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Prefaţă 
 
 
Schimbările de mare amploare şi diversitate din lumea contemporană 

au afectat şi România, aducând profunde modificări de natură politică, 
diplomatică, socială, financiară, economică, tehnică şi tehnologică, religioasă, 
informaţională, juridică, ecologică, militară etc. 

Aceste modificări structurale au determinat creşterea frecvenţei şi 
intensităţii unor situaţii deosebite, pe care unii autori le consideră crize sociale, 
diplomatice, financiare, economice, culturale, militare, juridice sau pur şi simplu 
crize, conflicte de nivel personal, organizaţional, zonal, regional sau strategic. 
În unele situaţii s-a ajuns la starea de anormalitate, care a avut repercusiuni 
negative asupra sistemului supus agresiunii de către un anumit gen de criză. 

Crizele diferă în funcţie de propriile caracteristici şi de domeniul de 
manifestare. Autorul prezintă o clasificare a acestor crize, pe care o apreciem 
ca fiind actuală şi necesară în procesul teoretico-metodologic de cunoaştere a 
acestor fenomene contemporane. 

Importanţa temei alese rezultă din complexitatea fenomenelor sociale 
care se desfăşoară în societatea contemporană. Crizele se manifestă, de cele 
mai multe ori, de la nivelul organizaţiei, al societăţii, până la nivel zonal. 
Asistăm astăzi la mondializarea, globalizarea multor fenomene care se 
manifestă divers, unele fiind chiar crize de un anumit tip, aşa cum sunt 
prezentate în lucrarea de faţă. Divizarea textului în două părţi: „Crizele-
conflictele de nivel strategic, regional, naţional” şi „Crizele-conflictele de nivel 
organizaţie-individ”, scoate în evidenţă complexitatea, diversitatea, 
spaţialitatea şi actualitatea cunoaşterii acestor fenomene încă din fazele 
incipiente, pentru a lua măsuri de prevenire. Se ştie foarte bine că atunci când 
se cunosc fenomenele şi se iau măsuri de prevenire eficiente şi realiste, 
costurile vor fi mult mai reduse decât atunci când crizele s-au acutizat şi 
dezvoltat datorită managementului defectuos al cauzelor care au dus la 
apariţia şi dezvoltarea lor. 

Gestionarea crizelor este prezentată alături de riscurile interne şi 
externe care pot genera crizele contemporane. 
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Interesantă este prezentarea făcută, în plan teoretic, a unor crize 
bancare, financiare şi economice, cât şi prezentarea practică a rezultatelor 
unor crize sociale, cum a fost criza socială din Los Angeles 1992 – SUA. 

Criză înseamnă manifestarea unor dificultăţi (economice, politice, 
sociale etc.); perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea 
decisive) care se manifestă în societate1. Lipsă acută (de mărfuri, de 
timp, de forţă de muncă). 

Conflictul este o parte firească a procesului de comunicare şi nu 
presupune în mod obligatoriu aspecte negative. Printre efectele sale 
negative se numără următoarele (Băban, 2001): creşte motivaţia pentru 
schimbare; ajută la identificarea problemelor şi a soluţiilor; creşte 
coeziunea grupului după soluţionarea comună a conflictului; creşte 
capacitatea de adaptare la realitate; oferă posibilitatea cunoaşterii şi 
dezvoltării unor deprinderi; dezvoltă creativitatea. 

Conflictul face parte din existenţa noastră într-o măsură mai mare 
decât ne place să acceptăm: „Conflictul este o parte inevitabilă a mediului…” 
(Pape, 1999, pag. 31). Mediul social, atât de eterogen, diferenţiat şi 
imprevizibil, dar de care fiinţa umană are atâta nevoie în edificarea sa 
individuală şi socială, se dovedeşte a fi principala sursă de tensiuni şi conflicte, 
întrucât vine să-i nege propriile valori, aspiraţii şi idealuri, obligând-o să lupte 
permanent pentru satisfacerea, apărarea şi promovarea acestora. 

Gestionarea crizei poate fi înţeleasă ca un proces care implică 
organizare, planuri şi măsuri menite să aducă sub control situaţia, căci 
principalul scop al ştiinţelor politice îl reprezintă găsirea căilor de 
menţinere a societăţii într-o stare de normalitate. 

Prin urmare, pentru a aprofunda şi a ajunge la o definiţie utilizabilă a 
noţiunii de „criză” trebuie să se aibă în vedere mai întâi o bună înţelegere a 
contextului în care se poate produce o criză. 

O criză, în contextul relaţiilor internaţionale, este un fenomen care 
nu se poate produce decât în cadrul unui diferend şi/sau a unui conflict 
între două sau mai multe părţi, care vor fi cel mai adesea state, dar care pot, 
în mod evident (ex. Serbia-Kosovo, Irak, 1992, 2003 etc.), să fie grupări, 
popoare sau chiar organisme internaţionale (NATO, ONU, UE etc.). 

Este bine cunoscut faptul că, în cadrul relaţiilor internaţionale, se 
pleacă de la ideea că diferitele părţi vor întotdeauna să atingă nivelul maxim 
posibil al bunăstării. Părţile (state, organisme etc.) vor încerca mereu să 
definească şi să aplice în practică o strategie pe plan intern şi extern, pentru a 
crea sau a menţine, prin folosirea mijloacelor de putere de care dispun, 
condiţiile pentru a-şi apăra interesele şi să-şi realizeze securitatea. 

                                                           
1 D.E.X., ediţia 1996, pag. 241. 
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Părţile pot, cu toate aceste modalităţi normale, să ajungă la o situaţie 
în care strategia lor să nu fie compatibilă. În acest caz, vorbim de: „un 
diferend, deci o situaţie în care apărarea intereselor unei părţi pune 
obstacole celorlalte părţi”2. 

Realităţile actuale ne determină să constatăm că diferendele în relaţii 
internaţionale sunt normale, inevitabile şi frecvente. Chiar între state strâns 
aliate şi prietene există multe puncte de conflict care, de regulă duc la un 
compromis. Acest compromis va consta, cel mai adesea, în adaptarea de către 
cele două părţi a strategiei fiecăreia, pentru ca acestea să poată fi realizate în 
mod simultan, sau în propunerea de către una din părţile implicate, a unei 
reglementări de compensaţie. 

Dacă, totuşi, părţile nu reuşesc să ajungă la un compromis, ele se 
vor simţi adesea tentate să-şi folosească mijloacele de putere, nu numai 
pentru a-şi realiza obiectivele iniţiale, dar şi pentru a le realiza în detrimentul 
oponentului. În alţi termeni putem, deci, vorbi de un conflict. 

Lucrarea se prezintă cititorului ca fiind un complet de date şi informaţii 
cu privire la crize şi conflicte care se manifestă în societate şi o afectează în 
dezvoltare. Autorul scoate în evidenţă faptul că acestea au efecte negative, 
pentru care propune variante de rezolvare, dar aminteşte şi faptul că pot fi 
folosite efectele pozitive ale acestor crize şi conflicte. 

 
Chestor principal, 

dr. Vasile Gabriel Niţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Werner Beauwens, Arta prevenirii conflictelor, Editura Antet Luc Ecychler, Bucureşti, 
1996, pag. 10. 



CRIZELE ŞI CONFLICTELE DE NIVEL 
STRATEGIC, REGIONAL, NAŢIONAL 

 

INTRODUCERE 
 
 
Analizele politice la nivel global relevă că, în lumea acestui început de 

secol şi mileniu, se desfăşoară un proces de redefinire a raporturilor 
internaţionale. Principalele rezultate sunt reducerea accentuată a 
probabilităţilor unei confruntări militare majore şi dezvoltarea unui climat de 
cooperare şi parteneriat, având ca obiectiv modelarea unei noi arhitecturi de 
securitate pentru omenirea secolului XXI, unită prin valorile democraţiei, 
libertăţii, drepturilor omului, statului de drept şi dezvoltarea economiei 
funcţionale de piaţă.  

„La începutul mileniului trei, România se dezvoltă într-un mediu de 
securitate internaţional marcat de mutaţii fără precedent, caracterizat de 
apariţia unor crize cu noi ameninţări, precum şi de interacţiunea diferitelor 
sisteme de securitate naţionale şi internaţionale. Expansiunea terorismului 
internaţional şi a crimei organizate, creşterea diversităţii de manifestare şi a 
violenţei acestora, caracterul lor transfrontalier, precum şi pericolele generate 
de proliferarea armelor de distrugere în masă necesită noi moduri de abordare 
a riscurilor securităţii. Este tot mai dificil de făcut o diferenţiere între 
ameninţările din interiorul şi cele din exteriorul statelor, ceea ce impune 
reconsiderarea rolului instituţiilor naţionale şi internaţionale de securitate în 
acţiunea comună de prevenire şi combatere a acestora, în care lupta împotriva 
terorismului a devenit prioritară. În acelaşi timp, se deschid noi oportunităţi de 
cooperare, colaborare şi parteneriat.”3 

Structurile europene şi euroatlantice reprezintă simbolul şi realitatea 
acestor valori. Ca urmare, extinderea lor continuă este singura modalitate 
adecvată de a răspunde voinţei comune a ţărilor din centrul şi estul Europei de 
a reveni în spaţiul de securitate şi civilizaţie de la care se revendică. Un 
exemplu este actuala criză irakiană unde, deşi oficial războiul s-a încheiat, 
lupta de gherilă a făcut şi continuă să facă victime în rândul militarilor coaliţiei 
şi civililor, mai multe decât în timpul războiului propriu-zis. 

În ştiinţa politică se arată că o oarecare modificare a puterii este 
normală în orice moment. Cu toate acestea, rareori se întâmplă ca un întreg 
sistem global de putere să se dezintegreze într-un interval de timp scurt şi 
                                                           
3 Cf. Strategiei Militare a României – proiect - 19 mai 2003, Bucureşti-2003, pag. 3. 
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total. Ba, chiar reprezintă o şi mai mare raritate a istoriei, momentul când toate 
regulile jocului puterii se preschimbă în acelaşi timp, şi însăşi natura puterii se 
revoluţionează. Şi totuşi, exact acest lucru se întâmplă azi. Puterea, care în 
mare măsură ne defineşte ca indivizi şi ca naţiune, se redefineşte ea însăşi4. 
Acestea sunt aprecierile făcute de Alvin Toffler în lucrarea „Puterea în 
mişcare“, ultimul volum al unei trilogii cu care a atins apogeul şi recunoaşterea 
totală pe plan mondial. 

Extrapolând puterea la modul general, putem afirma că sunt 
numeroase tipuri de putere; noi ne vom opri la: puterea politică, socială, 
economică, diplomatică, religioasă, militară, ecologică. 

Din cele mai vechi timpuri, comunitatea umană a înţeles necesitatea 
unirii eforturilor şi preocupării în scopul canalizării puterii spre scopuri paşnice, 
pacifiste, astfel încât societatea, individul, să beneficieze deplin de pace, de 
creşterea nivelului de trai, de natură, şi să folosească resursele naţionale, 
umane, ştiinţifice pentru progres şi libertate. Cu toate acestea, la începutul 
mileniului al treilea, omenirea se găseşte în faţa unor noi incertitudini, 
ameninţări, riscuri, crize şi conflicte. 

Concomitent, s-au elaborat concepte privind securitatea indivizilor şi 
statelor care oferă soluţiile realiste, fiabile în dezamorsarea situaţiilor de criză 
şi de conflict în eventualitatea în care acestea ar putea să apară, căci 
situaţiile de criză sau de conflict sunt stări de abatere de la normalitatea 
desfăşurării diferitelor puteri în stat până la cea militară, în cazul apariţiei 
unei crize contemporane. 

Ca efect al situaţiei politice, economice, etnice etc., şi urmare a 
schimbărilor geopolitice şi geostrategice contemporane, puterea militară s-a 
adaptat şi continuă să-şi adapteze structurile, misiunile şi scopurile în stat sau 
în cadrul coaliţiilor. 

La sfârşitul „războiului rece“, de pildă, omenirea a constatat, surprinsă 
şi neliniştită, că se află departe de momentul instaurării păcii. Apariţia unor noi 
riscuri, crize şi conflicte a făcut ca instabilitatea să câştige teren, iar 
posibilitatea de a recurge la mijloace militare să se accentueze. 

Ameninţările globale nu s-au micşorat, ci s-au transformat, s-au 
modificat succesiv. Pericolul unui război de amploare în Europa se pare că a 
fost înlocuit cu o multitudine de factori de risc, a căror importanţă variază de la 
o regiune la alta, locul acestui pericol fiind luat de posibile conflicte locale, 
zonale, continentale, de intensitate gravă sau medie. 

Totodată, conflictele au devenit explozive, fiind declanşate de o gamă 
întreagă de crize interne cu caracter social, etnic, religios, economic, ecologic, 
diplomatic, politic, militar şi chiar rivalităţi sau războaie locale interstatale. 

                                                           
4 Cf Alvin şi Heidi Toffler , PUTEREA ÎN MIŞCARE, Editura ANTET, Bucureşti 1995, pag. 3 
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Dacă analizăm numai anii 1997 şi 1998, potrivit unui studiu al 
S.I.P.R.I., constatăm că în întreaga lume s-au desfăşurat 25 de conflicte 
armate majore. Cele mai multe au fost în Africa, unde statistic au fost 
înregistrate 8 conflicte, din care 4 sunt dispute noi care au loc în state cu 
sisteme politice slabe: Burundi, Congo, Zair şi Senegal. În Orientul Mijlociu s-
au inventariat 4 conflicte, iar în Asia – 9.5 În spaţiul fostei Iugoslavii - Serbia-
Kosovo şi în Caucaz şi în Liban războiul este o realitate, iar Orientul Apropiat şi 
cel Mijlociu rămân zone deosebit de fierbinţi. Apreciem că statistica este bună, 
însă ea nu evidenţiază aspectele legate de intensitatea, durata crizelor sau 
conflictelor şi nu prezintă întregul tragism al acestora. Căci, lumea de azi oferă 
o imagine contradictorie în care, alături de zonele prospere din punct de 
vedere economic, caracterizate prin stabilitate şi tendinţe de integrare, încap 
vaste regiuni sărace, instabile, aflate în pragul dezintegrării6. 

Interesele naţionale de securitate ale României sunt expresia directă 
a idealurilor şi a voinţei cetăţenilor ţării, indiferent de naţionalitate şi apartenenţă 
politică, religioasă sau de altă natură, exprimată politic prin mecanismele specifice 
statului de drept, întruchipând vocaţia de libertate, de creaţie şi de dezvoltare a 
poporului român, apartenenţa sa constitutivă la spaţiul civilizaţiei europene şi se 
concretizează în: garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
asigurarea prosperităţii şi siguranţei civice ale cetăţenilor României, dezvoltarea 
societăţii civile într-un cadru democratic, bazat pe supremaţia legii; asigurarea 
continuităţii existenţei statului român, unitar şi indivizibil, a suveranităţii şi 
independenţei sale, consolidarea sa ca stat de drept, democratic, sub semnul 
valorilor naţionale şi europene; integrarea deplină şi definitivă a României în 
structurile europene, euro-atlantice şi internaţionale, în primul rând N.A.T.O. şi 
Uniunea Europeană, consolidarea statului român ca factor de securitate şi 
stabilitate zonală şi europeană. 

Analiza situaţiilor de criză şi conflict din diversele zone ale 
continentului nostru evidenţiază, de asemenea, unele concluzii utile pentru 
evaluarea tipurilor şi modalităţilor probabile de manifestare a factorilor de risc 
şi insecuritate în contextul politico-strategic specific ţării noastre. 

Într-o accepţiune generală, actele, acţiunile şi manifestările ostile 
reprezintă forme de luptă mascată adoptate de către elementele antisociale, 
duşmănoase, constând în folosirea unor metode, procedee şi tehnici de luptă 
diverse, până la cele terorist-diversioniste pentru atingerea scopului propus, de 
regulă destabilizarea, intimidarea, distrugerea, asasinatul etc., desfăşurate în 
timp şi spaţiu, cu personal specializat (nespecializat), instruit, cu mijloace 
adecvate şi deosebit de eficiente din punct de vedere tehnic. 
                                                           
5 Cf. Ziarul „Cotidianul“ din 11 iunie 1998. 
6Cf. Revista Gândirea Militară Românească, nr. 4/1998, sociolog Leliana Niţă, pag. 48. 



 13

Totodată, acţiunile ostile interne7 încorporează o gamă largă de 
manifestări desfăşurate în interiorul ţării, de către elemente (forţe) antisociale, 
duşmănoase, îndreptate împotriva valorilor democratice sau a celor 
fundamentale ale statului, ori pentru revizuirea frontierelor, iar uneori pentru 
obţinerea controlului asupra unor suprafeţe limitate din teritoriul ţării. Prin 
urmare, datorită mărimii lor spaţiale şi temporale, măsurile de prevenire şi 
combatere a acţiunilor forţelor antinaţionale fac obiectul tacticii şi strategiei de 
apărare a ordinii publice, iar în cazul amplificării lor, al tacticii generale şi 
strategiei militare.8 

„În strategie sunt stabilite structura forţelor, misiunile, organizarea, 
dotarea, nivelul de instruire şi de operativitate, logistica şi infrastructura, 
concepţia de pregătire şi de angajare în acţiuni militare a Armatei României şi 
sunt precizate volumul şi modul de alocare a resurselor pentru apărarea 
colectivă şi la operaţii de răspuns la crize în cadrul NATO şi pentru îndeplinirea 
angajamentelor de cooperare şi parteneriat asumate de România pe plan 
internaţional.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 În continuare pentru „actele, acţiunile şi manifestările ostile” se va folosi sintagma de „acţiuni 
agresive interne”, care, potrivit D.E.X., le înglobează, de cele mai multe ori şi pe celelalte două 
sintagme. 
8 Cf. Gl. bg. Octavian Chiţu, Lupta unităţilor şi marilor unităţi de arme întrunite împreună cu cele 
de jandarmi şi alte forţe din sistemul naţional de apărare pentru restabilirea ordinii constituţionale 
în condiţiile unor acţiuni agresive interne, teză de doctorat, Bucureşti, A.I.S.M., pag. 6. 



 14

 



 15

Capitolul I 
 
 

CRIZELE ÎN SOCIETATEA 
CONTEMPORANĂ 

 
 
 
 
La începutul mileniului al treilea, omenirea, în general, şi Europa, în 

special, cunoaşte profunde schimbări. Unele dintre ele sunt ireversibile şi/sau 
structurale. Acestea determină un ansamblu de fenomene interdependente, cu 
manifestări profunde în diferite planuri: social, economic, politic, sau de altă 
natură. Ele sunt mai puţin legate de posibilitatea unor agresiuni tipice, având în 
vedere efectele globale, regionale şi naţionale – neexcluzându-le, însă ţin mai 
mult de manifestarea unor „convulsii“, în plan intern sau internaţional. În sfera 
situaţiilor de criză cu ameninţare directă asupra securităţii naţionale şi 
internaţionale, precum şi a apărării naţionale, se includ şi riscurile cu caracter 
general, enumerând dintre acestea numai câteva: proliferarea armelor de 
nimicire în masă, actele de terorism, traficul de droguri, întreruperea 
aprovizionării cu resurse vitale, manipularea minorităţilor, crima 
organizată etc. Tot mai des, în cadrul acestora sunt inventariate rivalităţile 
etnice şi/sau teritoriale, perpetuarea unor situaţii conflictuale sau potenţial 
conflictuale, atât din spaţiul european, cât şi de pe alte continente. 

Noul mediu internaţional confruntă nevoile de securitate ale 
comunităţii cu un set de probleme foarte complexe. Pentru a le aborda eficient 
vor fi necesare eforturi de îmbunătăţire a modului de cunoaştere la nivelul 
teoretic şi practic, astfel încât să se înţeleagă şi cunoaşte în profunzime 
dinamica conflictelor. Instrumentele de diagnoză şi prognoză de care 
dispunem în prezent lasă de dorit. În consecinţă, una din problemele de 
prioritate imperativă este punerea la punct a unei reţele de informaţii, a unor 
structuri de specialitate bine concepute pentru situaţiile specifice ţării noastre şi 
pregătirea unor analişti specializaţi în crize. O mai bună cooperare între 
serviciile secrete naţionale şi constituirea unei baze de date cu privire la crize, 
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indiferent de natura lor, apreciem că este, de asemenea, foarte importantă. 
Numeroase centre de documentare în domeniul băncilor de date oferă analize 
şi informaţii referitoare la politica naţională şi internaţională, în general. 

Unele sunt specializate în colectarea informaţiilor privind conflictele; 
câteva procesează date, dar nu există bănci de date cu informaţii la zi, 
concludente şi prelucrate pentru a servi diagnozei şi prognozei. În cele din 
urmă ar trebui făcute eforturi pentru a pregăti noi strategii, mai eficiente, de 
prevenire a crizelor şi pentru a instrui personalul, provenit de la instituţii 
guvernamentale sau non-guvernamentale, implicate în activităţi de 
management şi gestionarea crizelor, astfel ca acestea să se familiarizeze cu 
noile tehnici de gestionare a acestor situaţii. 

Dreptul internaţional trebuie adaptat la noile realităţi. Concepte cum ar 
fi: criză, în general, crize economice, sociale, politice, militare etc., conflicte, 
tensiuni, interne ar fi prea simpliste pentru a cuprinde complexitatea realităţilor 
contemporane care se manifestă tot mai mult în activitatea practică. Definiţiile 
popoarelor, naţiunilor, minorităţilor naţionale, sunt prea vagi pentru a fi 
operante astăzi, când observăm la unii analişti tendinţa de a mondializa unele 
probleme, iar tema globalizării este tot mai actuală. 

Am prezentat câteva din lungul şir al problemelor internaţionale cu 
care se confruntă omenirea, pentru a ne fi mai uşor în argumentarea pe plan 
intern a problematicii pe care o apreciem deosebit de complexă şi actuală. 

România îşi consolidează instituţiile statului de drept, în condiţiile unei 
stabilităţi politice interne şi a unei dezvoltări economice reale şi se implică 
direct în reîntregirea spaţiului central-sud european în noua arhitectură de 
securitate a continentului. În anul 2004, ţara noastră devine membră a Alianţei 
Nord-Atlantice şi continuă eforturile pentru îndeplinirea condiţiilor necesare 
accederii, în 2007, la Uniunea Europeană. „Calitatea de membru al 
organizaţiilor euroatlantice şi europene contribuie direct şi semnificativ la 
consolidarea şi asigurarea securităţii naţionale, dezvoltării economice şi 
prosperităţii României."9 

Apariţia şi proliferarea unor fenomene destabilizatoare la nivel 
mondial, regional sau statal, violenţa de grup, crima organizată, acţiuni terorist-
diversioniste susţinute de o logistică ocultă, traficul de armament, muniţii, arme 
nucleare, imigraţia ilegală, traficul de carne vie, de droguri şi substanţe toxice, 
crash-urile bancare, manifestările sindicale neautorizate (cele violente) etc., 
pot pune în pericol procesele de consolidare a democraţiei, de dezvoltare a 
statelor, înseşi valorile supreme ale statelor şi omenirii, în general. 
                                                           
9 Cf. Sinteză - Ştiri şi comentarii transmise de mass-media internaţionale, la 7 decembrie 2000, 
pag. 5. 
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1.1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CRIZĂ-CONFLICT 
 
Pentru început vom analiza conceptele de criză, conflict, care se 

referă la domeniul politico-militar, a cărei manifestare poate afecta grav pacea, 
valorile dreptului internaţional umanitar, securitatea regională şi mondială, 
relaţiile diplomatice, militare, economice, cooperarea internaţională la nivel 
regional, continental sau mondial. În mod obiectiv, în demersul ei spre progres 
şi civilizaţie, omenirea este confruntată cu multiple probleme, din ce în ce mai 
complexe, a căror soluţionare reclamă participarea tuturor statelor; aderarea, 
abordările şi punctele lor de vedere cu privire la aceste probleme sunt diferite, 
uneori diametral opuse. În general, intensificarea interacţiunilor dintre state 
conduce în mod inevitabil la sporirea diferendelor internaţionale. Acolo unde 
relaţiile sunt mai intense şi mai complexe, posibilitatea ivirii diferendelor este 
mai mare.10 

Observăm că acest fenomen apare deosebit de des, cu o frecvenţă 
ritmică, în realităţile naţiunii, în viaţa internaţională şi îşi are, nu de puţine ori, 
originile în istorie, dar poate apărea şi ca urmare a evoluţiei sinuoase a 
societăţii şi vieţii internaţionale, la un moment dat. Contradicţiile sunt 
caracteristice progresului, dezvoltării sistemelor, în general, şi apariţia lor nu 
constituie un fenomen negativ în sine. Nesoluţionarea lor la timp şi în condiţii 
concrete cerute de sistemul macro social sau micro social, precum şi încercări 
de nerezolvare sau rezolvarea pe căi care generează alte diferende mai mari, 
determină, în majoritatea cazurilor, recurgerea la forţă. 

Comunitatea umană, instituţiile internaţionale, organismele şi 
organizaţiile, statele şi guvernele, au înţeles necesitatea coordonării şi unirii 
eforturilor în scopul găsirii, în funcţie de situaţia concretă, a modalităţilor, 
împrejurărilor, căilor, prevederilor şi metodelor, precum şi a instituţiilor, forţelor, 
mijloacelor şi resurselor cele mai eficiente pentru gestionarea crizelor 
contemporane. 

Cauzele obiective sau subiective care generează situaţiile de criză, 
dacă nu sunt cunoscute, proliferează şi agravează conflictul care nu se poate 
rezolva de la sine. 

