lui Carol al VII-lea. De asemenea, în spiritul realizării
echilibrului de forţe, s-au încheiat: Pacea de la Westfalia din
1648; “Sfânta alianţă”, realizată în 1815 intre monarhii Rusiei,
Austriei şi Prusiei, la care, ulterior, vor adera majoritatea
monarhilor din Europa; acţiunile cuprinse în aşa-zisul "concert
european" care, deşi în mod declarat urmăreau realizarea
echilibrului de forţe, nu numai că nu au reuşit să îndeplinească
acest deziderat, dar chiar au constituit un preludiu al primului
război mondial21.
Concept caracteristic secolelor XVIII- XIX, echilibrul de
forţe reprezintă, conform unei definiţii date de Olof Hoijer,
opoziţia dintre două forţe egale, care, neutralizându-se creează o
anumită stabilitate. Această stabilitate se poate obţine, în viziunea
autorului respectiv, nu numai prin echilibrul dintre două părţi
egale, ci şi prin echilibrul între mai multe forţe care, antrenate –
într-o formă sau alta – la menţinerea statu-quo-ului, ar putea
interveni prompt atunci când se încearcă perturbarea ordinii
existente”22.
Conceptul, deşi a reflectat o anumită preocupare pentru
realizarea securităţii, a avut o serie de limite care au dus în cele
din urmă (începând mai ales din prima jumătate a secolului al
XX-lea) la discreditarea sa. În fapt, echilibrul de forţe legitima
existenţa şi folosirea “forţei”. De asemenea, era dificil de definit
şi măsurat “forţele” unuia sau altuia dintre state în vederea
realizării aşa-zisului “echilibru”. În plus, marile puteri, în scopul
realizării securităţii lor, căutau să menţină un “echilibru” care să
le fie cit mai favorabil lor şi care să le asigure preponderenţa
propriilor forţe, ceea ce sporea tensiunea internaţională. Acest
21

Cf. Dr. Petre Bărbulescu, Aspecte militare ale securităţii internaţionale, Editura
Militară, Bucureşti, 1978, p. 10–18.
22
Cf. Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, 1986, p.17.
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concept era aplicat în dauna statelor mai mici, anexiunile
teritoriale fiind motivate, de multe ori, tocmai de “necesitatea”
realizării echilibrului de forţe. Iar perturbaţiile “echilibrului”
afectau, de cele mai multe ori, în mod evident, tot statele mai mici
şi mai slabe. Aplicarea conceptului echilibrului de forţe a atras
după sine o cursă a realizării aşa-zisului “echilibru” la niveluri tot
mai ridicate ale înarmărilor. În concluzie, deşi a fost iniţiat şi
vehiculat cu scopul declarat de realizare a securităţii, conceptul
echilibrului forţelor s-a dovedit a fi, în cele din urmă, un puternic
factor de insecuritate, un catalizator al cursei înarmărilor şi al
sporirii tensiunilor internaţionale.
b) “Descurajarea” (“disuasiunea”) este un concept ce
reflectă o practică ce durează din cele mai vechi timpuri şi
presupune descurajarea adversarului potenţial în a întreprinde un
război, realizată prin ameninţarea cu recurgerea la forţă, fie pentru
a-l împiedica să-şi realizeze obiectivele prin mijloace militare, fie
pentru a-l pedepsi dacă încearcă să o facă23. Descurajarea constă
în a convinge adversarul că riscurile şi costurile actelor sale de
agresiune depăşesc prin amploare beneficiile pe care acesta le-ar
obţine. Unele state consideră că descurajarea (clasică sau
nucleară) ar fi singurul aranjament sigur pentru împiedicarea
războiului nuclear şi că tocmai acestui concept i s-ar datora
absenţa, până în prezent, a unui astfel de conflict. În optica lor,
descurajarea menţine stabilitatea şi pacea internaţională, fără de
care purtarea tratativelor şi încheierea unor acorduri de dezarmare
ar fi imposibile. Pentru cele mai multe state, însă, descurajarea se
prezintă sub un aspect profund negativ, întrucât poartă în sine
germenii cursei înarmărilor, ai neîncrederii şi suspiciunii. Pentru
ele, doctrina descurajării este, prin natura sa, agresivă, bazată pe
forţă, servind drept bază unei curse acerbe a înarmărilor, în primul
rând în domeniul nuclear. În viziunea statelor respective,
conceptul descurajării, descurajează, de fapt, orice acţiune menită
să realizeze eliminarea armamentelor nucleare şi stimulează cursa
înarmărilor.

23

Ibidem, p. 7.
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c) “Securitatea egală” este un concept care a apărut pentru
prima dată într-un comunicat comun încheiat între S.U.A. şi
U.R.S.S., în mai 1972, prin care părţile îşi declarau intenţia de
limitare a armamentelor ofensive strategice şi de a purta negocieri
într-un spirit de bunăvoinţă, cu respectarea interesului legitim al
celeilalte părţi şi a principiului securităţii egale. Securitatea egală
se diferenţiază de echilibrul de forţe prin aceea că promovează
ideea potrivit căreia nici una din părţi nu este autorizată să
revendice drepturi exclusive sau să ceară pentru sine privilegii sau
avantaje speciale. Deşi atrăgător prin exprimarea dezideratului ca
o stare de securitate mutuală între două mari puteri să se realizeze
pe baze egale, conceptul securităţii egale eşuează într-un context
mai larg, când se introduc în ecuaţie statele mici şi mijlocii şi
diferenţele enorme dintre potenţialele lor militare şi cele ale
marilor puteri.
d) “Securitatea colectivă” reprezintă un concept care
presupune “un angajament mondial în favoarea păcii şi securităţii
internaţionale, angajament care să lege juridic toate naţiunile”24.
El reprezintă prima încercare mai serioasă pentru instituţionalizarea şi respectarea primatului dreptului internaţional în scopul
întăririi securităţii tuturor naţiunilor. În virtutea acestui concept,
comunitatea internaţională trebuie să acţioneze concertat,
reacţionând rapid la orice act de agresiune comisă de o naţiune
contra alteia. Securitatea colectivă presupune acceptarea ideii
potrivit căreia securitatea este indivizibilă. Ea trebuie sa ofere o
protecţie colectivă intereselor fundamentale ale naţiunilor.
Conceptul vizează un obiectiv mai larg decât simpla absenţă a
războiului, înglobând condiţiile mai largi ale păcii şi securităţii
internaţionale. El presupune renunţarea la forţă (exceptând cazul
de legitimă apărare), promovarea principiului reglementării paşnice a diferendelor dintre state şi obligaţia de a sprijini măsurile
colective, atât militare, cât şi nemilitare, vizând încetarea
agresiunii. Din păcate, afirmarea deplină a securităţii colective
este îngreunată de o multitudine de factori, cum sunt lipsa voinţei
politice a unor state de a-şi respecta angajamentele, ori de a
24

Ibidem, p.10.
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colabora în vederea realizării păcii şi securităţii, discriminările
privind drepturile speciale de vot în cadrul O.N.U. (dreptul de
veto al celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate
şi folosirea uneori neconstructivă şi chiar abuzivă a acestui drept)
etc.
e) “Neutralitatea” este un concept ce defineşte situaţia
statelor care, în timp de război, nu iau parte la luptă, ci continuă să
întreţină relaţii paşnice cu toate statele, inclusiv cu beligeranţii.
Neutralitatea este fondată pe suveranitatea statelor. Orice stat
suveran are dreptul de a rămâne neutru într-un război purtat între
alte state, cel puţin dacă el nu este legat printr-un angajament
convenţional contrar. Ea presupune drepturi şi datorii speciale
care, de regulă, nu există în timp de pace şi care iau sfârşit o dată
cu încheierea ostilităţilor sau în momentul în care războiul
izbucneşte între statul neutru şi unul dintre beligeranţi25. În sensul
neparticipării la război, neutralitatea a apărut din cele mai vechi
timpuri, o dată cu apariţia războaielor. Însă ca instituţie de drept
internaţional, neutralitatea apare prin secolul al XVI-lea. În
secolul al XIX-lea s-a consacrat instituţia neutralităţii permanente
(perpetue), ca poziţie de neparticipare a unui stat la războaiele
duse de alte state. Prima ţară căreia i s-a recunoscut acest statut a
fost Elveţia în 1814. Alte state care şi-au asumat ulterior, pentru
perioade mai lungi sau mai scurte, statutul de neutralitate
permanentă au fost S.U.A. (din 1823 până la 1917 şi din 1936
până la intrarea în cel de-al doilea război mondial), Honduras
(1907), Albania (1913), Islanda (1918), Vatican (1929), Laos
(1954), Cambodgia (1957), Austria (din 1955) ş.a.26. Neutralitatea
permanentă constă în angajamentul unui stat, precizat printr-un
acord internaţional sau printr-o legislaţie internă, de a nu participa
la nici un fel de război, cu excepţia celui de autoapărare armată a
propriului teritoriu. Statul neutru permanent are nu numai
obligaţia de a nu participa la război, ci şi pe aceea de a se abţine în
timp de pace de la acte care, în cazul izbucnirii unui război, ar
25

Cf. colonel Vasile Gherghescu, Dr. Ionel Cloşcă, Reguli de drept internaţional
privind starea de pace şi starea de război, Editura Militară, Bucureşti, 1972, p. 3ll.
26
Cf. Mihai C.I.Vlad, Neutralitatea, Tipografia “Cartea Românească din Cluj”,
Sibiu, 1942, p. 63.
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putea să-l atragă într-un conflict armat. Neutralitatea permanentă
a unui stat presupune, de asemenea, neparticiparea la alianţe
militare, refuzul de a accepta instalarea pe teritoriul său de baze
militare străine etc.27. Neutralitatea permanentă nu este limitată în
timp şi nu este legată de vreun anumit război. Un stat neutru
permanent are dreptul de a-şi menţine forţe armate, construcţii de
apărare etc., iar în caz de încălcare a neutralităţii sale, el este
obligat să folosească forţa sa armată în scop de autoapărare28.
Noţiunea de neutralitate apare adesea circumstanţiată de
unele adjective cum ar fi: condiţională, armată, temporară, convenţională (provizorie), generală, parţială, limitată (imperfectă),
strictă (perfectă, binevoitoare etc. Neutralitatea condiţională
semnifică un avertisment adresat beligeranţilor, prin care li se
atrage atenţia asupra condiţiilor în care un stat înţelege să-şi
menţină poziţia adoptată la început faţă de ei. Neutralitatea
armată este o expresie folosită în trecut, astăzi desuetă,
pleonastică. Neutralitatea trebuie sa fie înarmată deoarece statul
neutru este obligat sa-şi apere neutralitatea, la nevoie cu forţa
armelor; altfel neutralitatea riscă sa fie violată, pierzându-şi
conţinutul. Neutralitatea temporară (convenţională) sau provizorie presupune neutralitatea pe timpul unuia sau mai multor
războaie determinate29. Neutralitatea generală se aplică pe
întregul teritoriu al unui stat, ca un tot indivizibil în opoziţie cu
“neutralitatea parţială” care cuprinde doar una sau mai multe
părţi din teritoriul respectiv30. Neutralitatea este perfectă sau
strictă atunci când se aplică în conformitate cu dreptul
internaţional şi imperfectă (limitată) când acest deziderat nu este
îndeplinit31. Se vorbeşte de neutralitate binevoitoare atunci când
statul neutru binevoitor furnizează unuia dintre beligeranţi
ajutoare şi încurajare, neprohibite în mod expres de dreptul
internaţional (cum a fost cazul României care a încheiat la 28
27

Col. Vasile Gherghescu, Ionel Cloşxă, Op.cit., p. 313.
Cf.Al. Bolintineanu, Justin Hescovici, Contribuţii la studiul neutralităţii
permanente, în “Studii şi cercetari juridice”, nr.1, 1962, p.56.
29
Ibidem, p. 314.
30
Mihai C.I.Vlad, Op.cit., p. 70
31
Ibidem, p. 71.
28
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septembrie 1914 o convenţie secretă prin care se asigura Rusiei
neutralitatea binevoitoare a României32.
De asemenea, neutralitatea se vehiculează şi în legătură cu
războiul terestru, maritim sau aerian, de unde şi noţiunile de “vas
neutru”, “navă neutră” etc. Întrebuinţat în sens strict, termenul de
neutralitate nu poate fi aplicat decât în timp de război, pentru
desemnarea statutului juridic al unui stat care se declară neutru în
raport cu beligeranţii. Atât timp cât un stat acţionează conform
normelor de drept internaţional referitoare la neutralitate, dreptul
internaţional (prin Convenţiile de la Haga din 1907 şi 1912 ş.a.)
garantează statutul său de stat neutru. Pe de altă parte, nici o
normă de drept internaţional nu dictează unui stat neutru conduita
ce trebuie să o aibă în timp de pace. Nimic nu îl împiedică, deci,
să ia poziţie în chestiunile politice, economice sau sociale care se
pun în comunitatea internaţională.
f) “Nealinierea” este o noţiune ce se aplică nu numai la
nivelul unor politici naţionale, ci şi la cel al unor mişcări,
respectiv cea a ţărilor nealiniate. Afirmarea, după cel de-al doilea
război mondial, a naţiunilor care tocmai au accedat la
independenţă s-a produs într-un moment în care sporea puterea şi
rivalitatea alianţelor militare nou constituite. În climatul de război
rece astfel creat, ţările necuprinse în alianţele respective au căutat
să-şi conjuge eforturile pentru a se proteja contra consecinţelor
negative ale rivalităţilor internaţionale. Nealinierea nu este numai
un răspuns la războiul rece, ci şi la problemele decolonizării, la
cursa înarmărilor, la inechităţile de natură economică şi la alte
aspecte negative din viaţa internaţională. Un eveniment politic
important care a permis afirmarea mişcării de nealiniere l-a
constituit conferinţa afro-asiatică de la Bandung din 1955. Ideile
exprimate în această conferinţă, dezvoltate pe parcurs de o serie
de personalităţi politice din ţările interesate, au dus la cristalizarea
conceptului de nealiniere care, în linii mari, era definit de
următoarele principii fundamentale: rămânerea în afara blocurilor
militare sau a altor forme de subordonare faţă de marile puteri;
dezamorsarea tensiunilor internaţionale şi promovarea păcii;
32

Enciclopedia României,vol.I, Bucureşti, 1938, p. 885.
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acţiunea în spiritul principiului coexistenţei şi cooperării paşnice
între state, oricare ar fi sistemele lor sociale sau politice;
susţinerea popoarelor care luptă pentru eliberarea de sub tutela
colonialistă şi lupta împotriva rasismului etc.; servirea cauzei
dezarmării, îndeosebi a celei nucleare; f) acţionarea în favoarea
unei ordini economice mondiale33. Prima conferinţă la vârf,
reunind şefi de stat şi de guvern din 25 de ţări nealiniate, a avut
loc la Belgrad în 1961. Conferinţa a examinat un anumit număr de
chestiuni relative la pacea şi securitatea internaţională, precum şi
la dezvoltarea economico-socială şi în special la cele privind
dezarmarea nucleară şi interzicerea experienţelor nucleare. Apelul
lansat asupra acestei ultime teme de către ţările nealiniate a avut
ca urmare încheierea, în 1963, a Tratatului privind interzicerea
parţială a experienţelor nucleare. Şefii de stat şi de guvern din
ţările participante au adoptat o declaraţie care, în esenţă, exprima
următoarele: trebuie sa se instaureze o noua ordine mondială
bazată pe cooperarea între naţiuni, fondată pe libertate, egalitate şi
dreptate socială, al cărei obiectiv sa fie favorizarea prosperităţii; o
pace durabilă nu poate fi instaurată decât cu condiţia de a se pune
capăt definitiv dominaţiei exercitate de colonialism, imperialism
şi neocolonialism sub toate formele lor; în scopul eliminării
surselor diferendelor susceptibile de a pune în pericol pacea
mondiala, naţiunile ar trebui să adopte, în practică coexistenţa
paşnică în lumea întreagă; toate popoarele şi naţiunile trebuie să
rezolve problemele inerente propriilor lor sisteme politice,
economice, sociale şi culturale conform situaţiei lor particulare,
trebuinţelor şi posibilităţilor lor; popoarele şi guvernele trebuie să
se abţină de la orice recurgere la ideologii în scopul ducerii
războiului rece, exercitării de presiuni şi impunerii voinţei lor.
Principiile enunţate la conferinţele de la Bandung şi Belgrad au
constituit fundamentul poziţiei mişcării de nealiniere, poziţie
relativ puţin schimbată în cursul următoarelor conferinţe mai
importante, de la Cairo (1964), Lusaka (1970), Alger (1973),
Colombo (1976), Havana (1979), New Delhi (1983) etc.34.
33
34

Cf. Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, 1986, p. 12.
Ibidem, p.12-13.
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g) “Coexistenţa paşnică” reprezintă un concept care s-a
afirmat după sfârşitul primului război mondial. El consacră
renunţarea la război ca mijloc de rezolvare a problemelor
litigioase dintre state şi postulează rezolvarea lor pe calea tratativelor, prin respectarea independenţei şi suveranităţii naţionale, a
integrităţii teritoriale, egalităţii în drepturi a tuturor statelor, luarea
în considerare a intereselor reciproce, neamestecului în treburile
interne ale altor state, dezvoltarea reciproc avantajoasă a
colaborării economice şi cultural-ştiinţifice între toate statele, fără
nici o discriminare, participarea tuturor statelor, indiferent de
natura orânduirii sociale, la soluţionarea problemelor internaţionale35.
În viziunea promotorilor ei, coexistenţa paşnică nu trebuie să
însemne o atitudine pasivă, ci o cooperare activă. Ea constituie un
mijloc eficace şi practic de întărire a încrederii între naţiuni şi
trebuie să se aplice, în mod universal, tuturor statelor, oricare ar fi
mărimea lor, prestigiul internaţional sau sistemul politic şi socioeconomic.
h) “Securitatea comună” a fost avansată, ca idee, în prima
parte a anilor '80 în cadrul unui raport al Comisiei independente a
O.N.U. privind problemele dezarmării şi securităţii. Conform
acestui document, conceptul securităţii comune trebuie să se
substituie celui de descurajare, iar pacea internaţională trebuie sa
fie bazată pe supravieţuirea tuturor şi nu pe ameninţarea cu
distrugerea reciprocă. Comisia a recomandat ca procesul să
înceapă prin relaţiile între cele două superputeri din acea vreme,
S.U.A. şi U.R.S.S. şi sistemele lor de alianţe, îndeosebi prin
iniţierea negocierilor asupra limitării armamentelor clasice şi
nucleare şi prin adoptarea de politici vizând încurajarea apropierii
între aceste superputeri şi normalizarea relaţiilor dintre ele. Scopul
acestor eforturi a fost restaurarea relaţiilor paşnice, adoptarea de
politici de moderaţie, încetarea cursei înarmărilor şi aplicarea
măsurilor necesare creşterii încrederii între S.U.A. şi U.R.S.S..
Comisia a propus, de asemenea, ca ţările în curs de dezvoltare să
poată participa la căutarea de soluţii comune. S-au recomandat
măsuri destinate atenuării efectelor factorilor care înveninează
35

Dicţionar diplomatic, Editura Politică, Bucureşti, 1979, p. 205.
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relaţiile dintre ţările în curs de dezvoltare şi care riscă să ducă la
intervenţia marilor puteri. În concepţia iniţiatorilor ei, securitatea
comună era aplicabilă, în primul rând, relaţiilor dintre alianţele
nucleare, în general, şi celor dintre U.R.S.S şi S.U.A., în special.
Securitatea comună presupune recunoaşterea faptului că armele
nucleare au transformat nu numai dimensiunile războiului, ci şi
noţiunea însăşi de război şi că, în era nucleară, războiul nu mai
poate fi conceput ca un instrument al politicilor statelor.
Conceptul de securitate comună implică două aspecte: pe de o
parte, recurgerea, de preferinţă, la mijloace internaţionale faţă de
mijloacele naţionale de asigurare a securităţii şi, pe de altă parte,
recurgerea la mijloace paşnice, în detrimentul întrebuinţării forţei
sau ameninţării cu forţa. Securitatea comună se bazează pe
ipoteza potrivit căreia, într-o epocă a interdependenţelor, nici o
naţiune nu poate găsi singură securitatea. Ca urmare, obiectivul
noţiunii de securitate comună este lansarea unui proces pozitiv
îndreptat spre pacte şi dezarmare. Acest proces ar permite
instaurarea unei ordini internaţionale care să asigure o lume fără
arme nucleare, unde pacea şi securitatea ar fi menţinute cu
arsenale reduse de arme clasice şi unde o parte mult mai
însemnată de resurse naţionale şi internaţionale ar fi consacrate
ameliorării calităţii vieţii36.
În legătură cu problematica militară a securităţii internaţionale au apărut, atât în cadrul unor organisme ca O.N.U.,
O.S.C.E. etc., cât şi în diverse state, concepte cum ar fi securitate
axată pe apărare, apărare defensivă (în sensul de defensivă non
ofensivă), apărare neprovocatoare37), incapacitate structurală de
atac, suficienţa apărării (suficienţa rezonabilă a apărării), măsuri
de creştere a încrederii şi securităţii (măsuri de informare,
comunicare, acces, notificare, limitare)38 etc.
În teoria securităţii internaţionale s-au vehiculat şi se
vehiculează şi alte concepte cum ar fi prevenirea conflictelor
36

Cf. Conceptions de la sécurité, “Désarmement”, nr.14, 1986, p. 15-16.
A se vedea: Alvin M. Saperstein, Primer on Non-Provocative Defense, “Arms
control”, vol.9, Nr.1,1988.
38
A se vedea: Etude des conceptions et politiques de sécurité axées sur la défense,
“Désarmement”, nr.26, Nations Unies, New York, 1993, p.37–50.
37
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(diplomaţia preventivă – concept folosit pentru prima dată de Dag
Hammarskjold, secretar general al ONU, la finele anilor „50),
prevenirea declarativă39, gestionarea conflictelor, menţinerea
păcii, realizarea păcii, impunerea păcii, cercurile concentrice ale
securităţii, triunghiurile de putere (Helmuth Smidt), elipsele
constitutive ale relaţiilor internaţionale (Karl Lamers)40 etc.
Unele concepte, mai vechi sau mai noi, cum ar fi zonele de
influenţă, coridoarele de securitate ş.a. s-au dovedit a fi, în
anumite circumstanţe, nu numai irealiste, ci chiar generatoare de
insecuritate.