În contextul strategic actual, naţiunile nu mai sunt preocupate de 
pericolul unei agresiuni de amploare, ci mai degrabă de tensiunile şi 
antagonismele generate de conflicte şi dispute etnice, de terorism şi crima 
organizată, de proliferarea armelor, migrarea neautorizată şi de disputele 
economice. 

Definirea, într-o manieră edificatoare, a noţiunilor (criză; criză 
contemporană; criză politico-militară; criză economico-socială; 
                                                           
10 Traian Chebeleu, Reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale, Editura Politică, 
Bucureşti, 1984, pag. 6. 



 18

gestionarea crizelor; prevederea acestora; putere politică, economică, 
militară, diplomatică, religioasă etc.) ne permite să distingem, în acelaşi 
timp, conţinutul acestora, care include problematica la nivel gnoseologic, 
cât şi conducerea politico-militară, economico-socială la nivelul 
pragmatic, măsurile ce pot fi întreprinse preventiv pentru a contracara 
din timp elementele care favorizează apariţia crizelor (gestionarea 
acestora), un management eficient. În altă ordine de idei, la nivel 
microsocial sau la nivelul individului, ne propunem să definim conflictul 
interpersonal de la formele lui primare: ceartă, tulburare, dezacord, 
opoziţie acută, bătaie între indivizi, bătălie în accepţiunea militară, luptă, 
război etc. La nivel analitic, putem distinge mai multe tipuri de conflicte: 
psihic, inteligent, social, naţional, internaţional. În domeniul ştiinţific, 
distingem conflictul cognitiv, gnoseologic şi conflictul perceptiv şi lista 
ar putea continua. 

Literatura de specialitate a prezentat în mod clar, incontestabil şi 
obiectiv caracterul inerent, inevitabil al crizelor, conflictelor, situaţiilor 
tensionate şi dezacordurilor. „Orice asociere a două sau mai multe persoane 
produce „conflicte şi dezacorduri” (Cloke şi Goldsmith, 2000, pag. 15). 
„Dezacordul conflictul este inevitabil între oameni. Atunci când două sau mai 
multe entităţi sociale vin în contact, relaţiile lor pot deveni incompatibile sau 
inconsistente” (Rahim şi Blum, 1994, pag. 7). 

Conflictul este engramat genetic în fiecare dintre noi. Putem vorbi 
despre existenţa unor factori care ne predispun la abordări conflictuale ale 
relaţiilor cu ceilalţi semeni. Billikopf identifică patru asemenea inamici 
(duşmani) adânc înrădăcinaţi în fiinţa umană: nevoia naturală a fiecăruia 
dintre noi de a ne explica în primul rând propriul punct de vedere, pornind 
de la premisa bizară (de altfel, cât se poate de eronată) că semenii ne vor 
înţelege perspectivele, ba chiar le vor însuşi şi vor ajunge la aceleaşi concluzii 
pe care noi deja le-am enunţat; absenţa dispoziţiei de a asculta. A asculta 
înseamnă mai mult decât a asista tăcut. A asculta presupune un efort real de a 
înţelege perspectiva celorlalte persoane; teama de a pierde lucruri puternic 
valorizate, mai precis teama de a fi împiedicaţi în atingerea scopurilor fixate, 
în urmarea propriului destin, uneori chiar teama de adevăr. 

Presupoziţia că unul dintre participanţi va pierde, dacă şi în 
aceeaşi măsură în care celălalt câştigă 11. 

Termenul „conflict” provine de la verbul latinesc confligo, ĕre – „a se 
lupta", „a se bate între ei", cu participiul substantivat de conflictus, având 
sensurile de ciocnire, şoc, dar şi de ceartă, luptă împotriva cuiva. Multe 
                                                           
11Cf. Billikopf, Gregory Encina. Helping others resolve differences. Empowering stakeholders, 
The Regents of the University of California, Agricultural Extension, Stanislaus County, 2004. 
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dicţionare definesc conflictul prin termeni similari violenţei, ca disensiune, 
fricţiune, dispută, ceartă, scandal, luptă, război. 

Într-adevăr, iată cum privesc conflictul două dicţionare generale, de 
referinţă – Dicţionarul enciclopedic românesc şi Webster' s-ul american: 
menţinându-se la o definire foarte generală a termenului „conflict", apropiată 
de etimon şi de accepţiunea curentă, dicţionarele în limba română 
menţionează sensurile de: „neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord, 
antagonism, ceartă, discuţie (violenţă)” (Mic dicţionar enciclopedic, 1999, s.v.: 
Dicţionar enciclopedic ilustrat, 1999, s.v.). Mai analitic, dicţionarul Webster' s 
adânceşte definiţia a ceea ce la modul general numeşte „un dezacord sau o 
coliziune acută între interese, idei etc., care se referă mai degrabă la proces 
decât la rezultat” şi pentru care se mai folosesc ca sinonime orice alte cuvinte 
generale care desemnează bătaia (fizică), lupta (de exemplu, lupta pentru 
existenţă), cearta (în plan verbal) sau competiţia (lupta pentru supremaţie într-
o anumită chestiune). Dicţionarul Webster's surprinde mai multe faţete ale 
conflictului în accepţiunea lui actuală: 1. Bătaie sau luptă, îndeosebi de durată; 
război; 2. Dezacord sau opoziţie acută de idei, interese etc.; ceartă 
zgomotoasă; 3. Tulburare emoţională rezultând din ciocnirea impulsurilor 
opuse sau din incapacitatea de a concilia impulsurile contrarii într-o manieră 
realistă sau morală; 4. Rareori, spune acesta, termenul se mai foloseşte şi cu 
trimitere la coliziunea unor corpuri în mişcare12. Chiar şi un dicţionar de 
psihologie, deşi mai vechi, observă la conflict tot latura violentă şi numai pe 
aceasta, chiar dacă este vorba de conflict intern: „Ciocnire şi luptă între motive, 
tendinţe, interese, atitudini opuse şi forţe relativ egale şi greu de conciliat sau 
ireconciliabile” (Popescu-Neveanu, 1978, pag. 133). Enciclopedia Encarta 
(2003, s.v.) defineşte conflictul mai discriminativ, prin raportare la patru arii de 
referinţă: conflictul militar, respectiv războiul – o luptă în special deschisă între 
forţe inamice ; conflictul ca „diferenţă” – dezacord între idei, principii sau 
oameni (conflict pe care îl identificăm ca fiind conflictul interpersonal); conflictul 
psihologic, văzut ca luptă mintală – stare psihologică produsă de opoziţia 
adeseori inconştientă dintre dorinţe, nevoi, impulsuri sau tendinţe simultane, 
dar incompatibile; şi conflictul literar, între personaje sau forţe opuse. 

Înţelegerea mai recentă şi din perspectivă psihologică a conflictului 
este mai ponderată şi analitică, identificând şi alte conflicte specifice în afară 
de cele clasice (extern/social şi intern/psihic). Dicţionarul de psihologie al lui R. 
Doron şi Françoise Parot (1999) distinge între conflictul psihic, conflictul social, 
dar şi conflictul cognitiv şi conflictul perceptiv. 
                                                           
12Cf. Curalnik, 1986, s.v., şi ediţia electronică a Webster' s New World College Dicţionary on 
CD, 2003, s.v. 
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În întreaga sa istorie şi evoluţie, societatea umană a fost şi este 
marcată, la o scară temporală sau spaţială mai mare (războaie) sau mai 
mică (conflicte locale), de anumite tensiuni, contradicţii, conflicte, 
acumulări de divergenţe dereglatoare, care au implicat o parte sau toate 
domeniile vieţii economico-sociale. 

Având în vedere conţinutul „global” al problematicii vom încerca să 
definim, pentru început, conceptele de „criză” şi „gestionarea crizelor". În 
prezent, nu există definiţii unanim acceptate pe plan internaţional asupra 
conceptului de criză. Într-o accepţiune foarte largă, prin „criză” poate fi 
înţeleasă o situaţie naţională sau internaţională în contextul căreia se 
creează o ameninţare la adresa valorilor, intereselor sau obiectivelor 
prioritare ale părţilor implicate, prin urmare o stare de anormalitate. 

În prezent se folosesc termeni diferiţi şi, uneori, se trece foarte uşor 
pentru a cataloga diferite situaţii anormale ca fiind crize. Astfel, în presă sau la 
televiziuni se anunţă crize de diferite genuri, crize mai mult sau mai puţin reale: 
criza grâului, a zahărului, a pâinii, a produselor petroliere, criza gazelor 
naturale, criza guvernului, criza de partid, criza financiară, criza bursei X, Y, Z 
etc. sau criza morală despre care Papa Ioan Paul al II - lea afirma că este 
specifică Europei contemporane. 

România are experienţă în domeniul teoriei crizelor, fiind implicată în 
acţiuni de gestionare a acestora încă de la începutul secolului al XX –lea. În 
contextul nou creat în Europa şi în lume, ca urmare a încetării războiului rece, 
dezintegrării Tratatului de la Varşovia, prăbuşirii sistemului comunist şi 
edificării noilor democraţii în Europa Centrală şi de Est, problematica teoretică, 
dar şi practică a gestionării crizelor, a devenit o preocupare majoră în studierea 
crizelor şi la români. Participarea României, ca membru N.A.T.O., calitatea 
acesteia de partener asociat al U.E., implicarea activă a ţării noastre în 
eforturile comunităţii internaţionale pentru prevederea şi soluţionarea crizelor şi 
conflictelor din Bosnia – Herţegovina, Afganistan şi Irak, au impus o regândire 
a teoriei, formelor şi procedeelor de gestionare a crizelor şi au impulsionat 
demersurile în direcţia realizării unui sistem naţional viabil şi coerent.13 

Convenţional, putem numi aceste acumulări de antagonisme „crize” 
sau „situaţii de criză” pe diferite domenii ale vieţii sociale la nivel macro sau 
micro social, ca fiind situaţii deosebite. 

 
În această lucrare vom uza de termenul „crize contemporane”, pe 

care îl definim ca fiind totalitatea crizelor interne sau internaţionale care 
pot apărea în domeniile: diplomatic, politic, militar, religios, social, 
cultural, ecologic etc., într-o zonă, ţară sau regiune. 
                                                           
13 Cf. A.I.S.M. – Documentar privind sistemul naţional de gestionare a crizelor în România, 
Bucureşti 1999, pag. 2. 
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În continuare, ne propunem să facem unele delimitări conceptuale şi 
acţionale, definind sintagme şi concepte, cum sunt: crize, conflict, „elemente 
antisociale”; „elemente agresive”; „acţiuni (acte) de agresivitate”; „acţiuni 
agresive violente”; „ordine”; „ordine socială”; „ordine publică”; „tulburarea 
ordinii publice”; „restabilirea ordinii publice”; „combaterea manifestărilor 
violente, interne, externe, combinate” etc.. 

În dicţionarele româneşti şi în lexicon, conceptul de „Criză, crize , 
înseamnă manifestarea unor dificultăţi (economice, politice, sociale etc.); 
perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se 
manifestă în societate.* Lipsă acută (de mărfuri, de timp, de forţă de 
muncă). În D.E.X., noţiunea de criză este definită ca o „manifestare ascuţită 
a unor neconcordanţe sau contradicţii (economice, politice, sociale etc.); 
perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări (adesea decisive) în care 
se manifestă acut neconcordanţa sau contradicţiile”.14 

Atunci când dezacordul existent între două sau mai multe entităţi 
sociale se dovedeşte a fi prea puternic, urmarea acestui fapt poate fi 
înfruntarea. Aceasta creează un simţ al distanţei psihologice între oameni, 
sentimente de neplăcere, antagonism, competiţie, alienare, desconsiderare15 . 

În mod paradoxal, diferenţele individuale, care îl fac pe fiecare dintre 
noi unic, irepetabil şi atractiv/interesant în plan social, conţin germenele unor 
potenţiale dezacorduri şi conflicte cu semenii noştri. Diversitatea legată de 
rasă, vârstă, educaţie, valori, credinţe, opinii şi alte calităţi individuale divizează 
la infinit mediul nostru social, îmbogăţindu-l, conferindu-i culoare şi substanţă, 
dar amorsând în acelaşi timp relaţiile de tip conflictual. 

„Alegerea (între mai multe alternative disponibile - n.n.) şi conflictul 
sunt coexistente” (Coombs şi Avrunin, 1988, pag. 7). Dezacordul/conflictul este 
un fenomen ubicuitar şi această ubicuitate e însoţită de o varietate, practic 
nelimitată. 

„Acolo unde există mai multe alegeri posibile, există un potenţial 
pentru neînţelegere. Asemenea diferenţe, când sunt gestionate corect, pot 
conduce la ... mai multe soluţii creative şi interacţiune. Pe de altă parte însă, 
este dificil a converti diferenţele în oportunităţi"16. 
                                                           
14 D.E.X., ediţia, 1975, pag. 211. 
15 Cf. Billikopf, Gregory Encina. Helping others resolve differences. Empowering 
stakeholders, The Regents of the University of California, Agricultural Extension, Stanislaus 
County, 2004, pag. 6. 
16 Cf. Billikopf, Gregory Encina. Helping others resolve differences. Empowering 
stakeholders, The Regents of the University of California, Agricultural Extension, Stanislaus 
County, 2004, pag. 5-6. 
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De vreme ce dezacordul/conflictul este inevitabil în grupuri şi 
organizaţii datorită complexităţii şi interdependenţei vieţii sociale şi 
organizaţionale, teoreticienii au avut, de-a lungul timpului, perspective diferite 
asupra modului în care el poate fi benefic sau detrimental grupurilor şi 
organizaţiilor. Primii teoreticieni ai conflictului susţineau că acest fenomen este, 
prin excelenţă, detrimental funcţionării sociale, concentrându-şi atenţia asupra 
cauzelor şi rezolvării conflictelor. Mai recent, cercetătorii sugerează că, 
dimpotrivă, conflictul este un fenomen benefic în anumite circumstanţe (Jehn, 
1995, pag.16). 

Conflictul este o parte firească a procesului de comunicare şi nu 
presupune în mod obligatoriu aspecte negative. Printre efectele sale 
pozitive, se numără şi următoarele (Băban, 2001): creşte motivaţia pentru 
schimbare; ajută la identificarea problemelor şi a soluţiilor; creşte 
coeziunea grupului după soluţionarea comună a conflictului; creşte 
capacitatea de adaptare la realitate; oferă posibilitatea cunoaşterii şi 
dezvoltării unor deprinderi; dezvoltă creativitatea. 

Conflictul face parte din existenţa noastră, într-o măsură mai mare 
decât ne place să acceptăm. „Conflictul este o parte inevitabilă a mediului...” 
(Pape, 1999, pag. 31). Mediul social, atât de eterogen, diferenţiat şi 
imprevizibil, dar de care fiinţa umană are atâta nevoie în edificarea sa 
individuală şi socială, se dovedeşte a fi principala sursă de tensiuni şi conflicte, 
întrucât vine să-i nege propriile valori, aspiraţii şi idealuri, obligând-o să lupte 
permanent pentru satisfacerea, apărarea şi promovarea acestora. 

Dacă ne referim la dezacorduri şi conflicte, vestea proastă este că ele 
nu pot dispărea sub nici o formă din existenţa noastră. În schimb, „vestea bună 
... este că acestea reprezintă instrumente simple şi efective de a genera soluţii 
pozitive şi relaţii interpersonale puternice, autentice"17. 

„Conflictul poate fi un stimulator al vieţii şi un energizator al mediului 
social. Propriu-zis, îl putem face să lucreze pentru noi” (Evans, 1992, pag. 12). 

Unele situaţii tensionate sau conflicte contra-productive, practic apar 
în toate organizaţiile. Managerii trebuie să ia în considerare cât de multe 
resurse (timp, efort, bani) pot investi în asemenea conflicte şi cum anume le-ar 
putea gestiona. Dacă nu există încă un sistem formal de rezolvare a 
conflictelor şi tensiunilor, managerii nu pot ignora faptul că acestea afectează 
funcţionarea economică, socială a organizaţiilor (Blackard, 2001, pag. 24). 

Referindu-se la gestionarea conflictelor, Richards vorbeşte despre 
conflictul inteligent. Este vorba despre acel conflict care solicită o implicare 
                                                           
17 Cf. Billikopf, Gregory Encina. Helping others resolve differences. Empowering 
stakeholders, The Regents of the University of California, Agricultural Extension, Stanislaus 
County, 2004, pag. 8. 
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cognitivă şi emoţională de înalt nivel a participanţilor. În ceea ce priveşte 
partea cognitivă, putem proiecta o serie de tehnici raţionale de rezolvare a 
problemelor, analize, activităţi de tip brainstorming. În aceste condiţii, putem 
presupune că participanţii se află în poziţia de a utiliza cu succes asemenea 
tehnici, ceea ce înseamnă că ei se află pe drumul cel bun, conflictul fiind deja 
pe jumătate rezolvat. Dacă ne referim la domeniul emoţional, acesta este, din 
păcate, mult mai dificil de explorat. Nu se poate ajunge la o rezolvare eficientă 
a conflictelor, fără abilitatea de angajare într-o autentică experienţă emoţională 
cu ceilalţi, ceea ce presupune o suspendare temporară a nevoilor, credinţelor, 
opiniilor participanţilor, pentru a se îndrepta spre zonele de confort 
interpersonal reciproc împărtăşite cu ceilalţi (Richards, 2004, pag. 16). 

În plan concret, finalitatea acestui demers complex şi de durată o 
constituie creşterea încrederii reciproce între participanţi. Într-o accepţiune de 
maximă generalitate, încrederea interpersonală reprezintă un concept 
multidimensional, cuprinzând, în ordinea importanţei, următoarele dimensiuni: 
integritatea – tradusă prin onestitate, cinstea; competenţa tehnică şi 
interpersonală; loialitatea – prezenţa unor bune intenţii referitoare la ceilalţi; 
consistenţa – coerenţă, predictibilitate, judecată sănătoasă; deschiderea – 
accesibilitatea mentală şi capacitatea de a împărtăşi informaţiile disponibile18. 

Cultivarea şi stimularea încrederii între participanţi direcţionează 
eforturile acestora spre conduitele sociale reciproc suportabile, de cooperare şi 
ajutorare, scăzând astfel probabilitatea apariţiei unor dezacorduri şi conflicte 
sau menţinându-le la un nivel tolerabil, non-destructiv. 

În sensul cel mai larg, se poate spune că element duşmănos, 
antisocial sau agresiv, în statul de drept, devine acel individ (indivizi sau 
grupuri mici) care prin acţiunea sau inacţiunea lui aduce atingere stabilităţii 
statului, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din România, 
persoanelor cu statut diplomatic, străinilor aflaţi pe teritoriul românesc, 
agenţiilor sau ambasadelor altor state existente în România. 

Prin element antisocial se înţelege acel individ (grupuri mici) care 
prin fapta sau faptele sale, aduce atingere drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, statului şi altor persoane sau instituţii. În 
principiu, lupta împotriva acestor elemente o duce poliţia, prin metodele şi 
procedeele sale specifice. În această situaţie grupurile nu sunt organizate, şi 
de regulă, se compun ad-hoc din două trei persoane. Aceste elemente se 
organizează în grup în mod întâmplător, comit acte sau acţiuni cu caracter 
antisocial fără a fi conduse pe principiul crimei organizate. 
                                                           
18 Cf. Baba, Marietta L, Dangerous liaisons: Trust, distrust, and information technology in 
American work organizations, Human Organization, Fall, 1999, pag. 41. 
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Elementele agresive, existente în statul de drept, urmăresc să 
destabilizeze ordinea socială, să aducă atingere intereselor fundamentale ale 
ţării. În această categorie pot fi incluse acele elemente care, prin faptele lor, 
aduc atingere ordinii de drept.  

Prin sintagma „acţiuni agresive” sau „acte de agresivitate” se 
înţeleg în sensul cel mai larg, acele manifestări potrivnice ne armate ale unui 
stat (grup de state), comise direct sau indirect împotriva altui stat, care au 
drept scop să-l determine a ceda exigenţelor statului (statelor) ce le execută 
sau creează condiţii favorabile înfrângerii lui fără intervenţia armată19. 
Totodată, acţiunea agresivă este o formă de luptă mascată, adoptată de 
elemente duşmănoase, interne sau externe, constând în folosirea unor 
procedee şi tehnici terorist diversioniste pentru atingerea scopului propus, de 
regulă, destabilizarea, intimidarea, distrugerea, asasinatul etc., desfăşurată cu 
personal specializat (nespecializat), instruit, cu mijloace adecvate şi deosebite 
din punct de vedere tehnic, în timp şi spaţiu20. 

Acţiunea agresivă violentă este forma de luptă făţişă adoptată de 
elementele interne, constând în folosirea violenţei fizice şi armate pentru 
atingerea scopului propus (lichidarea, asasinarea, distrugerea, incendierea, 
punerea în stare de nefuncţionare etc.), desfăşurată cu personal specializat, 
armat sau ne armat, în timp scurt, limitat într-un raion sau zonă. În literatura de 
specialitate, actele de violenţă exercitate asupra unei populaţii fără apărare 
sunt caracterizate drept acte de barbarie. În ele se includ: masacrele, 
pogromurile, cruzimile colective asupra femeilor, copiilor, bătrânilor, 
persoanelor fără apărare şi tratamentul semenilor într-un fel care le încalcă 
demnitatea. Acţiunea agresivă violentă poate fi internă sau combinată cu 
acţiunea agresivă a altor forţe şi constă în forma de luptă adoptată de 
elementele duşmănoase interne, în scopul destabilizării ordinii de drept. Pe 
timpul crizelor, aceste acţiuni sunt des întâlnite, iar pe timp de război cresc în 
intensitate până la cele mai înalte cote. Un exemplu îl constituie situaţiile din 
spaţiul ex-iugoslav din anii 1993 – 2000 sau cele din unele republici ex-
sovietice, luptele de gherilă desfăşurate în Irak şi în prezent.  

În continuare vom prezenta, pe scurt, câteva probleme despre 
agresivitate şi violenţă. 

Agresivitatea, definită din latinescul „agresio” – atac, reprezintă un 
comportament verbal sau acţional, prin excelenţă ofensiv, orientat spre 
umilirea, minimalizarea sau chiar suprimarea fizică a celorlalţi. În efortul său de 
a-şi făuri un destin, omul se simte ameninţat din toate părţile: societate, mediu 
ambiant, colectivitate, individul necunoscut de pe stradă etc. Violenţa se 
multiplică, pătrunde în casă, se împleteşte cu momentele de linişte ale familiei. 
                                                           
19 Cf. General maior Ion Bunoaica, Academia de Înalte Studii Militare, 1993, pag. 28-29. 
20 Cf. Lexicon militar, Editura Militară, 1980, pag. 19. 
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Mijloacele de informare în masă sunt însetate de senzaţionalul 
agresiv (a se vedea unele emisiuni de ştiri externe). Societatea produce şi 
cultivă frica, angoasa, spaima care sunt forme ale agresiunii psiho-afective. 
Individul ameninţat, pe baza mecanismelor de apărare, răspunde tot cu 
agresivitate pentru că în structura fiinţei sale există o agresivitate latentă, ce a 
fost remodelată de cultura, morala şi civilizaţia mileniilor clădite şi trăite de 
umanitate. Această ameninţare este conştientizată de individ ca o agresiune 
bazată pe violenţa simbolică şi fizică. Cum societatea nu are resurse 
nelimitate, membrii săi, care doresc fericire şi satisfacţie, ajung să se lupte 
între ei21. 

De multe ori, această luptă depăşeşte normalul, sfera normalităţii, 
lupta este crudă, violentă, agresivă, iar ordinea publică este grav tulburată (ex. 
Tg. Mureş, martie 1991, Los Angeles,1992, Argentina, 2003, Turcia 2004, 
2005, Irak 2005, 2006, Brazilia, Franţa cu suburbiile Parisului la sfârşitul anului 
2005 etc.). 

Există o dimensiune naturală a agresivităţii, legată de supravieţuire şi 
conservare dar omul, prin capacităţile sale volitive, poate să strunească propria 
agresivitate. Apoi, există anumite dimensiuni ale agresivităţii, benefice pentru 
om: dorinţa de a o lua de la capăt, mândria, promovarea propriilor puncte de 
vedere, în ciuda unor opoziţii etc., sunt exemple de acte agresive. 

Agresivitatea simbolică: înjurătura, ridicarea tonului, ameninţarea, 
iritarea etc. sunt acte ce stau la marginea normalului. Există şi acte agresive 
sancţionate penal. Orice infracţiune este o agresivitate, prin consecinţele ei. 
Cum pot oamenii să se rezume la agresivitatea pozitivă, benefică, ignorând 
sau evitând agresivitatea negativă? 

Agresivitatea este un comportament distructiv şi violent orientat spre 
persoane, obiecte sau spre sine. Această a treia direcţie implică suicidul, auto 
agresiunea, negarea activă şi produce daune sau doar transformări. 

Există şi o agresivitate calmă, neviolentă, dar întotdeauna agresivitatea 
semnifică atac, ofensivă, ostilitate, punere în primejdie sau chiar distrugere a 
obiectului ei. Pentru explicarea originii comportamentelor agresive s-au propus 
mai multe ipoteze: biologice, etologice, psihologice, sociologice. 

Pentru a face o sinteză a tuturor concepţiilor menţionate trebuie să fim 
de acord cu ceea ce spune Friederich Hocker: la originea agresivităţii se 
întâlnesc jocul reciproc al factorilor ereditari, influenţele psihologice şi culturale, 
structura sistemului nervos central, mecanismele hormonale şi modelele 
sociale. 
                                                           
21 General bg. Anghel Andreescu, Psihopedagogie militară, Editura şi Tipografia Timpolis, 
Timişoara, 1999, pag. 57. 
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Agresivitatea, avându-şi originea în mecanismul de excitabilitate a 
sistemului nervos central -SNC  (Păunescu, 1994), este o însuşire a fiinţelor 
vii. În acest sens, ea se circumscrie în relaţiile socio-afective interpersonale de 
la atitudinea de pasivitate şi indiferenţă, refuz de autoritate, ironie, tachinare, 
până la atitudinea de ameninţare şi acte de violenţă propriu-zise. 

Violenţa – de la latinescul vis – desemnând forţa, deci utilizarea forţei 
pentru a manifesta superioritatea. Date fiind multiplele sale conotaţii în limbajul 
cotidian sau ştiinţific, violenţa dobândeşte semnificaţii particulare. 

Din punct de vedere juridic, violenţa desemnează folosirea forţei fizice 
şi a autorităţii personale pentru a produce un prejudiciu sau o vătămare 
integrităţii unor persoane (omucideri, lovituri, răniri voluntare, violuri). 

Violenţa reprezintă o „supapă” pentru grupurile defavorizate (atunci 
când promovarea intereselor nu se face pe căi legale) sau marginalizate, ca o 
reacţie de compensare faţă de situaţia stigmatizată, deviantă în care se află. 
Exemplul recent al tulburărilor sociale de mare anvergură ale imigranţilor din 
suburbiile şi periferia Parisului, Lyonului de la sfârşitul anului 2005, care s-au 
soldat cu incendieri masive de autovehicule, circa 7.000–8.000, clădiri, bunuri, 
pierderi de vieţi omeneşti, rănirea şi spitalizarea persoanelor din rândul 
imigranţilor, civililor şi poliţiei. Autorităţile franceze au introdus restricţii de 
circulaţie pe timp de noapte şi măsuri specifice stării de asediu şi urgenţă. 
Acest gen de măsuri nu au mai fost luate din anii '57 când fostele colonii 
franceze îşi revendicau libertatea. 

Absenţa accesului la mijloace recunoscute social pentru realizarea 
scopurilor constituie motivul pentru care aceşti indivizi recurg la mijloace ilicite, 
ilegitime, adeseori violente, prin intermediul cărora pot dobândi acces la 
„oportunităţile sociale". 

În acest caz, violenţa este o consecinţă a marginalizării, a proceselor 
de dezorganizare socială, a anomiei şi neintegrării sociale. 

Jean Claude Chesnais stabileşte trei zone ale violenţei: fizică, 
economică şi morală. 

Apreciem că toate aceste forme de violenţă se manifestă diferit pe 
timpul crizelor contemporane. Important este să luăm măsurile de prevedere şi 
prevenire necesare, iar managementul să se realizeze de către forţele 
implicate în gestionarea crizei respective. 

Tipologia violenţei, într-o sinteză, poate fi acceptată ca fiind:  
a) violenţa privată, care la rândul său poate fi:  

– violenţa criminală: mortală (omorârea, asasinarea, otrăvirea, 
execuţii capitale); corporală (lovituri şi răniri voluntare); 
sexuală (violul). Violenţa non criminală: suicidul şi tentativa de 
suicid; accidentele (rutiere, de muncă).  

b) violenţa colectivă: violenţa cetăţenilor contra puterii, terorismul, 
revoluţiile şi grevele, violenţa puterii contra cetăţenilor, terorismul de stat, 
violenţa industrială.  

c) violenţa paroxistică – războiul. 
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1.2. N.A.T.O. ÎN REZOLVAREA POSIBILELOR VIOLENŢE 
PE TIMPUL CRIZELOR 

 
„În aceste noi circumstanţe, posibilităţile de a rezolva rapid 

crizele sunt mai mari decât înainte. Succesul politicii Alianţei are nevoie 
de un demers coerent şi hotărât al autorităţilor publice ale Alianţei, 
acestea decizând asupra alegerii şi coordonării măsurilor adecvate de 
gestionare a crizelor, selecţionându-le dintr-un vast evantai de prevederi 
politice şi de altă natură, inclusiv din domeniul militar”.22 

Noi apreciem că gestionarea crizei poate fi înţeleasă ca un proces 
care implică organizare, planuri şi măsuri menite să aducă sub control 
situaţia, să oprească evoluţia negativă a acesteia şi să proiecteze o 
soluţie acceptabilă, căci principalul scop al ştiinţelor politice îl reprezintă 
găsirea căilor de menţinere a societăţii într-o stare de normalitate. 

Prin urmare, pentru a aprofunda şi a ajunge la o definiţie utilizabilă a 
noţiunii de „criză” trebuie să se aibă în vedere mai întâi o bună înţelegere a 
contextului în care se poate produce o criză. 

O criză în contextul relaţiilor internaţionale este un fenomen care nu 
se poate produce decât în cadrul unui diferend şi/sau a unui conflict între 
două sau mai multe părţi, care vor fi cel mai adesea state, dar care pot, în 
mod evident (ex. Serbia-Kosovo, Irak, 1992, 2003 etc.), să fie grupări, 
popoare sau chiar organisme internaţionale (NATO, ONU, UE etc.). 

Este bine cunoscut faptul că, în cadrul relaţiilor internaţionale, se 
pleacă de la ideea că diferitele părţi vor întotdeauna să atingă nivelul maxim 
posibil al bunăstării. Părţile (state, organisme etc.) vor încerca mereu să 
definească şi să aplice în practică o strategie pe plan intern şi extern, pentru a 
crea sau a menţine, prin folosirea mijloacelor de putere de care dispun, 
condiţiile pentru a-şi apăra interesele şi să-şi realizeze securitatea. 

Părţile pot, cu toate aceste modalităţi normale, să ajungă la o situaţie 
în care strategia lor să nu fie compatibilă. În acest caz, vorbim de: „un 
diferend, deci o situaţie în care apărarea intereselor unei părţi pune 
obstacole celorlalte părţi”.23 

Realităţile epocii contemporane ne fac să constatăm că diferendele în 
relaţiile internaţionale sunt normale, inevitabile şi frecvente. Chiar între state 
strâns aliate şi prietene există multe puncte de conflict care, de regulă, duc la 
                                                           
22 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, „Manualul N.A.T.O.”, parteneriat şi cooperare, 
Oficiul de informaţii şi presă al NATO Bruxelles, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, pag. 241. 
art. 33. 
23 Werner Beauwens, Arta prevenirii conflictelor, Editura Antet Luc Ecychler, Bucureşti, 
1996, pag. 10. 
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un compromis. Acest compromis va consta cel mai adesea în adaptarea de 
către cele două părţi a strategiei fiecăruia pentru ca acestea să poată fi 
realizate în mod simultan, sau în propunerea de către una din părţile implicate 
a unei reglementări de compensaţie. 

Dacă, totuşi, părţile nu reuşesc să ajungă la un compromis, ele se vor 
simţi adeseori tentate să-şi folosească mijloacele de putere, nu numai pentru 
a-şi realiza obiectivele iniţiale, dar şi pentru a le realiza în detrimentul 
oponentului. În alţi termeni putem, deci, vorbi de un conflict. 

În opinia unor specialişti militari, un conflict este: „un diferend în care 
cel puţin una din cele două părţi apelează la mijloacele de putere pentru 
a-şi apăra interesele în mod coercitiv. Dacă una din cele două părţi îşi 
foloseşte mijloacele militare de putere, fie pentru a le angaja, fie pentru a-
l ameninţa pe oponent, vorbim de un conflict armat”.24 

Se poate accepta şi definiţia noţiunii de criză ca fiind o „apariţie 
bruscă şi neprevăzută a unui eveniment important”,25 determinată de 
iniţiativa uneia dintre cele două părţi care obligă cealaltă parte la repunerea în 
discuţie a propriei strategii, dacă ea vrea să-şi apere interesele. 

În deceniile VI-IX ale secolului al XX-lea, criza era apreciată ca fiind 
spaţiul foarte îngust dintre pace şi război. Astăzi se porneşte de la faptul 
că, datorită multitudinii cauzelor crizelor şi a formelor de apariţie a celor mai 
recente crize, forurile politice, organismele internaţionale şi naţionale au mai 
mult timp la dispoziţie pentru a le recunoaşte şi combate. 

În condiţiile actuale, multe ţări se confruntă cu posibile probleme 
privind securitatea proprie, probleme cu mai multe faţete şi dimensiuni. 
Există nesiguranţa în privinţa locului şi a modului în care pot apărea crize 
şi pericole militare, mai mult ca urmare a instabilităţii decât a unor 
agresiuni planificate. Astfel, mai întâi apar tensiuni sociale, atunci când 
interesele sociale, etnice, economice, politice, religioase şi diplomatice 
diferă între state, şi în cadrul lor se lovesc de structuri, care nu sunt 
indicate pentru a conduce la o aplanare generală acceptată de părţi. 

În cazul unui raport de tensiuni care se ascut mereu, apar tot mai 
multe dereglări în desfăşurarea procesului în câmpul de interacţiune social al 
intersectării şi coliziunii de interese. Când prin aceasta se produc în mod 
repetat evenimente care depăşesc capacitatea de reglare sistemică internă, îşi 
face apariţia situaţia de criză. 
                                                           
24 Ibidem, pag.11 şi colonel Mircea Mândru, Managementul crizelor politico-militare, Editura 
A.I.S.M., Bucureşti, 1999, pag. 8. 
25 Colonel Chelaru Mircea – Paradigmele crizelor, Biblioteca A.I.S.M., Bucureşti, 1995, pag. 6. 
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Prin situaţie de criză înţelegem şi „înrăutăţirea unei situaţii politice 
(naţionale/internaţionale), care nu mai poate fi reglementată din punctul de 
vedere al sistemului intern şi de aceea necesită un spectru larg de 
intervenţii de tot felul.”26 

De asemenea, există o limită a „riscului”, „riscul calculat”, ce 
presupune că mai există procedee, tehnici, pârghii şi metode de 
intervenţie şi de exercitare a controlului. 

Depăşirea segmentului de risc calculat prin intervenţia unor factori 
aleatori, alertează sistemul şi se intră în starea critică. 

Dinamica dezvoltării riscului calculat până la limita stării critice 
poartă denumirea de ameninţare. 

Alertarea condiţiilor peste această limită duce la „pericol” sau „starea 
de criză", un fenomen în care acţiunile aleatoare ce afectează relaţiile din 
sistem sunt ascendente faţă de capacitatea de manifestare şi control a 
legităţilor din sistem.27 

Relaţia evolutivă de la risc – ameninţare la pericol se numeşte 
starea de normalitate a crizei, deoarece conflictul armat sau războiul este un 
fenomen social şi criza apare în dereglarea factorilor sistemului social. 

În doctrina N.A.T.O., deşi nu s-a convenit clar asupra unei definiţii 
oficiale, criza apare ca o situaţie naţională sau internaţională în cadrul căreia 
se manifestă o ameninţare direcţionată către valori, interese sau obiective 
prioritare ale uneia sau mai multor părţi interesate sau implicate. 

Văzută prin prisma preocupărilor şi intereselor N.A.T.O. privind 
securitatea, această încercare de definire a crizei ar putea fi „o activitate care 
afectează sau poate afecta direct sau indirect securitatea sau/şi 
stabilitatea Alianţei”. 

Pornind de la definirea „situaţiei de criză” (risc) ca fiind, în termenii 
cei mai uzuali, ceea ce se întâmplă înainte ca situaţia să devină o criză 
majoră, „criza” poate fi acceptată ca fiind: a) o situaţie naţională sau 
internaţională caracterizată prin existenţa unei ameninţări la adresa 
obiectivelor sau intereselor şi ale valorilor prioritare ale părţilor implicate; 
b) o serie de evenimente derulate rapid care sporesc în mod substanţial 
impactul forţelor destabilizatoare asupra sistemului internaţional general 
sau a oricărui din sistemele sale şi măresc posibilitatea izbucnirii 
violenţelor în sistem. 
                                                           
26 Colonel Mândru Mircea – Managementul crizelor politico-militare, Editura A.I.S.M., 
Bucureşti 1999, pag. 9. 
27 Werner Bauwens, Luc Reychler, Arta prevenirii conflictelor, Editura Antet, Bucureşti, 
1996, pag. 12. 
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Limitele şi funcţiile sistemului duc la posibilitatea determinării tipurilor 
de criză în cadrul acestuia, şi anume politică, economică, militară, socială, 
diplomatică, ecologică etc. De cele mai multe ori, crizele pot fi o combinaţie de 
mai multe tipuri, sectoriale, pe domenii, având totuşi o componentă esenţială, 
principală, definitorie. 

Pentru organismul social, militar şi nu numai, au o importanţă majoră 
crizele care determină posibile activităţi diplomatice, civile, militare, menite să 
contribuie la gestionarea acestora şi la restabilirea echilibrului sistemului în 
ansamblu. 

Din această perspectivă, noţiunea de criză reprezintă un fenomen de 
încordare, schimbări în raportul de forţe“28, „moment critic care intervine în 
evoluţia vieţii internaţionale, a raporturilor dintre state, a unui sistem, 
regim sau guvern. Asemenea momente, fie că este vorba de viaţa internă 
a unui stat, fie de cea internaţională, se caracterizează prin ascuţirea 
contradicţiilor, apariţia unor fenomene de încordare, schimbări în raport 
de forţe”. 

Există un grad mare de subiectivism în aprecierea unei situaţii de 
criză de către factorii implicaţi, astfel o situaţie de criză pentru una din părţi 
poate să nu fie percepută ca atare de către cealaltă parte, indiferent de tipul 
crizei sau locul de desfăşurare (naţional, regional, internaţional). 

 
 
 
1.3. SOCIETATEA CIVILĂ ŞI ORDINEA SOCIALĂ 
 
În orice societate, activităţile se desfăşoară după anumite reguli, 

norme sociale, cutume, legi scrise şi nescrise. Cert este un lucru, şi anume, că 
starea de anomie socială este lucrul cel mai periculos. Dezordinile din viaţa 
civilă, convulsiile sociale, tulburarea gravă a ordinii publice sunt fenomene tot 
mai des întâlnite, fenomene care afectează starea de normalitate, adică starea 
de ordine a unei societăţi. Cuvântul „ordine” vine din latinescul „Ordo inis” şi 
evocă ideea de „dispoziţie sau de succesiune regulată cu caracter spaţial, 
temporal, logic, moral şi estetic"29, iar în asocierea cu alţi termeni (juridic, 
drept, public, stat, Constituţie etc.) a dobândit şi o semnificaţie juridică 
vorbindu-se despre noţiune, ca: ordine constituţională, ordine de drept, ordine 
publică etc. 

Ordinea socială reprezintă starea în care se găseşte o societate la 
un moment dat, în ceea ce priveşte desfăşurarea normală a tuturor activităţilor 
                                                           
28 Dicţionarul diplomatic, Editura politică, Bucureşti, 1979, pag. 315-316. 
29 Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Academiei Bucureşti 1975, p. 632. 
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şi acţiunilor politice, sociale, economice, militare, culturale, religioase etc. 
Ordinea presupune, deci, o sumă, un ansamblu, un complex de reguli care să 
conţină în ele atât precepte privind conduita, cât şi măsuri de reacţie socială. 

Ordinea socială este definită şi ca fiind convieţuirea paşnică şi 
cooperarea armonioasă, fără a leza drepturile şi interesele membrilor societăţii. 

Legea privind ordinea publică, din anul 1996, a Regatului Marii 
Britanii, ne face să tragem concluzia că britanicii înţeleg prin ordine publică 
numai ordinea aşa-zis stradală, ceea ce la noi se defineşte prin denumirea de 
linişte publică. Conform unor teoreticieni englezi, durabilitatea societăţii este 
determinată de consensul moral existent, „dezordinea civilă” ivindu-se atunci 
când acesta este perturbat. Dezordinea civilă este văzută ca un fenomen 
temporar, simptomatic, care apare ca urmare a proastei funcţionări a 
sistemului30. 

În continuare, vom prezenta pe scurt câteva teorii şi explicaţii cu 
privire la dezordinile civile. 

Luându-se în considerare că nerespectarea drepturilor omului 
conduce la acte de dezordine civilă, se poate spune că o activitate de 
menţinere sau restabilire a ordinii publice legală, umană şi eficientă va duce la 
o prevenire relativă a dezordinii civile, iar o activitate a forţelor de ordine 
publică bazată pe arbitrariu şi folosirea abuzivă a forţei va determina apariţia şi 
manifestarea turburării grave a ordinii şi liniştii publice. Una din teoriile 
sociologice bazate pe un cadru conceptual funcţionalist postulează că 
durabilitatea liniştii în societate este determinată de consensul moral existent, 
tulburarea ordinii ivindu-se atunci când acest consens moral este perturbat. 
Aspectele de tulburare gravă a ordinii publice sunt văzute ca un fenomen 
temporar, simptomatic, care apare ca urmare a proastei funcţionări a 
sistemului, iar lipsa consensului moral are loc atunci când nu sunt respectate 
sau protejate drepturile omului. Există teorii socio-psihologice, cum este de 
exemplu teoria agresiunii cauzată de frustrare, care are ca suport 
incapacitatea sistemului de a satisface standardele sociale aşteptate la nivel 
de individ. Unele teorii reliefează motivaţia tulburării grave a ordinii publice prin 
existenţa deosebirilor de interese şi opţiuni strategice de grup. Teoriile 
sociologice conflictuale existente în acest cadru conceptual consideră 
societatea ca fiind arena în care grupurile dominante şi cele subordonate se 
află în competiţie pentru putere şi resurse, iar starea de dezordine socială, ca 
expresie a acestei competiţii. Din aceste teorii generale se desprinde faptul că 
există diferite modele de societate şi modele diferite de comportament 
individual sau colectiv, circumstanţe sociale şi psihologice diferite, stări şi 
procese care conduc la tulburarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, se 

                                                           
30 General de divizie Anghel Andreescu, Ordinea publică în unele ţări ale lumii, Editura      
M. I., Bucureşti,1998, pag. 5. 
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desprinde existenţa întrebărilor cu privire la echitate, justiţie şi libertate care pot 
coexista în cadrul acestor scheme conceptuale.  

Manifestarea violenţei poate să apară datorită existenţei varietăţii de 
circumstanţe, de procese, de cauze şi, respectiv, de existenţa încălcării 
drepturilor omului care se regăseşte în orice formă de dezordine civilă. Starea 
generală sau parţială de nemulţumire a unei mulţimi este creată de factorii 
socio-economici, politici sau culturali, dar la fel ca la o bombă, încărcătura 
explozivă este iniţiată de o scânteie care, în sfera societăţii, se poate 
concretiza într-un fapt, eveniment oarecare. Aproape întotdeauna şi inevitabil, 
acest fapt sau eveniment declanşator care precipită imediat desfăşurarea 
corectă a dezordinii sociale implică apariţia şi acţiunea efectivelor de ordine 
publică. Inevitabilitatea implicării forţelor de ordine publică în evenimentele 
care grăbesc apariţia şi manifestarea actelor de dezordine publică este 
determinată de însăşi natura rolului său, dar nu trebuie înţeleasă în mod 
necesar ca fiind elementul instigator al dezordinii publice. Este necesar să se 
înţeleagă că în situaţiile tensionate, când există şi se manifestă în plenitudine 
condiţiile sau factorii socio-economici şi politici favorizanţi apariţiei stărilor de 
dezordine publică, activitatea forţelor de ordine publică trebuie să fie extrem de 
bine organizată, condusă şi desfăşurată în sensul reducerii tensiunii şi 
perturbării dezordinii. Desigur, este evident că Jandarmeria, fără celelalte 
componente ale sistemului naţional de ordine publică, nu poate să rezolve 
problematica cauzalităţii apariţiei şi manifestării stărilor de dezordine publică. 

Termenul de „dezordine civilă” acoperă o mare varietate de situaţii 
caracterizate prin violenţă, distrugeri, încălcarea legii şi drepturilor omului, 
având ca finalitate suferinţa umană. Guvernul are o răspundere de importanţă 
fundamentală în asigurarea ordinii publice, restaurarea acesteia în cazul când 
a fost încălcată, prin intermediul forţelor specializate ale statului care are în 
sarcină combaterea violenţei, prevenirea actelor de distrugeri materiale şi 
respectarea normelor legale. Aceste obiective ale muncii forţelor de ordine pot 
fi realizate numai printr-o activitate în strictă conformitate cu legea şi, implicit, 
prin respectarea demnităţii umane. Natura şi prevederile legislaţiei interne 
privind protecţia şi garantarea drepturilor omului îşi au sorgintea în principiile şi 
stipulările dreptului internaţional. De exemplu, conflictele armate interne sunt 
reglementate de norme ale dreptului cutumiar internaţional – art. 3 comun celor 
patru Convenţii de la Geneva din 1949 şi celui de-al doilea Protocol Adiţional 
(1977) la aceste convenţii (cu privire la protecţia victimelor din conflictele 
armate interne). Deşi, conform reglementărilor cu caracter internaţional, 
dezordinea civilă nu este considerată conflict armat, totuşi, elemente ale 
conflictului armat se regăsesc şi în noţiunea de dezordine civilă. Conform art. 
3, comun celor patru Convenţii de la Geneva (1949) şi Protocolului Adiţional II 
la aceste convenţii se pot distinge trei categorii de stări conflictuale civile: 

a) conflicte armate interne de mare intensitate (art. 1 Protocol 
Adiţional II) în care forţele rebele controlează teritoriul şi sunt 
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capabile de a „desfăşura operaţiuni militare susţinute şi 
concentrate“; 

b) conflicte de intensitate mai reduse (art. 3 comun celor patru 
convenţii şi Protocol II); 

c) conflicte care ies de sub incidenţa expresă a art. 1 şi 2 din 
Protocolul II „…stări tensionale şi de dezordine publică internă cum 
sunt actele de violenţă colectivă, actele de violenţă izolate şi 
sporadice şi alte acte de asemenea natură, dar care nu pot fi 
incluse în categoria conflictelor armate“. 

În sprijinul definirii situaţiilor de dezordine şi tensiune internă, pentru 
protecţia intereselor umanitare de către autorităţile statale şi cu respectarea 
prevederilor celor patru convenţii de la Geneva şi a Protocoalelor Adiţionale, 
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a propus definirea descriptivă a acestor 
situaţii, astfel: „…situaţii de confruntare internă fără conflicte armate 
caracterizate prin amploare, durată şi acţiuni violente. Acţiunile violente cuprind 
forme variate de manifestare, de la acte spontane de revoltă până la lupte 
deschise dintre grupuri, mai mult sau mai puţin organizate şi autorităţi. În 
aceste situaţii, care nu este neapărat nevoie să degenereze în lupte deschise, 
autorităţile statale pot să mărească efectivele forţelor de ordine sau chiar să 
apeleze la forţele armate pentru restabilirea ordinii interne. Dacă din aceste 
confruntări rezultă un număr mare de victime este obligatoriu necesar să se 
apeleze la un minim de reguli umanitare“. 

Romanii spuneau că ordinea este sufletul tuturor lucrurilor, 
germanii au întronat o ordine desăvârşită, englezii şi francezii o civilizaţie 
normală. Apreciem că orice colectivitate trebuie să aibă o ordine pe care să o 
respecte, astfel încât să se creeze coeziunea între indivizi şi societatea să se 
dezvolte, să progreseze. 

Prin ordine în sensul cel mai larg, putem înţelege „o stare de echilibru 
şi, totodată, legătura creată între mai multe persoane, grupuri sociale, etnii, 
lucruri, activităţi sau evenimente, stare şi legătură care se produc în interesul 
atingerii unui anumit scop”. Cel mai important lucru care trebuie reţinut este că 
„fiecare persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social, naţional şi 
internaţional de existenţa unei ordini care să permită ca drepturile şi libertăţile 
enunţate în prezenta Declaraţie să-şi poată găsi o realizare deplină”31. 

În general, ordinea poate fi apreciată ca fiind organizare la nivelul 
individului, al universului, în societatea omenească, în organizaţiile statului etc. 

                                                           
31 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 28 proclamată de Adunarea Generală a 
O.N.U., prin Rezoluţia 217A III) din 10 decembrie 1948, în Drepturile Omului (documente), 
Asociaţia Română de Drept Umanitar şi Comisia pentru Drepturile Omului din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, 1991, pag. 36. 
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La nivel individual, ordinea, în strictul sens al cuvântului, înseamnă 
activitatea acestuia în funcţie de mediul social şi de natură, pentru a realiza o 
stare de echilibru şi normalitate între el, indivizi, natură şi societate. 

Menirea ordinii sociale este dublă. În acest sens în mod direct ea 
trebuie să contribuie, pe de o parte, la opera de echilibru şi disciplină internă a 
indivizilor, prin înlesnirea condiţiilor prielnice îndeplinirii acelui scop, iar pe de 
altă parte, să faciliteze ca din majoritatea, din preponderenţa calitativă şi 
cantitativă, a acelor echilibre interne a componenţilor genului omenesc, să se 
închege acel corect echilibru social, viabil, care să poată servi ca piedestal 
solid al ordinii sociale. 

În mod indirect, ordinea socială trebuie să asigure ca această stare de 
echilibru sau armonie socială, să fie realizată pe linia cerinţelor sistemului de 
ordine universală. Dezordinea, anomia socială, revoltele, sunt opusul stării de 
normalitate, starea firească a oricărei societăţi. 

Societatea omenească şi-a format o organizaţie social-politică: statul, 
care prin consistenţa şi prioritatea sa (puternică) este în stare a realiza 
randamentul maxim al ordinii sociale, prin înfăptuirea unei ordonări şi 
disciplinări cât mai obştească şi corectă, organizată, în inventarul complex de 
trebuinţe morale, sociale, economice, politice, etc. ale convieţuirii omeneşti. 