39

Werner Bauwens şi Luc Reychler, Arta prevenirii conflictelor (traducere),
Bucureşti, 1996, p. 169.
40
Nicolae Ecobescu, Alianţele şi dreptul internaţional, în “România şi politica de
alianţe”,IRSI, Bucureşti, 1993, p.49.
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DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI SECURITĂŢII
Conceptul de securitate naţională dobândeşte, pe măsura
trecerii timpului, o dezvoltare tot mai mare, abordările asupra sa
fiind pe cale de a se constitui într-un construct teoretic tot mai
bine închegat şi individualizat. Cu alte cuvinte, se naşte şi se
dezvoltă parcurgând drumul de la o simplă noţiune, cum a apărut
ea spre mijlocul secolului al XX-lea, la o veritabilă teorie, cu o
structură tot mai complexă - teoria securităţii naţionale.
Utilizăm termenul de teorie în sensul său curent, care
desemnează un sistem de propoziţii logic organizat, care
sintetizează o anumită cantitate de informaţii referitoare la un
domeniu al realităţii pe care îl descrie şi îl explică41.
O particularitate a ştiinţei actuale este aceea că cea mai
importantă activitate ştiinţifică – cea mai adâncă şi cea mai
fertilă – se concentrează în jurul teoriilor, nu al întrebărilor
izolate, al datelor, clasificărilor sau conjecturilor singulare.
“Problemele sunt puse şi datele sunt colectate în lumina teoriei şi
cu speranţa conceperii unor noi ipoteze care ar putea, la rândul
lor, să fie extinse sau sintetizate în teorii. Observaţiile,
măsurătorile, experimentele sunt executate nu doar pentru a
colecta informaţii şi a genera ipoteze, ci şi pentru a testa teoriile,
de a le găsi domeniul lor de adevăr; şi acţiunea însăşi, în măsura
în care ea este acţiune conştientă, se întemeiază din ce în ce mai
mult pe teorii”42.
Nu orice teorie este şi ştiinţifică. Dar cea a securităţii
naţionale este, pentru că sistematizează cunoaşterea prin stabilirea
relaţiilor logice între elemente anterior izolate, oferă explicaţii
utilizând un sistem de ipoteze, realizează predicţii şi este
testabilă.
41

Marin Ţurlea, Teoria ştiinţifică, în “Teoria cunoaşterii ştiinţifice”, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982, p. 205.
42
Teoria cunoaşterii ştiinţifice, op. cit., p.50.
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Mai mult decât atât, prin faptul că orientează cercetarea,
punând şi reformulând probleme majore şi fertile, sugerând
colectarea de date noi, teoria securităţii naţionale se apropie de
ceea ce numeşte Mario Bunge “marile teorii ştiinţifice”,
caracterizate prin faptul că inaugurează noi stiluri de gândire
ştiinţifică, impun concepte noi care îşi pun definitiv amprenta pe
modul de gândire al cercetătorilor în domeniu43.
Raportarea teoriei securităţii naţionale la modelele ştiinţei.
Complexitatea crescândă a teoriei securităţii naţionale
decurge, printre altele, din utilizarea unui număr tot mai mare de
criterii de analiză, rezultate din raportarea problematicii securităţii
naţionale la un număr crescând de modele ştiinţifice: categoricodeductiv, inductivist-empirist, standard, raţionalist-criticist,
empirist-pragmatic, istorico-sociologic, paradigmatic, evoluţinist al
dezvoltării ştiinţei ş.a.
Această raportare este benefică pentru că modelele respective
pot oferi sau sugera (prin inducţie, deducţie, analogie etc.)
importante instrumente metodologice, concepte, noţiuni şi
corelaţii preţioase pentru aprofundarea şi dezvoltarea creatoare a
teoriei securităţii naţionale sub diferite aspecte (al structurii
logice, al metodei, al limbajului etc.)
Chiar dacă nu există modele ştiinţifice perfecte, chiar dacă
fiecare dintre ele are anumite limite, raportarea la ele poate aduce
numeroase beneficii metodologice.
Dacă raportăm teoria securităţii naţionale la modelul
categorico-deductiv (aristotelic) al ştiinţei, putem vorbi de mai
multe tipuri de postulate: de deductivitate (structura deductivă), de
evidenţă (principii evidente), de realitate (fundamentarea
empirică), ori de adevăr.
Raportarea la modelul inductivist-empirist (baconian) al
ştiinţei ar conduce la distingerea presupoziţiilor şi prescripţiilor
metodologice şi la deducerea propoziţiilor din fenomene,
propoziţii care devin generale prin inducţie. În această viziune,
43

Ibidem, p.208–209.
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teoria securităţii naţionale s-ar dezvolta pe cale preponderent
inductivă, de la particular la general.
Dacă avem în vedere modelul standard sau tradiţional
(cunoscut şi sub alte denumiri – ipotetico-deductiv, empirist-logic
sau neopozitivist-logic) promovat de R. Carnap, G.C. Hempel, H.
Reichenbach, E. Nagel ş.a., dezvoltarea teoriei securităţii
naţionale s-ar face pe cale preponderent deductivă, de la general la
particular. Concepte esenţiale preluate din acest model ar fi acelea
de semnificaţie cognitivă, principiu al verificabilităţii, confirmabilitate. Conform aceluiaşi model, teoria securităţii naţionale
ar fi un sistem ipotetico-deductiv, adică “o mulţime de ipoteze
structurată prin relaţia de deductibilitate astfel încât nici o
formulă (enunţ) să nu apară izolată44. Din această perspectivă,
teoria securităţii naţionale ar cuprinde supoziţiile fundamentale
(axiomele sau postulatele) şi consecinţele logice ale lor. Corpul
supoziţiilor fundamentale (axiomelor sau postulatelor – idei care
nu trebuie demonstrate), ar putea fi reprezentat de formulările
referitoare la interesele naţionale fundamentale, la condiţiile
concret-istorice ale naţiunii care îşi elaborează concepţia de
securitate naţională, precum şi la unele principii fundamentale şi
idealuri pe care naţiunea respectivă îşi bazează existenţa sa
materială şi spirituală. Corpul consecinţelor logice ar putea fi
constituit din ansamblul de concepte, principii, teze, idei, orientări,
norme etc. ridicat pe fundamentul axiomelor (postulatelor) mai
sus menţionate. Acest ansamblu s-ar putea referi la pericole,
riscuri şi ameninţări la adresa intereselor naţionale fundamentale,
la instituţii, resurse, direcţii şi strategii de acţiune ş.a. Tot prin
aplicarea modelului standard al ştiinţei, s-ar putea distinge trei
clase de vocabular pentru teoria securităţii naţionale: vocabularul
logic, cel de observaţie şi cel teoretic45.
Idei interesante mai pot rezulta din raportarea teoriei
securităţii naţionale la modelul raţionalist-critic ori metodologist
al lui Karl R. Popper (model care, prin caracterul său logicist, nu

44

Teoria cunoaşterii ştiinţifice, op. cit., p.127.
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se desprinde de modelul standard sau tradiţional46). O categorie
preţioasă extrasă din acest model, benefică pentru teoria securităţii
naţionale, este aceea de problemă. “Problema este aceea care ne
provoacă să învăţăm, să împingem mai departe cunoaşterea
noastră, să experimentăm şi să observăm”47. Or, problemele pe
care trebuie să le soluţioneze teoria securităţii naţională sunt cele
mai importante pe care le poate avea un stat, căci se referă la
valorile naţionale supreme: independenţă, suveranitate, bunăstare,
ordine publică, siguranţă naţională, protecţia sănătăţii populaţiei,
protecţia mediului etc.
Utilă pentru teoria securităţii naţionale este şi schema
popperiană a etapelor cunoaşterii, similară, de altfel, schemei lui
F. Gonseth (apariţia problemei – formularea unei ipoteze
plauzibile –, punerea la probă a ipotezei – răsfrângerea sau
impulsionarea rezultatelor încercării ipotezei asupra situaţiei de
plecare) şi opusă schemei inductiviste a genezei şi evoluţiei teoriei
ştiinţifice (observare empirică a faptelor – ipoteză – sinteză –
teorie)48.
Făcând parte din concepţia istorico-critică despre cunoaşterea ştiinţifică, sau din aşa-zisa nouă filosofie a ştiinţei, o serie de
modele precum cel empirist-pragmatic sau holist (W. van Quine),
cel istorico-sociologic sau paradigmatic (Thomas S. Kuhn), cel
evoluţionist al dezvoltării ştiinţei (St. Toulmin, D. Campbel), cel
structuralist (J. D. Sneed, W. S. Stegmüller) etc.49, pot furniza, la
rândul lor, instrumente ideatice preţioase pentru teoria şi
metodologia securităţii naţionale.
Spre exemplu, conceptul de “paradigmă” utilizat în modelul
istorico-sociologic al lui Thomas Kuhn50 este deja utilizat în mod
curent în teoria securităţii naţionale, unii teoreticieni români
scriind despre schimbarea şi limitele unor paradigme de
46
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securitate, precum paradigma competiţional – conflictuală a
securităţii militare, paradigma competitiv – conflictuală – de
cooperare a securităţii multidimensionale, paradigma de
securitate competitiv – de cooperare51 ş.a.
Un aspect interesant de analizat este şi acela al relaţiei dintre
caracterul analitic şi cel holist (integralist) al teoriei securităţii
naţionale. În legătură cu această relaţie, epistemologia modernă
reliefează faptul că, până în prezent, în gândirea ştiinţifică, s-a
afirmat mai mult tendinţa holistă (sintetică sau integralistă) de
structurare a teoriei ştiinţifice. Teoria securităţii naţionale se
înscrie şi ea în acest curent de tip holist. Din această perspectivă,
ea este o expresie elocventă a noului stil al cunoaşterii ştiinţifice
contemporane, caracterizat prin: unitatea internă a domeniilor
clasice ale ştiinţei şi constituirea unor discipline de graniţă;
apariţia unor noi discipline ştiinţifice cu caracter integrativ, în
interiorul cărora s-au maturizat anumite concepte integrative (iar
securitatea naţională este un astfel de concept) care pot oferi
cunoaşterii actuale canalele necesare de comunicare
interdisciplinară; transformarea treptată a ştiinţelor unidisciplinare
în ştiinţe interdisciplinare; apariţia la nivelul teoriilor
fundamentale a unor perspective integrale, nereducţioniste;
întrepătrunderea şi influenţarea reciprocă (chiar şi la nivel
metodologic) a ştiinţelor fundamentale cu cele aplicate, precum şi
a ştiinţelor teoretice ale naturii cu cele tehnice şi socioumane
etc.52.
Într-o altă exprimare, teoria securităţii naţionale contribuie şi
ea la afirmarea unor tendinţe generale de dezvoltare a ştiinţei:
trecerea în domeniile maturizate teoretic ale ştiinţei, de la studiul
aspectelor substanţialiste la cel al aspectelor relaţionale,
structurale, sistemice; extinderea matematicii asupra tuturor
ramurilor cercetării, nu atât prin folosirea limbajului, a tehnicilor
de construcţie şi a modelării matematice, cât prin modul de
gândire matematic; integrarea în construcţia ştiinţifică a perspectivei istorice şi evoluţioniste (recursul la istorie), perspectivă
51
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subliniată de mari teoreticieni ai ştiinţei ca N. Chomsky, M.
Eigen, Th. Kuhn, St. Toulmin, P.K. Feyerabend, P. Shuster, I.
Lakatos ş.a.; creşterea rolului gândirii teoretice în elaborarea
cunoaşterii; creşterea ponderii ştiinţei aplicate în dauna celei pure;
impactul tehnicii moderne de calcul asupra gândirii etc.53.
Raportarea teoriei securităţii naţionale la praxiologie
Fundamentând acţiunea de apărare şi promovare a intereselor
naţionale fundamentale, teoria securităţii naţionale este, în mod
evident, de natură predominant factuală, De aceea, raportarea ei la
teoria acţiunii umane eficiente este o necesitate care nu mai
trebuie să fie demonstrată.
Din această raportare pot rezulta analogii interesante care pot
da noi semnificaţii unor concepte sau noţiuni filosofice precum
agentul sau subiectul acţiunii – în cazul nostru instituţiile,
cetăţenii), obiectul ei, care este de o mare diversitate, scopul
(apărarea şi promovarea intereselor naţionale fundamentale)
condiţiile, mijloacele, regulile acţiunii în domeniul securităţii
naţionale, strategia acţiunii (programe, planuri etc.), criteriile de
apreciere a rezultatelor practice în promovarea intereselor
naţionale etc.
O trăsătură esenţială a acţiunii pentru realizarea securităţii
naţionale este caracterul său conştient sau subiectiv. Importanţa
acestei trăsături este enormă, întrucât factorul conştient, bazat pe
raţionalitate, volitivitate, intenţionalitate, este acela este de fapt
motorul întregii acţiuni în folosul securităţii. De el depinde
motivaţia acţiunii în folosul securităţii naţionale, motivaţie ce
poate fi studiată sub cel puţin patru aspecte: nomologic (când se
are în vedere principiul cauzalităţii), psihologic, axiologic (când
se au în vedere judecăţi de valoare în legătură cu stabilirea
scopurilor, alegerea mijloacelor ori aprecierea rezultatelor) şi
teleologic (când se pune problema unor alegeri preferenţiale).
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Limbajul teoriei securităţii naţionale
Un aspect important al teoriei securităţii naţionale este acela
legat de limbajul ştiinţific utilizat. Acesta tinde să devină tot mai
standardizat. În comparaţie cu limbajele comune el comportă
câteva trăsături distincte: univocitatea termenilor, rigoarea
definirii vocabularului, introducerea de termeni noi numai pe baza
unor definiţii, sintaxa logică specifică ş.a. În acelaşi timp, limbajul
utilizat în teoria securităţii naţionale păstrează legătura cu limba
obişnuită şi cu alte sisteme lingvistice, fie prin încorporarea
directă a unor semne ale acestora, fie prin faptul că limbajul
natural îi serveşte ca subtext54.
Limbajul securităţii naţionale operează cu noţiuni şi categorii
specifice precum: interese naţionale fundamentale, politica de
securitate naţională, surse de insecuritate – pericole, ameninţări,
riscuri sau factori de risc la adresa intereselor naţionale
(securităţii naţionale), domeniile securităţii naţionale, strategia
securităţii naţionale, resurse ale securităţii naţionale, principii
ale securităţii naţionale, sistemul securităţii naţionale ş.a. Toate
acestea sunt “cărămizile conceptuale” ale unei teorii în plină
expansiune.
Testabilitatea teoriei securităţii naţionale
O condiţie importantă impusă de epistemologie unui
ansamblu de idei pentru ca acesta să constituie o teorie este
testabilitatea sa. Este evident că teoria securităţii naţionale
îndeplineşte această condiţie. Dacă numeroase teorii s-au construit
într-o primă fază în sfera abstractului şi abia apoi şi-au dovedit
testabilitatea în practică, teoria securităţii naţionale s-a dezvoltat
pornind de la studiul unor realităţi, a unor aspecte concrete, cum
ar fi, spre exemplu, nenorocirile de natură foarte diversă, care s-au
abătut asupra naţiunilor. Abia ulterior, cu ajutorul instrumenttarului teoretic, s-a trecut la abstractizări, la formularea
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conceptelor, a principiilor, a axiomelor şi a consecinţelor logice,
la utilizarea diverselor metode ştiinţifice pentru extinderea şi
îmbogăţirea edificiului teoretic al securităţii naţionale.
Testabilitatea acestei teorii se exprimă şi prin aceea că ea oferă
factorilor de decizie din societate un aparat teoretic şi metodologic
foarte util pentru asigurarea derulării unei vieţi practice normale a
poporului conform intereselor naţionale fundamentale, pentru
descoperirea şi anihilarea factorilor perturbatori ai funcţionării
optime a sistemului social naţional.
Obiectivele securităţii naţionale
Abordările teoretice ale securităţii naţionale relevă o mare
diversitate, determinată de o multitudine de factori obiectivi
(geografici, socio-economici, istorici etc.) sau subiectivi, la care
fiecare ţară îşi raportează securitatea sa naţională.
Această diversitate se exprimă în diferenţe relativ mari între
modalităţile de stabilire de către naţiuni a axiomelor (postulatelor)
de securitate naţională – interese naţionale fundamentale,
obiective, unele principii fundamentale ale politicii (strategiei) de
securitate naţională. Într-un fel sunt stabilite acestea de către o
mare putere şi în alt fel de către o ţară mică sau mijlocie, între o
ţară continentală sau una cu ieşire la mare, între o putere nucleară
şi un stat care nu deţine o astfel de putere etc.
Spre exemplificare, obiectivele politicii de securitate naţională (care sunt, în general, acele deziderate sau ţeluri urmărite a fi
atinse de către state în demersurile lor de apărare şi promovare a
intereselor naţionale fundamentale) sunt formulate în moduri
diferite. Astfel, obiectivele centrale ale strategiei securităţii
naţionale a Statelor Unite ale Americii, aşa cum le-a definit
preşedintele Clinton în prefaţa documentului “O strategie a
securităţii naţionale de angajare şi deschidere” adoptat de Casa
Albă în 1996, erau: “de a susţine credibil securitatea noastră cu
forţe militare pregătite pentru luptă (acest lucru însemnând,
potrivit documentului respectiv, inclusiv capacitatea de a obţine
victoria, alături de aliaţii regionali, în două conflicte regionale
majore aproape simultane – n.n.); de a impulsiona revitalizarea
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economică a Americii; de a promova democraţia peste hotare”55.
La zece ani de la adoptarea documentului respectiv, Strategia de
securitate naţională a SUA din 2006, sintetiza astfel obiectivele
strategiei de securitate americane, în chiar denumirile capitolelor
documentului: “Promovarea aspiraţiilor spre demnitatea umană;
întărirea alianţelor pentru înfrângerea terorismului global şi
acţiunea pentru prevenirea atacurilor împotriva noastră şi a
prietenilor; lucrul cu alţii pentru a diminua conflictele regionale;
prevenirea ca inamicii noştri să ne ameninţe pe noi, pe aliaţii
noştri şi pe prietenii noştri cu arme de distrugere în masă;
iniţierea unei noi ere a creşterii economice globale prin pieţe
libere şi comerţ liber; extinderea cercului dezvoltării prin
deschiderea societăţilor şi construirea infrastructurii democraţiei; dezvoltarea agendei pentru acţiune cooperativă cu alte
centre principale ale puterii globale; transformarea instituţiilor
de securitate naţionale ale Americii pentru a face faţă
provocărilor şi oportunităţilor secolului al 21-lea şi ale
globalizării”56. În prefaţa semnată de preşedintele Geoge W. Bush
la documentul menţionat, se afirmă: “Strategia noastră de
securitate naţională este fundamentată pe doi piloni. Primul pilon
este promovarea libertăţii, justiţiei şi demnităţii umane, acţionând
pentru sfârşitul tiraniei, pentru promovarea efectivă a
democraţiilor, pentru extinderea prosperităţii prin comerţ liber şi
cinstit şi prin politici înţelepte de dezvoltare. Al doilea pilon al
strategiei noastre este constituit de confruntarea provocărilor
actuale prin conducerea unei comunităţi crescânde a
democraţiilor. Multe din problemele cărora trebuie să le facem
faţă – de la ameninţările bolilor pandemice, la proliferarea armelor
de distrugere în masă, la terorism, la traficul cu fiinţe umane, la
dezastrele naturale –, depăşesc graniţele noastre. Eforturile
multinaţionale eficiente sunt esenţiale pentru rezolvarea acestor
probleme”57.
Pentru Federaţia Rusă, obiectivul central al politicii de
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securitate naţională pe perioada 1996-2000 era “realizarea
securităţii şi apărarea cetăţenilor, a societăţii, întărirea statalităţii ruse, menţinerea actualelor limite geopolitice pe perioada
de tranziţie, şi asigurarea unui rol demn al Rusiei în contextul
politicii mondiale”58. În documentul “Conceptul de securitate
naţională a Federaţiei Ruse” adoptat în ianuarie 2000, pe timpul
preşedintelui Vladimir Putim, obiectivele majore ale securităţii
Rusiei erau formulate astfel: detectarea şi identificarea promptă a
ameninţărilor externe şi interne la adresa securităţii naţionale;
luarea de măsuri pe termen scurt şi lung în scop de avertizare şi
pentru înlăturarea ameninţărilor; asigurarea suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Federaţiei Ruse, precum şi a securităţii
frontierelor sale; prevenirea dependenţei ştiinţifice şi tehnologice
a Federaţiei Ruse de surse externe; asigurarea securităţii personale
a cetăţenilor. a drepturilor şi libertăţilor constituţionale în Rusia;
îmbunătăţirea sistemului puterii de stat în Federaţia Rusă, a
sistemului relaţiilor federale, a auto-guvernării locale şi a
legislaţiei; crearea de relaţii armonioase între comunităţi, întărirea
ordinii de drep şi prezervarea stabilităţii social-politice; asigurarea
respectării legislaţiei Federaţiei Ruse de către toţi cetăţenii,
funcţionarii şi instituţiile statului, partidele politice, organizaţiile
publice şi religioase; creşterea potenţialului militar al statului şi
menţinerea sa la un nivel suficient; întărirea regimului de
neproliferare a armelor de distrugere în masă şi a vectorilor de
purtare a acestora la ţintă; luarea de măsuri eficiente de
identificare, avertizare şi interceptare a activităţilor de inteligence
şi subversive ale altor state împotriva Federaţiei Ruse;
îmbunătăţirea fundamentată a situaţiei ecologice a ţării59.
Obiective precum cele menţionate mai sus conţin şi unele
reflexe de mare putere. Însă pentru un stat mic şi neutru, cum ar fi
Austria, spre exemplu, obiectivele politicii de securitate naţională
sunt “apărarea populaţiei, teritoriului naţional şi valorilor
fundamentale ale statului împotriva tuturor riscurilor, pericolelor
şi ameninţărilor”.
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Cu alte cuvinte, dacă supoziţiile fundamentale ale teoriei
securităţii (iar obiectivele securităţii sunt asemenea supoziţii,
considerate ca nişte postulate sau axiome) pot fi formulate atât de
diferit de către diverse state, este evident că şi consecinţele logice
(direcţii, modalităţi şi mijloace de acţiune, structuri instituţionale,
forţe implicate etc.) pot diferi, tot atât de mult, de la ţară la ţară.
Domeniile de referinţă ale securităţii naţionale
Un aspect important care a trebuit să fie lămurit de
teoreticieni a fost stabilirea domeniilor de referinţă ale securităţii
naţionale. O succintă analiză a abordărilor realizate asupra acestei
problematici în alte state poate oferi învăţăminte preţioase.
“Conceptul contemporan de securitate a statului – se exprima în
1992 preşedintele de atunci al statului polonez, Lech Walesa, în
preambulul documentului “Tezele politicii poloneze de securitate”
– cuprinde atât aspecte politice şi militare, cât şi economice,
ecologice, sociale şi etnice”60. Pentru Bulgaria, structurile de bază
ale securităţii naţionale sunt elementele politice, militare,
economice, ecologice, securitatea de informaţii şi securitatea
dezvoltării spirituale”61. În viziunea Sloveniei, politica de
securitate a ţării este “un ansamblu de determinări politice,
economice, sociale, ecologice, juridice, de apărare, de siguranţă
şi de altă natură prin care se garantează la nivelul cel mai înalt
posibil securitatea naţională”62.
Concluzionând, domeniile securităţii naţionale, aşa cum sunt
înscrise în documentele oficiale aparţinând şi altor ţări, sunt, în
general, cele politice, diplomatice, economice, militare, informaţionale, demografice, ştiinţifico-tehnice, ecologice, sanitare, dar şi
altele, cum sunt cele energetice (S.U.A.) juridice (Slovenia),
organizatorice (Federaţia Rusă) etnice (Polonia), ori cele care
vizează siguranţa (Slovenia), securitatea de stat şi securitatea
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publică (Moldova), securitatea dezvoltării spirituale (Bulgaria), etc.
Şirul domeniilor securităţii naţionale trebuie să rămână
deschis oricărei adăugiri, evident, bine motivate. A nu cuprinde
un anumit domeniu în concepţia de securitate naţională înseamnă
a o lipsi de elemente care pot avea cândva un rol extrem de
important pentru apărarea intereselor naţionale fundamentale.
Spre exemplu, domeniul sanitar era, în general, ignorat o bună
bucată de vreme atunci când se discuta despre securitatea
naţională. Dar epidemii cumplite au modificat fundamental
percepţia oamenilor în legătură cu consecinţele posibile la adresa
sănătăţii popoarelor. Gripa spaniolă a provocat, în 1919, de milioane de morţi. Într-o vreme, unii teoreticieni zâmbeau superior
când auzeau de propunerea includerii domeniului veterinar în
ecuaţia securităţii naţionale. Însă, cu timpul, s-a ajuns să se ia tot
mai mult în seamă pericolele generate de unele epizootii
devastatoare. Ravagiile făcute în ultimul deceniu de encefalita
spongiformă la bovine în Marea Britanie, ori de gripa aviară în
estul Asiei sunt doar două din numeroasele exemple ce pot fi date
în acest sens.
Nu este nevoie de un exerciţiu de imaginaţie prea complicat
pentru a ne da seama că, aşa cum a demonstrat realitatea, o ţară
poate fi adusă până la starea de colaps de numeroase alte pericole
pe care le putem denumi simplu, dezastre: secete, extinderi ale
deşertului, inundaţii, uragane, cutremure, erupţii vulcanice,
modificări de relief cu consecinţe catastrofale, creşteri ale
nivelului mării, scufundări ale platformelor continentale, creşterea
nivelului radiaţiilor cosmice dăunătoare, modificări ale sistemului
biotic cu consecinţe grave (dispariţia vegetaţiei, imposibilitatea
dezvoltării vieţii normale etc.), invazii de insecte, catastrofe
nucleare (gen Cernobîl), chimice sau de altă natură care pot
deregla grav echilibrele biologice, ecologice etc. Ţările care nu au
luat în serios aceste pericole au plătit un tribut greu, exprimat în
numeroase victime umane şi în pagube materiale imense. Chiar
furtunile de grindină (capricii ale naturii sau noi forme ale
războiului geofizic?) abătute asupra unor zone ale României în
ultimii ani, furtuni cu totul neobişnuite pentru ţara noastră, cu
efecte devastatoare asupra unor mari suprafeţe agricole, pot fi un
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exemplu elocvent de pericol care a fost aproape cu totul ignorat de
către cei chemaţi să gândească şi să acţioneze pentru realizarea
securităţii naţionale.
O abordarea teoretică a problematicii securităţii naţionale cu
beneficii gnoseologice notabile este cea realizată de către Lucian
Culda, dintr-o perspectivă nouă, teoretică, epistemologică şi
metodologică, respectiv din cea a modelului procesual-organic al
procesualităţii sociale63. La această perspectivă subscriu tot mai
mulţi teoreticieni români care studiază problematica securităţii
naţionale.
Securitatea naţională poate fi analizată şi în ipostaza sa de
funcţie a societăţii, respectiv cea de protecţie, ori, mai bine zis, de
autoprotecţie a statului naţional. Din această perspectivă, problematica securităţii naţionale poate fi supusă investigaţiei cu
ajutorul analizei funcţionale (care operează cu concepte şi noţiuni
ca funcţie – disfuncţie, ori cu metode de cercetare diverse, cum ar
fi, spre exemplu, analiza structuralist-funcţionalistă, promovată
de sociologul american Robert King Merton etc.
Multivalenţa securităţii naţionale
O concluzie ce se poate desprinde din rândurile de mai sus
este aceea că, cu cât aplicăm mai multe metode de cercetare, cu
atât securitatea naţională se înfăţişează, în mod benefic, în mai
multe ipostaze (de stare a sistemului social naţional, de proces
social complex, de sistem, de funcţie a statului naţional etc.), iar
în fiecare din aceste ipostaze ea apare în multiple dimensiuni.
Referindu-se la acest subiect dintr-o altă perspectivă,
Constantin Hlihor afirmă, pe bună dreptate, că „o bună înţelegere
a securităţii în lumea de astăzi trebuie să plece de la observarea,
cercetarea şi analiza sa în tripla ipostază: de realitate
obiectivă/fiinţare; de realitate construită prin limbaj/discurs şi de
politică şi strategie de securitate64”.
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Rezultă de aici o trăsătură esenţială a conceptului de
securitate naţională: multidimensionalitatea sau multivalenţa sa.
Ce implicaţii presupune această trăsătură ? Printre altele, aceea că
stabilirea intereselor naţionale fundamentale şi a celorlalte
coordonate fundamentale ale unui document programatic al
securităţii naţionale, deşi este o sarcină principală a factorului
politic, nu poate fi realizată în mod corespunzător fără o analiză
competentă făcută în toate domeniile vieţii sociale (diplomatic,
economic, militar, informaţional, ştiinţifico-tehnic, cultural,
moral-spiritual, biologic, demografic, ecologic etc.).
Aceasta înseamnă că din colectivele chemate să elaboreze o
concepţie unitară privind securitatea naţională trebuie să facă
parte cei mai prestigioşi filozofi, sociologi, istorici, politologi,
economişti, diplomaţi, militari, jurişti, tehnicieni, matematicieni,
medici, ecologi, biologi, agronomi, hidrologi, meteorologi,
psihologi, oameni de cultură, preoţi, experţi din domenii ca
administraţia publică, siguranţa naţională, ordinea publică, protecţia civilă, mass media etc. Iar produsul final al muncii de
concepţie a unui asemenea colectiv trebuie să fie rezultatul
utilizării a numeroase tipuri de metode de analiză: funcţională,
previzională, determinist-cauzală, sistemică, sociologică, statistică, probabilistică, istorică, comparată şi multe alte metode care
conduc, în ansamblu la îmbinarea inducţiei cu deducţia, a
observaţiei cu experimentul, a sincroniei cu diacronia, a
generalului cu particularul etc.