Aparatul administrativ de stat îşi îndeplineşte îndatoririle complexe, pe 
de o parte folosind principiul de ordine şi funcţionare normală, iar pe de altă 
parte, funcţionarea serviciilor sale să corespundă scopului cerut de ordinea 
socială.32 Este cert că statul devine gospodarul, administratorul delegat al 
convieţuirii şi ordinii sociale, iar instituţiile sale constituie aparatul de 
administraţie care gospodăreşte această complexă şi vastă problematică. 

Axa principiului de ordine, în guvernarea orânduirii statului, trebuie să fie 
una şi dreaptă, spre care converg toate directivele şi efectele tuturor funcţiilor de 
guvernare, cu înrâurire asupra convieţuirii sociale. Statul modern de astăzi este 
chemat pentru a se îngriji de liniştea, ordinea şi siguranţa publică, dar şi pentru a 
ajuta toate funcţiile celorlalte departamente, în controlul asupra ordinii sociale 
interioare, a concordanţei ordinii interdepartamentale, intersectoriale, până la nivel 
teritorial. Ne referim aici şi la aspecte de ordine publică, dar mai ales la cele de 
ordine economico-financiară, bancară, socială etc. 

Ordinea naturală poate fi considerată acea stare de echilibru a 
factorilor naturali şi a celor de mediu, aşa cum a fost adăugată şi completată 
de natură. Ordinea naturală este afectată de catastrofe, calamităţi naturale şi 
de acţiunea umană. Ea este într-un proces continuu de transformare, 
modificare şi nu de puţine ori se produc dezechilibre, catastrofe, crize 
ecologice etc. 

                                                           
25 Lienhard W - Le role et le valeur de l`ordre public, Paris, 1935. 
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Ordinea de stat reprezintă funcţionarea normală a instituţiilor şi 
organelor de drept create pentru asigurarea respectării legilor. 

Ordinea de drept reprezintă desfăşurarea relaţiilor sociale în 
conformitate cu prevederile legilor. 

O noţiune importantă folosită în legislaţia unui stat este ordinea de 
drept, ce desemnează situaţia sau starea creată prin realizarea normelor de 
drept în relaţiile sociale. Cu alte cuvinte, ordinea de drept cuprinde ansamblul 
regulilor de conduită cuprinse în legislaţia unui stat (ordinea de drept 
normativă), precum şi consecinţa care se produce ca urmare a desfăşurării 
acesteia potrivit regulilor de drept (ordinea de drept efectivă, reală). Acţiunea 
de destabilizare gravă a ordinii de drept este un tip probabil de acţiune 
agresivă internă. O nouă formă de război, tot mai des întâlnită astăzi, este 
subversiunea. 

Formele de destabilizare gravă a ordinii de drept pot fi: 
a) politice – lipsa consensului politic naţional; lupta acerbă pentru 

putere; deplasarea mişcării sindicale spre politic; declanşarea conflictelor 
latente sociale, etnice, religioase, politice; principiile, instituţiile democratice şi 
exerciţiul în democraţie sunt fragile; 

b) economice – perioada de tranziţie; fiscalitatea neadecvată, deficit 
bugetar, devalorizarea monedei; inflaţie; şomaj; declinul economiei şi al 
nivelului de trai; disfuncţiile puternice în toate sectoarele economiei; industrie, 
agricultură, comerţ, finanţe etc.; 

c) sociale – eroziunea organismului social; insecuritatea socială, 
nivelul de trai scăzut; crimă organizată şi violenţă de grup, proliferarea 
infracţiunilor specifice economiei de piaţă; intelectualizarea şi 
internaţionalizarea corupţiei şi a crimei organizate, profesionalizarea structurii 
criminale; eficienţă redusă în asistenţa socială, medicală, educaţională, 
deteriorarea ecologică a mediului ambiant; evoluţia alarmantă a extremismului 
politic şi terorismului; 

d) interetnice – reapariţia revizionismului teritorial prin intimidări, 
violenţe; acte de răzbunare, izgonire; apariţia unor mişcări etnice şi politice ale 
rromilor; infracţionalitatea ridicată; 

e) psihologice – agresiuni psihologice pentru reîmpărţirea sferelor de 
influenţă, noua ordine internaţională. 

Ordinea publică este situaţia rezultată în urma aplicării prevederilor 
legale privind respectarea tuturor normelor de comportare generală, a regulilor 
de convieţuire socială, de apărare a vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor, a 
avutului public, şi privat, a celorlalte drepturi legitime ale cetăţenilor, grupurilor 
sociale şi ale statului, combaterea manifestărilor de violenţă, terorism, 
separatism etc. 
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Ordinea publică este strâns legată de ordinea de drept, fiind şi 
proiecţia acesteia în organizarea şi desfăşurarea tuturor normelor de 
comportare generală, a regulilor de convieţuire socială, de apărare a 
cetăţenilor şi a integrităţii lor, a drepturilor legitime ale acestora, precum şi a 
proprietăţii private şi publice. 

Ordinea publică este privită într-o multitudine de opinii şi unghiuri, iar 
diverşi specialişti converg către o sinteză a acelor trei componente ale sale 
(ordinea socială, ordinea de stat şi ordinea naturală). 

Din punct de vedere al dreptului administrativ, noţiunea de ordine 
publică trebuie folosită pentru a desemna un minim de condiţii esenţiale pentru 
o viaţă socială convenabilă, conţinutul acesteia variind cu stadiul încrederii 
sociale.33 În acest sens se citează necesitatea protecţiei persoanelor şi 
bunurilor. Unii doresc să introducă şi alte noţiuni (salubritatea, liniştea publică, 
siguranţa civică) care, de fapt, sunt momente ale procesului de protecţie a 
persoanelor şi bunurilor, precum şi aspecte de ordin social-economic, cum ar fi 
lupta împotriva criminalităţii organizate etc. O altă concepţie porneşte de la 
ideea că ordinea publică reprezintă „ordinea politică, economică şi socială 
dintr-un stat care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri deosebite 
de la o orientare la alta şi se traduce în fapt prin funcţionarea normală a 
aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor 
acestora, precum şi a avutului obştesc".34 

Ordinea publică este o stare de drept şi de fapt care permite 
realizarea şi menţinerea echilibrului bazat pe consensul social necesar 
funcţionării optime a ansamblului social în condiţiile reglementărilor juridice 
interne în vigoare, consacrării, apărării şi respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, avutului public şi privat, a celorlalte valori 
supreme, în scopul promovării şi afirmării progresului social într-o societate 
democratică. 

Specialiştii au un fond comun de idei, precum şi o terminologie 
consacrată, cu privire la ordinea publică, iar Constituţia României validează 
aceste idei. Apreciem că în sensul strict, prin ordine publică se înţelege 
„starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială prin care se asigură 
liniştea publică, siguranţa persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, 
sănătatea şi morala publică a cărei menţinere, potrivit principiilor şi 
normelor statornicite prin Constituţie, se realizează prin măsuri de 
constrângere specifice forţelor de ordine”. 
                                                           
33 Drept administrativ, Antonie Iorgovan, Ed. Hercules, Bucureşti, pag. 13. 
34 Mic dicţionar enciclopedic. Ed. a II-a revizuită şi adăugită. Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pag. 681. 
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Este axiomatic faptul că orice colectivitate îşi are sau trebuie să-şi 
aibă ordinea sa. Aceasta creează coeziunea necesară între indivizi şi asigură 
colectivităţii respective o stare de normalitate. Deci, trebuie reţinut că fiecare 
persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social şi internaţional, de 
existenţa unei ordini care să permită ca drepturile şi libertăţile enunţate în 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului să-şi poată găsi o realizare 
deplină35. 

Definirea şi lămurirea conceptului de ordine publică a stat în atenţia 
multor specialişti şi cercetători români, existând nenumărate variante în acest 
sens. 

În Dicţionarul Editurii Politice din 1975, ordinea publică este 
prezentată ca fiind un ansamblu de norme şi măsuri, folosită curent pentru a 
desemna normala funcţionare a aparatului de stat, menţinerea liniştii 
cetăţeneşti, respectarea drepturilor cetăţenilor şi a avutului acestora. 

În „Culegerea de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din 
domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi apărării armate, Editura 
Militară 2000”, ordinea publică este definită ca fiind starea de legalitate, de 
echilibru şi de pace socială prin care se asigură liniştea publică, siguranţa 
persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, sănătatea publică, a cărei menţinere 
potrivit principiilor şi normelor statornicite în legea fundamentală, se realizează 
prin măsuri de constrângere de tip poliţienesc. 

Considerăm că un pas real în definirea şi lămurirea conceptului de 
ordine publică s-a făcut prin prezentarea în Dicţionarul Editurii Academiei 
Române din 1993, a ordinii publice drept o caracteristică a unei societăţi în 
care domină siguranţa, securitatea, respectul faţă de drepturile cetăţenilor, 
societate în care serviciile funcţionează în condiţii bune, permiţând cetăţenilor 
să trăiască normal. 

O atenţie deosebită a fost acordată ordinii publice şi în cadrul ştiinţelor 
juridice. Astfel, în Dreptul Internaţional Privat ordinea publică este prezentată 
ca fiind o stare de drept şi de fapt, care permite realizarea şi menţinerea 
echilibrului bazat pe consensul social necesar funcţionării optime a 
ansamblului social, în condiţiile reglementărilor juridice interne în vigoare, 
consacrării apărării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, avutului public şi privat. 

În spaţiul aflat sub autoritatea statului român, ordinea publică se 
circumscrie atât securităţii naţionale, cât şi siguranţei naţionale. 
Considerăm că securitatea naţională poate fi definită ca o stare a naţiunii 

                                                           
35 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată în Adunarea Generală O.N.U. prin 
Rezoluţia nr. 217 A din 10 decembrie 1948. 
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care asigură existenţa şi manifestarea acesteia în deplină libertate, la adăpost 
de orice riscuri şi ameninţări care ar putea bloca sau frâna procesul de 
dezvoltare a statului de drept. 

De asemenea, securitatea este o stare de fapt pe care fiecare naţiune 
tinde să şi-o asigure, ea declanşând acţiuni în toate sferele vieţii sociale, 
subsumând şi demersurile în domeniul ordinii şi liniştii publice. 

Apreciem că ordinea publică prin componentele sale se 
circumscrie siguranţei naţionale şi securităţii naţionale. Ordinea publică 
este, prin implicaţiile pe care le poate avea, prin starea ei la un moment dat, un 
etalon al stării de siguranţă naţională. Multe dintre ameninţările la adresa 
siguranţei naţionale a României sunt în corelaţie directă cu ordinea publică, fie 
degradarea acesteia determinând un pericol potenţial pentru siguranţa 
naţională, fie acţiunile îndreptate împotriva siguranţei naţionale, generând o 
deteriorare graduală a ordinii publice. 

În concluzie, apreciem că: această corelaţie securitate naţională, 
siguranţă naţională şi ordine publică poate fi sistematizată astfel: siguranţa 
naţională se circumscrie securităţii naţionale, iar odinea publică se circumscrie 
atât siguranţei naţionale, cât şi securităţii naţionale. 

Sistemul Naţional de Ordine Publică cuprinde „ansamblul format din 
legislaţie, autorităţile şi organele administraţiei publice, instituţiile, forţele şi 
resursele create şi pregătite special, care acţionează pentru garantarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, protecţia proprietăţii publice şi private, 
funcţionarea normală a statului de drept”36. 

Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor şi 
acţiunilor întreprinse pentru apărarea ordinii publice, în scopul repunerii 
acesteia în drepturile ei fireşti, atunci când a fost tulburată grav. Pentru 
restabilirea ordinii publice, marile unităţi şi unităţile stabilite prin lege 
acţionează independent sau în cooperare cu alte forţe şi colaborează cu 
autorităţile administraţiei publice şi cu ministerul public. 

Starea de urgenţă este acumularea lentă, locală, a nemulţumirilor, 
dificultăţilor, disfuncţionalităţilor şi reprezintă germenii declanşării crizei. Ea se 
manifestă prin creşterea infracţionalităţii cu acţiuni violente şi cu grad sporit de 
pericol, desfăşurate de grupuri mari de persoane, izbucnire de tulburări, 
manifestaţii în masă, tendinţa unor grupuri sociale de a procura armament, 
intensificarea trecerilor legale sau ilegale a frontierei în ambele sensuri, 
manifestări spontane de violenţă între grupuri mai mult sau mai puţin 
organizate. 

Starea de asediu reprezintă izbucnirea conflictuală a tensiunilor, iar 
manifestările devin violente şi degenerează în acte de încălcare a ordinii de 
drept, punând în pericol ordinea constituţională. 
                                                           
36 Gl. c.a. Tudor Cearapin, Discurs de recepţie, ordinea publică din România – prezent şi 
viitor, la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 29.09.2003, pag. 3-5. 
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Situaţia de criză se caracterizează prin tensiuni interne, stări 
excepţionale, revoluţii, insurecţii, determinate de acumularea accentuată a 
dificultăţilor în modul de organizare a unui sistem şi în capacitatea acestuia de 
a funcţiona. Criza are la bază cauze economice, politice, sociale, religioase, 
etnice etc., care nu au fost rezolvate în timp util şi în mod paşnic. Ea cuprinde 
două stări: starea de urgenţă şi starea de asediu. 

Situaţiile de criză se caracterizează prin manifestări ale elementelor 
turbulente care pun în pericol grav ordinea de drept şi ameninţă integritatea 
statală prin acţiuni, cum sunt: conflicte zonale interetnice cu scopul de a 
revendica anumite părţi din teritoriu; conflicte armate între diferite grupuri de 
persoane, organizate, care sub conducerea unui grup de persoane, urmăresc 
diverse scopuri; tensiunile interne grave care au la bază diferite cauze şi pot 
genera ciocniri, manifestări spontane de violenţă între grupuri sau între grupuri 
şi autorităţi; organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire şi folosire a 
armelor, exerciţii cu caracter militar fără asistenţă legală, portul uniformelor de 
tip militar pe timpul marşurilor, paradelor, mitingurilor etc.; demonstraţii sau 
orice procesiuni organizate ilegal sau legal care au degenerat în acţiuni 
violente; acţiuni de defăimare a ţării, îndemnul la război de agresiune, la ură 
naţională, rasială sau religioasă, la separatism teritorial; declanşarea unor 
agresiuni din interior de către grupuri pregătite din timp, în clandestinitate, 
îndreptate împotriva statului român. 

Intervenţia în situaţii de criză a forţelor de ordine impune: 
desfăşurarea în forţă, cu respectarea regulilor precizate prin legi şi 
regulamente; folosirea armelor şi muniţiei în mod diferenţiat, apelându-se 
îndeosebi la armele neutralizante, ne omorâtoare, reducându-se astfel riscurile 
faţă de persoane nevinovate; recurgerea la mijloace non violente înainte de a 
uza armele de foc; utilizarea forţei cu moderaţie şi gradual; producerea 
minimului de pagube materiale; afectarea la minim a integrităţii fizice a 
persoanelor; respectarea drepturilor omului; tratarea cu omenie a oricărei 
persoane reţinute, garantându-i-se integritatea fizică şi psihică; acordarea 
îngrijirii fără discriminare oricărei persoane rănite ca urmare a acţiunilor de 
restabilire a ordinii publice; informarea populaţiei, prin mass-media, asupra 
acţiunilor desfăşurate de efectivele jandarmeriei pentru a se înţelege scopul 
principal de rezolvare a crizelor prin mijloace paşnice. 

Restabilirea ordinii şi liniştii publice în situaţie de criză este o 
activitate complexă desfăşurată de către instituţiile fundamentale ale statului şi 
impune luarea măsurilor ferme, legale şi operative pentru soluţionarea în timp 
scurt a situaţiei respective, astfel încât să se revină la starea de normalitate. 



Capitolul II 
 
 
 

CLASIFICAREA, INTENSITATEA 
ŞI ETAPELE CRIZELOR 

 
 

 
Omenirea, la acest început de mileniu, prin organismele şi 

organizaţiile existente, încearcă să cunoască şi să controleze tot mai mult 
stările de tensiune existente sau care apar în lume. 

Tragicele evenimente din 11 septembrie 2001 şi atentatele ulterioare 
din diferite zone ale lumii (Spania, Marea Britanie, Turcia , Israel , alte ţări) au 
scos în evidenţă noi ameninţări la adresa populaţiei şi teritoriului statelor 
democratice, noi ameninţări la adresa securităţii statale în general şi zonale, 
mondiale, ca efect al noilor crize locale cu efecte mondiale. 

Conceptul de ordine generală în lume, continent, regiune şi societate 
semnifică statuarea şi respectarea unor norme juridice şi reguli prin care se 
realizează echilibrul necesar menţinerii stării de normalitate. Pentru aceasta, 
societatea omenească a fost nevoită să-şi formeze o organizaţie social-politică 
specială – Statul – delegat al convieţuirii şi ordinii sociale, iar instituţiile sale ca 
aparat de administraţie al acestei gospodăriri complexe. El poate fi considerat 
drept gospodarul, administratorul, subiect strict necesar faţă de care indivizii au 
drepturi şi obligaţii. În consecinţă, este firesc şi necesar ca primordialitatea 
principiului de ordine să străbată întreaga societate, în toate momentele sale, 
iar Statul să-şi elaboreze o politică a ordinii, în cadrul căreia, se înţelege, un 
loc îl ocupă activitatea complexă de gestionare a situaţiilor de criză.37 

 
 
 
2.1. SEVERITATEA, INTENSITATEA ŞI ETAPELE CRIZELOR 
 
Managementul crizei poate fi înţeles ca un proces care implică 

organizarea, planurile şi măsurile menite să aducă criza sub controlul 
gestionarilor crizei; să permită gestionarilor crizei, prin acţiunile pe care le 
                                                           
37 Colonel Apostol-Ion Gheorghe, Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti, 1996, pag. 4. 
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întreprind, să oprească evoluţia viitoare a crizei şi să ajungă la o soluţie 
acceptabilă care să genereze starea de normalitate. Asemenea proceduri şi 
activităţi cuprind obţinerea şi evaluarea informaţiilor, analizarea situaţiei, 
stabilirea obiectivelor de realizat, elaborarea opţiunilor de acţiune şi 
compararea lor, implementarea opţiunilor alese pentru analiza reacţiei părţilor 
implicate. 

Indiferent de natura cauzelor, situaţiile de criză se manifestă într-o 
succesiune de etape şi stări care au caracteristici care le diferenţiază: 

a) diferendul; 
b) starea de tensiune (poate parcurge, la rândul ei, mai multe 

momente, în funcţie de gradul de ascuţire a contradicţiilor care apar în diverse 
domenii: politic, diplomatic, economic, informaţional, cultural, militar etc.); 

c) conflict armat sau acţiunea armată; 
d) starea post conflictuală. 
În literatura de specialitate nu se vorbeşte despre un „ciclu de 

evoluţie al crizei” pe baza căruia să se realizeze un cadru fix, imuabil, 
standard de criză politică, economică, militară, socială, religioasă. Fiecare criză 
are particularităţile ei, etapele, stările, proprii parametri, dezvoltarea şi perioada 
de post criză până la revenirea la starea de normalitate de la care a plecat, sau 
la care se doreşte să se ajungă. 

Totuşi, pentru ca gravitatea unei crize să fie percepută de un 
anumit grup (parte), ameninţarea la adresa valorilor sau obiectivelor sale 
trebuie să fie credibilă şi inacceptabil de gravă. În acelaşi timp, trebuie să 
fie imediată. Dacă ameninţarea este extrem de gravă, dar îndepărtată în 
timp, va rezulta o criză de nivel redus, datorită existenţei unei perioade 
de timp suficient de mare pentru a se decide maniera de abordare a 
problemei. Dacă ameninţarea nu este gravă, criza va fi, de asemenea, de 
nivel redus, indiferent cât de imediat este pericolul. De asemenea, trebuie 
subliniat faptul că percepţiile de acest gen se pot schimba în timp, ca 
urmare a acţiunilor neaşteptate întreprinse de una sau mai multe părţi ca 
urmare a evoluţiei evenimentelor. 

Luând în seamă aceşti factori se poate defini sistemul de severitate a 
crizei, la un anumit moment al evoluţiei ei, ca fiind dată de „gravitatea şi 
urgenţa unei ameninţări la adresa valorilor, obiectivelor sau intereselor 
prioritare”. 

Severitatea crizei, definită în acest mod, se referă la percepţia 
gradului de importanţă pe care părţile implicate îl atribuie crizei. Aceste 
percepţii pot varia semnificativ. Deci, o criză, calitativ, are o valoare a 
severităţii, numai dacă are un grad mare de ameninţare gravă şi urgenţa ei 
este iminentă. 
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De menţionat că severitatea unei crize se poate menţine într-o 
anumită perioadă de timp la acelaşi nivel. Pe de altă parte, ea se poate 
modifica în timp, dacă criza progresează (se intensifică), probabil ca rezultat al 
acţiunilor desfăşurate de către părţile implicate. 

În mod cert, conceptul de severitate a crizei prezintă interes, în sensul 
că părţile implicate într-o criză trebuie să evalueze şi să stabilească importanţa 
crizei pentru a reacţiona adecvat. Severitatea crizei este mai mult un indicator 
variabil care reflectă decizia politică de trecere de la starea de normalitate, de 
pace, la criză şi invers. 

Din punct de vedere al gravităţii apreciem că putem constata mai mulţi 
indicatori de severitate, astfel: severitatea foarte redusă, redusă, medie, mare 
şi foarte mare. 

Din punct de vedere al urgenţei ameninţării putem aprecia indicatori, 
ca: urgenţă iminentă, intermediară şi imediată. 

Mult mai importantă este însă noţiunea de nivel de violenţă sau 
intensitatea crizei. 

Celor mai agresive acţiuni desfăşurate de una sau mai multe părţi, le 
corespunde cea mai mare intensitate a crizei. Este cert că această noţiune 
este definită de cea de severitate a crizei. 

Este posibil ca o criză să fie caracterizată de o severitate maximă, dar 
de o intensitate mică. De asemenea, este posibil şi inversul, precum şi toate 
combinaţiile. 

Intensitatea crizei este determinată de factorul timp, pe de-o parte, şi 
de factorul violenţă, pe de altă parte, desfăşurarea ei depinzând de măsurile 
(acţiunile) violente şi nu de percepţii. 

Cauzele crizelor pot conduce la tipuri diferite de crize, respectiv de 
natură economică, politică, diplomatică, militară, circumstanţială, socială, 
religioasă, ecologică etc. Foarte des, observăm că fenomenele de criză sunt o 
combinaţie de mai multe tipuri, dar totuşi cu o „temă” principală. Interesele 
vizate vor fi vitale sau importante şi vor fi aproape întotdeauna legate direct 
sau indirect de extinderea sau protecţia puterii sau influenţei unui stat. 

O criză economică, de exemplu, poate avea aspecte sociale şi politice 
care conduc la tulburări şi la utilizarea instrumentelor militare pentru 
restabilirea ordinii. 

Cea mai mare atenţie se acordă crizelor care implică potenţial şi 
activităţi militare menite să ajute la câştigarea controlului asupra crizei şi la 
influenţarea evoluţiei sale viitoare. 

Privită la modul general, orice criză poate avea două etape distincte, 
şi anume: a) etapa de escaladare, generatoare de tensiuni; b) etapa de 
regres. Aceste etape ar putea fi, la rândul lor, caracterizate de stări. Momentul 
trecerii de la prima etapă la cea de-a doua poate să survină după oricare din 
stările care definesc procesul crizei. 



 43

Pentru o mai bună evidenţiere a fenomenului de criză vom prezenta 
succint atât etapele, cât şi stările care caracterizează acest fenomen. 

 
a) Etapa de escaladare cuprinde stările de: pace, diferend, 

confruntare şi conflict armat. 
 Starea de pace este caracterizată prin interacţiunile obişnuite care 

survin între unităţile sistemului. Termenul de pace implică şi o 
stare de criză în care există tensiuni, mai mult sau mai puţin 
violente, dar nu există nici o ameninţare la adresa obiectivelor 
prioritare. Principalele activităţi ale unui organism destinat acestui 
scop sunt acelea de supraveghere de rutină a situaţiei şi, în 
principal, cuprinde culegerea de informaţii şi analiza acestora. 

 Starea de diferend pune în evidenţă ameninţarea la adresa 
obiectivelor prioritare. Aceasta se caracterizează prin tulburarea 
legăturii între unităţile sistemului, instaurarea unei stări de vigilenţă 
sporite şi a unei atitudini de descurajare şi intimidare.  

Principalele activităţi de gestionare a crizei constau în intensificarea 
culegerii de informaţii, în identificarea şi planificarea reacţiei. 

 Starea de confruntare este faza superioară a crizei, când unităţile 
sistemului recurg la acţiuni violente. Aceasta se caracterizează 
prin desfăşurarea unor exerciţii militare, prin redislocarea de forţe 
şi formularea ultimatumurilor. Principalele activităţi se desfăşoară 
în scopul limitării crizei, în paralel efectuându-se pregătirile pentru 
conflictul armat. 

 Starea de conflict armat reliefează faptul că prevenirea crizei a 
eşuat, existând posibilitatea (nu inevitabilitatea) desfăşurării 
conflictului. 

 
b) Etapa de regres este definită doar de două stări: „detensionarea 

situaţiei” şi „noua stabilitate”. 
 Detensionarea situaţiei se caracterizează prin reducerea violenţei 

dintre unităţile sistemului. Aceasta se manifestă prin retragerea 
forţelor şi recunoaşterea faptului că ameninţarea la adresa 
principalelor obiective prioritare s-a redus. În această stare creşte 
convingerea că perioada cea mai dificilă a fost depăşită şi că 
unităţile aflate în conflict depun eforturi pentru realizarea unei 
situaţii postcriză stabile şi acceptabile. Principalele activităţi sunt 
dezangajarea militară şi negocierea păcii. 

 Noua stabilitate, de regulă, depăşeşte în intensitate starea iniţială 
(de pace), reprezentând un nou statu-quo acceptat de către toate 
unităţile. Principalele activităţi de gestionare se referă la acţiuni de 
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restabilire a unui echilibru viabil, precum şi de continuare a 
activităţilor de culegere de informaţii şi de analiză.38 

După opinia noastră şi a altor autori, analizarea procesului crizelor se 
prezintă într-o descriere succintă, astfel: ciclul de viaţă al unei crize are o 
fază de escaladare şi o fază de revenire la normalitate. 

În cadrul ciclului de viaţă al unei crize, pe timpul celor două faze au 
loc diferite stări ale crizei: dezacord (neînţelegere), confruntare, conflict armat, 
scăderea confruntării (revenire) şi o nouă stabilitate. 

 
A. Faza de escaladare implică modificarea unei stări, pe care o 

numim „de pace”, caracterizată în general prin relaţii normale între părţile care 
îşi realizează propriul lor interes. Aici, dacă am reprezenta grafic această 
situaţie, ea ar începe cu o curbă întinsă. Starea de „pace” implică o stare de 
criză în care violenţa este slabă sau nu există, iar riscurile şi ameninţările, dacă 
există, nu afectează valorile şi scopurile de mare prioritate ale sistemului 
(sistemelor). 

Această stare nu implică în mod obligatoriu absenţa totală a 
tensiunilor între adversarii potenţiali. Principalele activităţi de 
management al crizei în această fază, sunt monitorizările de rutină ale 
situaţiei, care includ şi obţinerea de informaţii. 

Curba graficului propus poate apoi să crească până la „neînţelegeri”, 
observând că de aici se consemnează şi se recunoaşte o ameninţare la o 
valoare de înaltă prioritate. 

Starea crizei în acest moment o putem defini ca una de suspiciune 
asupra motivelor şi acţiunilor celorlalte părţi. De regulă, este caracterizată prin 
sporirea vigilenţei şi prin acţiuni de intimidare şi prevenire. Ulterior, curba poate 
urca la „diferend”, însemnând că a fost recunoscută o ameninţare certă la 
adresa principalelor obiective prioritare. 

Identificarea crizei intensificate şi planificarea reacţiei sunt principalele 
activităţi de gestionare a crizei, atenţia fiind concentrată pe sistemul 
informaţional care trebuie să se concentreze pe obţinerea, prelucrarea, 
sintetizarea şi transmiterea la timp a informaţiilor, pe descrierea şi cunoaşterea 
situaţiei reale şi în termenii cauzelor crizei, în termenii obiectivelor şi 
necesităţilor reale ale părţilor, elaborându-se strategiile posibile de urmat în 
vederea realizării acelor obiective. 

Sporirea detectării crizei şi planificarea acţiunilor de răspuns sunt 
principalele activităţi de management al crizei, orientate spre cunoaştere 
profundă. 
                                                           
38 Cf. Colonel ing. Doru Vasilescu în R.G.M.R. nr. 4/1998, pag. 53-55. 
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Evoluţia situaţiei poate progresa lent sau rapid spre o confruntare, 
ceea ce înseamnă că una, ambele părţi sau mai multe părţi implicate direct 
sau indirect au creat sau realizat acţiuni graduale sau directe de creştere a 
violenţei şi că în acest moment există o criză în evoluţie. Starea crizei este 
clar una de îndreptare a atenţiei spre motivele şi acţiunile părţilor angajate în 
această situaţie de fapt. 

Această stare de interes activ faţă de motivele şi acţiunile adversarilor 
este caracterizată de acţiuni de amploare politice, economice, diplomatice şi 
imediat de exerciţii militare. Gradul de agresivitate creşte direct proporţional cu 
creşterea intensităţii crizei. Setul acţiunilor militare este completat cu pregătiri 
pentru dislocări de forţe şi mijloace, dislocări operaţionale curente şi de 
ultimatumuri. 

Principala activitate de management a crizei este frânarea crizei 
pentru pregătirea conflictului armat, care devine inevitabil. Deci, pe de-o parte 
se gestionează criza prin măsuri de limitare şi reţinere a ei în limitele posibile, 
iar în paralel se efectuează pregătirile pentru conflictul armat, dacă acest fapt 
devine iminent. 

Gradualitatea creşte, situaţia ajunge la nivel maxim atingând apogeul 
conflictul armat, care este o stare dureroasă şi periculoasă a crizei. Această 
stare presupune că limitarea crizei şi prevenirea escaladării ei au eşuat şi 
determină posibilitatea, dar totuşi nu inevitabilitatea conflictului armat. 

 
B. Faza de revenire la normalitate, numită de unii autori de „regres”, 

de „dezescaladare” începe imediat după încetarea conflictului armat. În cazul 
celorlalte crize începe imediat după ce criza a atins punctul „maxim”. 

De cele mai multe ori, intensitatea unei crize poate să scadă brusc, 
ajungând la o stare de revenire. Cert este un lucru, şi anume, faptul că starea 
implică slăbirea violenţei şi poate să însemne şi retragerea forţelor şi se 
recunoaşte de către părţile implicate că ameninţările principale la scopurile cu 
mare prioritate, cât şi riscurile au fost eliminate. În acest moment nu este 
imperativ necesar să apreciem că s-a terminat criza şi nici să afirmăm că s-au 
rezolvat favorabil problemele aflate în dispută. Este de remarcat că în această 
stare s-a creat convingerea că ce a fost mai greu, mai rău a trecut, deci momentul 
critic maxim s-a derulat, iar adversarii şi organismele internaţionale lucrează 
împreună la stabilirea unei noi situaţii pe care unii analişti o numesc post-criză39 
– stabilă, alţii, detensionarea situaţiei. În această stare principala activitate de 
gestionare a crizei este dezangajarea, caracterizată de redislocarea forţelor şi 
negocierea păcii, revenirea graduală la starea de normalitate. 
                                                           
39 Cf. Colonel Mircea Mândru – Managementul crizelor politico-militare, Editura A.I.S.M., 
Bucureşti, 1999, pag. 12. 



 46

Această stare face ca situaţia de fapt să tindă spre o relativ slabă 
intensitate a crizei numită noua stabilitate care poate fi la nivel egal, mai mic 
sau mai mare de intensitate decât la început. Este de remarcat că această 
stare nu implică neapărat lipsa totală a tensiunilor între părţi. Altfel spus, este 
situaţia rezultată, în care părţile implicate în criză acceptă, pentru moment sau 
definitiv, obiectivele proprii sau impuse care au cauzat criza. Noua stabilitate 
implică obligatoriu: înlăturarea, dispariţia sau retragerea ameninţării la 
obiectivele principale care au generat criza; activităţi specifice de gestionare a 
crizei şi acţiuni de readucere a stării de pace. 

Principala activitate de management la crize, în această fază, este 
constituirea păcii prin realizarea unei situaţii noi, stabile, viabile şi durabile.  

Există şi alte opinii privind etapele evoluţiei crizei. Aceste etape ar fi: 
antecriza, criza efectivă, postcriza, care descriu aproximativ la fel derularea 
fenomenului. Cert este că o criză are un punct de pornire. Acest moment se 
caracterizează prin tulburarea gravă a stării de pace, dar şi printr-un moment 
de tulburare latentă. Tulburarea violentă a stării de pace apare odată cu 
momentele semnificative, catalogate ca evenimente deosebite: declaraţii 
politice, militare, diplomatice şi chiar de război. Observăm că în ultima 
perioadă se manifestă mai puţin sau chiar de loc declaraţiile de război. Cel mai 
frecvent se folosesc intervenţiile directe pe fondul unor stări existente de criză 
cronică. Tulburarea latentă apare, de regulă, pe o criză veche. Deci, poate 
apărea şi în situaţia când nu este o criză cronică. 

În principiu, tulburările latente mocnesc pe anumite probleme istorice, 
etnice, economice, sociale nerezolvate sau soluţionate necorespunzător 
realităţilor. 

Crizele pot fi mai mult sau mai puţin intense, violente, latente şi 
severe; acest lucru poate fi apreciat, de exemplu, în cazul crizelor politice, 
militare, economice şi sociale, în funcţie de o serie de elemente: atitudinea 
părţilor sistemului aflat în criză; schimbările înregistrate în modul de repartizare 
a puterii părţilor; schimbarea numărului centrelor de putere, a zonelor de 
influenţă şi a ierarhizării acestora; modificarea numărului părţilor aflate în 
conflict şi, nu de puţine ori, a schimbării regimului şi reorientărilor acestuia; 
apariţia unor noi alianţe, relaţii, schimbări, pe baza slăbirii liantului existent în 
sistemul respectiv. 

 
 
 
2.2. CARACTERISTICILE GENERALE ALE CRIZELOR 
 

Crizele sunt diferite în funcţie de caracteristicile acestora şi domeniul 
de manifestare. Astfel, o criză politică nu seamănă cu una militară şi nici o 
criză economică nu seamănă cu o criză socială, deşi ele au multe legături, 
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interconexiuni, stări şi momente simetrice, asemănătoare sau identice. Totuşi, 
câteva caracteristici generale pot fi identificate. Acestea ar putea fi 
următoarele: 

– orice criză poate reprezenta o surpriză, pentru una sau toate părţile 
implicate în conflict; 

– evenimentele pe timpul crizei se desfăşoară cu o viteză mult mai 
mare decât reacţia organismelor, a părţilor implicate în cadrul fenomenului 
respectiv; 

– progresivitatea evenimentelor, în sensul că orice criză ajunge să 
parcurgă gradual etapele sale pe o scară proprie de escaladare, credem noi o 
escaladare progresivă, graduală, violentă, negraduală, nonviolentă; 

– lipsa de informare totală, sau informarea unilaterală, iar uneori, 
atunci când este foarte necesară, informarea se face trunchiat, denaturat sau 
în avantajul uneia dintre părţi; 

– existenţa certă a unor interese obiective majore în joc. Aceste 
interese pot fi de natură economică, diplomatică, politică, militară, socială, 
religioasă, etnică etc.; 

– în majoritatea cazurilor, chiar dacă este o criză internă, este 
urmărită, radiografiată din exterior. Crizele locale, regionale, internaţionale sunt 
monitorizate prin întreaga gamă de mijloace; 

– organizaţia gestionară a crizei, de regulă, îşi concentrează atenţia 
spre planificarea acţiunilor pe termen scurt; sunt puţine cazuri în istorie când 
planificarea şi rezolvarea unei crize (de regulă cronice) ajunge să fie 
gestionată şi pe termen mediu sau lung; 

– o caracteristică deosebit de importantă constă în faptul că se 
înregistrează disfuncţionalităţi frecvente în procesul normal de luare a 
deciziilor. Acestea, nu de puţine ori, duc la crearea de panică în rândul părţilor 
aflate în conflict; 

– o altă caracteristică, dar nu ultima, este pierderea controlului 
situaţiei, în unele stări ale crizei. 

Reacţia, în contextul fiecărei crize, este cea a părţilor implicate în 
fenomenul de criză şi reprezintă principalele măsuri, decizii şi activităţi pe care 
le iau forţele implicate şi mijloacele pe care le au la dispoziţie. 

Mass-media şi grupurile interesate reacţionează în mod asemănător, 
concentrându-se asupra unor probleme care, în principal, se referă la: cine 
este implicat în criză, în detaliu, părţile sistemului aflat în conflict; cine este de 
vină pentru declanşarea crizei; când, cum şi modul de identificare a crizei; ce 
organizaţii sunt implicate în gestionarea crizei; derularea pe momente, etape şi 
stări a fenomenului; forţele şi mijloacele care sunt implicate direct sau indirect 
în desfăşurarea, atât a procesului de prevenire, escaladare şi regres; care sunt 
pierderile umane, materiale, ecologice etc.; cum pot fi protejate vieţile umane, 



 48

cum pot fi compensate pierderile materiale şi ecologice; care sunt şi cum vor fi 
apărate interesele în joc ale părţilor aflate în criză, dar şi ale altor părţi care se 
implică indirect în fenomen. 

 
 
 
2.3. CLASIFICAREA CRIZELOR 
 
Radiografia Europei contemporane, ca şi a celei viitoare, oferă 

imaginea unei diversităţi şi complexităţi fără precedent în istorie, ale unui 
continent în care există evoluţii pozitive şi negative, elemente ale vechiului şi 
noului, ale statut-quo-ului şi schimbării, ale violenţei şi nonviolenţei, ale 
securităţii şi insecurităţii, ale dezvoltării şi progresului economic. 

Apariţia şi evoluţia situaţiilor de criză au la origine cauze de natură 
obiectivă. Ca urmare, ele nu se rezolvă singure şi nu pot fi lăsate la voia 
întâmplării să se rezolve de la sine. 

Diminuarea din intensitate a cauzelor care produc fenomenul de criză, 
indiferent de categoria acesteia, sau înlăturarea acestora se poate realiza doar 
prin intervenţia instituţiilor, a factorului conştient, prin voinţa şi acţiunea dirijată 
a oamenilor, prin intermediul instituţiilor politice, juridice, economice, 
diplomatice, militare etc. 

În continuare vom încerca să clasificăm şi să definim crizele în funcţie 
de domeniile în care se manifestă, astfel: 

 
A. După domeniul în care se manifestă şi cauzele care le 

determină, crizele pot fi de natură: politică, diplomatică, economică, socială, 
financiară, militară, informaţională, comunicaţională, tehnologică, psihologică, 
ecologică, morală etc. 

a) Criza politică este o situaţie nou creată naţională sau 
internaţională (mai rar), caracterizată prin existenţa unei ameninţări la adresa 
obiectivelor sau intereselor politice şi ale valorilor prioritare ale partidelor 
politice implicate. 

Criza de natură politică este pusă în evidenţă de apariţia unor 
elemente, indicii sau factori, cum ar fi: implicarea partidelor politice în dispute 
prelungite între ele; apariţia şi manifestarea unor reacţii externe faţă de politica 
internă a statului, prin impunerea unor restricţii în organismele internaţionale cu 
implicaţii asupra dezvoltării democratice, cu efecte în domeniile diplomatic, 
economic etc.; manifestarea tendinţelor de izolare politică a ţării în organismele 
internaţionale; creşterea în amploare a manifestărilor revizioniste şi a 
presiunilor politice din exteriorul ţării; sprijin pe toate planurile din exterior a 
manifestărilor destabilizatoare desfăşurate de unele grupări etnice; 
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manifestarea publică a lipsei de înţelegere şi consens politic în rezolvarea 
problemelor fundamentale ale statului şi naţiunii; creşterea în amploare şi 
virulenţă a manifestărilor şi acţiunilor unor forţe politice aflate în opoziţie în 
vederea obţinerii puterii în stat; apariţia reacţiilor adverse faţă de organele 
politice alese, din partea unor grupuri sociale, a unor segmente ale populaţiei 
sau a unor grupuri religioase, confesionale etc.; implicarea partidelor politice în 
problemele sindicatelor în vederea obţinerii de avantaje sau de capital politic; 
reacţia unor categorii sociale, grupuri mari de cetăţeni, segmente ale populaţiei 
faţă de unele măsuri luate de guvern, măsuri considerate dure, antipopulare; 
creşterea nemulţumirii maselor populare ca urmare a presiunii politice pe care 
o pot exercita unele partide în vederea obţinerii de avantaje electorale; lipsa de 
claritate în definirea interesului naţional şi altele. 

b) Criza diplomatică este acea situaţie care poate apărea în relaţiile 
internaţionale ca urmare a unei conjuncturi create la nivel naţional, 
internaţional prin declaraţii, măsuri sau activităţi de natură diplomatică care 
afectează interesele sau obiectivele diplomatice, politice, economice, militare 
sau de altă natură, iar valorile prioritare ale diplomaţiei unui stat sunt grav puse 
în pericol de către una din părţile sistemului diplomatic naţional sau 
internaţional. Altfel spus, o criză diplomatică apare atunci când o serie de 
evenimente derulate rapid sau lent măresc posibilitatea recurgerii la mijloace 
violente şi renunţarea la calea tratativelor. 

Criza diplomatică este caracterizată, de regulă, de întreruperea 
comunicării, a dialogului, a medierii şi monitorizării unor stări conflictuale din 
diverse motive. 

Astfel, o criză diplomatică poate începe ca urmare a negăsirii 
formulelor optime de soluţionare a altor tipuri de crize sau ca urmare pur şi 
simplu a luării unor măsuri de către una din părţi care încalcă flagrant 
obiectivele şi interesele uneia sau mai multor părţi aflate în conflict. 

c) Criza economică este o situaţie negativă, nou creată în viaţa 
economică a unei societăţi, naţiuni, ca urmare a apariţiei unor manifestări, 
măsuri sau reforme economice ale grupului sau poporului, care afectează 
valorile fundamentale ale dezvoltării economice. 

Criza economică este o stare complexă, de cele mai multe ori ca 
rezultat al unor combinaţii de crize de naturi diferite (politice, diplomatice, 
militare, ecologice etc.). 

Dicţionarul Oxford defineşte criza ca fiind un moment de pericol sau 
suspans în politică sau comerţ, etc. Crizele sunt inevitabile. Întrebarea nu este 
dacă o organizaţie va fi implicată într-o criză economică, ci cât de mult? 

Elementele principale (indicii) ale unei crize economice sunt date de o 
serie de factori. Dintre aceştia ne vom opri doar la câţiva: declinul economiei 
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naţionale şi înrăutăţirea condiţiilor de viaţă ale majorităţii populaţiei; 
devalorizarea monedei naţionale şi creşterea necontrolată a inflaţiei; pierderea 
controlului statului asupra resurselor strategice; erodarea bazei economice a 
securităţii naţionale, prin declinul producţiei, dezechilibrul balanţei comerciale, 
deficitul bugetar; accentuarea disparităţilor structurale din economia naţională; 
eşecul reformelor economice; evoluţii economice, financiar-monetare sau 
comerciale pe plan regional sau global, cu posibile efecte negative asupra 
intereselor României; exprimări ale îngrijorării faţă de efectul asupra relaţiilor 
economice; acordarea denaturată a nivelului de risc economic de către 
agenţiile internaţionale de rating; anularea unor vizite în scop comercial; 
întreruperea creditelor de export şi a garanţiilor guvernamentale; aplicarea 
unor controale stricte sau a unor restricţii activităţilor economice, blocade, 
embargouri etc. 

d) Criza socială este o situaţie nou creată în viaţa socială ca urmare 
a apariţiei unor manifestări şi ameninţări la adresa obiectivelor sau intereselor 
sociale ale unei naţiuni, care afectează valorile fundamentale sau unele valori 
prioritare de natură socială. 

În principal, o criză socială nu se manifestă numai în domeniul social. 
Ea este, de regulă, combinată cu alte crize de natură politică, diplomatică, 
militară, sindicală, economică, ecologică etc. O criză socială pură, având în 
conţinut numai elemente, cauze, ameninţări sau manifestări de domeniul 
socialului este mai rar întâlnită şi se manifestă numai la nivelul unor grupuri 
mici, deci la nivel macrosocial apare combinată cu alte crize latente sau 
violente. 

Principalii indici ai unei crize sociale sunt următorii: creşterea 
nemulţumirilor populaţiei ca urmare a costurilor sociale ridicate ale dezvoltării 
economico-sociale, ale tranziţiei şi insecurităţii cauzate de nivelul de trai şi 
asigurarea zilei de mâine; diminuarea gradului de ocupare a forţei de muncă; 
creşterea rapidă a şomajului; o protecţie socială insuficientă; apariţia 
manifestărilor violente între patronat şi sindicatele de ramură sau naţionale; 
apariţia unor manifestări sociale de mare amploare (marşuri, mitinguri, adunări 
publice autorizate sau neautorizate, spontane sau organizate de sindicate sau 
alţi lideri informali); creşterea rapidă, ca număr şi amploare, a unor furturi, 
jafuri, în general a infracţionalităţii; apariţia şi dezvoltarea manifestărilor de tip 
mafiot; tendinţe de impunere prin forţă a intereselor comune sau specifice ale 
unor categorii sau grupuri sociale, profesionale (de exemplu: conducători auto, 
agricultori, mineri, angajaţi din domeniile energetic, nuclear, chimic, siderurgic, 
naval etc.); concentrarea masivă a imigranţilor, a membrilor unor organizaţii 
ilegale (legale) şi apariţia manifestărilor ostile ale populaţiei autohtone sau ale 
acestora, prin sfidarea legilor (de exemplu: emigranţii străini de pe teritoriul 
unei ţări; membrii unor organizaţii teroriste; unele etnii şi chiar naţionalităţi); 
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sprijinirea făţişă sau indirectă din exterior şi nu de puţine ori din interior (prin 
forţele agresive interne) a tensiunilor sociale ce se manifestă pe plan intern 
într-un domeniu social sau în ansamblu. 

e) Criza financiară este o situaţie nouă care apare, de regulă, într-o 
instituţie (cele mai violente sunt în cadrul instituţiilor financiar-bancare) 
economică, administrativă, de stat şi particulară sau la nivel statal, ca urmare a 
unor măsuri de management neeficiente, a unor situaţii neprevăzute în 
domeniul financiar-bancar şi care ameninţă obiectivele şi/sau interesele 
economico-financiare ale unui grup social şi uneori ale societăţii, în ansamblu. 

Criza financiară, de regulă, este o criză combinată, cel mai adesea ea 
se prezintă sub forma crizei de natură economico-socială. 

Elementele principale ale crizei de natură economico-financiară sunt 
date de: scăderea dramatică a produsului naţional brut prin orientarea 
neadecvată a strategiilor financiare, bancare, economice; scăderea producţiei 
în principalele ramuri economice; deprecierea succesivă, graduală sau 
prăbuşirea monedei naţionale în raport cu poziţia altor monede şi creşterea 
necontrolată a ratei inflaţiei; tendinţa de acaparare a principalelor ramuri 
economice de către investitorii străini şi de subordonare a intereselor 
economiei naţionale, prin infuzia necontrolată de capital; pierderea pieţelor de 
desfacere a produselor economiei naţionale pe plan intern şi extern ca urmare 
a scăderii calităţii produselor şi concurenţei neloiale etc. 

f) Criza militară este o situaţie nou creată prin trecerea de la starea 
de pace, care implică şi anumite stări tensionale (de regulă, o stare de criză în 
care violenţa nu există sau este foarte slabă), la starea conflictuală, în cadrul 
căreia una sau toate părţile implicate au folosit sau folosesc violenţa pentru 
impunerea prin forţă a obiectivelor sau intereselor proprii, cu scopul de a-şi 
apăra valorile fundamentale. 

Criza de natură militară este dată de următorii indici: concentrarea de 
forţe în apropierea frontierelor naţionale prin notificarea (ori nenotificarea) 
activităţilor; realizarea de alianţe militare cu scop nedeclarat sau mascat; 
reorganizări ale sistemului militar din unele state vecine; redislocări de 
comandamente ale marilor unităţi şi unităţi în apropierea frontierelor; pregătiri 
intense ale marilor unităţi de aviaţie, concentrări în baze militare, exerciţii, 
simulări, antrenamente într-o concepţie de „învăţământ” sau sub alte forme de 
mascare; reorientări doctrinare ca urmare a mutaţiilor produse în politica 
militară a unora din statele vecine; nerespectarea culoarelor de zbor 
internaţionale de către aparatele de zbor militare şi civile; dotare masivă a 
forţelor armate ale unor state vecine cu tehnică militară performantă şi 
armament modern; folosirea, pe timpul aplicaţiilor statelor majore, a scenariilor 
tactice ce vizează părţi din teritoriul naţional; penetrarea reţelelor de 
comunicaţii militare în scopul procurării de informaţii şi date despre starea 
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unităţilor militare dintr-o anumită zonă; intensificarea acţiunilor de sustragere 
de armament, muniţie, echipament şi tehnică militară din depozitele armatei; 
sustrageri repetate de materiale explozive de la exploatările miniere şi 
geologice; apariţia şi proliferarea grupurilor organizate ilegal care desfăşoară 
acţiuni de tip terorist. 

g) Criza informaţională se referă la lipsa de informaţii, a datelor 
necesare luării deciziei într-un domeniu de activitate şi poate fi totală sau 
parţială. Criza totală se produce atunci când sistemul de comunicaţii civile şi 
militare nu este operant sau poate fi operabil cu întreruperi care depăşesc 60% 
din emisii sau/şi recepţii. 

De regulă, principalele caracteristici sunt: bruierea sistemului militar 
de transmisiuni; distrugerea unor centre, noduri, staţii şi alte mijloace de 
transmitere, recepţionare a datelor; dezinformarea prin comunicări de date 
false; interceptări de mesaje şi documente; spargerea sistemelor de codificare 
şi cifrare a datelor; simularea defecţiunilor în sistemele de transmitere a datelor 
şi de comunicaţii civile; alte situaţii. 

h) Criza tehnologică este mai rar întâlnită, ea apare în momentele 
decisive şi se manifestă ca o lipsă de tehnologie necesară rezolvării stării 
tensionate apărute ca urmare a folosirii pe timpul acesteia a unor tehnologii 
uzate moral. 

i) Criza psihologică este acea stare a unei persoane sau instituţii 
care într-o perioadă de timp nu reacţionează sau este neutralizată, acţionează 
şi ia măsuri sub capacitatea normală cu privire la îndeplinirea scopurilor, 
obiectivelor sau intereselor pentru atingerea valorilor fundamentale proprii sau 
colective. 

j) Criza ecologică sau catastrofa ecologică este starea în care se 
găseşte aerul, apa, solul, subsolul sau construcţiile şi fauna, flora, vieţuitoarele 
sau oamenii, într-un spaţiu, ca urmare a modificărilor survenite în starea de 
normalitate ecologică provocate de factori obiectivi sau subiectivi. Factorii 
obiectivi în această situaţie, de regulă, sunt fenomenele naturale, iar factorii 
subiectivi sunt determinaţi de acţiunile umane. 