Studii strategice de securitate, Vol. I, Domeniul energetic, Institutul European, Iaşi,
2008, p.22.
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CONCEPTUL DE SECURITATE NAŢIONALĂ
După încheierea celui de-al doilea război mondial, tot mai
mulţi politicieni ori teoreticieni de diverse specializări din
numeroase state au sesizat anacronismul concepţiilor potrivit
cărora, pentru a apăra idealurile supreme ale unei ţări, este
suficient să existe un organism de forţă, respectiv o armată
puternică.
Realitatea a demonstrat că interesele fundamentale ale unui
stat pot fi grav afectate nu numai pe cale militară, ci şi pe alte căi,
de natură diversă (politică, diplomatică, economică, informaţională, psihologică, biologică, ecologică etc.). În faţa unor
pericole şi ameninţări care vin pe astfel de căi, atât din exteriorul,
cât şi din interiorul ţării, s-a dovedit că orice armată oricât ar fi de
perfecţionată, rămâne, adesea, neputincioasă. Aceasta nu
înseamnă însă că armatele nu pot să îşi aducă şi ele o anumită
contribuţie la contracararea agresiunilor, pericolelor, ameninţărilor şi riscurilor nemilitare.
Prin urmare, aşa cum sesizează sociologul Lucian Culda,
“apărarea militară, în accepţiunile ce decurg din agresiunile
armate, nu mai poate garanta securitatea naţiunii, agresiunile
informaţionale, secondate de cele energetice (înţelese de
respectivul teoretician ca fiind cele financiare, economice, dar şi
militare) făcând inoperante, neeficace concepţiile de apărare
militară. În concluzie, conceptul apărării nu mai este pertinent,
este prea îngust, distrage atenţia de la noile genuri de pericole şi
de la necesitatea unor abordări care să facă posibilă evitarea
oricăror situaţii-limită, nu doar descurajarea agresiunilor
militare”65.
Acest adevăr explică faptul că, în ultimele decenii, s-a impus,
în numeroase ţări, o nouă concepţie, aceea cu privire la
securitatea naţională. Concepţia are menirea să definească
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interesele naţionale fundamentale pentru un stat, care trebuie
apărate şi promovate, precum şi instituţiile, resursele, căile şi
modalităţile (strategiile) de prezervare a intereselor respective
împotriva proceselor insecurizante, a agresiunilor, pericolelor,
ameninţărilor şi riscurilor de orice natură.
Elemente premergătoare ale conceptului de securitate
naţională au apărut încă din secolul al XVII-lea. La încheierea
Păcii de la Westfalia, în 1648, cardinalul francez Richelieu a
introdus o noţiune care, ulterior, va defini o valoare supremă
pentru orice ţară: raţiunea de stat (interesul naţional)66. Această
noţiune va deveni, începând cu a doua parte a secolului al XX-lea,
elementul central al oricărei concepţii de securitate naţională.
Sintagma securitate naţională şi-a făcut tot mai des apariţia
în discursurile politice de după cel de-al doilea război mondial. În
1947, SUA a adoptat chiar o Lege privind securitatea naţională67.
Acest fapt reflectă importanţa deosebită acordată de această mare
putere conceptului respectiv. Este adevărat, în acea vreme, el avea
un sens predominant politico-militar. Acelaşi concept apare şi în
articolul Sursele comportării sovietice, semnat X (autorul
dovedindu-se mai târziu a fi G. Kennan, ambasador american la
Moscova), apărut în revista americană Foreign Affairs, în iulie
1947, în care întâlnim formularea securitate naţională în asociere
cu alte concepte precum interese vitale, ameninţare sovietică
ş.a.68. Potrivit articolului 603 al Legii privind organizarea
Departamentului Apărării al SUA, din 1986, preşedintele prezintă
anual Congresului un referat pe problemele strategiei securităţii
naţionale a SUA69.
În Germania, Guvernul Federal, printr-o declaraţie din 28
octombrie 1969, a făcut cunoscută orientarea politicii de apărare
spre o politică de securitate. La 1 decembrie 1970, Consiliul
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Apărării Federale hotăra schimbarea denumirii unei comisii
guvernamentale în “Consiliul Securităţii Federale” şi propunea ca
şi Cabinetul Cancelarului Federal să-şi schimbe denumirea în
“Grupul pentru probleme politice de securitate”70.
Nici ţările mici sau mijlocii, mai ales cele neutre şi nealiniate,
nu au rămas indiferente în faţa noului concept. Faptul este
explicabil. Ele trebuiau să găsească, în faţa pericolelor de tot felul
generate îndeosebi de războiul rece, soluţii care să nu cuprindă
numai întrebuinţarea organismelor lor militare (oricum
insuficiente), ci şi forţe şi mijloace din domenii nemilitare.
Elveţia, spre exemplu, avea deja în 1973 o concepţie închegată,
adoptată oficial, de securitate naţională.
După căderea cortinei de fier, statele fostului Tratat de la
Varşovia şi cele rezultate din dezmembrarea URSS, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, văzându-se într-un vid de securitate, au
adoptat, şi ele, în mod oficial, la nivelul parlamentului, al
preşedinţiei republicii, al guvernului ori la alte niveluri de
conducere statală, documente (ori proiecte) programatice ale
securităţii lor naţionale. Printre ele pot fi amintite Conceptul
naţional de securitate al Republicii Bulgaria (1998), Principiile
politicii de securitate şi apărare a Republicii Ungare (decembrie
1998), Strategia de securitate a Republicii Cehe (februarie 1999),
Strategia de securitate naţională a României (1999, 2006) ş.a..
Ţările NATO şi-au elaborat şi ele, ca şi înainte de 1989,
documente distincte în acest sens. SUA adoptă periodic Concepţia
de securitate naţională, iar Franţa, Marea Britanie şi alte state ale
Alianţei Nord-Atlantice publică, la anumite intervale de timp, aşanumitele Cărţi albe (ale securităţii şi/sau apărării).
Toate acestea demonstrează că statele au ajuns să privească
securitatea nu numai ca un deziderat al vieţii internaţionale, ci şi
ca pe o valoare naţională de importanţă crucială.
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DEFINIREA SECURITĂŢII NAŢIONALE
Definiţiile securităţii naţionale diferă în funcţie de ţară, de
perioada istorică etc.
Spre exemplificare, conform unui document oficial bulgar de
la mijlocul deceniului trecut, securitatea naţională este “acea
stare în care pentru stat nu există pericol de atac armat, presiune
politică sau obligaţii economice, încât societatea să fie liberă săşi execute dezvoltarea şi progresul. Securitatea naţională se
consideră a fi garantată atunci când conducerea de stat apreciază
că nu există ameninţare a intereselor naţionale sau ameninţare
exercitată de orice fel de presiuni şi obligaţii sau că această
ameninţare poate fi compensată, neutralizată sau controlată”71.
Potrivit ultimului document programatic românesc al
securităţii, “Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv
fundamental al guvernării; ea are ca domeniu de referinţă
valorile, interesele şi obiectivele naţionale. Securitatea naţională
este un drept imprescriptibil care derivă din suveranitatea
deplină a poporului, se fundamentează pe ordinea constituţională
şi se înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării
euroatlantice şi al evoluţiilor globale”72.
În opinia mea, securitatea naţională, reprezintă gradul de
satisfacere a intereselor naţionale fundamentale ale unei ţări,
precum şi ansamblul de măsuri luate, în conformitate cu o
concepţie unitară, pentru promovarea intereselor respective şi
apărarea lor împotriva agresiunilor, pericolelor, ameninţărilor şi
riscurilor de orice natură.
De aici poate să derive o altă definiţie, respectiv cea a
politicii de securitate naţională, care, consider eu, reprezintă acea
parte a politicii generale a unui stat, prin care se fundamentează
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teoretic şi se îndeplinesc practic măsurile întreprinse în toate
domeniile de activitate (politic, diplomatic, economic, militar,
cultural, ştiinţific, informaţional, ecologic, sanitar etc.), atât în
timp de pace, cât şi în timp de război sau de criză, măsuri care să
asigure promovarea intereselor naţionale fundamentale şi
apărarea lor împotriva oricăror agresiuni, pericole, ameninţări şi
riscuri.
Pentru Elveţia, politica de securitate naţională constituie o
parte a politicii sale de generale, consacrată ansamblului de
pericole ameninţătoare. Această politică “trebuie să se implice
mai mult într-o politică generală vizând prezervarea condiţiilor
de existenţă. Pe de o parte, este de prevăzut şi de evaluat în
permanenţă ansamblul de pericole şi riscuri ce ameninţă însăşi
existenţa populaţiei şi statului, ţinându-se cont de toată
complexitatea interacţiunilor dintre ele (dintre pericole, riscuri –
n.n.) (...) Pe de altă parte, mijloacele apărării generale, în
măsura în care ele se pretează la aceasta, vor servi, de asemenea,
la gestionarea pericolelor, altele decât cele militare. Ele vor
contribui astfel la prezervarea condiţiilor de existenţă”73.
De asemenea, pentru Germania, politica de securitate
presupune două mari linii: “protecţia contra riscurilor şi
pericolelor, pe de o parte, şi organizarea activă a păcii şi
stabilităţii, de cealaltă parte”74.
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CONCEPTUL ROMÂNESC DE SECURITATE NAŢIONALĂ

În ţara noastră, idei privind aspecte ale securităţii naţionale
găsim în numeroase lucrări teoretice, sau iniţiative politice şi
diplomatice antebelice şi postbelice. Dar încercări teoretice mai
sistematizate de abordare expresă a conceptului de securitate
naţională întâlnim abia în anii ‟80.
În lucrarea sa, “Cursa înarmărilor”, apărută în 1989,
sociologul militar Cornel Codiţă conferea securităţii naţionale o
accepţiune referitoare la două planuri distincte, dar strâns corelate
între ele: unul obiectiv, exprimând situaţia de a fi la adăpost de
orice pericol, şi altul subiectiv, referitor la sentimentul de
siguranţă pe care-l dă percepţia lipsei de ameninţare75. Analizând
modalităţile de definire a diferitelor modele de securitate naţională şi de stabilire a programelor pentru realizarea lor efectivă în
unele state, autorul arăta că, într-o abordare simplificată, “asistăm
la confruntarea a două clase de opţiuni politice cu privire la
securitatea naţională: una de tip autocratic, maximalist, care o
identifică cu puterea militară, susţinută de cea economică,
politică şi ideologică, şi alta de tip democratic, a cărei premisă
fundamentală este securitatea egală pentru toate statele, ca
rezultat al realizării unui sistem internaţional în care acţiunea
conformă principiilor dreptului internaţional şi eliminarea forţei
şi ameninţării cu forţa să fie caracteristica dominantă”76. Optând
pentru cel de-al doilea tip, cel democratic, al opţiunilor privind
securitatea naţională, analistul face o remarcă valoroasă: “O
asemenea concepţie presupune că securitatea este un bun comun
al tuturor statelor, ce trebuie egal distribuită între acestea, că ea
nu poate fi obţinută ca rezultat al unui joc de sumă nulă, în care
ceea ce câştigă unul pierd cu necesitate ceilalţi, ci ca o rezultantă
a acţiunii comune împotriva factorilor disolutivi ce acţionează în
sistemul internaţional al securităţii colective. Stabilirea unor
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sisteme de feed back pozitiv între nivelul naţional, regional şi
global al securităţii implică acceptarea principiului securităţii
egale şi identic definite în trăsăturile ei esenţiale pentru toate
statele”77.
În primii ani de după Revoluţia din Decembrie 1989,
problematica securităţii naţionale a început să fie abordată
sistematic în lucrări teoretice şi în manifestări ştiinţifice de
anvergură. Se pot aminti, în acest sens, seminarul internaţional
Situaţia statelor într-o lume în curs de mondializare, desfăşurat în
iunie 1992, la Bucureşti, sub egida Ministerului Apărării
Naţionale – activitate în cadrul căreia s-au discutat aspecte
esenţiale ale securităţii naţiunilor în contextul procesului de
globalizare –, seminarul România şi politica de alianţe, organizat
de Academia Română şi Institutul Român de Studii Internaţionale
în ianuarie 1993 şi multe altele.
În anii următori, subiectele legate de securitatea naţională au
constituit o preocupare prioritară pentru diverse instituţii de stat
(Parlament, Preşedinţia României, Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării etc.) de învăţământ (Academia de Înalte Studii Militare,
Colegiul Naţional de Apărare, Institutul Naţional de Informaţii
ş.a.) şi de cercetare (Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi
Istorie Militară etc.). Tot mai multe organizaţii neguvernamentale
şi-au ales ca principală preocupare problematica securităţii
naţionale (Fundaţia Colegiului Naţional de Apărare, Asociaţia
Manfred Wörner, Societatea România secolului XXI, Fundaţia
Eurisc ş.a.m.d.).
Conceptul românesc de securitate naţională a dobândit un
conţinut tot mai dens şi mai sistematizat, cristalizându-se mai bine
în procesul elaborării unor proiecte de documente oficiale de-sinestătătoare.
Ideea elaborării unei concepţii unitare asupra securităţii
naţionale s-a conturat încă din anul 1990, atât în organele centrale
ale puterii de stat (parlament, preşedinţia republicii, Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării, guvern) cât şi în unele instituţii ca
Marele Stat Major, Institutul de Istorie şi Teorie Militară,
77

Ibidem, p. 149.

41

Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Naţional de Apărare
ş.a. care au sesizat necesitatea subordonării doctrinei militare a
României unei concepţii mai largi, adoptată la cele mai înalte
niveluri de conducere statală, concepţie care să stabilească
reperele politice, diplomatice, militare, economice, informaţionale, cultural-spirituale şi de altă natură ale efortului general de
apărare a intereselor naţionale fundamentale, atât în timp de pace,
cât şi în timp de război. Se impunea deci elaborarea acestei
concepţii generale, integratoare. Acest demers a fost impulsionat
de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care a stabilit crearea, la
începutul anului 1993, a unui colectiv de experţi din toate
domeniile vieţii sociale, însărcinat să elaboreze Concepţia
integrată privind securitatea naţională a României. Documentul
rezultat a fost discutat de către acelaşi Consiliu în toamna anului
1993 şi în primăvara anului 1994. În aprilie 1994, instituţia
respectivă l-a adoptat şi l-a înaintat Parlamentului în vederea
dezbaterii şi aprobării. Însă, ca şi textul Doctrinei militare de
apărare a României, documentul a sfârşit, din “motive de
procedură”, în sertarele Comisiei pentru Apărare, Siguranţă
Naţională şi Ordine Publică a Camerei Deputaţilor.
Deşi n-a ajuns să fie discutată şi aprobată în plenul
Parlamentului, Concepţia integrată privind securitatea naţională
a României a reprezentat un cadru teoretic de referinţă pentru
învăţământul superior politic şi militar, o bază metodologică
preţioasă pentru eforturile de elaborare atât a unei viitoare
concepţii generale privind securitatea naţională, cât şi a
concepţiilor departamentale (pentru fiecare domeniu de activitate)
de promovare şi apărare a intereselor naţionale fundamentale. În
plus, erau definite unele concepte esenţiale.
În documentul menţionat, scopul general al strategiei
securităţii naţionale era definit ca fiind promovarea şi apărarea
intereselor fundamentale ale României, asigurarea libertăţii de
acţiune a statului român în relaţiile cu celelalte state în condiţiile
unei lumi în continuă schimbare – caracterizată de accentuarea
interdependenţelor – şi integrarea ţării, în perspectivă, în
structurile europene şi euro-atlantice.
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Interesele naţionale fundamentale erau formulate, pentru
prima dată într-un text oficial, astfel: 1. Dezvoltarea României ca
stat naţional, unitar, independent, indivizibil, de drept,
democratic şi social, prin consolidarea stării de legalitate, de
echilibru şi de stabilitate socială, precum şi a sistemului său de
relaţii externe; 2. Dezvoltarea unei economii sociale de piaţă
dinamice – în condiţiile integrării tot mai active în sistemul
economic internaţional –, a valorificării eficiente, în interesul
ţării, a resurselor umane şi naturale de care aceasta dispune; 3.
Asigurarea prosperităţii societăţii româneşti, în măsură să
permită funcţionarea unui sistem adecvat de protecţie socială,
libera afirmare a personalităţii umane, în condiţiile deplinei
exercitări a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, inclusiv pentru persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale; 4. Dezvoltarea unei culturi şi a unei vieţi spirituale
consonante cu valorile tradiţionale ale poporului şi cu vocaţia sa
europeană, afirmarea României ca izvor de cultură europeană şi
universală; 5. Asigurarea vigorii, sănătăţii fizice şi morale a
tuturor cetăţenilor ţării; 6. Protecţia mediului înconjurător, a
condiţiilor naturale propice desfăşurării unei vieţi normale pentru
toţi cetăţenii ţării; 7. Afirmarea statului român ca factor de
stabilitate pe plan subregional şi continental, creşterea
contribuţiei sale la edificarea unui climat de stabilitate şi pace pe
plan mondial.
Printre principalii factori de risc interni – de natură politică,
economică şi socială – erau luaţi în considerare: instabilitatea
politică şi socială; declinul economic; costurile sociale generate
de tranziţia spre economia de piaţă (şomajul, insuficienţa
protecţiei şi asistenţei sociale, scăderea nivelului de trai al unei
mari părţi a populaţiei); manifestările extremiste, separatiste;
tulburările şi convulsiile sociale; insuficienţele cadrului legislativ
aflat în proces de modificare şi adaptare conform cerinţelor
societăţii democratice; corupţia; sustragerile şi traficul de
armament şi muniţii; traficul de droguri; violenţa de grup,
acţiunile de tip terorist etc.; scăderea calităţii asistenţei sanitare;
diminuarea sporului natural al populaţiei; migraţia ilegală;
scăderea calităţii mediului etc. Între factorii de risc externi la
43

adresa securităţii naţionale, erau relevaţi ca fiind mai importanţi:
fenomenele de instabilitate caracteristice trecerii de la vechea la
noua ordine de securitate europeană; unele presiuni şi imixtiuni
din afară îndreptate împotriva suveranităţii, independenţei şi
unităţii naţionale a României vizând revizuirea frontierelor, ori
autonomizarea artificială a unor zone de pe teritoriul ţării pe
criterii etnice; fragilitatea situaţiei generale a ţărilor aflate în
tranziţie; pierderea unor pieţe tradiţionale; dezechilibrele din
schimburile economice cu alte state; perceperea distorsionată în
străinătate a realităţilor româneşti ş.a.
Documentul menţiona, totodată, resursele securităţii naţionale (politice, diplomatice, economico-financiare, informaţionale,
de siguranţă şi ordine publică, social-culturale, morale, militare şi
de altă natură), concepute ca fiind constituite din capacităţile
umane, materiale şi spirituale ale ţării de a-şi apăra şi promova
interesele naţionale fundamentale. Deosebit de semnificativă era
sublinierea obligaţiei permanente a autorităţilor publice şi
instituţiilor specializate ale statului de a sesiza şi evalua riscurile
şi ameninţările la adresa intereselor naţionale, de a stabili
metodele şi căile de contracarare a acestora, de a susţine uman şi
material acţiunile destinate asigurării securităţii ţării. “Concepţia
integrată privind securitatea naţională a României” stabilea, de
asemenea, direcţiile fundamentale de acţiune pentru garantarea
securităţii naţionale în domeniile: politico-diplomatic, economicofinanciar, social-cultural, ale siguranţei naţionale, ordinii publice
şi apărării armate78. În Programul de Guvernare prezentat
Parlamentului României de către cabinetul rezultat în urma
alegerilor din toamna anului 1996, un capitol distinct se referea la
politica de securitate naţională. Prevederile acestui capitol, au
fost reluate, în aceleaşi linii generale, şi în programele de
guvernare adoptate de guvernele următoare.
Ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării din luna decembrie 1996, s-a trecut la elaborarea unui nou
document programatic al securităţii naţionale, care, purtând
denumirea de Strategia de securitate naţională a României, a fost
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aprobat de instituţia respectivă, într-o primă formă, în iunie 1997
şi, într-o formă finală, în iunie 1999. Documentul, prezentat de
către Preşedintele României în şedinţa comună a celor două
Camere ale Parlamentului la 23 iunie 1999, preciza că strategia de
securitate a României are drept obiective “garantarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea statului
naţional român, suveran şi independent, unitar şi indivizibil – în
spiritul şi litera Constituţiei, consolidarea ordinii de drept şi a
instituţiilor democratice, ameliorarea nivelului de trai al
populaţiei, protejarea şi promovarea intereselor României în
lume”79.
În conformitate cu aceluiaşi text, interesele naţionale ale
României se fundamentează pe: garantarea şi promovarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a siguranţei cetăţenilor
României; consolidarea unui regim politic democratic, bazat pe
respectarea Constituţiei şi supremaţia legii; asigurarea existenţei
statului naţional român, suveran şi independent, unitar şi
indivizibil; sprijinirea legăturilor cu românii din afara graniţelor
ţării, pentru conservarea identităţii lor; participarea României la
asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa80. Apărarea şi
promovarea intereselor naţionale revin ca responsabilitate tuturor
instituţiilor statului, partidelor politice şi cetăţenilor, conform
competenţelor şi răspunderilor stabilite prin Constituţie şi prin
legile ţării.
Printre procesele perturbatoare la adresa securităţii, riscurile
sau sursele potenţiale de instabilitate, documentul semnala:
fragmentarea, marginalizarea sau izolarea unor actori internaţionali; situaţiile conflictuale din fosta Iugoslavie, din unele zone
ale Comunităţii Statelor Independente şi din alte regiuni;
prelungirea unor dificultăţi interne de natură economică,
financiară şi socială care afectează critic şi vital funcţionarea
societăţii româneşti; proliferarea tehnologiilor nucleare şi a
armelor de nimicire în masă; expansiunea reţelelor şi activităţilor
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teroriste şi a crimei organizate transnaţionale (criminalitate
economico-financiară, trafic transfrontalier ilegal de persoane,
de droguri, de materiale radioactive şi strategice, de armament şi
muniţii etc.); limitarea accesului statului român la unele resurse
vitale pentru populaţie şi economie; tendinţele de separaţie şi
secesioniste; manifestările de separatism, xenofobie, intoleranţă;
migraţia ilegală; deteriorarea mediului ambiant şi existenţa în
proximitatea frontierelor naţionale a unor obiective cu grad
ridicat de risc etc.81.
În ceea ce priveşte apărarea naţională, obiectivul fundamental
al acesteia îl constituie, potrivit aceluiaşi document, realizarea
capacităţii militare necesare pentru apărarea suveranităţii şi
independenţei naţionale, a integrităţii şi unităţii teritoriale, a
democraţiei constituţionale şi principiilor statului de drept. În
acelaşi domeniu, modalităţile de acţiune pentru asigurarea
securităţii naţionale sunt: modernizarea, redimensionarea şi
restructurarea forţelor armate, în concordanţă cu cerinţele noului
mediu de securitate şi cu nivelul resurselor disponibile pentru
îmbunătăţirea nivelului de pregătire a personalului, creşterea
capacităţii de conducerea şi operaţionale a comandamentelor şi
structurilor luptătoare; realizarea şi menţinerea, preponderent
prin efort naţional, a unei capacităţi de apărare credibile,
moderne şi eficiente, bazată pe acţiunea forţelor de avertizare,
forţelor de reacţie, forţelor principale şi de rezervă; constituirea
în cadrul forţelor armate a instrumentelor operaţionale moderne,
capabile să permită României să ia parte activ la eforturile
Alianţei Nord Atlantice şi ale organismelor internaţionale care
vizează reglementarea diferendelor internaţionale, prevenirea
conflictelor, gestionarea crizelor şi apărarea colectivă, precum şi
participarea la operaţiuni militare multinaţionale în sprijinul
păcii, la întărirea încrederii şi stabilităţii în Europa Centrală şi
de Sud-Est, la acţiuni cu caracter umanitar şi alte activităţi
militare; formarea şi educarea cadrelor militare în instituţii de
învăţământ superior din ţară şi străinătate astfel încât, prin
nivelul profesional, cultural şi prin comportamentul lor social,
81

Ibidem.