Criza de natură ecologică este pusă în evidenţă de prezenţa, în 
principal, a următoarelor fenomene sau activităţi: poluarea mediului cu 
materiale radioactive provenite de la obiectivele aflate pe teritoriul naţional şi al 
ţărilor vecine; producerea de inundaţii care au ca urmări pierderi de vieţi 
omeneşti şi mari distrugeri materiale; fisurarea sau distrugerea (naturală sau 
provocată) a unor baraje de la marile acumulări hidroenergetice, precum şi 
depăşirea cotelor de atenţie a apei din acestea; poluarea şi contaminarea 
mediului ca urmare a deversării accidentale în apă şi atmosferă a unor 
produse şi reziduuri toxice sau radioactive; scurgerea accidentală (sau 
provocată) de produse petroliere din depozite, bazine şi poluarea pânzei 
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freatice pe mari suprafeţe; producerea repetată a unor mişcări seismice 
intense urmate de pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale; importul 
de produse cu grad ridicat de toxicitate, depozitarea sau abandonarea 
acestora pe teritoriul naţional în locuri neprotejate şi neamenajate 
corespunzător. 

k) Criza morală este starea în care se găseşte o societate , un grup 
social sau mai multe popoare. Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat, în anul 2003, 
cu ocazia sărbătorilor Pascale că Europa se află într-o criză morală care 
trebuie soluţionată prin credinţă şi însănătoşirea spiritului care este afectat de 
violenţă. 

Caracteristic pentru ţările care traversează o perioadă de tranziţie, de 
la un regim la altul, este faptul că datorită fragilităţii sistemelor politice, 
economico-financiare şi sociale, unele situaţii pot apărea brusc şi pot evolua 
rapid, degenerând dintr-o criză locală într-una zonală, naţională sau chiar 
internaţională. 

 
B. După spaţiul în care se manifestă, crizele pot fi: locale, regionale, 

naţionale, şi internaţionale. 
a) Criza locală apare pe un spaţiu limitat, de regulă, o zonă, localitate 

şi are ca formă de manifestare un domeniu (economic, politic, social, cultural, 
ecologic etc.) sau mai multe domenii ale vieţii sociale. 

b) Criza regională cuprinde unul sau mai multe domenii şi se 
manifestă pe o suprafaţă mai întinsă ca spaţiu. 

c) Criza naţională are ca spaţiu suprafaţa unei ţări, şi cuprinde unul 
sau mai multe domenii din viaţa socială, economică, politică sau militară a ţării 
respective. 

d) Criza internaţională se manifestă cel puţin pe teritoriul a două 
state şi cuprinde unul sau mai multe domenii de activitate ale părţilor implicate. 

 
C. După resursele pe care le implică, o criză poate fi: de resurse 

umane, demografică, de materii prime, financiară, bancară etc. 
 
D. După modul de manifestare, crizele pot fi: latente sau violente. 
a) Crizele latente au, de regulă, un grad redus de severitate, o 

urgenţă limitată şi ameninţările lor se referă la o perioadă viitoare. Rezultă 
deci, că o criză latentă nu are o ameninţare extrem de gravă şi imediată, 
acordând părţilor o perioadă de timp suficientă pentru luarea măsurilor de 
prevenire. O criză latentă poate oricând să se transforme într-o criză violentă. 

b) Crizele violente sunt acele manifestări care implică folosirea forţei. 
Ele pot apărea spontan sau se pot dezvolta gradual. 



 54

E. După gradul de complexitate, crizele pot fi: simple, complexe şi 
combinate. 

a) Criza simplă este acea situaţie tensionată care se manifestă într-
un singur domeniu de activitate şi are implicate numai două părţi. Ea este mai 
rar întâlnită, întrucât situaţiile vieţii politico-militare, economico-sociale sunt 
mult mai complexe şi o criză simplă ar trebui deci, să îndeplinească cumulativ 
cele două condiţii (un singur domeniu, de exemplu: economic, politic, militar, 
psihologic, ecologic etc. şi angajarea în manifestările ei a numai două părţi). 

b) Criza complexă este acea situaţie tensionată care se manifestă în 
două sau mai multe domenii de activitate şi în care sunt implicate două sau 
mai multe părţi. În această categorie de crize intră majoritatea crizelor 
economice, sociale, politice, militare etc. 

Caracteristica fundamentală a unei crize complexe este multitudinea 
factorilor care o influenţează, domeniul extins şi o arie mare de manifestare. 
Severitatea acestor crize este deosebită şi modul de manifestare este imediat 
şi nu de puţine ori foarte violent. 

c) Criza combinată este acea situaţie în care este cuprins un 
domeniu de activitate şi/sau mai mult de două părţi sau mai multe domenii de 
activitate şi /sau cel puţin două părţi. 

Sunt avute în vedere, în principal, următoarele tipuri de crize: 
– Crizele internaţionale, active sau latente, care privesc nemijlocit 

interesele de securitate naţională ale României (în special, cele din aria 
geografică de proximitate); 

– Situaţiile critice create în relaţiile dintre două sau mai multe ţări care, 
fără a atinge direct interesele României, reclamă o luare de poziţie în virtutea 
unor angajamente internaţionale exprese sau a solidarităţii fireşti cu statele de 
aceeaşi orientare; 

– Evoluţiile economice, financiar-monetare sau comerciale pe plan 
regional sau global, cu posibile efecte negative asupra intereselor României; 

– Dezastrele ecologice transfrontaliere cu posibile implicaţii asupra 
teritoriului şi spaţiului aerian sau maritim ale României; 

– Situaţiile interne tensionate din alte ţări care au, sau ar putea avea 
repercusiuni pe plan internaţional, inclusiv prin dislocarea unor mase 
considerabile de persoane; 

– Dezastre sau calamităţi naturale de amploare produse în unele ţări 
care necesită decizii operative şi acordarea de sprijin umanitar benevol sau la 
solicitarea organizaţiilor internaţionale.  

F. Alte genuri de criză: criza de autoritate, a învăţământului, a 
industriei, sanitară, a petrolului, a unor produse (a gazelor naturale, a hârtiei, a 
energiei electrice, a apei, a zahărului, a grâului) etc. 

În continuare, ne vom opri numai asupra crizei de autoritate din cauza 
faptului că o apreciem ca fiind o criză deosebit de periculoasă. 
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Pornind de la definiţia termenului de „autoritate”, care înseamnă în 
general forţa, influenţa, dreptul de a da dispoziţii, de a dispune cuiva ascultare 
în virtutea unei calităţi sau a unei împuterniciri,40 puterea de a coordona sau de 
impune cuiva prin capacitatea, meritele sau prestigiul, consideraţia,41 apreciem 
că tocmai nerealizarea acestor atribute de către o persoană, comandant, 
instituţie, generează criza de autoritate. 

Criza de autoritate poate fi: criză de autoritate a unei persoane, în 
general, şi a persoanelor care au o anumită poziţie socială, în special; criza de 
autoritate a instituţiilor statului. Aceasta este foarte gravă când se manifestă 
la nivelul instituţiilor fundamentale ale statului de drept. Deci, fiind dreptul 
neexercitat de a întreprinde o acţiune, de a da ordine, respectiv de a lua 
hotărâri, lipsa de autoritate este puterea neexercitată de către o instituţie, un 
conducător (persoană, demnitar) ducând la nerealizarea obiectivelor atribuţiilor 
şi acţiunilor legale. 

Cea mai gravă situaţie a crizei de autoritate este atunci când puterea 
învestită democratic nu reuşeşte să-şi exercite atribuţiile consfinţite prin 
Constituţie şi sarcinile primite prin învestirea sa ca putere legitimă. Se 
apreciază că într-o situaţie de acest gen se ajunge, în majoritatea cazurilor, la 
disoluţia, dizolvarea, dezagregarea, blocarea sau nefuncţionarea instituţiilor 
respective. Cazurile sunt rare, dar istoria contemporană ne-a furnizat astfel de 
situaţii. Unul dintre ele este cel din Albania, când o criză complexă, criza 
albaneză a determinat, sub influenţa mai multor factori şi a presiunii populare, 
disoluţia armatei, a poliţiei, instituţii care într-o perioadă de timp nu şi-au putut 
exercita atributele şi a fost nevoie de intervenţia altor autorităţi (internaţionale) 
pentru a aduce situaţia la starea de normalitate economică, socială, politică şi 
militară. Un alt exemplu apreciem că este disoluţia securităţii şi miliţiei 
comuniste din România, imediat după revoluţia din 1989. 

Având în vedere faptul cert pe care ni-l oferă tabloul Europei, al lumii 
contemporane, previziunile actuale asupra viitorului, imaginea unei diversităţi şi 
complexităţi fără precedent în istorie, al lumii şi continentului european, în care 
există elemente ale vechiului şi noului, evoluţiile pozitive şi negative, violenţa 
crescândă, fenomenul exacerbat al criminalităţii, economiilor subterane, 
terorismul şi activităţile de tip mafiot, securitatea şi insecuritatea zonală, 
regională, unele situaţii concrete din Peninsula Balcanică, apreciem că această 
încercare modestă de a clasifica crizele poate fi îmbunătăţită. 

                                                           
40 Dicţionarul Enciclopedic Român, vol. I, Bucureşti, Editura Politică, 1962, pag. 255. 
41 Dicţionarul limbii române literare contemporane, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1955, 
pag. 171. 
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Capitolul III 
 
 
 

FORME ŞI PROCEDEE 
DE MANIFESTARE A CRIZELOR 

 
 
 
 
Se conturează, cu pregnanţă, faptul că soluţionarea gravelor 

probleme cu care se confruntă astăzi omenirea presupune existenţa unei 
viziuni globale, care integrează tendinţe sociale, economice, militare şi 
ecologice, luând în consideraţie ansamblul factorilor într-o evaluare politică şi 
strategică logică. 

Ameninţărilor de „nişă”, de tip insurgent autonomiste, violenţelor 
etnice, jihadurilor fundamentaliste, războaielor separatiste, gherilelor urbane şi 
rurale, crizelor de natură teroristă, trebuie să le răspundă o politică de 
implicare activă, uneori chiar cu mijloace militare. Evenimentele din Kosovo, 
descrise iniţial prin termenul de criză sau de conflict, s-au transformat într-un 
război deschis, care a continuat o perioadă de timp, provocând imense pagube 
şi multe pierderi de vieţi omeneşti. Acelaşi lucru s-a petrecut în Irak, Afganistan 
şi, mai recent, în Liban. 

Cunoaşterea cauzelor situaţiilor de criză trebuie să cuprindă toate 
formele de manifestare a acestora, analizându-se imparţial şi apreciindu-se cât 
mai exact, fără prejudecăţi ori sentimente, ponderea fiecărui tip de contradicţie 
economică, politică, juridică, etnică, religioasă etc., în cadrul situaţiei 
respective. 

Situaţiile de criză au o dinamică, în majoritatea cazurilor, atât de 
rapidă, încât uneori pot scăpa de sub control.  

În deceniul întâi al secolului al XXI-lea, cele mai periculoase situaţii 
de criză vor fi, în continuare, terorismul internaţional, crizele economice, 
sociale, politice şi cele de natură să provoace tulburări grave ale ordinii 
publice. În mod concret, ele ar putea fi următoarele: actele teroriste de 
toate tipurile; acţiunile separatiste; acţiunile terorist-diversioniste; 
sabotajele; blocările unor obiective civile sau militare, ale căilor de 
transport terestru, naval, feroviar şi comunicaţii de importanţă strategică, 
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ale sistemului energetic naţional; acţiunile de destabilizare a ordinii de 
drept. 

De asemenea, se pot ivi situaţii de risc potenţiale, degenerând în 
crize grave ale sistemului social, economic, politic cu atingere a siguranţei 
statului şi apărării naţionale. 

Enumerăm câteva dintre acestea: 
a) Reglări de conturi între taberele mafiote, care angajează în 

conflict şi alte persoane fără ocupaţie, pentru care confruntarea cu poliţia este 
o simplă distracţie. Angajarea copiilor în asemenea conflicte îngreunează 
activitatea forţelor de ordine. Participarea şi a altor elemente infractoare, 
combinate cu acţiuni ale unor forţe duşmănoase interne sau externe pot duce 
la acţiuni de destabilizare a unor zone de nivel judeţ sau mai multe judeţe; 

b) Nemulţumirea în masă a cetăţenilor faţă de starea de 
nesiguranţă care domină societatea actuală, neasigurarea protecţiei fizice a 
cetăţenilor şi a proprietăţii private, combinată cu creşterea şomajului, pot duce 
la o stare generală de nemulţumire şi o stare de tensiune locală, urmată de o 
criză de amploare;  

c) Nemulţumirea pensionarilor, care nu beneficiază de o protecţie 
socială, amplifică tensiunile care pot degenera în acţiuni ample de protest;  

d) Încercarea unor lideri sindicali de a manipula opinia publică prin 
„intoxicarea” cu informaţii de natură să incite la violenţă; 

e) O intensă campanie de denigrare a unor lideri sindicali, care nu 
pot fi manipulaţi, având ca scop înlăturarea şi înlocuirea lor din funcţiile de 
conducere;  

f) Trecerea în şomaj a unui număr mare de muncitori din 
principalele centre industriale, fără a se asigura programe de recalificare şi 
posibilităţi de absorbire în judeţ a unei părţi din forţa de muncă disponibilizată;  

g) Acţiuni revendicative şi de protest cu motiv religios, cauzate de 
nerecunoaşterea unor culte sau secte; 

h) Revendicarea unor spaţii de cazare între instituţii de stat şi 
particulare;  

i) Stări tensionate între populaţia majoritară şi rromi, ca urmare a 
distrugerilor culturilor agricole, furturilor de produse agricole, furturilor din 
autovehicule şi locuinţe, acţiunilor organizate de comando şi provocare a 
populaţiei; 

j) Stări tensionate între grupuri sociale, grupări etnice, 
confesionale etc. 

Forţele interne care pot desfăşura acţiuni duşmănoase şi agresive pot 
fi: 

– grupări etnice; grupări infiltrate sau constituite pe teritoriul României; 
– elemente de cercetare-diversiune; 
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– grupări constituite pe criterii religioase; 
– grupări sau elemente teroriste, terorist-diversioniste; 
– formaţiuni paramilitare constituite din transfugi, exilaţi, imigranţi şi 

mercenari instruiţi special pe teritoriul naţional sau în străinătate, grupuri de 
indivizi străini sosiţi ca turişti, destinate să pregătească, instruiască şi eventual 
să conducă structurile forţelor separatiste; 

– elemente interne dizidente, constituite în organizaţii legale şi 
controlate din exterior; elemente interne certate cu legea şi fără ocupaţie, 
angajate cu plată, partide politice şi organizaţii legale angajate în instalarea 
altui regim decât cel constituţional. 

Reaşezarea societăţii româneşti pe baza principiilor democraţiei şi 
economiei de piaţă a determinat profunde transformări în ceea ce priveşte 
separarea puterilor în stat, atribuţiile autorităţilor publice centrale şi locale, 
caracterul relaţiilor dintre cetăţeni şi autorităţi, constituirea unor structuri 
organizatorice în aproape toate domeniile de activitate, realizarea unor măsuri 
de protecţie socială, rezolvarea unor disfuncţionalităţi apărute în diferite 
subsisteme sociale, pe fondul aplicării măsurilor de reformă şi ale eforturilor de 
integrare în sistemele europene de securitate şi economice. 

Participarea armatei române şi a forţelor de ordine la acţiunile de 
gestionare a crizelor sub egida ONU, OSCE şi a altor organizaţii este una 
dintre misiunile importante actuale şi de perspectivă. Angajarea unor efective 
ale armatei sau Ministerului Administraţiei şi Internelor în operaţiunile de pace 
internaţionale (în contextul unui proces de gestionare a unei crize) se va face 
pe baza aprobării şi mandatului conferit de autorităţile constituţionale naţionale, 
la solicitarea expresă a organizaţiilor internaţionale. 

Strategia de Securitate Naţională a României42 are drept obiectiv 
fundamental protecţia cetăţenilor, garantarea drepturilor fundamentale şi a 
libertăţilor individuale ale acestora, protejarea şi promovarea intereselor 
naţionale. Aceasta se realizează prin resurse şi mijloace politice, diplomatice, 
economice, sociale şi militare proprii şi prin cooperare cu statele şi 
organismele de securitate din spaţiul european, euro-atlantic şi internaţional. 

România acţionează cu prioritate pentru prevenirea şi rezolvarea pe 
cale paşnică a crizelor şi conflictelor, consolidându-şi statutul de generator de 
stabilitate şi securitate regională şi europeană. 

În domeniul siguranţei naţionale, în condiţiile actualei evoluţii pe plan 
intern şi internaţional, activităţile vor avea în vedere dezvoltarea şi 
consolidarea capacităţii operaţionale a serviciilor de informaţii, de culegere, 
analizare şi valorificare a datelor referitoare la sursele de risc şi evenimentele 
care ar ameninţa securitatea şi apărarea naţională. În contextul fluid de 
securitate, riscurile apariţiei unor conflicte armate interstatale majore s-au 
                                                           
42 Cf. Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 1999, pag. 5. 
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redus considerabil, dar tind să crească tot mai mult riscurile apariţiei unor 
conflicte armate, cu caracter religios, etnic, economico-social şi ecologic. 
Aceste conflicte pot degenera în conflicte militare interstatale, greu controlabile 
şi cu urmări imprevizibile.43 Ameninţările nonmilitare şi riscurile de altă natură 
ce se pot manifesta în paralel cu atacul armat constituie una din caracteristicile 
principale ale acestei perioade ce presupune trecerea de la o atitudine mentală 
reactivă (orientată spre înfrângerea ulterioară a unui inamic evident şi 
cunoscut în toate componentele sale), la o atitudine preventivă (care 
presupune anticiparea posibilelor ameninţări şi a situaţiilor de risc, respectiv 
stingerea din faşă a unor focare de conflict a căror extindere, scăpată de sub 
control, ar putea atinge interesele naţionale ale României). 

Grupul de lucru interdepartamental, constituit la nivelul Ministerului 
Apărării Naţionale, a realizat o analiză comparată a elementelor naţionale, 
implicate în gestionarea crizelor, cu cele aparţinând Alianţei, statelor membre 
NATO sau partenere, care a condus la următoarele concluzii: 

– România nu dispune de o strategie naţională globală şi o concepţie 
unitară cu privire la sistemul naţional de gestionare a crizelor, cu determinare 
într-un cadru structural, funcţional şi legislativ, clar şi unitar definit, pentru toate 
tipurile de criză; 

– din punct de vedere structural şi legislativ, este reglementată, relativ 
unitar, numai problematica situaţiilor de criză specifice tipologiei situaţiilor de 
urgenţă civilă (dezastre naturale şi accidente tehnologice etc.); 

– cadrul legislativ care să acopere tipologia crizelor de natură internă 
şi/sau externă, altele decât cele specifice situaţiilor de urgenţă civilă, se află 
într-un proces de dezvoltare, dacă se ia în calcul cursul deschis de procesul de 
elaborare a legii privind starea de urgenţă şi starea de asediu şi alte proiecte 
de legi, circumscrise în general domeniului siguranţei naţionale; 

– deşi România dispune de structuri şi organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale cu atribuţii specifice domeniului gestionării crizelor, lipsesc 
totuşi structurile permanente integratoare, care trebuie constituite şi la nivelul 
naţional, dar mai ales la nivelul ministerelor cu atribuţii exprese în acest 
domeniu. Ele trebuie să fie similare majorităţii statelor luate ca referinţă şi 
prezentate mai jos, să asigure în termeni generali expertizarea în mod unitar a 
situaţiilor de criză.  

 
 
 

3.1. PROCEDEE SPECIFICE DE MANIFESTARE ŞI 
DESFĂŞURARE A CRIZELOR 

 
Pentru a înţelege mai bine astfel de situaţii vom prezenta, pe scurt, 

câteva tipuri de crize care s-au manifestat pe plan naţional şi mondial. 
                                                           
43. F. T.-1, Doctrina Operaţională a Forţelor Teritoriale - S.M.T.U. Bucureşti, 1999, pag. 1. 
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3.1. a. CRIZA SOCIALĂ DIN LOS ANGELES 1992 – S.U.A 
 
La data de 3 martie 1991, o persoană cu antecedente penale, 

eliberată de trei luni din penitenciar, cetăţeanul de culoare Rodney King, nu se 
supune somaţiilor poliţiei rutiere americane, este urmărit, capturat, brutalizat cu 
lovituri de baston şi şocuri electrice, de către patru poliţişti. Scena se filmează 
de un cameraman amator, se transmite repetat pe mai multe canale de 
televiziune, creându-se o imagine nefavorabilă poliţiei, deşi poliţiştii se aflau în 
deplină legalitate. Au urmat procese mediatizate, propagandă publicistică cu 
caracter religios şi s-a dat sentinţa de achitare a poliţiştilor. Sentinţele celor 
două procese s-au transmis prin radio şi televiziune. În ziua de 29 aprilie 1992, 
ora 15,15 minoritatea neagră, instigată de o serie de personalităţi (Tom 
Brandley primarul oraşului, minoritar negru şi pastorul Al. Sharpton ) a 
provocat o revoltă, împreună cu membrii a două bande de infractori. Violenţa 
revoluţiei nu a putut fi estimată iniţial, dar în scurt timp s-a trecut la atacuri 
împotriva magazinelor, băncilor, trecătorilor, provocând răniri, decese, pagube 
materiale deosebite prin incendieri şi distrugeri. 

Cunoscând situaţia, adică lipsa de autoritate a poliţiei şi pe fondul 
unei reacţii întârziate, bandele de huligani s-au organizat ad-hoc şi au atacat 
maşinile şi personalul pompierilor, salvărilor, au devalizat cinci magazine de 
armament şi muniţie de unde au sustras peste 1.800 arme, precum şi muniţie. 

În ziua de 30 aprilie 1992 s-a decretat stare de urgenţă şi au fost luate 
o serie de măsuri: închiderea staţiilor de benzină, oprirea alimentării cu energie 
electrică, punerea sub pază a magazinelor de armament şi muniţie. 

La Los Angeles, autorităţile legitime, prin ordinul preşedintelui în 
exerciţiu, George Bush, trimit forţe impresionante de ordine. Astfel, din totalul 
de 16.500 militari şi agenţi angajaţi: 5.000 de luptători erau din Garda 
Naţională, 1.500 puşcaşi marini cu blindate, 7.000 poliţişti ai oraşului, 2.000 
poliţişti din district, 1.000 agenţi federali. 

Bilanţul evenimentelor a fost de: 58 morţi (41 prin împuşcare), 2.400 
răniţi (2.300 prin împuşcare), 1.200 arestări; distrugeri de peste 1 miliard de 
dolari, peste 15.000 construcţii avariate, 2.000 autovehicule arse, 14.000 de 
locuri de muncă pierdute pe termen lung. 

Cauzele sunt de natură socială, iar evenimentul a scos în evidenţă o 
criză a societăţii americane, dar nu o criză a democraţiei americane. 

De reţinut, criza a cuprins şi alte oraşe, cum sunt: Seattle, Tampa-
statul Florida, Birmingam – statul Alabama , Florence Sury – statul Missuri , 
Omaha , Madison – statul Wisconsin, Dallas, San Francisco, New York, 
Buffalo şi Philadelphia, dar tulburările au fost mai reduse, iar situaţia a fost 
ţinută sub control de către forţele de ordine. 
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În 2003 au fost reluate activităţile declanşării unei crize folosind 
acelaşi scenariu; un cetăţean american de culoare, care loveşte un poliţist nu 
se supune arestării de către poliţie. Scenele filmate arată cum mai mulţi poliţişti 
lovesc un cetăţean fără apărare. 

 
 
3.1.b. CRIZE ECONOMICE ŞI/SAU SOCIALE CU DIVERSE IMPLICAŢII 
 
În România s-au produs evenimente sociale grave, care au atras 

atenţia opiniei publice din ţara noastră şi a comunităţii internaţionale. Deoarece 
unele dintre acestea au vizat securitatea naţională, ordinea publică, ele au 
intrat în sfera de interes a apărării naţionale şi a ordinii de drept din statul 
nostru. 

În opinia analiştilor politici, militari şi a noastră, evenimentele 
dramatice petrecute în România în ultimii ani au fost determinate, în principal, 
de evoluţia negativă a unor fenomene economice, sociale şi politice generate 
de măsurile radicale luate pentru accelerarea reformei, pentru democratizarea 
vieţii economico-sociale şi politico-militare. 

Măsurile de protecţie socială luate nu au putut compensa consecinţele 
negative produse. Pe acest fond general şi ca urmare a altor factori de 
influenţă, au avut loc conflicte de muncă care s-au manifestat diferit, începând 
cu greve de avertisment, greve, marşuri, mitinguri legale şi ilegale, şi 
finalizându-se cu ceea ce ne-am obişnuit să numim generic „mineriade”. 

Statistic, au fost înregistrate şase astfel de mineriade, care au 
dereglat dezvoltarea economico-socială, procesul de democratizare a societăţii 
româneşti, au adus, în majoritatea cazurilor, societatea românească la o stare 
de anormalitate, cu efecte extrem de negative pentru poporul şi societatea 
românească. 

Din analiza acestor crize constatăm că prelungirea conflictului de 
muncă a dus succesiv la radicalizarea cererilor minerilor şi la apariţia unor 
probleme sociale complexe, dobândind, treptat, şi o dimensiune socială 
importantă. Pe fondul amplificării acestui conflict, în cadrul societăţii au apărut 
elemente de tensiune politică şi mişcări în alte scopuri decât cele sociale. 

Manifestări de această natură, deplasarea unor grupări de mineri la 
Bucureşti au avut loc în anii 1990, 1991, 1995 şi 1999, cunoscute sub 
denumirile „mineriada” unu la şase. 

Prezentând evoluţia mineriadei a şasea, analiştii străini au avut 
diverse opinii. Considerând că acea criză a fost mai mult decât un conflict de 
interese economice, analistul ungar Ara-Kovacs Attila sublinia că: „răbdarea a 
ajuns la limită, rezervele s-au terminat, a scăzut încrederea în instituţii. Ceea 
ce a mai rămas a zdruncinat echilibrul între unele ramuri ale puterii, echilibru 
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indispensabil dezvoltării democratice... Economia se află într-o criză profundă. 
Actuala mişcare a minerilor este, în esenţă, o sinteză a diferitelor forme de 
criză... La conflictul de interese economice s-au alăturat diferite forţe 
politice...". 

Mass-media românească şi prestigiosul The Economist au promovat 
teorii prin care au definit acţiunile minerilor drept o tentativă de lovitură de stat. 

Aşa-zisa teză a loviturii de stat prezentată de un segment al mass-
media nu s-a confirmat, dar cert este faptul că revendicările au fost strict de 
natură sindicală. 

Amintim câteva evenimente recente, internaţionale pentru 
exemplificare. 

 La 22 ianuarie 1999 aproape 2.500 de fermieri polonezi au blocat 
frontiera cu Germania, la Swiecko , autostrada principală Berlin – Varşovia – 
Moscova, cu maşini agricole. Protestul a fost împotriva importurilor agricole şi 
ameninţările s-au făcut la adresa poliţiei pentru a nu interveni, întrucât vor da 
foc unor cisterne cu benzină. Acţiunea fermierilor polonezi este complet 
ilegală. Acţiunile lor sunt antieuropene, antireformiste, naţionalist-comuniste, 
pagubele materiale aduse Poloniei sunt însemnate. Cu toate acestea, nimeni 
din Polonia nu a declarat că e vorba de o lovitură de stat, că sunt ameninţate 
democraţia, statul de drept, economia de piaţă. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, definiţia loviturii de 
stat este: „act de violare a Constituţiei prin care un grup de persoane preia 
cu forţa puterea într-un stat”. 

 În Franţa, la Nantes, în 1996, de exemplu, poliţia s-a bătut zile în şir 
cu liceenii, care au răspuns aruncând în forţele de ordine cu pietre smulse din 
pavaj.  

 În ianuarie 1999, Atena a fost scena unor adevărate lupte de stradă 
între liceeni şi poliţie.  

Putem considera acţiunile din Defileul Jiului şi de la Costeşti ca fiind 
ilegale, tulburătoare ale ordinii publice, dovezi ale slăbiciunii forţelor de ordine 
şi opinăm pentru definirea lor ca fiind o criză sindicală, economico-socială, cu 
influenţe politice şi militare. 

Transformarea programată sau deturnarea unei acţiuni de protest ori 
revendicative într-o acţiune politică şi insurecţională constituie o tactică 
binecunoscută atât vechiului komintern, cât şi organizaţiilor politice 
secesioniste, al căror scop îl constituie subversiunea de stat (ETA, IRA, UCK). 
Este bine de precizat că absolut toate acţiunile politice subversive ale 
organizaţiilor menţionate au parcurs, fără excepţie, următoarele etape: 
manifestaţii revendicative violente; forme de nesupunere civică faţă de 
instituţiile statului; rezistenţă secesionistă (inclusiv armată şi acte de terorism). 
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Nesupunerea civică faţă de instituţiile statului constituie penultimul 
pas înaintea declarării autonomiei regionale! Acest lucru s-a petrecut, de 
exemplu, la începutul conflictului din Kosovo, când etnicii albanezi n-au mai 
recunoscut instanţele statului iugoslav (ulterior şi-au constituit instituţii proprii, 
paralele celor iugoslave). 

Andrei Pleşu, fost ministru de externe, a afirmat la un moment dat că 
avem o mentalitate de popor înspăimântat, izvorâtă poate, spunem noi, dintr-
un puternic complex de inferioritate. De aceea, există tendinţa de a interpreta 
anumite chestiuni şi întâmplări prin prisma acestei mentalităţi. 

 Când trupele speciale ale S.U.A. au eşuat în mod dramatic în 
tentativa de a elibera ostaticii nord-americani din ambasada ţării lor de la 
Teheran – eşec despre care mai apoi s-a afirmat deschis că a fost unul 
programat de la Washington D C, pentru a influenţa rezultatul alegerilor 
prezidenţiale – nimeni nu a vorbit despre disoluţia autorităţii statului american, 
discuţiile focalizându-se pe elementele concrete: pregătirea forţelor de 
comando, amestecul politicii în chestiuni de apărare etc.  

Nu trebuie să mai amintim cazul Watergate, finalizat cu demisia lui 
Richard Nixon: instituţiile statului nu au interpretat ancheta lui Bernesten & 
Woodward drept un atac la adresa democraţiei, a statului, ci drept ceea ce era 
de fapt (un cetăţean, preşedintele în acest caz, încălcase legea), iar 
observatorii nu au văzut în gestul lui Nixon de a ordona supravegheri 
informative ale opoziţiei politice un semn de disoluţie, ci pur şi simplu o dovadă 
că cineva nu trebuie să mai rămână la Casa Albă.  

 Trecând Oceanul, în Italia, reamintim de aşa-numita conspiraţie 
Borghese, un complot fascist cu puternice ramificaţii în serviciile secrete, 
armată şi lumea politică, menit să conducă la o lovitură de stat care să înlăture 
sistemul democratic. Nici măcar pesimiştii noştri fraţi latini nu au vorbit de o 
disoluţie a autorităţii statului, asta într-o ţară dominată de un partid ale cărui 
complicităţi cu crima organizată erau notorii. 

În România tranziţiei, lucrurile sunt încă şi mai complexe şi excesiva 
lor simplificare poate conduce lesne la concluzii pripite. 

Alin Teodorescu, sociolog şi director general al IMAS afirma că: 
mişcarea sindicală minieră de tip anarhist şi-a încheiat ciclul istoric. Vine o altă 
fază, în care mişcările sindicale minereşti, printre cele mai puternice din 
România, trebuie să devină parteneri sociali ai restructurării. Se trece, aşadar, 
de la faza anarhistă la cea a parteneriatului social. Foarte multă lume din Valea 
Jiului a început să înţeleagă că anarhismul s-a încheiat. Dar aceşti oameni nu 
văd viitorul. Trebuie ajutaţi să-l vadă, să devină constructivi. Problemele 
sociale nu s-au rezolvat în Valea Jiului. E nevoie de un efort comun, guvern – 
sindicate – populaţie, pentru a scoate Valea Jiului din starea deplorabilă în 
care se găseşte. Cât priveşte planul general al mişcării sindicale, efectele celor 
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petrecute la Stoeneşti vor fi aceleaşi. Adică se va trece de la raporturile de 
forţă la cele de parteneriat. Chiar şi în cazul celor care nu au recurs la mişcări 
anarhiste. De pildă, şoferii care au avut raporturi de forţă cu guvernul, dar nu 
au ajuns la mişcări anarhiste. Şoferii şi ceilalţi, cu toţii, se vor vedea siliţi să 
treacă acum la faza parteneriatului. După ce s-a întâmplat, reacţia guvernului 
nu poate fi decât aceea care a fost până acum: întâi legea, apoi negocierile. 
Temeiul parteneriatului social este doar legea. 

 
 
A. CRIZA BANCARĂ – ELEMENT DE BAZĂ AL CRIZEI ECONOMICE 
 
Ceea ce s-a întâmplat şi probabil va mai continua să se întâmple cu 

sistemul bancar internaţional sau românesc nu este un caz izolat, şi, cu atât 
mai puţin, ieşit din comun. Dimpotrivă, periodic, într-un colţ sau altul de lume, 
viaţa publică este zguduită de mari scandaluri bancare, de crashuri 
neaşteptate şi inexplicabile la prima vedere. 

În cazurile extreme se instalează panica, spaima că activitatea 
economică poate intra în derivă şi zeci de mii de oameni îşi vor vedea 
spulberate, peste noapte, depunerile. De accidentele bancare nu este nimeni 
ferit: nici ţările cele mai dezvoltate, nici cele aflate în tranziţie, nici cele 
subdezvoltate. 

Vom prezenta câteva dintre cele mai răsunătoare colapsuri ale unor 
mari bănci particulare, care au fost prospere şi solide decenii în şir, iar în 
anumite momente au acuzat brusc incapacitatea de a mai gestiona afacerile şi 
au căzut pradă unui faliment răsunător. 

Un prim caz este cel al băncii Barings Bank, un exemplu de referinţă, 
prin care Nick Lesson, funcţionarul care a falimentat instituţia, s-a aventurat în 
operaţii pe piaţa singaporeză şi, pe fondul neexecutării controlului contabil 
asupra acestui funcţionar, a înregistrat pierderi de 860 milioane de lire sterline. 
Un personaj la fel de notoriu a fost şi Toshihide Iguchi, la rândul său funcţionar, 
dar la filiala din New York a băncii japoneze Daiwa. Acesta a ascuns pierderile 
rezultate din operaţiuni, unele catastrofale, altele de-a dreptul frauduloase, 
făcute pe piaţa obligaţiunilor timp de aproape 11 ani. Când în sfârşit a fost 
prins, în octombrie 1995, mai marii băncii au rămas înmărmuriţi. „Nota de 
plată” lăsată de către Iguchi în urma combinaţiilor sale se ridica la suma 
astronomică de 1,1 miliarde de dolari. Devalizarea unei bănci de către proprii 
salariaţi intră, desigur, în categoria cazurilor-limită care au, incontestabil, 
tangenţă cu escrocheria şi gangsterismul, nicidecum cu greşelile comune 
comise în sfera managerială. 

Pentru omul de rând ele sunt suverane, căci sunt bogate. Mai sunt şi 
foarte puternice, pentru că acordarea împrumutului solicitat depinde exclusiv 
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de bunăvoinţa lor. Dar, mai ales, fac parte dintr-o lume misterioasă şi închisă 
celorlalţi. Secretul bancar, invocat cu atâta insistenţă, le fac, practic, 
impenetrabile marelui public care află, de regulă, într-un târziu, că reputaţia 
unei bănci sau a alteia n-a fost decât un balon de săpun. Ultimele trei decenii 
au coincis cu un şir lung de asemenea dramatice demistificări. 

„Credit Lyonnais, cu cele 4,2 miliarde de dolari scurse pe apa 
sâmbetei, Banca di Napoli, cu o gaură în bilanţ de 2 miliarde dolari, sau lanţul 
de bănci scandinave, care pentru a fi salvate de la faliment au fost hrănite 
artificial cu o cotă de 3 până la 4% din produsul intern brut al ţărilor din 
peninsulă, au constituit la vremea lor, chiar în cursul acestui deceniu, subiectul 
unor uriaşe scandaluri şi interpelări publice. Devenite celebre prin mediatizarea 
ce le-a fost făcută, ele rămân totuşi doar vârfurile unui aisberg. Căci valul 
nimicitor al falimentelor are la activ zeci de bănci latino-americane, est-europene 
şi ruseşti, japoneze şi sud-est-asiatice, fără să mai vorbim de fiasco-ul, însumând 
150 miliarde de dolari, provocat de American savings-and-loans”44 . 

Cauzele falimentelor bancare pe plan mondial pot fi sintetizate astfel: 
managementul imprudent, reaua credinţă în executarea managementului bancar, 
escrocheria, incorectitudinea unor funcţionari bancari, raporturile pe care le 
stabileşte banca cu mediul economic în care operează, riscul bancar etc. 

O paranteză: orice activitate economică şi, implicit, orice afacere se 
poate solda cu un profit sau, dimpotrivă, cu o pierdere. Deoarece este vorba 
despre situaţii viitoare şi despre evenimente în mare parte necunoscute, asupra 
cărora se pot face doar presupuneri, va exista întotdeauna o doză de risc. 

Riscul ca decizia luată să aibă urmări defavorabile. Martin Taylor, 
bossul lui Barclays Bank, spunea: „Ca şi energia, riscul nu apare şi nu dispare, 
el pândeşte tot timpul în jurul nostru”. Activitatea bancară nu este nici ea 
ocolită de această ameninţare, amplificată suplimentar de „materia primă” 
folosită - banii. Ei se pot dilata sau contracta, adică să-şi mărească sau să-şi 
scadă puterea de cumpărare, aleargă fără încetare de la unul la altul, 
pierzându-şi câteodată suflul şi dispărând pur şi simplu. 

Deţinătorii lor sunt clienţii băncilor, fie masa anonimă a depunătorilor, 
temători şi gata să-şi retragă economiile la auzul celor mai fanteziste zvonuri, 
fie debitorii, cei care iau împrumuturi şi despre care nu se poate spune 
niciodată cu certitudine că-şi vor rambursa la timp datoriile contractate. 
Suficiente motive pentru ca bancherii să adopte un comportament cuminte şi 
prudent. 

Numai că mediul economic nu rămâne nici o clipă static, dimpotrivă, 
aflat într-o continuă agitaţie şi mişcare, el lansează provocări în rafale 
                                                           
44 Cf. Crahuri Bancare articol în ziarul Evenimentul Zilei, 23 martie 2000, pag. 3. 
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sistemului bancar. Pe fondul unei creşteri economice susţinute în cursul 
deceniului opt al secolului trecut, aceste provocări constau în: 

• concurenţa fondurilor de investiţii, care ofereau, din operaţiunile pe 
pieţele monetară şi bursieră, profituri superioare celor bancare; 

• tendinţa tot mai mare a unui număr de clienţi de a-şi lichida 
depozitele bancare şi de a se lansa singuri în tranzacţii cu acţiuni şi obligaţiuni, 
mult mai tentante. 

Acestora li s-a adăugat continuarea procesului de reglementare a 
băncilor, adică de suprimare a restricţiilor în activitatea desfăşurată şi 
menţinerea la un nivel scăzut a ratei dobânzilor. Industria bancară s-a simţit 
încurajată să crediteze fără mari probleme orice nou-venit, majoritatea acestor 
împrumuturi luând calea speculaţiilor imobiliare şi, mai ales, a celor bursiere. 
Angajându-se pe acest teren, băncile filipineze şi indoneziene sau din ţări sud-
americane au trecut repede de la extaz la agonie în momentul în care piaţa 
bursieră s-a dezumflat, iar operaţiunile speculative au depăşit dimensiunile 
înregistrate de mersul real al economiei. Invocând pericolul extinderii unei 
periculoase crize bancare, banca Angliei „pompează” 240 milioane de lire 
sterline în cadrul unui program iniţiat în 1991, pentru salvarea mai multor bănci 
care s-au aventurat prea mult în sectorul imobiliar. Sezonul dezastrelor 
financiare mai consemnează eşecurile firmei japoneze Kashima Oil, al celei 
germane Metallgesellschaft, conflictul dintre compania Procter&Gamble şi 
Bankers Trust. Toate, legate prin cauza majoră care era să le împingă spre 
ruină: speculaţiile intensive cu produse bursiere derivate, în speţă titluri de 
valoare „swap” şi „option”. Nu este vorba de pure întâmplări, ci de o adevărată 
molimă. Potrivit lui New York Fed, majoritatea băncilor americane şi-au 
asumat, prin creditarea speculaţiilor cu produse bursiere derivate, riscuri 
aproape egale cu cele din împrumuturile curente. Cercetând mai îndeaproape 
consecinţele acestei tendinţe, William McDonough, preşedintele Rezervelor 
Federale din New York, a conchis că nu produsele bursiere derivate sunt de 
vină, ci totala lipsă de control şi informare corectă asupra acestui gen de 
operaţiuni. 

Poate că numărul falimentelor bancare ar fi mult mai mare dacă 
oficialităţile guvernamentale n-ar lua decizia să le evite cu orice preţ. S-a spus, 
de multe ori, că aşa-zisul comportament economic neutral al statului este o 
sintagmă fără conţinut. Atunci când o companie industrială se confruntă cu 
probleme financiare, în nouă cazuri din zece este lăsată să moară. Cel mult 
sunt ajutate prin finanţare suplimentară întreprinderile strategice. Altfel stau 
lucrurile în cazul băncilor: statul, iar experienţa occidentală stă mărturie, 
încearcă din răsputeri să le ţină pe linia de plutire, din două motive. Mai întâi, 
orice guvern se teme de efectele produse în opinia publică de prăbuşirea unei 
bănci. Majoritatea sunt giganţi financiari şi au mii de deponenţi mărunţi, cei mai 
mulţi încredinţând depozitelor bancare toată avuţia lor. 
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Credinţa că guvernul este, la urma urmelor, responsabil de 
securitatea economiilor, este atât de larg răspândită, încât nimeni nu 
îndrăzneşte să-i dezamăgească. 

Al doilea motiv, şi mai important, constă în riscul de sistem sau, cu 
alte cuvinte, riscul unui colaps generalizat. Experienţe trecute au verificat că 
dificultăţile unei bănci sunt contagioase şi, prin zvonurile cele mai fanteziste, 
sunt puse şi pe seama altor bănci. Panica şi retragerea precipitată a 
depunătorilor pot avea un efect devastator asupra economiei reale. Când 
banca Continental Illinois a intrat, în 1984, în încetare de plăţi, Rezervele 
Federale Americane au intervenit imediat, garantând depozitele tuturor 
clienţilor, tocmai pentru a preveni răspândirea prin contagiune a panicii în 
întreg sistemul bancar. 

Încercând să combată slăbiciunile recunoscute ale băncilor, experţii s-
au trezit confruntaţi cu două mari categorii de probleme. Prima priveşte 
managementul propriu al fiecărei instituţii bancare în parte, a doua, 
consolidarea întregului sistem. 

Unele dintre măsurile propuse sunt cunoscute şi la noi. Este vorba de 
stabilirea unei rezerve minime obligatorii, de îmbunătăţirea managementului de 
risc, de reglementarea ca mijloc de stimulare a iniţiativei proprii în abordarea 
activităţii bancare. O formulă inedită în acest domeniu o reprezintă aşa-numita 
bancassurance - hibrid între banca clasică şi compania de asigurare. 

Philips Bartholomeu şi Gary Whalen, doi specialişti americani în 
chestiuni financiar-bancare, au încercat, totodată, să sistematizeze factorii 
comuni de risc care ameninţă sănătatea băncilor. Ei au identificat în acest 
sens: 

• concentrarea portofoliului de împrumuturi al unei bănci pe o singură 
companie, industrie şi, chiar, ţară, ca o premisă a unor inevitabile dificultăţi 
ulterioare. În cazul în care acest debitor principal are probleme financiare, 
pericolul ca să antreneze şi banca creditoare în picajul său sporeşte în 
proporţie geometrică; 

• conexiunea strânsă dintre diferitele instituţii financiare conţine, la 
rândul ei, o primejdie potenţială. Când o bancă are statutul de „lup singuratic”, 
aşa cum a fost cazul băncii engleze BCCI, oficialităţile pot lesne să o neglijeze. 
Cu totul alta va fi situaţia în cazul în care banca este un jucător proeminent pe 
o anumită piaţă, un creditor semnificativ al altor bănci sau o piesă importantă 
de legătură în sistemul interbancar de plăţi şi deconturi. Orice încurcătură 
financiară a unei asemenea bănci reverberează asupra altor parteneri de 
afaceri, amplificând riscul de sistem; 

• informarea asupra bilanţului unei bănci este un alt element definitoriu 
pentru lumea afacerilor. Cu cât informaţia este mai completă, mai promptă şi, 
bineînţeles, mai corectă, cu atât mai uşor le va fi depunătorilor, creditorilor sau 
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altor parteneri de pe piaţă să facă deosebirea între o bancă sănătoasă şi alta 
profund afectată de o activitate imprudentă. Experienţa prin care a trecut 
aceeaşi Bank of Credit and Commerce Internaţional (BCCI) este ilustrativă. 
Informaţiile deţinute despre ea au permis multor instituţii de profil să evalueze 
riscurile unor relaţii parteneriale şi, în final, să evite orice angajament care n-ar 
fi creat - prin prisma celor întâmplate mai târziu - decât complicaţii. 

Evitarea riscului de sistem sau protecţia sistemului bancar a găsit, la 
rândul ei, o soluţie unanim agreată, alcătuită din trei seturi de măsuri 
complementare. 

• stabilirea unui creditor de ultimă instanţă, reprezentat de obicei de 
banca centrală, s-a impus în practica bancară prin simplitatea şi eficienţa 
soluţiei. Băncii centrale îi revine, în această postură, obligaţia de a asigura, în 
momentele de cumpănă, „colacul de salvare” fie unor bănci cu probleme, fie 
întregului sistem; 

• asigurarea depozitelor constituite la bănci a stârnit vii controverse, 
nu atât legate de acest principiu în sine, cât de posibilele lui consecinţe. Se 
recunoaşte, astfel, rolul oarecum liniştitor exercitat în rândul depunătorilor, de 
prezenţa unei plase de siguranţă. Panica, înghesuiala în faţa băncilor sau 
lungile şiruri de clienţi nerăbdători să-şi retragă cât mai repede economiile 
aflate în primejdie sunt astfel evitate. În schimb, este încurajat „hazardul noral”, 
asumarea de către bancheri a unor riscuri excesive. Ei nu mai au de ce să se 
teamă pentru că ştiu că dacă greşesc în calculele lor, există posibilitatea ca 
pierderile provocate să fie automat acoperite. S-a reproşat unei asemenea 
măsuri faptul că, protejând depunerile clienţilor, se pierde din vedere 
consolidarea sistemului bancar în sine. Reglementările şi supravegherea sunt 
considerate benefice pentru buna funcţionare a întregului sistem bancar. 
Numai că cele două activităţi presupun costuri impresionante, fără ca numărul 
de falimente sau de accidente bancare să fi scăzut semnificativ. Fapt care a şi 
determinat conducerile unor bănci centrale europene să admită că 
reglementarea şi supravegherea au limite şi că, oricum, ar trebui regândite. 

Criza sistemului bancar românesc din primăvara anului 2000 a fost 
virulentă, iar ordinea publică a fost tulburată în câteva oraşe mari ale ţării, dar 
executivul a depăşit, cu eforturi, criza.  

Reprezentanţii Băncii Mondiale, ai FMI şi Uniunii Europene, reuniţi la 
Bucureşti în data de 16.iunie 2000 împreună cu premierul român Mugur 
Isărescu, au apreciat unanim faptul că guvernul a rezolvat criza bancară, dar şi 
aspectul că viitoarea guvernare va trebui să respecte strategia pe termen 
mediu care, în prezent, este calea cea bună prin care ţara noastră ar putea 
recâştiga stabilitatea economică. Şeful misiunii FMI Stephan Cross, 
responsabilul cu afaceri economice şi financiare din cadrul Comisiei Europene, 
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Giovanni Ravasio şi şeful misiunii Băncii Mondiale la Bucureşti, Zind Alahdad, 
toţi cei trei oficiali străini enumeraţi au afirmat că momentul crizei declanşate în 
sistemul bancar românesc şi pe piaţa de capital a fost foarte bine depăşit de 
guvernul de la Bucureşti, fapt ce ar putea atrage scăderea semnificativă a 
dobânzilor la creditele pe care România la va contracta până la sfârşitul anului 
2000 de pe piaţa externă.45 

Putem spune că această criză a fost una din crizele economico-
sociale care a fost rezolvată de către tehnocraţi. Apreciem că, dacă ar fi existat 
un sistem de monitorizare bancară, format dintr-un număr redus de specialişti, 
criza bancară nu ar fi existat, fiind prevenită de către aceştia, iar cheltuielile 
financiare, costurile sociale şi altele ar fi fost minime. 

Subliniem că esenţială este prevederea şi prevenirea crizelor interne 
indiferent de tipul acestora. Simbolic spus, cu un dolar investit în prevenire 
economisim zeci sau sute de dolari pentru managementul crizelor interne şi mii 
de dolari pentru combaterea actelor de violenţă care se manifestă la 
declanşarea crizelor politico-militare şi/sau economico-sociale posibile a se 
declanşa în România. 

Una din măsurile luate de către specialişti în domeniul bancar a fost 
constituirea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, ai căror 
deponenţi, persoane fizice, beneficiază de garantarea rambursării depozitelor 
constituite la bănci în limita sumei de 54,764 milioane lei, măsură care este 
controlată de Banca Naţională a României. 

Este necesar să subliniem că fiecare tip de criză are particularitatea 
sa şi de aceea trebuie luate măsuri specifice în funcţie de situaţia concretă din 
teren. 

Desigur, există şi alte procedee care fac parte din războiul psihologic 
şi informaţional. Vom prezenta, pe scurt, câteva probleme din domeniul 
economico-social, mai precis din cel bancar. 

Într-un capitol care se referă la difuzarea de informaţie negativă, un 
manual de „psy-war” specifică faptul că, înainte de începerea unui conflict, în 
noile condiţii prevăzute de conceptul strategic, ţintele predilecte vor fi băncile, 
care vor suferi un bombardament informaţional urmărind discreditarea lor şi 
instaurarea stării de panică. 