46

armata să devină un corp de elită al societăţii româneşti;
accelerarea realizării programelor prioritare de interoperabilitate cu structurile militare ale Alianţei Nord-Atlantice,
îndeosebi în domeniile pregătirii personalului, instruirii trupelor,
sistemelor C4I (comandă, control, comunicaţii, computere,
informaţii) managementului şi apărării spaţiului aerian, logisticii
şi infrastructurii; menţinerea la un nivel corespunzător a unei
capacităţi de intervenţie în caz de urgenţă civilă; dezvoltarea
armonioasă, dinamică şi eficientă a sistemului de achiziţii şi
modernizări, prin folosirea judicioasă a resurselor, promovarea
tehnologiilor moderne şi menţinerea unui echilibru corespunzător
între achiziţionarea din producţia internă şi cea din import82.
Prezentarea în faţa Parlamentului a conferit documentului
autoritate politică, un caracter oficial, cu implicaţii benefice
pentru toate sectoarele de activitate.
Totuşi, textul respectiv avea, în opinia noastră, unele
neajunsuri: nu utiliza un concept care ar releva mai bine abordarea
de tip sistemic – acela de sistem al securităţii naţionale; introduce
o ordine nefirească în enumerarea fundamentelor intereselor
naţionale, situând drepturile şi libertăţile cetăţeanului înaintea
valorilor supreme ale statului – independenţa, suveranitatea,
unitatea şi integritatea teritorială etc.; nu făcea referiri la unele
domenii importante ale securităţii naţionale ca cel sanitar (în
condiţiile în care România a ajuns să deţină “recordul” în Europa
la mortalitate infantilă, tuberculoză şi alte maladii), protecţia
civilă (domeniu care s-a dovedit deficitar cu ocazia numeroaselor
calamităţi sau catastrofe care au lovit România – inundaţii,
furtuni, alunecări de teren etc.), domeniile informaţional, moralspiritual, ecologic ş.a.; nu erau cuprinse prevederi în legătură cu
resursele securităţii naţionale, cu principiile potenţării şi utilizării
lor etc.
O parte din aceste neajunsuri au fost înlăturate la redactarea
ultimului document programatic românesc al securităţii, respectiv
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Strategia de securitate naţională a României83. România
Europeană, România Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună într-o
ţară democratică, mai sigură şi prosperă, Bucureşti, 2007.
Mai rămân, totuşi, în opinia mea, de rezolvat în cadrul
următorului document similar, a unor aspecte conceptuale privind:
definirea intereselor de securitate ale ţării; stabilirea elementelor
sistemului securităţii naţionale şi a modului de funcţionare a
acestuia; principiile gestionării situaţiilor de criză; principiile
cooperării între instituţiile securităţii naţionale şi cele
internaţionale; clarificarea unor aspecte privind resursele şi
infrastructura securităţii naţionale (inclusiv infrastructura critică),
stabilirea unor obligaţii pentru unităţile de educaţie, învăţământ şi
cercetare, precum şi pentru alte instituţii de stat sau particulare,
pentru promovarea şi apărarea securităţii naţionale etc.
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CĂI DE PERFECŢIONARE A STRATEGIEI DE
SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Având în vedere aspectele prezentate anterior, credem că se
impune cu necesitate reconstruirea unei strategii de securitate
naţională a României, pentru anii următori, după o nouă matrice
conceptuală.
Este necesar, în primul rând, un efort intens de gândire pentru
stabilirea intereselor naţionale fundamentale ale României. Deşi sar putea spune că este un pleonasm, credem în necesitatea menţinerii sintagmei interese naţionale fundamentale ale României.
În al doilea rând, se impune reevaluarea surselor de
insecuritate, deci a pericolelor, ameninţărilor şi riscurilor la
adresa intereselor respective, a agresiunilor posibile, a stărilor,
proceselor, acţiunilor sau evenimentelor insecurizante.
În al treilea rând, trebuie identificate resursele necesare
pentru asigurarea securităţii naţionale, stabilite direcţiile de
acţiune, în toate domeniile de activitate şi luate măsurile
organizatorice şi acţionale pentru transpunerea în practică a
strategiei securităţii naţionale, în funcţie de evoluţiile condiţiilor
concrete, într-un cadru unitar, coerent, cel al sistemului securităţii
naţionale.
Reformularea intereselor naţionale
Interesele naţionale fundamentale reprezintă nucleul
(elementul central) al conceptului de securitate naţională şi
desemnează dezideratele supreme ale unei naţiuni în diferitele
planuri ale vieţii sociale (politico-diplomatic, economic, militar,
informaţional, cultural-spiritual, sanitar, ecologic, ordinea publică,
siguranţa naţională, protecţia civilă etc.). Apărarea şi promovarea
lor constituie esenţa politicii de securitate naţională.
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Ele se situează mai presus de interesele individuale ale
cetăţenilor, ori de cele ale diverselor grupuri sociale (politice,
economice, profesionale, etnice, religioase, culturale etc.),
trebuind să constituie, în acelaşi timp, obiect şi bază, scop şi
premisă a reconcilierii, consensului şi armoniei generale.
Interesele naţionale fundamentale au o anumită stabilitate,
deoarece sunt concepute în funcţie de unele principii şi valori
supreme care, în general, rămân neschimbate pentru perioade
lungi de timp. Dar această stabilitate este relativă, interesele
respective putându-se modifica în funcţie de evoluţia unor factori
obiectivi (cum ar fi condiţiile socio-economice, unii parametri
spaţiali, temporali etc.) ori subiectivi (schimbarea percepţiei
asupra surselor de insecuritate la adresa valorilor de referinţă ale
naţiunii ş.a.).
Unii afirmă că interesele naţionale fundamentale n-ar fi
altceva decât obiectivele oricărui program de guvernare şi că, aşa
stând lucrurile, conceptul de politică de securitate naţională ar fi
identic cu acela de politică generală ori de politică de guvernare
şi, prin urmare, a vorbi de securitate naţională ar fi o complicare
inutilă. Lucrurile însă nu stau aşa, din următoarele motive: Între
politica generală şi politica de securitate există un raport de la
întreg la parte, ultima incluzându-se în prima. Dacă politica
generală are sens în raport cu o anumită guvernare, a unor
anumite forţe politice şi se schimbă o dată cu guvernele, politica
de securitate naţională se menţine, în linii mari, aceeaşi, indiferent
de forţele politice perindate la putere într-o anumită perioadă de
timp. Se poate spune că politica de securitate este nucleul politicii
generale, nucleu care se păstrează şi după schimbările înregistrate
pe eşichierul politic al societăţii. Politica generală are caracter de
clasă, ideologic, în timp ce politicii de securitate nu-i este
definitorie această trăsătură. Dacă politica generală satisface, în
primul rând, interesele grupurilor sociale ai căror reprezentanţi
deţin puterea politică, politica de securitate îndeplineşte interesele
întregii naţiuni, indiferent de apartenenţa politică a cetăţenilor.
Politica de securitate se limitează doar la acele aspecte care
sunt vitale, absolut esenţiale pentru viaţa naţiunii, iar politica
generală se referă la un spectru mai larg de aspecte, unele dintre
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ele putând să nu fie considerate drept esenţiale de către anumite
părţi ale populaţiei.
Analiza modului în care unele state îşi concep interesele
naţionale fundamentale relevă unele aspecte interesante.
Franţa opera, într-o lucrare programatică a apărării apărută în
1994 (Cartea albă a apărării), cu trei categorii de interese: a)
interese vitale: integritatea teritoriului naţional – cuprinzând
metropola, departamentele şi teritoriile de peste mări; integritatea
zonelor aeriene şi maritime apropiate; libera exercitare a
suveranităţii Franţei, inclusiv asupra departamentelor şi teritoriilor
de peste mări; protecţia populaţiei, inclusiv a resortisanţilor;
b interese strategice: menţinerea păcii pe continentul european şi
în zonele care îl mărginesc la Est şi Sud, o importanţă deosebită
având-o bazinul mediteranean şi Orientul Mijlociu; activitatea
economică a ţării, schimburile şi comunicaţiile; securitatea
aprovizionării în special de-a lungul rutelor maritime, fiind
considerate zone strategice Marea Mediterană, Marea Roşie şi
partea septentrională a Oceanului Indian; c) interese care
corespund responsabilităţii internaţionale ale Franţei şi rangului
său în lume; responsabilităţile internaţionale rezultă din obligaţiile
ţării de membru permanent al Consiliului de Securitate, din istoria
sa şi dintr-o vocaţie specială; apărarea rangului Franţei în lume –
rang ce rezultă dintr-o combinaţie particulară de factori de putere
economică, militară, diplomatică, ştiinţifică şi culturală – presupune prezervarea independenţei ţării, asumarea de responsabilităţi
internaţionale, promovarea democraţiei şi dreptului84.
Germania şi-a stabilit ca interese esenţiale ale politicii externe
şi de securitate, prin Cartea Albă a Securităţii (publicată în 1996):
asigurarea libertăţii, securităţii şi bunăstării populaţiei germane şi
integrităţii teritoriului naţional; promovarea integrării democraţiilor europene în Uniunea Europeană, deoarece democraţia,
structurile statului de drept şi prosperitatea dincolo de frontierele
germane semnifică, în acelaşi timp, libertate şi securitate pentru
Germania; menţinerea, pe baza valorilor comune şi intereselor
analoge, a unei alianţe durabile cu Statele Unite ca putere
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mondială, potenţialul american fiind indispensabil pentru
stabilitatea internaţională; apropierea vecinilor orientali într-un
spirit de armonie şi parteneriat de structurile occidentale;
respectarea la scară mondială a dreptului internaţional şi drepturilor omului şi instaurarea unei ordini economice echitabile,
bazate pe economia de piaţă, căci securitatea diverselor naţiuni nu
poate fi garantată corespunzător decât în cadrul unui sistem de
securitate globală care să asigure pacea, dreptatea şi bunăstarea
lumii întregi”85.
În concepţia Federaţiei Ruse, interesele naţionale integrează
interesele vitale ale individului, societăţii şi statului. Printre
interesele vitale ale individului se numără: asigurarea reală a
drepturilor constituţionale şi libertăţilor omului; dezvoltarea
spirituală şi intelectuală; recunoaşterea ca valori supreme a
demnităţii, vieţii şi sănătăţii oamenilor; protecţia fermă în
domeniul securităţii personale şi securităţii proprietăţii; asigurarea
unui minimum decent şi garantat de stat al condiţiilor materiale şi
ecologice de existenţă, cu tendinţa de a le îmbunătăţi. Interesele
de importanţă vitală ale societăţii sunt: formarea structurilor
societăţii civile; renaşterea familiei şi sprijinul acordat de către
stat acesteia; realizarea unei culturi politice şi juridice a
populaţiei, care să corespundă principiilor societăţii civile;
depăşirea momentelor de confruntare şi asigurarea unei structuri
social-politice stabile a societăţii, realizarea şi menţinerea unui
acord la nivel naţional în problemele dezvoltării politice,
economice, sociale şi etno-naţionale ale ţării; ieşirea din situaţia
de criză demografică şi ecologică şi asigurarea sănătăţii
populaţiei; intensificarea activităţii intelectuale, creatoare, sociale
şi economice a populaţiei; depăşirea crizei economice şi
asigurarea unei evoluţii economice progresive pe baza economiei
sociale de piaţă; sprijinirea intereselor recunoscute ale normelor
de drept internaţional şi a drepturilor populaţiei rusofone din alte
ţări; renaşterea spirituală a Rusiei pe baza îmbogăţirii valorilor
sale naţionale, dezvoltarea culturală şi intelectuală continuă a
societăţii în cadrul procesului global de civilizaţie.
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Interesele de importanţă vitală ale statului ca mijloc şi
garant al asigurării intereselor individului şi societăţii sunt:
asigurarea controlului desfăşurării proceselor sociale, realizarea
acordului social, apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Rusiei; accelerarea constituirii şi realizarea unor baze stabile ale
statului de drept democratic, federativ, care să asigure aplicarea
necondiţionată a legilor, în primul rând, de către el însuşi;
asigurarea stabilităţii social-politice şi economice a ţării;
perfecţionarea structurilor de stat federative, asigurarea unei
conduceri stabile şi eficiente pe întregul teritoriu al ţării; apărarea
ordinii constituţionale, a legii şi ordinii în stat, inclusiv prin lupta
împotriva crimei organizate şi a corupţiei; asigurarea unei politici
interne şi externe eficiente, constituirea şi dezvoltarea unui sistem
efectiv de legături intenţionale pe baza relaţiilor de parteneriat şi
cooperare; asigurarea capacităţii de oprire şi respingere a oricărei
agresiuni din afară, a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
Rusiei86. Federaţia Rusă îşi mai defineşte interese naţionale şi în
domeniul politicii externe. Acestea pot fi împărţite în trei categorii
de bază: la nivel global (interesul naţional primordial la acest
nivel este participarea activă şi cu drepturi depline a Rusiei la
realizarea unui sistem de relaţii internaţionale în care să îi fie
rezervat un loc care să corespundă în cea mai mare măsură
potenţialului său politic, economic şi intelectual, posibilităţilor şi
nevoilor în domeniul politico-militar şi economic); la nivel
regional (asigurarea unei vecinătăţi stabile şi sigure, promovarea
şi consolidarea poziţiilor politico-militare şi economice ale Rusiei
pe arena internaţională, pe fundalul aplicării mecanismelor de
colaborare regională); în spaţiul post-sovietic (instituirea unor
relaţii multilaterale de interes reciproc, reciproc avantajoase cu
ţările din Comunitatea Statelor Independente)87.
Ce concluzie poate fi sintetizată din această prezentare? Pe
lângă reflexele de mare putere care pot fi sesizate relativ uşor,
sunt evidente preocupările statelor mai sus amintite de a-şi defini
interesele în cât mai multe domenii şi pentru o gamă largă de
situaţii posibile insecurizante.
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Pentru România, strategia de securitate naţională pentru
următorii ani nu poate fi concepută fără regândirea intereselor
naţionale fundamentale. Consider că aceste interese – aşa cum o
demonstrează exemplele de mai sus – trebuie să fie stabilite
pentru toate domeniile principale ale vieţii sociale (politico-diplomatic, economico-financiar, militar, cultural-spiritual, sanitarveterinar, ecologic, ordinea publică, siguranţa naţională, protecţia
împotriva dezastrelor etc.) în funcţie de principalele tendinţe care
vor caracteriza evoluţiile respectivelor domenii atât în plan
internaţional, cât şi naţional.
Pe lângă formulările referitoare la interesele naţionale
fundamentale, cuprinse în Strategia de securitate naţională a
României, credem că ar putea fi adăugate şi altele.
Astfel, pentru conceperea şi formularea intereselor naţionale
în spectrul politico-diplomatic, consider că trebuie să se pornească
de la analiza evoluţiei probabile a rolului naţiunii, mai precis a
statului naţional, ca formă de comunitate umană. Există voci
potrivit cărora naţiunea ar fi un concept perimat. Nu suntem de
acord cu această viziune. Naţiunea este o formă superioară de
comunitate umană căreia istoria modernă şi contemporană i-a
conferit certificatul de mediu (sistem) social promovator al
progresului general, o coordonată referenţială pentru un ansamblu
mereu mai complex de principii şi norme de convieţuire între
oameni, dar şi între state. Evoluţiile organizaţiilor sociale au
demonstrat că naţiunea cultivă cel mai bine responsabilitatea
oamenilor faţă de destinele comunităţii, descurajează şi anihilează
cel mai eficient comportamentele care perturbă armonia socială.
Este drept că interacţiunile între ţări au crescut foarte mult, că o
naţiune, oricare ar fi ea, de una singură, nu poate să asigure pacea
(nici măcar pentru ea), că ea nu poate face faţă singură unor
procese insecurizante precum criminalitatea internaţională,
traficul de droguri, terorismul internaţional, protecţia împotriva
dezastrelor, a epidemiilor etc. Este adevărat, de asemenea, că
umanitatea se găseşte într-un proces continuu de mondializare.
Dar aceasta nu înseamnă că rolul naţiunii a scăzut ca importanţă.
Nici în următorul deceniu (cel puţin) importanţa naţiunii nu va
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coborî sub cea a organizaţiilor mondiale, regionale, transnaţionale
sau supranaţionale.
În consecinţă, apărarea atributelor fundamentale ale statului
naţional unitar român (independenţa, suveranitatea, unitatea şi
integritatea teritorială) rămâne reperul esenţial al intereselor
fundamentale al României. El este, dacă se poate spune aşa,
interesul suprem. Nici un alt interes de natură politico-diplomatică
nu-l poate egala în importanţă.
Experienţa a demonstrat că menţinerea unor relaţii paşnice,
de colaborare şi prietenie cu toate statele vecine, cu celelalte ţări
din regiune şi din întreaga lume, reprezintă o condiţie deosebit de
importantă a edificării securităţii naţionale şi regionale. De aceea,
acest deziderat poate fi considerat, la rândul său, un interes
naţional fundamental.
Una din caracteristicile evoluţiilor sociale actuale şi de
perspectivă se dovedeşte a fi aceea de reaşezare a principalelor
structuri de securitate, de accentuare a tendinţele de integrare a
statelor în structuri regionale sau zonale de securitate. Deşi
imperfecte, cele mai viabile s-au dovedit structurile politice,
economice şi de securitate europene şi euroatlantice. De aceea,
afirmarea României ca membru deplin şi responsabil la aceste
structuri (Uniunea Europeană şi NATO) reprezintă un alt interes
naţional fundamental pentru perioada la care ne referim.
Afirmarea statului român ca factor de stabilitate pe plan
subregional şi continental, creşterea contribuţiei sale la edificarea
securităţii internaţionale ar fi o altă formulare necesară pentru
exprimarea intereselor naţionale fundamentale.
Se poate întâmpla să apară situaţii în care între interesele
naţionale fundamentale de natură politico-diplomatică menţionate
să apară contradicţii. În aceste cazuri, trebuie să se aplice
principiul priorităţii interesului suprem, respectiv al celui referitor
la menţinerea prerogativelor esenţiale ale statului naţional. Dacă
nu s-ar porni de la aceste prerogative, conceptul de securitate
naţională nu ar mai avea nici un sens.
În stabilirea intereselor naţionale fundamentale în plan
economico-financiar, pentru viitor, va trebui să se aibă în vedere
caracteristicile evoluţiei fenomenului economic în plan mondial,
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regional şi subregional. În primul rând, se cuvine amintit faptul că
relaţiile economice internaţionale vor avea la bază, şi în viitor,
principiile economiei de piaţă. În al doilea rând, pe lângă unele
tendinţe pozitive ale vieţii economico-financiare a lumii în primul
deceniu al mileniului al treilea se vor manifesta şi numeroase
tendinţe insecurizante: creşterea decalajului economic şi
tehnologic între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare sau
sărace, determinat îndeosebi de accesul inegal la cuceririle noii
revoluţii ştiinţifico-tehnice şi la resursele energetice şi de materii
prime, precum şi de nivelurile diferite ale productivităţii muncii;
acutizarea crizei alimentare; amplificarea crizei financiar-valutare
etc.
De aceea, printre interesele naţionale fundamentale din
domeniul economic ar trebui să se numere: dezvoltarea unei
economii sociale de piaţă dinamice – în condiţiile integrării tot
mai active în sistemul economic internaţional –, a valorificării
eficiente, în interesul ţării, a resurselor umane şi naturale de care
aceasta dispune; realizarea unui ritm de dezvoltare economică şi
al unui nivel al productivităţii muncii care să se apropie tot mai
mult de cel al ţărilor dezvoltate; dobândirea independenţei
energetice; formarea şi utilizarea forţei de muncă la un nivel de
competitivitate tot mai apropiat de cel al statelor dezvoltate;
accesul la cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei. Un alt
interes naţional fundamental care ar putea fi formulat în acest
domeniu ar putea fi funcţionarea normală a mecanismelor
esenţiale ale sistemului economico-financiar naţional. Acesta
presupune evitarea disfuncţionalităţilor grave, a blocării diverselor
subsisteme economice.
În plan militar, s-ar putea formula, ca interes naţional
fundamental, asigurarea unei capacităţi de apărare a ţării şi a
unui sistem naţional de apărare care să garanteze respingerea
oricărei agresiuni armate la adresa României.
În domeniul social, am putea vorbi de: atingerea unui nivel al
calităţii vieţii pentru întreaga populaţie, care să permită
funcţionarea unui sistem adecvat de protecţie socială, libera
afirmare a personalităţii umane, în condiţiile deplinei exercitări a
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
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inclusiv pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale;
asigurarea vigorii, sănătăţii fizice şi morale a tuturor cetăţenilor
ţării.
În plan cultural-spiritual, interesele naţionale fundamentale
ar fi: dezvoltarea unei culturi şi a unei vieţi spirituale consonante
cu valorile tradiţionale ale poporului şi cu vocaţia sa europeană;
afirmarea României ca izvor de cultură şi civilizaţie europeană şi
universală; cultivarea şi promovarea limbii române şi a culturii
naţionale.
Pentru domeniul ecologic, formulări potrivite ar putea fi:
protecţia mediului înconjurător, a condiţiilor naturale propice
desfăşurării unei vieţi normale pentru toţi cetăţenii ţării;
asigurarea unei calităţi superioare a aerului, apelor, solului,
pădurilor, protecţia faunei şi vegetaţiei.
Interesele naţionale fundamentale trebuie formulate şi pentru
alte domenii ale vieţii sociale (ştiinţa, educaţia, ordinea publică,
siguranţa naţională, protecţia civilă, etc.)
Un aspect care ar trebui, poate, reliefat în legătură cu
interesele naţionale fundamentale este acela că se accentuează
rolul unor interese care trebuie conjugate cu interesele generale
ale comunităţii internaţionale şi cu interesele naţionale ale altor
state. Este vorba de interesele de factură transfrontalieră:
menţinerea păcii şi stabilităţii internaţionale, protecţia mediului,
combaterea infracţionalităţii internaţionale, protecţia împotriva
unor calamităţi naturale, dezastre sau catastrofe etc.
Perfecţionarea sistemului securităţii naţionale
Din multitudinea metodelor de analiză a domeniului larg al
securităţii naţionale, metoda sistemică are o semnificaţie aparte.
Aplicând-o la domeniul securităţii naţionale, ea poate să
evidenţieze aspecte interesante. Din această perspectivă, pentru
teoria românească a securităţii naţionale se profilează un concept
nou, distinct, integrator – sistemul securităţii naţionale.
Conceptul de sistem al securităţii naţionale poate avea rosturi
şi semnificaţii profunde, în virtutea cărora tezele şi ideile
referitoare la apărarea intereselor naţionale fundamentale ar putea
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fi remodelate într-un ansamblu unitar, coerent din punct de vedere
logic şi sistematizat.
Respectivul concept este utilizat şi în alte ţări. În SUA,
sistemul securităţii naţionale cuprinde două părţi – formală şi
neformală. Prima parte este reprezentată de organele executive,
legislative şi judecătoreşti, iar a doua de diferite instituţii speciale,
precum şi de persoane particulare capabile să exercite influenţă
asupra elaborării şi promovării politicii de securitate naţională
(mas-media, organizaţii obşteşti etc.)88. Sistemul de securitate
naţională al Sloveniei cuprinde, aşa cum rezultă din doctrina
militară a acestei ţări, trei subsisteme: a) de apărare; b) de
siguranţă naţională; c) de protecţie şi salvare. În Indonezia, se
operează cu “Sistemul Apărării şi Securităţii Naţionale al
Indoneziei”, care se bazează pe "apărarea şi securitatea întregului
popor", ceea ce înseamnă că forţele armate şi întregul popor sunt
răspunzătoare în mod egal pentru asigurarea securităţii şi apărării
naţiunii.
În Polonia, sistemul naţional de apărare are 3 componente a)
apărarea militară; b) apărarea civilă; c) apărarea psihologică89.
Sistemul securităţii naţionale al Poloniei, în alcătuirea propusă de
Roman Kulczycki, într-un număr din 1992 al publicaţiei “Polska
Zbrojna”, ar avea următoarele două componente principale: a)
subsistemul de coordonare a politicii de securitate a Republicii
Polone, care cuprinde: prevederile constituţionale referitoare la
securitatea naţională, Comisia securităţii din cadrul Seimului şi
Senatului, legea cu privire la securitatea naţională, Biroul
Securităţii (un organ de stat major, care să funcţioneze continuu şi
în cadrul căruia să se efectueze analize şi prognoza pericolelor,
elaborându-se propuneri de prevenire şi contracarare a acestora),
instituţia prezidenţială, Oficiul prim-ministrului, Consiliul
Securităţii Republicii Polone (organ consultativ colegial care se
ocupă cu problemele pericolelor la adresa securităţii ţării); b)
subsistemul de securitate a Republicii Polone împotriva oricăror
pericole, care, la rândul său, are următoarele subsisteme de
securitate: diplomatică, economică, militară, internă, ecologică,
88
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V. Manisov, op. cit., p. 1.
Tezele politicii polone de securitate, 1992.
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precum şi cel al ştiinţelor şi educaţiei de securitate.
În “Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova”
adoptată de Parlament în mai 1995, se defineşte conceptul de
“sistem de asigurare a securităţii naţionale”, care reprezintă
“integrarea organizatorică a organelor de administrare a
formaţiunilor militare şi speciale, asigurate financiar, material şi
tehnic în limitele disponibilităţilor economiei naţionale, a
bugetelor de activitate, asigurând stabilitatea autorităţilor
publice şi protecţia persoanei, societăţii şi a statului împotriva
pericolelor externe şi interne”90. În această viziune, sarcinile
principale ale sistemului de asigurare a securităţii naţionale sunt:
prognozarea şi depistarea pericolelor pentru securitatea naţională,
aplicarea unui complex de măsuri pentru prevenirea şi suprimarea
acestora; crearea şi pregătirea forţelor şi mijloacelor de asigurare a
securităţii naţionale; dirijarea forţelor şi mijloacelor de asigurare a
securităţii naţionale, inclusiv în situaţie excepţională. Componenţa
sistemului de asigurare a securităţii naţionale a Republicii
Moldova poate fi privită sub două aspecte (accepţiuni). Pe de o
parte, elementele respectivului sistem sunt “organele legislative,
executive şi judiciare, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi
asociaţiile obşteşti, legislaţia ce reglementează raporturile în
domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii91. Pe de altă
parte (într-o altă accepţiune), sistemul de asigurare a securităţii
naţionale a Republicii Moldova se compune din: organele de
asigurare a securităţii naţionale (Consiliul Suprem de Securitate,
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Securităţii Naţionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Serviciul de Protecţie
şi Pază), securitatea de stat, securitatea publică, securitatea
militară şi protecţia civilă92.
Sistemul securităţii naţionale a României ar putea fi structurat
în mai multe subsisteme (între care pot exista anumite suprapuneri
şi interferenţe):
a)
Subsistemul conceptual (doctrinar), cuprinzând:
90

Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova, op. cit., p.106.
Ibidem.
92
Ibidem, p. 106-110.
91
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conceptele şi principiile esenţiale ale concepţiei
privind securitatea naţională a României (interesele
naţionale fundamentale, obiectivele securităţii naţionale
etc.), adoptate oficial în prevederile constituţionale şi
legale, în documente programatice precum “Strategia
(concepţia sau doctrina) de securitate naţională a
României”, în alte documente cu caracter oficial;
acele părţi din programele partidelor
(coaliţiilor) care deţin puterea politică în stat, care se referă
la securitatea naţională;
concepţiile (doctrinele, strategiile) departamentale privind securitatea naţională (la nivelul ministerelor sau
departamentelor implicate în apărarea securităţii naţionale)
b)
Subsistemul decizional, alcătuit din: Parlamentul
României, Preşedintele României, Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, Guvernul României, alte autorităţi publice
cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
c)
Subsistemul organizaţional-instituţional, care
presupune organizaţiile, instituţiile, formaţiunile etc.
specializate în domeniul securităţii naţionale.
d)
Subsistemul informaţional, cuprinzând:
informaţii (cu relevanţă în domeniul securităţii
naţionale) şi suporţi ai acesteia ;
centre de culegere, stocare, prelucrare, analiză
şi difuzare a informaţiilor;
reţele şi căi de transmisie sau distribuţie a
informaţiilor,
sisteme informatice;
mijloace de informare în masă (presă, radio,
televiziune etc.), întrebuinţate în folosul securităţii
naţionale;
reguli de operare cu informaţia relevantă pentru
securitatea naţională;
organisme specializate în domeniile informaţiilor, contrainformaţiilor, protecţiei psihologice etc.
e)
Subsistemul acţional, alcătuit din totalitatea
acţiunilor desfăşurate pentru:
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- securitatea politico-diplomatică;
securitatea economică:
securitatea energetică;
securitatea materiilor prime;
securitatea industrială;
securitatea agrară (alimentară ş.a.);
securitatea transporturilor (terestre, aeriene,
maritime, fluviale, prin conducte, pe cablu etc.):
securitatea telecomunicaţiilor;
securitatea comercială;
securitatea financiar-valutară etc.
securitatea militară (apărarea naţională);
siguranţa naţională;
securitatea publică (ordinea publică);
securitatea ştiinţifico-tehnică;
securitatea moral-spirituală;
securitatea socială;
securitatea demografică;
securitatea biologică (sanitară, veterinară etc.);
securitatea ecologică;
protecţia civilă etc.
f)
Subsistemul resurselor, cuprinzând capacităţile
politice, economico-financiare, militare, informaţionale,
demografice, ştiinţifico-tehnice, cultural-spirituale etc.
angajate pentru securitatea naţională.
g)
Subsistemul infrastructurii teritoriale, alcătuit
din ansamblul lucrărilor, amenajărilor, instalaţiilor,
aparaturii etc. destinate securităţii naţionale.
h)
Subsistemul de cercetare ştiinţifică, învăţământ
şi educaţie pentru securitatea naţională, reprezentat de
ansamblul instituţiilor, acţiunilor şi bazei materiale a
cercetării ştiinţifice, învăţământului şi educaţiei în folosul
securităţii naţionale93.
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Teodor Repciuc, Consideraţii privind conceptul de “sistem al securităţii
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Conceptul de sistem al securităţii naţionale poate avea
importante valenţe metodologice pentru orice demers în legătură
cu promovarea şi apărarea intereselor naţionale fundamentale ale
ţării.
Şi aceasta pentru că el îşi relevă o serie de funcţii importante:
conducerea activităţilor destinate securităţii naţionale; stabilirea
intereselor naţionale fundamentale (a intereselor de securitate
naţională); culegerea, stocarea, analiza, interpretarea şi difuzarea
informaţiilor necesare pentru securitatea naţională; identificarea şi
evaluarea pericolelor, ameninţărilor şi factorilor de risc la adresa
intereselor naţionale fundamentale; stabilirea obiectivelor
generale şi parţiale (operaţionale), pe termen lung, mediu şi scurt
ale acţiunii de apărare şi promovare a intereselor naţionale;
identificarea resurselor securităţii naţionale şi managementul
(gestionarea) corespunzătoare a acestora; stabilirea strategiei
acţiunii de promovare şi apărare a intereselor naţionale fundamentale; evaluarea eficacităţii măsurilor luate pe linia securităţii
naţionale şi aplicarea corecţiilor necesare; organizarea cercetării
ştiinţifice, învăţământului şi educaţiei în domeniul securităţii
naţionale etc.
Recombinate, funcţiile de mai sus pot să fie formulate şi în alt
mod: teoretico-metodologică; structural-organizaţională; acţională
(praxiologică); integratoare (funcţie prin care eforturile depuse
pentru securitatea naţională în toate domeniile de activitate sunt
înmănunchiate într-o concepţie coerentă şi într-un cadru
organizatoric şi acţional unitar); reglatoare (optimizatoare);
normativă; orientativă; referenţială (prin care orice demers
important la nivel naţional trebuie raportat la cerinţele securităţii
naţionale) ş.a.
Sistemul securităţii naţionale ar trebui să aibă câteva însuşiri
specifice: structuralitate, dinamism, integralitate, ierarhizare,
complementaritate, autoreglare, adapatabilitate şi stabilitate (se
adaptează continuu mediului, fiind, în acelaşi timp, stabil în
anumite limite), optimalitate, finalitate ş.a.
În această accepţiune, el s-ar înfăţişa ca un sistem cu
autoorganizare (adaptându-se mediului prin schimbarea structurii,
deci a conexiunilor dintre elementele componente) şi cu
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autoinstruire (putând să-şi schimbe criteriile şi regulile de
adaptare a soluţiilor în procesul de interacţiune cu mediul intern şi
extern şi să-şi perfecţioneze regulile generale în funcţie de care se
adoptă soluţiile).
Ca orice sistem, el îmbină două perspective: structurală (ce
relevă elementele componente şi legăturile dintre ele) şi
funcţională (care are în vedere dinamica legăturilor şi proceselor
interne specifice sistemului)94.
În ceea ce priveşte gradul de coeziune, sistemul securităţii
naţionale poate fi constituit pe baza unor interacţiuni puternice
între elementele componente, alcătuind unităţi funcţionale
autonome.
După raportul cu mediul, sistemul securităţii naţionale este un
sistem deschis. Interacţiunea sa cu mediul presupune un schimb
permanent nu numai de energie şi informaţii, dar şi de substanţă şi
activităţi (sociale). Datorită acestui fapt, sistemul securităţii
naţionale funcţionează prin adaptare şi dezvoltare95.
Căi de perfecţionare a sistemului securităţii naţionale
O cale importantă de perfecţionare a sistemului de securitate
naţională s-ar putea referi la fundamentele sale juridice. La
elaborarea textului Constituţiei României, ori a unor legi (cum ar
fi, spre exemplificare, Legea privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ş.a.) nu s-a
acordat atenţia necesară conceptului de securitate naţională, fapt
de altfel explicabil prin aceea că respectivul concept era la vremea
respectivă în curs de cristalizare.
Acum însă nu mai poate fi invocată această “scuză” pentru
neracordarea sistemului legislativ la imperativele apărării
intereselor naţionale fundamentale. Această racordare ar putea fi
făcută pe mai multe căi. În primul rând prin apariţia unui set de
legi referitoare la securitatea naţională. În al doilea rând, prin
modificarea unor legi existente referitoare la unele domenii
94
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Ibidem, p. 15-20.
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importante pe care le presupune securitatea naţională. În al treilea
rând, prin afirmarea în doctrina juridică românească a unor
concepte noi (subminarea securităţii naţionale ş.a.).
O altă expresie a perfecţionării sistemului securităţii naţionale
o constituie îmbunătăţirea cadrului organizatorico-instituţional al
acestuia. Un prim pas l-ar putea constitui redefinirea atributelor
autorităţilor publice, acordându-se importanţa cuvenită sarcinilor
referitoare la securitatea naţională. De asemenea, ar putea fi create
instituţii noi, care să acopere numeroase domenii ale securităţii
naţionale. S-ar putea crea, la nivel central, un “Consiliu al
Securităţii Naţionale”. În S.U.A. funcţionează, încă din 1947”,
Consiliul Securităţii Naţionale”, înfiinţat conform Legii privind
securitatea naţională din acelaşi an. De asemenea, în Federaţia
Rusă, Turcia şi alte ţări există câte un “Consiliu al securităţii
naţionale”. În Germania funcţionează “Consiliul Securităţii
Federale”, iar în Republica Moldova există “Consiliul Suprem de
Securitate”.
În România s-ar putea înfiinţa şi alte structuri specializate la
nivelul ministerelor, departamentelor, a prefecturilor ori
consiliilor locale şi primăriilor. La nivel local, astfel de structuri
specializate ar putea fi utile îndeosebi în cazuri de calamităţi,
dezastre sau catastrofe, epidemii, epizootii etc. Ele ar putea avea
în preocupări activităţi specifice pentru perioada de război, pentru
stările de asediu sau urgenţă, ori privind anumite domenii ale
securităţii naţionale (securitatea economico-financiară, siguranţa
naţională, ordinea publică, protecţia civilă, securitatea sanitarveterinară, securitatea ecologică etc.).
O altă direcţie a perfecţionării cadrului organizatoricoinstituţional al sistemului securităţii naţionale ar fi realizarea unor
instituţii naţionale de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, precum şi
centre de informare-documentare de profil. Astfel, ar fi utilă
înfiinţarea unei Universităţi de Securitate Naţională”, a unor
institute pe profile ale securităţii, a unor centre de informare,
documentare pentru securitatea naţională etc.
Desigur, învăţământul, cercetarea ştiinţifică în domeniul
securităţii naţionale, precum şi activitatea de informaredocumentare în acest domeniu nu trebuie să se limiteze doar la
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sfera instituţiilor specializate menţionate. În toate unităţile de
învăţământ, precum şi în toate institutele, centrele de cercetare
ştiinţifică, ori centrele de informare-documentare trebuie acordată
atenţia cuvenită formelor specifice de activitate în legătură cu
securitatea naţională.
Structura organizatorico-instituţională a securităţii naţionale
ar mai putea cuprinde şi alte organizaţii cu caracter oficial,
precum şi fundaţii, asociaţii etc. neguvernamentale, axate pe
diverse domenii pe care le presupune securitatea naţională.
Publicistica în domeniul securităţii ar trebui să aibă, de asemenea,
un rol important.
Toate aceste eforturi trebuie racordate la cele internaţionale în
planul securităţii, îndeosebi în cadrul organizaţiilor din care
România face parte (ONU, UE, NATO, OSCE, etc.).
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SURSELE DE INSECURITATE – ABORDĂRI
CONCEPTUALE ACTUALE
În general, în categoria de surse de insecuritate intră noţiuni
opuse celor care definesc securitatea.
Dar securitatea poate fi de natură diversă: obiectivă sau
subiectivă; naturală, fizică sau umană; materială sau spirituală. Ea se
poate găsi în diferite ipostaze – de proces (natural, tehnic sau social
„securizant”), de funcţie („securizantă”), de sistem („de securitate”),
de acţiune, strategie sau politică („de securitate”), de proces psihic
(„percepţia securităţii”, „securitate imaginată”, „sentiment de
securitate”) etc. Indiferent de natura sau ipostaza sa, securitatea are
sens doar dacă se raportează la unele repere clare: interesele naţionale
fundamentale (în cazul securităţii naţionale), pacea (în cazul
securităţii internaţionale), drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului (în cazul securităţii individuale) etc. La fel, conceptul de
insecuritate are sens doar dacă se raportează (cu „semn negativ”,
evident) la aceleaşi valori.
Cu alte cu cuvinte, insecuritatea poate fi privită ca fiind o
categorie simetrică, „în oglindă”, celei de securitate. De aici decurge
şi simetria (opoziţia) unor noţiuni-pereche derivate: stare de
securitate – stare de insecuritate, proces securizant – proces
insecurizant, funcţie securizantă – disfuncţie insecurizantă, sentiment
de securitate – sentiment de insecuritate (“sentimentul de pericol şi
risc, impresia de a fi ameninţat”96) ş.a.m.d. Desigur, nu toate
noţiunile aferente securităţii se pot converti în sens negativ şi
atribuite insecurităţii. Astfel, ar fi absurde expresii sau formulări de
genul „sistem de insecuritate”, „strategie de insecuritate” etc.
Limbajul utilizat pentru exprimarea insecurităţii poate cuprinde şi
alte concepte, categorii sau noţiuni, cum sunt cele de pericole,
ameninţări, riscuri, factori de risc, agresiuni, vulnerabilităţi etc.
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Prin urmare, am putea defini sursele de insecuritate ca fiind
acele pericole, riscuri, ameninţări, stări, procese, disfuncţii,
vulnerabilităţi, evenimente sau acţiuni (ori inacţiuni) care afectează
sau care pot afecta, negativ, securitatea unei entităţi (stat, naţiune,
comunitate internaţională, comunitate socială, sistem organizaţional etc.).
După unii teoreticieni (Constantin Hlihor), “securitatea ar fi în
binom cu insecuritatea, ca într-o balanţă în care cele două braţe sunt
mereu într-un precar echilibru97.
Statele percep în moduri diferite sursele de insecuritate. Unul din
criteriile de stabilire a diferenţelor de abordare ar fi acela al ordinii
importanţei în care sunt percepute şi semnalate diversele pericole,
riscuri, ameninţări etc. în documentele programatice oficiale privind
securitatea.
Astfel, documentul Strategia de securitate naţională a României
(2007), enumeră în felul următor principalele riscuri şi ameninţări
capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea
naţională: „terorismul internaţional structurat în reţele
transfrontaliere; proliferarea armelor de distrugere în masă;
conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată;
guvernarea ineficientă”98.
În documentul britanic Strategia securităţii naţionale a
Regatului Unit99 (martie 2008), principalele surse de insecuritate apar
tratate în succesiunea: terorismul, armele nucleare şi celelalte
mijloace de distrugere în masă, criminalitatea organizată
transnaţională, instabilitatea globală, statele eşuate şi cele fragile,
bolile infecţioase şi urgenţele civile.
Strategia europeană de securitate, adoptată de Consiliul
European de la Bruxelles, la 12 decembrie 2003, prezintă, în
subcapitole speciale, „ameninţările cheie”, enumerând: terorismul,
proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale,
statele eşuate şi crima organizată. De asemenea, documentul face
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referiri şi la unele „provocări globale” (subdezvoltarea, conflictele,
pandemiile)100.
În Carta albă a politicii germane de securitate (2006), marile
ameninţări sau riscuri la adresa securităţii sunt amintite în următoarea
ordine: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă şi
înarmarea, conflictele regionale, comerţul ilegal de arme, riscurile la
adresa securităţii energetice, migraţia, epidemiile şi pandemiile101. În
acelaşi document sunt reliefate, într-o manieră interesantă, sursele de
insecuritate derivate din procesul globalizării: „Schimbul liber de
informaţii şi idei este un risc pentru state şi actori nonstatali,
datorită posibilităţii teroriştilor şi criminalităţii organizate de a-şi
însuşi şi folosi cunoştinţe sensibile, tehnologii şi noi capacităţi.
Structurile politice şi economice ale Germaniei, precum şi
infrastructura sa critică devin, prin urmare, mai vulnerabile, nu
numai la activităţi criminale, acte teroriste sau atacuri militare, ci şi
la atacuri cibernetice (...) Multe din noile riscuri şi provocările la
adresa securităţii ce însoţesc globalizarea au caracter transnaţional,
fiind generate de către actori non-statali şi afectând securitatea
noastră chiar şi de la mari distanţe. Sărăcia, subdezvoltarea,
educaţia slabă, criza resurselor, dezastrele naturale, distrugerea
mediului, bolile, inegalitatea şi violarea drepturilor omului sunt doar
câţiva din factorii care alimentează migraţia ilegală şi extremismul
secular şi religios. Ele pot, prin urmare, să cauzeze instabilitatea şi,
în forma lor cea mai radicală, să paveze drumul spre terorism
internaţional. Într-o lume tot mai interdependentă, aceste riscuri au
nu numai o influenţă asupra mediului lor imediat, ci afectează
securitatea comunităţii ca întreg în diferite feluri”102. În primăvara
anului 2008, Partidul Creştin Democrat din Germania a propus o
nouă abordare a problemelor securităţii, în contextul menţionării unei
succesiuni a principalelor surse de insecuritate, în cadrul cărora
ameninţările la adresa securităţii energetice ar urca pe locul al treilea,
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semnalându-se, totodată, o altă ameninţare majoră – schimbările
climatice –,pe locul al patrulea.
De asemenea, documentul intitulat Strategia Ministerului
Finlandez al Apărării 2025 abordează sursele de insecuritate pe trei
niveluri: a) nivelul cetăţenesc – accidentele, alcoolismul, fumatul,
marginalizarea etc.; b) nivelul naţional – agresiunea armată,
terorismul, crima organizată, presiunile politice, economice şi
militare externe, dereglările din domeniul sănătăţii şi bunăstării
populaţiei, catastrofele naturale, accidentele majore şi dezastrele,
disfuncţiile economice, migraţia, defecţiunile reţelelor electrice; c)
nivelul comunităţii internaţionale – lipsa resurselor naturale,
terorismul internaţional, criminalitatea organizată internaţională,
crizele etnice, proliferarea armelor de distrugere în masă, încălzirea
globală, deşertificarea, poluarea, suprapopularea 103.
Pătrunzând în profunzimile problematicii surselor de insecuritate, unii teoreticieni operează cu sintagme ca insecuritate socială
(generalizată – acea situaţie în care procesualitatea socială intră întro stare în care mecanismele naturale de reproducere şi reglare
socială să nu mai poată funcţiona, să se blocheze –, organică,
contextuală), dezordini sociale, situaţii sociale patologice, haos
social104 ş.a.
În ceea ce priveşte agresiunile sociale, Lucian Culda le priveşte
ca surse de insecuritate şi ca finalităţi ale unor procesori sociali, ce
pot avea două genuri de obiective: energetice şi informaţionale. Sunt
de natură energetică atunci când se acţionează pentru a se obţine
resurse, pentru a se controla teritorii ce pot fi surse pentru
satisfacerea unor nevoi energetice şi de natură informaţională când
se acţionează pentru a se controla, dezorganiza sau asimila procesori
sociali ai unor socio-organizări, deci când se urmăreşte să se
asimileze anumite socioorganizări sau, cel puţin, ca ele să nu mai
poată funcţiona, să nu-şi poată afirma specificitatea în procesualitatea
socială înglobată, să devină dependente de centrele de putere
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agresoare105. Agresiunile se manifestă în modalităţi tot mai
sofisticate, de la agresiuni religioase, la manipulări informaţionale
prin intermediul mijloacelor de informare în masă, de la penetrarea
unor centre de decizie, la controlul proceselor de pregătire a
oamenilor pentru a participa la decizii sociale, de la manipulări
religioase la agresarea valorilor culturale ce întreţin capacitatea de
reproducere a naţiunii106. Agresiunile informaţionale sunt mai
periculoase decât cele armate “pentru că ele pot avea consecinţe nu
numai neprevăzute şi nefavorabile, dar şi nepredictibile în limitele
orizontului informaţional în care agresorul se situează”107.
La rândul său, Simion Boncu dă câteva definiţii interesante în
legătură cu această problematică: “Riscul la adresa securităţii
naţionale implică prezenţa unor factori activi sau potenţiali care pot
afecta securitatea unui stat. Ameninţarea vizând securitatea
naţională implică atât existenţa factorilor de risc, detectată prin
perceperea unor indici specifici, cât şi conturarea voinţei politice de a
pune în acţiune mijloacele respective pentru a leza securitatea altui
stat. Actul ostil este actul inamical ce afectează interesele altui stat,
fără a aduce prejudicii directe valorilor naţionale definitorii pentru
starea de securitate a naţiunii. Actul agresiv implică vătămarea
valorilor fundamentale ce exprimă starea de securitate a ţării
(integritate teritorială, suveranitate naţională, ordine constituţională
etc. Intră în această categorie în afara acţiunilor calificate ca atare de
Rezoluţia 3314 (XXIX), din 14 decembrie 1974 a Adunării Generale
a ONU privind definirea agresorului, presiunile politico-diplomatice,
agresiunea economică, informaţională, subversiunea internă,
terorismul de amploare etc.”108.
Printre riscurile, ameninţările şi acţiunile agresive nonmilitare,
acelaşi teoretician semnalează: presiunile şi acţiunile politicodiplomatice ostile, acţiunile agresive economico-financiare şi
tehnologice, agresiunea informaţională (care subsumează. printre
altele, acţiunile informatice ostile, culegerea de informaţii şi
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dezinformarea, agresiunea imagologică, penetraţia culturală),
migraţia cu efecte destabilizatoare109.
În legătură cu acţiunile agresive economico-financiare şi
tehnologice, ni se par sugestive cuvintele scrise de Jaqueline Grapin,
Jean Bernard Pinatel în lucrarea Războiul civil mondial, din 1976: “O
abilă politică comercială şi de investiţii bine plasate procură
aceleaşi avantaje ca şi o expediţie militară, fără inconvenientele
respective”110. Un alt element interesant este semnalarea unui cazlimită de risc militar, care se înscrie în agresiunile atipice implicând
forţa armată: realizarea prin forţă a unor obiective politice sub
acoperirea acţiunilor internaţionale de menţinere sau impunere a
păcii111.
Un caracter periculos are, în opinia lui Bernhard Fleckenstein,
tendinţa tot mai multor societăţi de a se transforma în culturi
agresive. Astfel de societăţi sunt caracterizate de intoleranţă şi
tendinţa pro-conflictuală în scopul escaladării violenţei. “Statele de
acest gen pot merge atât de departe încât să încurajeze şi să fie
complici la actele teroriste”112.
Generatoare de insecuritate în lumea contemporană pot fi,
potrivit profesorului Eugen Baican, şi structurile sociale: “Atât
structurile sociale holiste, cât şi cele atomiste sunt generatoare de
adâncime ale insecurităţii sociale, întrucât ambele induc creşteri de
tip tumoral ale agresivităţii sociale. Structurările holiste prin
reducerea nepermisă a zonei de autonomie, de libertate necesară
indivizilor şi grupurilor, structurările atomizante prin faptul că nu
rezolvă nevoile umane de apartenenţă şi armonizare şi induc starea
de nesiguranţă”113.
Un alt aspect interesant poate fi cel privitor la caracterul
subiectiv (deci relativ) al percepţiei riscurilor privind intenţiile
adversarului. Acest caracter face “ca statele să-şi imagineze ceea ce
este mai rău şi să acţioneze în conformitate cu această imagine
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mărită artificial. În acest sens, o semnificaţie deosebită o au
angajamentele de reţinere, de neamplificare a unei situaţii critice.
Într-o atmosferă încărcată de tensiune, de percepţii adeseori
deformate despre pericolul eventual provenind din partea altor state,
un rol deosebit îl pot avea ceea ce s-ar putea numi măsurile de
creştere a reţinerii, care ar trebui să constituie modalităţi de autolimitare şi auto-control în situaţii de criză, direcţionate spre crearea
condiţiilor de reducere a neîncrederii şi temerii reciproce şi care,
ulterior, să favorizeze, alături de măsurile de creştere a încrederii,
un proces pozitiv de apropiere, de înţelegere a valorilor, obiectivelor
şi acţiunilor celorlalte sau celeilalte părţi”114.
În opinia lui Dieter Mahnke, o ameninţare la adresa securităţii
unei societăţi sau comunităţi poate fi “tot ceea ce, în ultimă instanţă,
aduce fundamental atingere autonomiei (libertăţii dezvoltării
individuale) a acelei societăţi sau a acelei comunităţi (fie că este
vorba de un stat ori de ceva mai vast, cum ar fi Comunitatea
Europeană)”115.
Agresiunile la adresa securităţii unui stat trebuie văzute ca
putând acţiona în toate planurile vieţii sociale ale statului respectiv
(politic, diplomatic, economico-financiar, militar, informaţional,
cultural-spiritual, biologic etc.). De regulă, ele au o caracteristică
fundamentală: au la bază factorul conştient, deci se desfăşoară cu o
anumită finalitate, de către un agresor (stat, grup de state,
organizaţie, grup uman etc.).
În dreptul internaţional, agresiunea este definită în Rezoluţia
3.314 a Adunării Generale a ONU din decembrie 1974. În
conformitate cu aceasta, “se consideră acte de agresiune, fie că a
existat sau nu o declaraţie de război, următoarele acţiuni: a)
invadarea sau atacarea teritoriului unui stat de către forţele armate
ale altui stat sau orice ocupaţie militară, chiar temporară, rezultând
dintr-o asemenea invazie sau dintr-un asemenea atac, sau orice
anexiune, prin folosirea forţei, a teritoriului altui stat; b)
bombardarea de către forţele armate ale unui stat, a teritoriului altui
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stat sau folosirea oricăror arme de către un stat împotriva
teritoriului altui stat; c) blocada porturilor sau coastelor unui stat;
d) atacul efectuat de către forţele armate ale unui stat împotriva
forţelor armate terestre, navale sau aeriene, a flotelor maritime şi
aeriene civile ale altui stat; e) folosirea forţelor armate ale unui stat,
care sunt staţionate pe teritoriul altui stat cu acordul statului gazdă,
contrar condiţiilor prevăzute în acord, sau orice extindere a
prezenţei lor pe teritoriul în chestiune, după stingerea acordului; f)
acţiunea unui stat de a admite ca teritoriul său, pe care l-a pus la
dispoziţia altui stat, să fie folosit de către un alt stat pentru
comiterea unui act de agresiune; g) trimiterea de către un stat sau în
numele lui de bande sau grupuri înarmate, de forţe neregulate sau
mercenari, care săvârşesc acte de forţă armată împotriva altui stat,
de o asemenea gravitate încât ele echivalează cu actele enumerate
mai sus, sau faptul de a se angaja într-o astfel de acţiune”116.
Printre procedeele prin care se poate atenta la interesele
naţionale ale unui stat se numără şi subversiunea. Aceasta reprezintă
“răsturnarea ordinii publice şi sociale a unui stat, pe care un alt stat
reuşeşte să o realizeze prin propagarea ideologiei sale în rândul
forţelor politice ale statului care este ţinta acestei acţiuni, susţinând
în eforturile lor pentru cucerirea sau păstrarea puterii forţele
convertite la această ideologie. În acest caz, naţionalii statului obiect
al agresiunii indirecte devin instrumentele ajutorului străin”117.
Roger Muchelli demonstrează că teoria subversiunii, utilizabilă
pentru distrugerea din interior a statelor, punând în operă combinaţii
diverse ale luptei politice şi terorismului, precum şi manipularea
populaţiei cu ajutorul mass-media, era deja bine instrumentată în anii
„70, când a apărut cartea sa, Subversiunea118.
În ceea ce priveşte noţiunea de pericol la adresa securităţii
naţionale acesta reprezintă, în opinia noastră, gradul de posibilitate
sau de probabilitate ca anumite acte (conştiente sau inconştiente),
evenimente, sau procese sociale, fenomene sau procese naturale să
declanşeze, direct sau prin intermediul unor lanţuri de determinări
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cauzale de o extremă diversitate, dereglări grave în funcţionarea
sistemelor esenţiale ale naţiunii sau ale statului. Cu cât gradul de
posibilitate sau de probabilitate ca dereglările să fie mai grave, cu
atât pericolul este mai mare.
După posibilităţile de prognozare, spectrul surselor de insecuritate se poate împărţi în două zone: una a celor relativ uşor de
prevăzut, şi alta a celor imprevizibile sau greu de anticipat.
Agresiunile pot fi sesizate chiar de la începutul producerii lor,
sau mai târziu, uneori mult prea târziu, după trecerea unei anumite
faze (cum ar fi, prin asociere, faza de incubaţie a unui virus) de
regulă, insesizabilă prin mijloace de observare obişnuite.
Complexitatea extraordinară a studiului surselor de insecuritate
derivă din multitudinea cauzelor lor posibile, precum şi a
numeroaselor implicaţii asupra vieţii sociale (în toate domeniile
sale), a indivizilor, asupra cadrului natural, fizic şi biologic al unei
naţiuni etc. De asemenea, această complexitate decurge din dialectica
extrem de complicată a surselor menţionate raportată la relaţia
necesitate – posibilitate – probabilitate – întâmplare, precum şi la
multe alte tipuri de relaţii.
Printre numeroasele aspecte ale complexităţii surselor de
insecuritate se numără şi cel semnalat de Lucien Poirier: apariţia unui
mare număr de noi actori ai scenei social-politice, reprezentaţi de
“toate unităţile colective cu dimensiuni variabile, cu sau fără suport
teritorial, ce se constituie ca entităţi politice care îşi afirmă
identitatea, caracterul singular şi autonomia de decizie în cadrul
societăţii universale; ele realizează acţiuni de natură strategică
pentru că înfruntarea proiectelor lor cu cele ale altor unităţi sociopolitice generează situaţii conflictuale”119. Pe această direcţie, se
înscriu “bisericile, partidele, organizaţiile sindicale, grupurile de
presiune, etniile, grupurile bancare, marile întreprinderi economice,
organizaţiile economice şi de securitate multinaţionale, organizaţiile
neguvernamentale şi alianţele”120.
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Modurile în care se poate leza securitatea unei naţiuni sunt
extrem de diverse, de la acţiunile cele mai violente (lovituri nucleare,
bombardamente etc.), la cele mai liniştite şi mai rafinate. Din
categoria celor din urmă, face parte, spre exemplu introducerea, de
regulă în condiţiile afişării celor mai amicale sentimente faţă de
statul ţintă, a unor factori care, deşi relativ greu de observat, sunt
puternic perturbatori. Am putea numi aceşti factori “viruşi” la
adresa securităţii naţionale. Ei pot fi de natură obiectivă (instituţii,
organizaţii, personalităţi, acţiuni, relaţii, informaţii, agenţi patogeni
biologici ş.a.) sau subiectivă (idealuri, convingeri, sentimente,
pasiuni, voinţe, zvonuri, stări de teamă, panică etc.). Din altă
perspectivă, ei pot fi de esenţă politică, diplomatică, economicofinanciară, culturală, militară, religioasă, informaţională, biologică
etc., fiind capabili să afecteze orice subsistem al securităţii naţionale.
Viruşii respectivi pot lua forme extrem de diverse: o persoană bine
plasată care serveşte voluntar sau involuntar alte interese decât cele
naţionale; o mişcare politică, religioasă sau de altă natură îndreptată
împotriva valorilor fundamentale ale statului; un agent (spion) al unei
puteri străine; un instigator la dezordini sociale sau acte colective
dăunătoare securităţii naţionale; o tranzacţie economico-financiară
defavorabilă; un zvon, o informaţie falsă; o instituţie anacronică; un
conducător incompetent; un sfătuitor (consilier) nepriceput sau care
poate fi şi plasat de forţe ori organizaţii ostile ţării; un demnitar
corupt; o concepţie sau o strategie greşită adoptată de un o instituţie
importantă a statului; un act normativ nechibzuit; o prevedere
insuficient gândită a unui tratat internaţional etc.
Pentru cei care îi utilizează ca armă împotriva altora, respectivii
“viruşi” aduc avantaje adesea mult mai mari decât dacă s-ar folosi
violenţa. Organizaţia sau statul care îi strecoară discret în statul-ţintă
nu se expune oprobiului opiniei publice internaţionale. De asemenea,
agresorul nu trebuie să mobilizeze prea multe resurse şi nici să
cheltuiască prea mult pentru obţinerea efectelor scontate. Sunt
suficiente doar eforturile pentru crearea respectivilor viruşi, în afara
sau în interiorul sistemului ţintă şi strecurarea sau activarea lor acolo
unde trebuie. Ei îşi vor face singuri treaba, uneori chiar cu concursul
sistemelor sau subsistemelor afectate.
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Acţionând pe căi acoperite, oculte, statele sau organizaţiile
agresoare la adresa sistemelor de securitate naţională rămân, de cele
mai multe ori, necunoscute, aducând, cu timpul, statul victimă în
situaţii dramatice, fără ca cei mai mulţi să-şi dea seama de
adevăratele cauze ale situaţiilor respective. Mai mult decât atât,
statele victimă, nesesizând izvoarele situaţiilor lor dramatice, pot
ajunge să ceară sprijin tocmai statelor ori organizaţiilor agresoare,
uneori chiar în schimbul unor plăţi imense.
În general, se poate acţiona eficient numai dacă se evaluează
corect simptomele situaţiei insecurizante şi se dă în timp util, de către
organismul abilitat, diagnosticul corect, se prescrie şi se aplică
tratamentul adecvat pentru înlăturarea cauzelor generatoare de
insecuritate. Invocarea lipsei de resurse pentru rezolvarea
problemelor poate avea urmări dezastruoase. După cum, soluţiile
greşite, inadecvate, pot duce la accelerarea agravării situaţiei.
Aşa cum este mult mai uşor să îmbolnăveşti un organism decât
să îi aperi sănătatea, în general e mult mai uşor să se proiecteze şi să
se aplice strategii de agresare a securităţi naţionale a altui stat, decât
de apărare a securităţii statului propriu. Prin urmare, nu este exclus să
existe state sau sisteme sociale care să poată considera, la un moment
dat, că atacul la adresa securităţii altor state sau sisteme sociale poate
fi una din măsurile cele mai eficiente pentru apărarea securităţii
proprii împotriva unui adversar potenţial. Cu alte cuvinte, pentru
unele state, de regulă pentru marile puteri, în numele securităţii lor
naţionale se poate apela, pentru îndeplinirea unui anumit scop, la
orice mijloc. Iată şi o definiţie elocventă în acest sens, pe care o
găsim în Dicţionarul Academiei Franceze, referitoare la dezinformare: “acţiune specială sau continuă care constă în inducerea în
eroare a unui adversar sau favorizarea subversiunii în rândurile lui
în scopul de a-l slăbi, prin utilizarea tuturor mijloacelor”121.
Numeroase fenomene şi procese insecurizante pot fi provocate,
deci, în mod voluntar de către state, instituţii, organizaţii sau
personalităţi interesate, care pot urmări obţinerea unor avantaje
politice, economice sau militare prin acte de tot felul: răsturnarea de
la putere a unor guverne, provocarea de conflicte sociale, acţiuni
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(manifestări) iredentiste, sabotaje, catastrofe, incendii, inundaţii,
epidemii, epizootii etc. În aceste cazuri, factorul conştient este acela
care creează şi perfecţionează “mecanisme insecurizante”. Adesea,
subiecţii proceselor insecurizante intenţionate pot provoca într-un
stat-ţintă efecte mult mai dramatice decât cele pe care le-ar dori,
efecte care se pot întoarce chiar împotriva celor care le-au declanşat.
De multe ori, apar situaţii insecurizante fără ca acestea să fie
provocate sau alimentate cu intenţie. Pot exista, de exemplu,
rezultante profund negative ale conjugării mai multor acţiuni
considerate a fi, fiecare în parte, inofensive. În anumite condiţii,
orice instituţie, organizaţie, sau personalitate dintr-un anumit
domeniu al vieţii sociale, din interiorul sau exteriorul unei ţări, se
poate transforma, fără voia sa, într-un declanşator de procese
insecurizante. Aceasta se întâmplă atunci când unele măsuri, luate
chiar cu bună credinţă, nu sunt suficient gândite prin prisma tuturor
implicaţiilor posibile.
Pentru desemnarea unei asemenea categorii de oameni care se
pot transforma involuntar în agenţi insecurizanţi, comandorul
Emilian Munteanu utilizează sugestiv termenul de “coloana a 6-a”
(asociat cu cel de “coloana a 5-a”, întrebuinţat de generalul Emilio
Mola, care afirma, în 1936, pe timpul războiului civil din Spania, că
avea patru coloane care înaintau spre Madrid şi una înăuntrul
oraşului, care ar fi atacat din spate). Dacă “coloana a 5-a” este
considerată ca fiind masa din interior care gândeşte ca cei din
exterior, cu care colaborează în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză,
“coloana a 6-a” este “masa din interior care colaborează cu
agresorul din exterior (sau interior) în mod involuntar şi în
necunoştinţă de cauză. Este masa manipulabilă, extrem de eterogenă
(de la academicieni, la infractori de drept comun) care poate fi
folosită ca forţă de lovire, de manevră, de mascare, ca generatoare
de haos, ca declanşatoare sau temporizare a acţiunilor etc. Fiind
compusă din oameni şterşi, debusolaţi, refulaţi, fără iniţiativă,
creduli, posedă întotdeauna impulsuri neconsumate şi abia aşteaptă
să dea cineva un semnal pentru a se elibera de tensiune. Armele ei
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principale sunt ignoranţa (chiar la oamenii culţi), ura, viclenia,
intoleranţa, perseverenţa, spiritul gregar, dispreţul, insulta”122.
Pentru înlăturarea unei situaţii periculoase, pentru frânarea sau
oprirea unor anumite fenomene sau procese insecurizante, factorul
conştient (în primul rând cel intern, dar şi cel extern) are un rol
hotărâtor. De aceea el trebuie cultivat, stimulat şi direcţionat ca atare.
Nesesizarea sau neintuirea la timp a surselor de insecuritate de
tot felul, inacţiunea în faţa lor, lipsa de vigilenţă, indiferenţa,
pasivitatea reprezintă, pentru orice ţară, terenul propice pentru
lezarea intereselor naţionale fundamentale.
Numeroase surse de insecuritate care se vor manifesta în
următorii ani pot fi sesizate din concluziile unui număr impresionant
de ştiinţe ale societăţii (istoria, sociologia, economia politică etc.),
ale naturii, tehnicii sau gândirii. Idei preţioase în legătură cu acest
subiect putem desprinde din scrierile unor mari scrutători ai viitorului
omenirii ca Lester Brown, Alvin Toffler, Johan Galtung, Carl Sagan,
Herman Kahn etc., sau din publicaţiile unor instituţii prestigioase de
cercetare ştiinţifică a viitorului precum Institutul Worldwatch din
Washington, Clubul de la Roma, Federaţia Mondială de Studii asupra
Viitorului (Hawai), Asociaţia Mondială de Prospectivă Socială
(Geneva) etc.
Un grup important de surse de insecuritate pentru naţiunea
română în anii următori este reprezentat de cele care vizează
comunitatea internaţională în ansamblu, sau în anumite părţi ale ei:
pericolul nuclear, războaiele şi implicaţiile lor negative, creşterea
gradului de sărăcie pentru tot mai multe popoare ale lumii; explozia
demografică; terorismul, crima organizată, traficul de droguri,
migraţiile de amploare, acutizarea unor crize (energetică, alimentară,
de materii prime etc.), dezastrele de tot felul, perturbaţiile climatice
importante, deteriorarea mediului înconjurător şi multe altele.
Pericolul nuclear este unul din cei mai importanţi factori de
insecuritate pentru omenire. Puterea explozivă totală a celor câteva
zeci de mii de încărcături atomice existente este estimată a fi de 1-2
milioane de ori mai mare decât cea a bombei aruncate asupra
Hiroshimei. Dacă s-ar raporta puterea totală a arsenalelor nucleare la
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numărul locuitorilor planetei, fiecărui om i-ar reveni, în medie,
echivalentul a 15 tone de trotil. Această cifră trebuie, însă, văzută ca
o mărime relativă, întrucât, dacă s-ar face acelaşi raport numai pentru
continentul nostru, fiecărui european i-ar reveni 72 de tone123.
Carl Sagan afirma că, dacă s-ar folosi numai 700 de focoase
nucleare, respectiv 1,2 – 1,4 la sută din existent, s-ar instala iarna
nucleară, care ar provoca sfârşitul civilizaţiei umane. Un război care
ar comporta folosirea unor arme tactice, având o putere totală de doar
de 20 de megatone şi limitate la obiective militare din Europa
Centrală, ar provoca circa 9 milioane de morţi şi răniţi grav, din care
8 milioane din cadrul populaţiei civile. Explodarea a 5.000 de
megatone ar provoca pierderi umane imediate evaluate la un miliard
de morţi şi la peste un miliard de grav răniţi124. Totodată, s-ar degaja
255.000.000 tone de fum şi praf care, ajunse în atmosferă, ar opri 90
la sută din razele soarelui să ajungă pe pământ. Temperatura aerului
ar scădea cu până la 37 de grade Celsius, ceea ce ar echivala cu
instalarea unei aspre ierni nucleare chiar în plina vară125.
Cu toate eforturile internaţionale pentru neproliferarea armelor
atomice, se înregistrează, totuşi, un proces periculos de difuzie a
acestora spre tot mai multe ţări, proces care, probabil, se va amplifica
în următorii ani. Un factor de creştere a acestei difuzii este costul
relativ redus al noilor tehnologii nucleare. De exemplu, cheltuielile
necesare realizării unui reactor moderat, cu grafit, de tipul cel mai
simplu, capabil să producă într-un an suficient plutoniu 239 pentru
două arme nucleare (cca 10 kg) ar putea fi de numai 25–50 milioane
de dolari, sumă accesibilă multor state, organizaţii sau persoane.
Un alt motiv de îngrijorare este acumularea periculoasă de
material fisionabil utilizabil în scopuri militare. Cantitatea de uraniu,
produsă în lume după cel de-al doilea război mondial, care poate fi
întrebuinţată în sens distructiv, este de câteva mii de tone, iar cea de
plutoniu este de ordinul sutelor de tone, în condiţiile în care un
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proiectil nuclear de artilerie, cu puterea de o kilotonă TNT, necesită
doar 75 de grame de material fisionabil. Această acumulare, asociată
cu gravele deficienţe în depozitarea, mânuirea şi evidenţa
materialelor fisionabile, deficienţe manifestate îndeosebi în fosta
Uniune Sovietică, dar nu numai, a alimentat o serie de fluxuri ilegale
de astfel de materiale, un trafic subteran, practicat pe scară tot mai
largă.
Toate acestea, în pofida unor progrese înregistrate în tratativele
de limitare a înarmărilor nucleare, conduc spre concluzia că, în
următorul deceniu, pericolul utilizării de astfel de arme în cadrul
unor conflicte sau în acţiuni teroriste, precum şi al unor accidente
produse la unele obiective nucleare militare sau civile creşte.
Cu toate progresele înregistrate în procesul de edificare a
securităţii internaţionale, nu se poate spune că pericolul de război s-a
diminuat. Dimpotrivă, probabilitatea ca şi în viitor războaiele să
însângereze popoare şi naţiuni este mare, având în vedere acutizarea
a numeroase contradicţii mai vechi şi apariţia altora noi.
Pentru regiuni întinse ale globului, subdezvoltarea (bomba
sărăciei) devine o ameninţare tot mai mare. Subdezvoltarea va
rămâne un flagel caracteristic pentru numeroase ţări şi popoare, iar
contradicţia dintre statele bogate şi cele sărace (Nord-Sud), ori între
cele sărace (Sud-Sud), vor contribui la creşterea tensiunilor. Este o
concluzie ce decurge din analize unor date revelatoare cum ar fi cele
referitoare la faptul că cele mai bogate 225 de familii din lume
dispun de o avere egală cu venitul anual al celei mai sărace jumătăţi a
populaţiei globului, iar averea deţinută de primii trei din cei mai
bogaţi oameni de pe planetă depăşeşte produsul economic anual
însumat realizat de cele mai sărace 48 de ţări. Aceasta în timp ce un
miliard de persoane subzistă cu mai puţin de un dolar pe zi, 1,2
miliarde nu au acces la apă potabilă, 1,6 miliarde sunt analfabeţi, iar
2 miliarde nu beneficiază de electricitate126.
O sursă majoră de insecuritate o reprezintă explozia demografică. Statisticile în legătură cu acest domeniu sunt îngrijorătoare.
Conform datelor furnizate de Fondul Naţiunilor Unite pentru
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Populaţie, numărul locuitorilor Pământului, de 6 miliarde, s-a dublat
din 1960 şi continuă să crească cu 78 de milioane (aproape cât
populaţia Germaniei) anual127. Ţările în curs de dezvoltare contribuie
cu 95 la sută la creşterea populaţiei, în timp ce aceasta s-a încetinit
sau s-a oprit în Europa, America de Nord şi Japonia128.
În ceea ce priveşte România, procesul de îmbătrânire
demografică, instalat la noi în urmă cu câteva decenii, continuă să
progreseze, cauza principală fiind scăderea pe termen lung a
natalităţii, ceea ce determină schimbarea structurii pe vârste a
populaţiei, creşterea ponderii bătrânilor şi scăderea ponderii tinerilor.
Procesul de îmbătrânire demografică este mult mai accentuat la unele
naţionalităţi, precum germanii şi maghiarii.129 Începând din 1992,
numărul morţilor este mai mare decât al noilor născuţi, ceea ce
înseamnă că populaţia ţării este în scădere (rata sporului natural este
negativă). Conform prognozelor Centrului de Cercetări Demografice
din Bucureşti, populaţia României va continua să scadă, iar
îmbătrânirea demografică se va accentua sistematic. Structura etnică
se va modifica în mod fundamental, scăzând ponderea românilor şi a
maghiarilor şi crescând cea a ţiganilor, ucrainenilor, ruşilor, tătarilor,
turcilor. Aceste exemple sunt suficiente pentru a ne da seama că un
interes fundamental al ţării, care nu trebuie neglijat în următorii 10
ani, este creşterea vigorii demografice a naţiunii române.
Consecinţă firească a exploziei demografice şi a subdezvoltării,
criza alimentară mondială se adânceşte în continuare. Dacă producţia
de cereale a lumii a sporit din 1950 până în prezent de trei ori, este
alarmant faptul că, din 1990, în ciuda cererii generale tot mai mari,
ea a încetat să mai crească. Suprafeţele cultivate sunt în scădere – de
la 732 milioane ha (suprafaţa maximă înregistrată vreodată), în 1981,
la 699 milioane ha în 1996. Producţia anuală de îngrăşăminte
stagnează şi ea, ca urmare a atingerii nivelului de saturare. În plus,
suprafaţa totală irigată a început să se plafoneze, întrucât râurile şi
apele freatice încep să fie neîndestulătoare, iar peste 10% din
suprafaţa mondială irigată pare să fie afectată de un fenomen de
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acumulare a sărurilor îndeajuns de puternic pentru a determina
reducerea randamentelor. În aceste condiţii, rezultă creşterea
semnificativă a importanţei producţiei agricole din fiecare ţară,
producţie care devine o tot mai puternică monedă de schimb în
politica economică mondială, şi implicit, o armă de nivel strategic.
Producţia de peşte oceanic, deşi cererea pentru această resursă s-a
amplificat numai în ultima jumătate de secol de patru ori, stagnează
deja la un nivel care nu mai poate fi depăşit. Mai grav, din cele 15
zone principale de pescuit oceanic, 13 sunt deja în declin130. Toate
acestea ne fac să credem că şi în anii următori criza alimentară va
continua să constituie una din problemele majore nesoluţionate
corespunzător de către omenire. De aceea, producţiile agricole vor
dobândi o importanţă strategică.
O ameninţare majoră la adresa securităţii naţiunilor este
reprezentată de insuficienţa surselor de apă, în condiţiile în care
cererea de apă a crescut din 1950 până în prezent de trei ori.
Cercetători de la institute prestigioase de profil din SUA atrag atenţia
că distribuţia inegală a apei “are şansele să devină principala sursă
în declanşarea conflictelor”, că apele fluviilor sunt resurse care “pot
genera cel mai uşor conflicte între state”131. Aceste afirmaţii au ca
temei situaţia gravă a apelor dulci în care a ajuns lumea. Fluvii ca
Huang He (Fluviul Galben), Colorado şi altele nu mai ajung la gurile
de vărsare în mare, din cauza utilizării excesive a apei lor. Nivelul
apelor freatice scade alarmant, de la câţiva centimetri la câţiva metri
pe an, ca urmare a exploatării iraţionale. În prezent, există mari
tensiuni între India şi Bangladesh (ultima reclamând că nu-i mai
rămâne suficientă apă pentru irigaţii din fluviul Gange ca urmare a
folosiri excesive a apei sale de către India), între SUA şi Mexic (în
legătură cu folosirea fluviului Rio Grande), între ţările Asiei Centrale
(pentru apele fluviilor Amu Dar‟ya şi Syr Dar‟ya); acviferul din
Cisiordania şi Înălţimile Golan, două zone de importanţă strategică în
problema apei, reprezintă un obiect esenţial de dispută între statul
Israel şi ţările arabe vecine. Alte posibile surse de conflict sunt, din
acest punct de vedere, fluviile Nil, Iordan etc. De altfel, pe măsură ce
populaţia sporeşte, numărul ţărilor cu mare deficit de apă este de
130
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aşteptat să crească. În prezent, conform datelor Băncii Mondiale,
deficitul cronic de apă afectează 80 de ţări, în care trăiesc 40% din
locuitorii planetei132.
O ameninţare majoră la adresa securităţii naţiunilor este
reprezentată şi de modificările climatice, în sensul accentuării
procesului general de încălzire, cauzată de emisiile de gaze care
amplifică efectul de seră. Una din consecinţele încălzirii este
accentuarea procesului de topire a gheţurilor şi creşterea nivelului
mărilor. În ultimul secol, nivelul mării a crescut cu 20-40 de cm, iar
oamenii de ştiinţă consideră că acesta poate creşte cu încă 120 de cm
în secolul următor, ameninţând numeroase terenuri agricole,
comunităţile din zonele de coastă, deltele, estuarele şi apele freatice
de care depind comunităţile respective.
Pentru ca planeta să aibă o climă echilibrată în următoarele
secole, emisiile de carbon trebuie reduse, potrivit specialiştilor, până
la un nivel pe care oceanele şi pădurile îl pot resorbi, adică de 1-2
miliarde de tone anual, ceea ce înseamnă 20% din nivelul actual al
emisiilor133. În prezent, în fiecare secundă, sunt degajate în atmosferă
peste 200 de tone de bioxid de carbon, substanţă tot mai puţin
neutralizată de pădurile a căror suprafaţă se diminuează într-un ritm
de 27 milioane ha (o suprafaţă similară cu cea a Japoniei) pe an. Mai
mult de jumătate din despăduririle făcute de omenire de-a lungul
timpurilor s-au efectuat în ultimii 20 de ani. În plus, anual, 27
milioane ha de pământ devin zone deşertice. Într-un asemenea ritm,
în următorii 200 de ani nu vor mai exista suprafeţe de pământ
productive134.
Un tip aparte de agresiune poate fi constituit de bioinvazii.
Lucrări de specialitate apreciază că în lume culturile agricole sunt
afectate de tipuri diverse de dăunători (cam 50.000 pentru agenţii
patogeni vegetali, 9000 pentru insecte şi paraziţi şi cca 8000 pentru
buruieni. Acestor dăunători li se adaugă şi cei din rândul
vertebratelor (şobolanul brun, vrabia engleză etc.). Şi speciile exotice
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transmutate în alte arealuri decât cele de origine pot provoca, prin
afectarea lanţurilor trofice, pagube uriaşe. Astfel, o specie de muscă,
ce se hrăneşte cu fructe, originară din Mediterana, ajunsă în S.U.A.,
provoacă numai în California pagube anuale de aproape un miliard
de dolari135.
Surse de insecuritate pot deveni şi unele activităţi din domeniul
ştiinţei, cum ar fi scăparea de sub control a unor surse de energie ori
a rezultatelor unor importante descoperiri care pot avea consecinţe
distructive catastrofale.
Puternici factori insecurizanţi sunt reprezentaţi de ameninţările
asimetrice (terorismul, criminalitatea organizată, proliferarea armelor
de distrugere în masă etc.)
Alte pericolele, ameninţări, riscuri (factori de risc) de natură
externă nesemnalate încă în Strategia de securitate naţională a
României ar mai putea fi: implicaţiile negative ale amplificării
competiţiei între centrele de putere (politică, economico-financiară,
militară, religioasă etc.) pentru exercitarea influenţei lor în spaţiul
de interes românesc; înţelegerile – publice sau secrete – de orice
natură, încheiate între diferite state sau grupuri de state, organisme
sau cercuri internaţionale, prin care se afectează grav interesele
naţionale fundamentale ale ţării noastre; creşterea presiunilor
pentru dezmembrarea statului naţional unitar român; stimularea din
exterior a unor cercuri iredentiste, revanşarde, naţionalist-şovine;
actele sau încercările de tutelă, şantaj şi amestec – pe căi deschise
sau acoperite – în treburile interne ale României din partea unor
state, organizaţii, cercuri sau personalităţi influente în viaţa
internaţională; actele de manipulare a opiniei publice internaţionale
în dauna intereselor fundamentale ale României; creşterea
decalajelor între nivelurile garanţiilor de securitate pentru statele
din zona noastră geografică (rămânerea României în afara unui
sistem viabil de securitate); îndatorarea financiară excesivă a ţării
la organismele financiare internaţionale; spionajul împotriva
României; subversiunea; calamităţile, dezastrele sau catastrofele
naturale, nucleare, chimice etc. produse în afara teritoriului ţării,
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care pot afecta grav România etc.; imigraţiile masive; extinderea pe
teritoriul românesc a unor epidemii sau epizootii etc.
Orice ţară din lume trebuie să ia în calcul şi sursele de
insecuritate de natură politică. Dintre acestea ar putea fi enumerate:
erorile grave de evaluare de către factorii de conducere statală a
tendinţelor de evoluţie a proceselor sociale interne şi internaţionale;
luarea unor hotărâri sau măsuri care pot duce la contradicţii grave
între diferite clase şi categorii sociale, grupuri etnice sau religioase,
ori între sectoare importante de activitate; actele de trădare a
intereselor naţionale fundamentale; încălcarea gravă a principiilor
de conducere democratică a societăţii; tendinţele de restaurare,
împotriva voinţei majorităţii populaţiei ţării, a unor regimuri politice
anacronice; deciziile politice care încalcă Constituţia şi legile ţării;
încercările de atragere în disputele dintre partide a unor organizaţii
sau organisme neutre (forţele armate, serviciile de informaţii, justiţia
etc.); extremismul sau exclusivismul manifestate în actele de decizie
politică; incompetenţa manifestată în actul de guvernare sau în
conducerea unor sectoare importante; anularea arbitrară sau
falsificarea unor rezultate ale unor scrutinuri electorale, referendumuri etc.; nerenunţarea la putere a unui regim (şef de stat, guvern,
partid de guvernământ etc.) care, discreditându-se prin acţiunea sau
inacţiunea sa, şi-a pierdut încrederea cetăţenilor şi constituie
obiectul cererii imensei majorităţi a populaţiei de a ceda
prerogativele cu care a fost investit, de a demisiona sau de a părăsi
funcţia ori puterea politică (a se vedea cazurile Ferdinand Marcos în
Filipine sau Berisha în Albania); luarea unor măsuri care pot duce
la autonomizarea sau federalizarea artificială a unor părţi din
teritoriul naţional; adoptarea unor poziţii politice extremiste,
exclusiviste, rasiste sau antisemite; apariţia şi proliferarea unor
organizaţii politice anarhiste, violente etc.
Iată şi alte formulări utilizate de unii teoreticieni pentru a
desemna astfel de pericole ce pot veni dinspre domeniul politic al
societăţii: deciziile disfuncţionale, chiar dezorganizante, care decurg
din erorile cunoaşterii; incapacitatea oamenilor de conducere din
diverse sectoare de activitate de a înţelege procesualitatea în care
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sunt implicaţi, ignoranţa şi erorile de interpretare136; instabilitatea şi
incoerenţa politică, incompetenţa managerială la nivel macrosistem,
pierderea controlului asupra resurselor strategice, obedienţa
politică faţă de unele atitudini externe inadmisibile137; lipsa de
realism şi echilibru, orientarea şi finalităţile nepopulare ale politicii
sociale duse de putere, criza de autoritate şi competenţă a clasei
politice, incapacitatea decizională a puterii, cu deosebire în situaţiile
de risc şi incertitudine/insuficienţă informaţională138, schimbarea
cursurilor evoluţiilor democratice prin lovituri de stat sau accederea
la putere a unor forţe extremiste, disfuncţionalităţi datorate
imaturităţii democratice139, pierderea independenţei de decizie la
nivel guvernamental în favoarea unor organizaţii sau sisteme
financiare internaţionale140.
În rândul pericolelor, ameninţărilor şi riscurilor de natură
diplomatică, ar putea fi amintite: semnarea unor tratate sau acorduri
care pot aduce prejudicii intereselor naţionale fundamentale;
dezinformarea opiniei publice din ţară în legătură cu opţiunile şi
acţiunile diplomatice fundamentale ale organelor statale abilitate să
desfăşoare activităţi diplomatice etc.
În legătură cu pericolele, ameninţările şi riscurile de natură
economică la adresa securităţii naţionale, acestea sunt extrem de
diverse, în funcţie de ţara de referinţă. În ceea ce priveşte ţara
noastră, documentul Strategia de securitate naţională a României
prezentat Parlamentului în iunie 1999 formula următoarele surse de
insecuritate cu caracter economic: prelungirea unor dificultăţi
interne de natură economică, financiară şi socială care afectează
critic şi vital funcţionarea societăţii româneşti; criminalitatea
economico-financiară; limitarea accesului statului român la unele
resurse vitale pentru populaţie şi economie.
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Considerăm că la acestea s-ar mai putea adăuga şi alte formulări:
pierderea controlului statului asupra unor sectoare, domenii sau
obiective economice strategice; pierderea unor importante pieţe
externe şi interne de desfacere pentru produsele şi serviciile
româneşti; subminarea economiei naţionale; afacerile sau
tranzacţiile economice care prejudiciază grav interesele ţării;
activităţile ilicite caracteristice economiei subterane susţinute cu
procedee proprii crimei organizate; spionajul economic în dauna
României; mijloacele neloiale – furt de tehnologie, contracte
dezavantajoase etc. – utilizate de parteneri economici externi sau
interni, în dauna intereselor naţionale; coruptibilitatea unor
persoane care, prin nivelul şi natura funcţiei în societate pot avea,
prin acţiunea sau inacţiunea lor, o influenţă profund negativă în
gestionarea avuţiei naţionale; blocarea sau perturbarea gravă a
unor sisteme sau mecanisme esenţiale ale economiei naţionale
(energetic, de transport şi telecomunicaţii, financiar-valutar ş.a.);
falimentarea unor sectoare economice strategice (flota maritimă şi
fluvială etc.) ş.a.m.d.
În domeniul ordinii publice, sursele de insecuritate pot fi
multiple: existenţa unor tensiuni sociale grave din diverse cauze
(politice, economice, etnice, religioase etc.); confruntările între
diferite grupuri sociale, actele de violenţă produse în cadrul adunări
sau manifestări publice care pot degenera în revolte de mare
amploare ce pun în pericol statul de drept; traficul ilegal de droguri,
arme şi muniţii etc.
Surse de insecuritate pot apărea şi în domeniul juridic: cadrul
normativ prea permisiv sau excesiv de strict; corupţia şi traficul de
influenţă în cazurile soluţionării juridice a diferitelor cauze; hotărâri
şi soluţionări judecătoreşti în contradicţie flagrantă cu spiritul şi
textul legii, precum şi cu realitatea ş.a..
Domeniul siguranţei naţionale este predilect pentru apariţia şi
dezvoltarea unor pericole, ameninţări sau riscuri la adresa securităţii
naţionale. Dintre sursele posibile de insecuritate de această factură
care pot apărea în următorul deceniu, semnalate Parlamentului sau
altor organe de conducere statală de către serviciile de informaţii,
enumerăm: spionajul împotriva României; racolarea sau influenţarea
de către servicii străine de informaţii a unor demnitari români sau
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persoane care pot aduce prejudicii grave intereselor naţionale
fundamentale; ocuparea unor funcţii importante în viaţa politică,
economică şi socială de către agenţi ai serviciilor străine de
informaţii; penetrarea de către unele servicii de spionaj străine a
structurilor ce compun sistemul naţional de apărare; penetrarea de
către unele servicii străine de informaţii ori organizaţii cu caracter
ocult a structurilor în cadrul cărora se elaborează decizii sau
propuneri importante pentru evoluţiile economice, social-politice, de
apărare, ordine publică, de siguranţă naţională etc. ale României;
activitatea unor cercuri extremiste, iredentiste şi revanşarde din
străinătate sau din ţară pentru sădirea în opinia publică internaţională,
prin diversiune, a neîncrederii şi suspiciunii faţă de realităţile
româneşti; acţiunile unor cercuri externe sau interne pentru
tensionarea climatului de convieţuire a comunităţilor etnice cu
populaţia majoritară ş.a.
Serviciile de informaţii ale statului atrag atenţia asupra
faptului că, pe teritoriul României, în următorii ani, se vor
consolida structurile active ale unor organizaţii teroriste străine,
care vor antrena, pe lângă ameninţările reprezentate de scopurile
acestora, şi riscurile induse de activităţi adiacente sau asociate
cum ar fi: migraţia ilegala, traficul de droguri, de arme şi muniţii,
de substanţe sau tehnologii supuse controlului internaţional,
contrabanda etc.
Un tip aparte de pericole, ameninţări şi riscuri la adresa
siguranţei naţionale îl constituie acţiunile care afectează
securitatea sistemelor informaţionale din diverse locuri de
concentrare a datelor cu caracter secret de stat sau confidenţial de
interes naţional. În acest sens, pot fi amintite: accesul neautorizat
al unor grupuri de interese străine la bazele de date din calculatoarele diverselor instituţii, decriptarea acestora şi analizarea
traficului de mesaje; penetrarea băncilor de date informatizate,
inclusiv prin racolarea operatorilor ce lucrează în astfel de
sisteme; accesarea sistemelor informatice care vizează derularea
unor operaţiuni comerciale ori financiar-bancare; inducerea unor
disfuncţii serioase în reţelele de calculatoare ale instituţiilor
publice, inclusiv prin realizarea şi difuzarea unor „viruşi
informatici" etc.
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La toate aceste surse de insecuritate din domeniul siguranţei
naţionale se adaugă: luarea unor măsuri insuficiente de protecţie
contrainformativă la diverse niveluri decizionale; neajunsurile în
pregătirea contrainformativă a unor factori de decizie; carenţele
organizatorice şi de înzestrare umană şi materială a instituţiilor
statului care au atribuţii în domeniul siguranţei naţionale; lipsa de
reacţie eficientă a factoriilor de decizie în urma informărilor,
sesizărilor şi atenţionărilor realizate de serviciile de informaţii în
legătură cu pericolele, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii
naţionale etc.
Desigur, şirul exemplelor ar mai putea fi completat şi cu alte
surse de insecuritate, specifice altor domenii, precum educaţia (ar
fi de semnalat aici degradarea procesului educaţional, creşterea
analfabetismului, aspectele de “poluare” morală şi culturală –
pornografia, sectele sataniste etc.) protecţia mediului, protecţia
civilă, domeniul sanitar, ordinea publică etc.
Exemplele menţionate mai sus în legătură cu sursele de
insecuritate sunt tot atâtea argumente pentru susţinerea necesităţii
regândirii modului de acţiune pentru prezervarea intereselor
fundamentale ale României
***
Din cele expuse, rezultă necesitatea continuării perfecţionării
studiului conceptelor securităţii, a realizării unei viziuni unitare şi
a unei acţiuni coerente care să răspundă pe deplin la problemele
majore pe care le presupune salvgardarea valorilor esenţiale ale
ţării într-o lume tot mai complexă şi mai dinamică.
În concluzie, este imperios necesar ca dezvoltarea concepttului de securitate naţională să se facă pe baza unui demers
ştiinţific susţinut, riguros, realizat pe baza unei metodologii
adecvate, care să aibă în vedere atât consecinţele imediate, cât şi
cele îndepărtate, ale oricăror principii, teze, sau idei doctrinare.
Dacă gândirea ştiinţifică nu precede, nu însoţeşte şi nu urmează
decizia şi acţiunea pentru prezervarea intereselor naţionale
fundamentale, măsurile luate de factorii de conducere pe această
linie riscă să fie, de cele mai multe ori, tardive, haotice, mereu sub
semnul surprizei, al crizei de timp şi de resurse.
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Factorii de decizie statală ar trebui să aibă dinainte soluţii
limpezi, bine gândite, dacă nu concrete, cel puţin principiale, la un
număr cât mai mare de situaţii insecurizante care pot apărea. Este
un adevăr ce izvorăşte din experienţa poporului nostru, dar şi a
altora.
Pentru îndeplinirea acestor deziderate există în România
voinţa politică necesară şi suficiente resurse intelectuale.
Mai trebuie, însă, şi o conjugare a lor într-un mod eficient.
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