Se va ataca credibilitatea, fiabilitatea şi bonitatea băncii în cauză, iar 
dacă este vorba despre o acţiune mai complexă se va viza întregul sistem 
bancar. Scopul este de a provoca o stare de profundă neîncredere în 
capacităţile de plată ale sistemului sau sistemelor respective, ceea ce trebuie 
să producă cât mai rapid posibil un val de retrageri de lichidităţi. Miza 
operaţională sunt micii depunători, cei care au de obicei conturi într-o 
                                                           
45 Cf. Oana Vlăsceanu, articol din ziarul Evenimentul zilei, 18 .06.2000, Bucureşti, pag. 12. 
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singură bancă şi sunt şi cei mai dependenţi de acele sume de bani. Din acest 
segment trebuie aleasă cu predilecţie, pentru mişcarea iniţială, pătura de 
vârsta a treia, cei mai vehemenţi în a-şi solicita drepturile. De aceea, dacă este 
posibil, momentul atacului trebuie să fie precedat de o intensă campanie de 
informaţii şi contrainformaţii privind căderea iminentă a unor bănci, a caselor 
de pensii şi asigurări sociale, întreruperea serviciilor minimale etc. 

Trebuie avut în vedere că guvernul, oricât de solid ar fi, va avea 
nevoie de un timp mediu de reacţie (de două zile, maximum o săptămână), în 
care trebuie speculată criza normală de lichidităţi, pentru a o transforma în 
etapa următoare într-o revendicare socială, urmată de mişcări violente şi 
represiune. 

 
 
B. CRIMINALITATEA FINANCIARĂ, SPĂLAREA BANILOR MURDARI, 

CRIMA ORGANIZATĂ ŞI CRIZELE FINANCIARE 
 
Sistematic prezentată sub forma „scandalului” – care pune în cauză, 

periodic, într-o ţară sau alta, o întreprindere sau un partid politic, un cartel sau 
o organizaţie mafiotă – criminalitatea financiară nu se mai lasă citită. Masa 
aceasta de tranzacţii puse în legătură cu operaţiunile ilicite – calificate drept 
crime şi delicte de către legi naţionale şi acorduri internaţionale – se reduce la 
o înşiruire de accidentale disfuncţionalităţi ale economiei şi democraţiei 
liberale, pe care „o bună guvernare” ar şti să le vindece. Exact contrariul a 
ceea ce este de fapt un sistem coerent, intim legat de expansiunea 
capitalismului modern şi bazat pe asocierea a trei parteneri – guvern, 
companie transnaţională, mafie. 

Afacerile sunt afaceri: criminalitatea financiară este mai întâi o piaţă – 
prosperă şi structurată – unde se întâlneşte cererea cu oferta, „business as usual”. 

Marile organizaţii criminale nu pot asigura spălarea şi reciclarea 
fabuloaselor profituri obţinute din „activităţile” lor decât cu complicitatea 
mediilor de afaceri şi a îngăduinţei puterii politice. Pentru a-şi întări şi extinde 
poziţiile şi beneficiile, a zdrobi concurenţa sau a-i rezista, a pune mâna pe 
„contractele secolului” şi pentru a-şi finanţa operaţiunile ilicite, societăţile 
transnaţionale au nevoie de susţinere din partea guvernelor şi de neutralitatea 
instanţelor care asigură respectarea şi aplicarea legilor. Cât despre personalul 
politic care ia direct parte la aceasta, puterea sa de intervenţie depinde de 
sprijinul şi finanţarea care îi garantează perenitatea. 

Această comuniune de interese constituie o componentă esenţială a 
economiei mondiale, indispensabilul lubrifiant al „bunei funcţionări” a 
capitalismului46. 
                                                           
46 Christian de Brie, articol în „Le Monde Diplomatique”, aprilie 2000. 
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La perfecţionarea acestei scheme au concurat trei factori: liberalizarea 
completă a circulaţiei capitalurilor, care – de la sfârşitul anilor ’80 – iese de sub 
orice control, naţional sau internaţional; umflarea şi dematerializarea 
tranzacţiilor financiare, accelerate de revoluţia tehnologică din domeniul 
comunicaţiilor; fiabilitatea tot mai mare a unui arhipelag planetar de locuri, 
specializate în gestionarea – tolerată – a criminalităţii financiare: paradisurile 
fiscale. 

Panoplia este bine garnisită: înţelegeri şi carteluri, abuzarea de poziţia 
dominantă, dumping şi vânzări forţate, nerespectarea deontologiei bursiere şi 
speculaţii, absorbirea şi fărâmiţarea concurenţilor, bilanţuri false, manipulări ale 
datelor contabile şi ale cifrelor de transfer, fraudă şi evaziune fiscală prin filiale 
off shore şi societăţi-paravan, deturnare de credite publice şi afaceri trucate, 
corupţie şi comisioane oculte, îmbogăţire fără temei şi abuz de facilităţi sociale, 
supraveghere şi spionaj, şantaj şi delaţiune, violare a reglementărilor în 
materie de drept al muncii şi drept sindical, de igienă şi securitate, de cotizaţii 
sociale, de poluare şi protejare a mediului. 

La acestea se adaugă practicile în vigoare în zonele libere – care s-au 
înmulţit în lume, inclusiv în Europa şi în Franţa – şi în cele de non drept – total 
sau parţial – în afara legii comunitare, mai ales în materie socială, fiscală şi 
financiară. 

 
 
C. STATE, COMPANII ŞI MAFII TRANSNAŢIONALE PRIETENE 

PENTRU A RECICLA SUME COLOSALE 
 
Astfel de operaţiuni se regăsesc în toate marile sectoare de activitate 

şi pe toate pieţele: armament, petrol, lucrări publice, aviaţie civilă, transport 
aerian, feroviar sau maritim, telecomunicaţii, bănci şi asigurări, chimie, sector 
agroalimentar; antrenează considerabile deturnări de fonduri, ieşite din 
conturile legale ale societăţilor transnaţionale pentru a fi regăsite în 
paradisurile fiscale. Un jaf fantastic, a cărui contabilizare globală nu va fi 
posibilă vreodată. 

Pentru a le realiza, autorii operaţiunilor au nevoie de puterea de stat şi 
de aceea a organizaţiilor internaţionale şi regionale, mai ales de aptitudinea 
acestora de a emite un minimum de reglementări contradictorii, de a le 
suprima pe cele care există sau a le face inaplicabile, întârziind la infinit şi 
paralizând acţiunea poliţiştilor şi procurorilor, îndulcind sau amnistiind 
eventualele sancţiuni. 

În schimb, ei se oferă „să finanţeze democraţia” prin: campanii 
electorale ale partidelor; promoţii şi finanţări pentru cele mai promiţătoare 
personalităţi politice şi înalţi funcţionari, urmaţi şi evidenţiaţi de armate de 
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agenţi de influenţă – lobby-şti însărcinaţi să-i ajute „să facă o bună alegere” şi 
să-i corupă, fiind prezenţi pe lângă toate instanţele de decizie. 

În fine, nu se sfiiesc nici să apeleze la serviciile organizaţiilor criminale 
profesioniste: împotriva muncitorilor (ex. gangsteri ai patronatului şi sindicatelor 
„galbene”, spărgători de grevă, poliţii private şi escadroane ale morţii fac 
ravagii, în cea mai mare parte a filialelor lor şi a furnizorilor plasaţi în ţările din 
Sud) împotriva acţionarilor nesupuşi (yakuzas, în Japonia, care îi 
supraveghează la adunările generale)47. 

La fel procedează şi pentru executarea „contractelor” care îi vizează 
pe intermediarii deveniţi prea jenanţi sau pe anchetatorii prea curioşi. Nu-i mai 
socotim pe oamenii de afaceri, bancherii, politicienii, judecătorii, avocaţii sau 
ziariştii care „se sinucid” bând capucino cianurat, spânzurându-se sau căzând 
de la etajul 10 cu mâinile legate la spate, trăgându-şi două gloanţe în cap, 
înecându-se îmbrăcaţi într-o băltoacă sau în propria lor cadă, ori căzând goi în 
mare de pe propriile iahturi înţesate de gărzi de corp, alunecând sub un 
autobuz, într-o cuvă de beton sau cu acid clorhidric, volatilizându-se cu avion 
sau cu maşină cu tot. 

Mai mult decât orice, băncile şi marile întreprinderi sunt avide să-şi 
capteze, după ce le-au spălat, profiturile provenite din crima organizată. Pe 
lângă activităţile „tradiţionale” – droguri, rackeţi, răpiri, jocuri, proxenetism (cu 
femei sau copii), contrabandă (alcool, tutun, medicamente etc.), furt cu mână 
armată, bani falşi şi facturi false, fraudă fiscală şi deturnare de credite publice – 
prosperă noi pieţe: trafic cu mână de lucru clandestină şi refugiaţi, piraterie 
informatică, trafic cu obiecte de artă şi antichităţi, cu maşini furate şi cu maşini 
dezmembrate, cu specii protejate şi cu organe umane, cu falsuri, arme, deşeuri 
toxice şi produse nucleare. 

Fiecare ţară îşi are propria lume interlopă. Principalele organizaţii şi 
cel mai îndelungat active se găsesc la polii capitalismului: Cosa Nostra – în 
S.U.A.; Mafia siciliană – în Europa; triadele chineze şi yakuzas, în Asia. Altele 
s-au dezvoltat în cursul ultimelor decenii – cartelurile columbiene, în America 
Latină şi mafiile ruseşti. Sute de grupuri concurente îşi împart pieţele naţionale 
şi internaţionale ale crimei, trec prin alianţe şi acorduri de concesionare, având 
tendinţa de a se împărţi în unităţi mici, flexibile şi mobile, specializate pe un 
segment de piaţă sau pe un grup de consumatori. 

Profiturile obţinute anual din traficul de droguri (canabis, cocaină, 
heroină) ar reprezenta între 300 şi 500 de miliarde de dolari (fără a lua în 
calcul exploziva industrie a drogurilor sintetice), reprezentând aprox. 8-10% din 
comerţul mondial. Cifra de afaceri a pirateriei informatice depăşeşte 200 de 
miliarde de dolari, cea a falsurilor – 100 de miliarde; 10-15 miliarde pentru 
                                                           
47 Ibidem. 
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fraude din bugetul comunitar european, vreo 20 de miliarde din traficul de 
animale etc. În total şi neţinând seama decât de activităţile cu dimensiuni 
transnaţionale, Produsul Brut al Criminalităţii mondiale depăşeşte 1.000 de 
miliarde de dolari anual – aproape 20% din comerţul mondial. 

Evaluând costurile (producţie, furnizori, intermediari, investiţii, 
gestiune, pierderi datorate interceptării „mărfii” sau represiunii), acestea 
reprezintă, în mare, 50% din cifra de afaceri, rămân 500 de miliarde de dolari 
profit anual – 5.000 de miliarde de dolari/deceniu, plus de trei ori creşterea 
rezervelor, în devize, ale tuturor băncilor centrale, plus un sfert din 
capitalizarea primelor 5 centre bursiere mondiale, de 10 ori mai mult decât are 
la dispoziţie Bursa din Paris. 

Dar mai trebuie şi administrată bogăţia care se revarsă din acest corn 
al abundenţei, căreia îi este imposibil să curgă strop cu strop. Cum să-i facă 
organizaţiile criminale pe toţi finanţiştii din lume să închidă ochii, când exact de 
ajutorul lor au nevoie pentru a spăla aceşti bani şi a-i introduce în circuitul 
legal? Sunt pregătite să plătească pentru asta şi chiar o fac. Costul operaţiunii 
– în jur de o treime, 150 de miliarde de dolari, să zicem, împărţite între reţele 
bancare şi beneficiari; avocaţi, misiţi, administratori de trust şi garanţi. Una 
peste alta, sunt spălaţi şi reinvestiţi anual peste 350 de miliarde de dolari, cam 
unul pe zi. 

Nici un sector de activitate nu se apropie de aceste cifre şi nici unul nu 
poate rivaliza cu o asemenea capacitate, reprezentând între jumătate şi o 
treime din investiţiile străine directe. Organizaţiile criminale internaţionale – ca 
adepte ale pieţei şi ale mondializării, a căror logică o stăpânesc perfect – nu-şi 
ţin banii la teşcherea, ci vânează ratele de profit cele mai ridicate: plasamente 
de risc (hedge funds) şi speculaţii financiare (cu cifre umflate), pieţe nou 
apărute, investiţii imobiliare sau noi tehnologii. În acelaşi timp, îşi asigură rente 
solide în cele mai promiţătoare sectoare din industrie şi comerţ. 

Organizaţiile criminale internaţionale sunt lubrifiantul prodigioasei 
expansiuni a capitalismului modern, în permanent parteneriat cu societăţile 
transnaţionale în care au investit şi cu băncile care le administrează 
plasamentele. Le rămân destui bani pentru „a se respecta” şi a participa la 
finanţarea şi coruperea partidelor şi liderilor politici, cei mai potriviţi pentru a 
susţine în interiorul statului un sistem care le prieşte. 

Este exact ceea ce le poate oferi ultimul partener – puterea politică – 
în schimbul unui ajutor financiar care îi permite să-şi menţină poziţiile, să se 
refacă după înfrângere, adică să se îmbogăţească. Este sarcina acesteia să 
dea iluzia unei permanente lupte, neîncetat întărită şi coordonată pe plan 
internaţional – guvernamental, poliţienesc şi judiciar – împotriva criminalităţii 
financiare (corupţie, trafic, spălarea banilor murdari), fără să atingă 
funcţionarea sistemului. Totul de schimbat, pentru ca totul să rămână la fel. 
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Eşecul a peste 30 de ani de război împotriva traficului de droguri stă probă 
pentru „succesul” formulei. Se poate prezice aceeaşi soartă şi luptei împotriva 
spălării banilor murdari şi corupţiei, zgomotos relansată la Summitul G-7 din 
1989 şi următoarele, de la Paris, şi care a mobilizat – în afara ţărilor membre 
ale O.N.U. – O.C.D.E., F.M.I., Banca Reglementărilor Internaţionale, Uniunea 
Europeană. 

Au fost create organisme specializate, au fost semnate şi ratificate 
convenţii internaţionale privind combaterea corupţiei pe pieţele internaţionale, 
de colaborare poliţienească şi întrajutorare judiciară, s-au înmulţit colocviile şi 
studiile, comisiile de anchetă şi rapoartele. Totul, acompaniat de cele mai 
ferme declaraţii şi angajamente ale conducătorilor, fără ca sistemul 
criminalităţii financiare să fie cât de cât deranjat. 

Sistemul este pe cale să câştige, prin uzură, lupta pe care cei mai 
buni se înverşunează să o ducă împotriva sa, cum o dovedeşte oboseala care 
îi cuprinde, în Italia, pe judecătorii şi poliţiştii angajaţi în exemplara operaţiune 
„Cu mâinile curate”, sau strigătul de alarmă lansat la sfârşitul anului 1996 de 
către şapte judecători europeni specializaţi – Apelul de la Geneva – rămas fără 
ecou. 

Nici vorbă să fie năruite paradisurile fiscale – paradisuri ale crimei şi 
bazei indispensabile ale delincvenţei financiare, sunt doar îndemnate să 
adopte coduri de bună conduită. O măsură la fel de eficace precum aceea de a 
încredinţa mafiei transportul fondurilor, cu angajamentul moral de a-şi supune 
vehiculele controlului tehnic. Cu atât mai puţin poate fi vorba de montarea unei 
cooperări internaţionale permanente sau măcar a unui spaţiu judiciar 
european; se are în vedere discutarea despre acestea, în timp ce este nevoie 
de 18 luni pentru ca o cerere de într-ajutorare judiciară să facă drumul Paris – 
Geneva şi retur. 

Şi mai bine se dezvoltă, sub egida S.U.A. – cel dintâi partener al 
criminalităţii financiare internaţionale – o operaţiune de raţionalizare, adică de 
americanizare a tehnicilor de corupţie, vizând înlocuirea practicilor un pic 
arhaice ale bacşişurilor şi comisioanelor oculte (sau declarate) cu activităţi de 
lobby, mai eficace şi mai reprezentative. Un sector al serviciilor în care 
americanii beneficiază de un avans considerabil asupra concurenţilor lor, nu 
numai prin savoir-faire, ci şi prin punerea la dispoziţia firmelor multinaţionale a 
enormelor mijloace de intervenţie financiară şi logistice de care dispun, inclusiv 
mobilizarea serviciilor secrete ale celui mai puternic aparat de stat mondial, 
reorientat de la războiul rece la cel economic. 

Dovadă, succesul înregistrat, în mass-media internaţionale, de 
publicarea unui indice anual de cotare a ţărilor corupătoare şi corupte, stabilit 
de Transparence International – corespondent al C.I.A. şi finanţat de guverne 
şi întreprinderi, mai ales americane, experte în materie, ca Lockheed Boeing, 
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IBM, General Motors, Exxyon, General Electric sau Texaco. Campaniile 
anticorupţie, preluate de organismele internaţionale (Banca Mondială, F.M.I., 
O.C.D.E.) nu au alt obiectiv decât „buna guvernare” a unei criminalităţi de 
acum integrate procesului de mondializare a pieţelor. 

Goana nebună după profit şi acumulare de capital, prin toate 
mijloacele, se traduce printr-un furt generalizat al produsului muncii oamenilor 
şi al bogăţiilor comune, antrenând coruperea claselor conducătoare, Baronilor 
hoţi le urmează Prinţii spoliatori. 

Un râu de diamante furate înconjoară planeta; un şirag al paradisurilor 
fiscale, tăinuitoarele banilor proveniţi din crimă. Aici găsim orice: începând cu 
insula Aruba – falsă perlă mafiotă, încastrată în Marea Caraibelor – până la 
Clondirul Helvet – 24 de carate – montat în inima Bătrânului Continent. În total, 
o sută de piese catalogate, majoritatea atârnate la gâtul hidrei născute din 
Capital, colier înşirat de-a lungul Statelor Unite, al Uniunii Europene şi al „zonei 
de coprosperitate” japoneze, din regiunea Asia-Pacific. 

Din insula Aruba, aflată în Marea Caraibelor, până în Statele Unite, 
Uniunea Europeană, Japonia şi regiunea Asia-Pacific se petrece tot ceea ce 
are legătură cu delincvenţa financiară şi cu spălarea profiturilor organizaţiilor 
criminale, prin intermediul unor operaţiuni succesive: plasarea, stocarea, 
integrarea. Nici România nu este ocolită. 

Plasarea sau prespălarea constă din transferul lichidităţilor şi al 
devizelor, din locul de achiziţie către instituţiile financiare situate în diferite 
locuri şi „ventilarea” lor prin diverse conturi. 

Urmează stocarea sau fuziunea, care face imposibilă identificarea 
surselor profiturilor ilicite; multiplicarea operaţiunilor de transfer dintr-un cont în 
altul – fiecare fiind împărţit în subconturi – şi accelerarea mişcărilor de capital 
prin intrări şi ieşiri paralele, desfăşurate pe mai multe pieţe financiare, folosind 
mai ales reţeaua „Swift” sau „Chips”. 

În sfârşit, ultima etapă – integrarea planificată a capitalurilor spălate, 
regrupate în conturi bancare selecţionate şi pregătite pentru reutilizare în 
deplină legalitate. 

Aceleaşi tehnici şi circuite se folosesc pentru gestionarea discretă a 
averilor, dobândite mai mult sau mai puţin onorabil, ale marilor familii sau ale 
tiranilor spoliatori sau a banilor negri proveniţi din sport sau din industria 
spectacolelor speculare – prin nerespectarea deontologiei bursiere şi frauda 
fiscală, în afara controlului autorităţilor, prin evaziune şi împrăştiere a 
beneficiilor societăţilor multinaţionale spre filiale „off-shore”48, prin manipularea 
                                                           
48 Filiala sau centrul off-shore, denumit, adesea „paradisul fiscal”, se referă la gestionarea, la 
scară largă, a averilor nonrezidenţilor. Elveţia este, din acest punct de vedere, un centru off-
shore. În ce constă acest lucru? Simplu, impozite preferenţiale (foarte mici) pe veniturile 
persoanelor fizice şi ale firmelor străine; regim simplificat pentru nonrezidenţii care doresc să-şi 
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preţului transferului; alimentarea conturilor protejate de „societăţi-paravan”, 
finanţarea partidelor şi oamenilor politici; vărsarea comisioanelor tranzacţiilor şi 
plata altor operaţiuni ilegale. 

Aici, oferta – la preţuri „foarte competitive” – constă din servicii 
financiare-corespunzătoare: secret bancar protejat de legea penală; absenţa 
controlului schimburilor; dreptul de a admite orice fel de contract, de a efectua 
orice tranzacţie şi de a constitui orice fel de societate, inclusiv fictivă, cu 
garantarea anonimatului acţionarilor; exceptarea de la plata taxelor sau o 
taxare forfetară simbolică; liberul acces – în timp real – la pieţele mondiale, 
asigurarea legăturii cu marile reţele bancare, de obicei reprezentate la faţa 
locului; logistică şi echipamente performante, în special de comunicaţii; 
asistenţă, expertiză, arbitraj, gestiune juridică şi contabilă pe plan local; 
securitate şi stabilitate politică; o debilă sau inexistentă represiune a 
criminalităţii financiare, în condiţiile unei cooperări internaţionale nule. 

Dacă puţine locuri oferă servicii complete, multe se specializează în 
anumite tipuri de servicii şi sunt legate prin operaţiuni care garantează o 
maximă eficienţă utilizatorului, atât în gestionarea activităţilor criminale, cât şi 
împotriva anchetelor sau cercetărilor judiciare. 

Astfel, băncile elveţiene – Elveţia fiind pe primul loc în privinţa 
reciclării banilor pentru că „spală mai curat” – desfăşoară pe alte meleaguri 
operaţiunile mai puţin onorabile, de prespălare şi stocare. 

Înainte de „a face piaţa”, delincvenţilor nu le rămâne decât să 
răsfoiască, în formă clasică sau pe Internet, cataloagele publicitare ale 
paradisurilor fiscale, unde sunt asiguraţi că vor putea beneficia de consultanţa 
competentă pe care băncile respectabile o asigură celor mai buni clienţi ai lor. 
Iată o formulă care şi-a probat eficienţa: administrarea – de către un fiduciar 
(garant cu drept de gaj până la achitarea datoriei) elveţian – a unui cont pe 
care o societate panameză îl deschide într-o bancă luxemburgheză. 

În total, milioane de conturi, zeci de mii de societăţi-paravan (mai 
multe decât locuitorii Gibraltarului, ai Insulelor Virgine, din Vadus sau din 
Jersey) administrează şi reciclează sutele de miliarde de dolari ale economiei 
mondiale subterane. Paolo Bernasconi – specialist în combaterea spălării 
banilor – afirmă în articolul Criminalitatea transfrontalieră; complicaţii financiare 
şi slăbiciuni judiciare: „De-a lungul a 25 de ani de carieră de magistrat şi 
                                                                                                                                                           
creeze societăţi; posibilitatea băncilor străine de a opera pe piaţa de capital din ţara respectivă, 
chiar dacă fizic nu sunt prezente; importanţă maximă pentru sectorul financiar (Elveţia produce 
11% din P.I.B. în sectorul financiar); confidenţialitate bancară şi comercială maximă; legi 
blânde şi supraveghere minimă; cooperare minimă cu autorităţile judiciare străine. După anii 
’60, centrele off-shore au cunoscut o dezvoltare continuă, iar Forumul pentru Stabilitate 
financiară arată că aceste centre gestionează astăzi aproximativ 5.000 de miliarde de $, iar 
activele au crescut cu 6%, între anii 1992 – 1997. 
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avocat nu am întâlnit nici un caz de criminalitate financiară în care autorii să nu 
fi utilizat una sau mai multe societăţi comerciale sau financiare dintr-un paradis 
fiscal”. 

Or, 95% din paradisurile fiscale sunt foste colonii britanice, franceze, 
spaniole, olandeze sau americane rămase dependente de metropole şi a căror 
suveranitate fictivă serveşte travestirii unei criminalităţi financiare care este nu 
doar tolerată, ci şi încurajată, deoarece este utilă şi necesară funcţionării 
pieţelor. City-ul londonez – ca şi celelalte mari pieţe financiare – lucrează cu 
aceşti bani. Ca dovadă, opoziţia constant reînnoită a Marii Britanii – ca şi a 
Luxemburgului şi a Ţărilor de Jos – faţă de orice tentativă de politică 
europeană de a taxa şi controla mişcările de capital49. 

Marile puteri şi „comunitatea internaţională” – capabile să impună 
planuri draconice de ajustare structurală zecilor de ţări prin intermediul F.M.I. şi 
al Băncii Mondiale, să ţină ani de zile sub embargo unele state (Irak, Iran, 
Libia, Cuba) să negocieze permanent abandonarea anumitor aspecte ale 
suveranităţii naţionale – nu ar fi în stare să oblige un grupuleţ de pseudostate, 
„state-confetti”, adesea rămase sub protectorat, să se conformeze unui 
ansamblu de norme comune în numele respectului suveranităţii şi 
independenţei lor naţionale. 

Organizaţia Mondială a Comerţului şi Uniunea Europeană – altminteri 
atât de prompte în a se amesteca în toate sectoarele de activitate – ar găsi în 
distrugerea acestor sanctuare ale crimei o sarcină pe măsura imenselor lor 
pretenţii de suprimare a oricărei discriminări şi de impunere, peste tot, a 
„transparenţei”. 

Ştiind de acum că guvernele şi organizaţiile internaţionale nu vor face 
curat, este sarcina societăţii de a le constrânge „să trimită paradisurile în 
infern”. Nu lipsesc din Europa locurile în care o acţiune cetăţenească să poată 
alerta opinia publică în legătură cu pagubele provocate popoarelor de către 
criminalitatea financiară şi cu mijloacele de a o face să dispară.  

De la spălarea banilor la criminalitatea economico-financiar-bancară şi 
până la crize nu este decât un pas, care nu de puţine ori se face foarte repede. 

Multiplicarea cazurilor de deturnare a creditelor internaţionale, în 
special în Rusia şi Indonezia, naşte întrebarea cu privire la legătura dintre 
crizele financiare şi spălarea banilor murdari, deoarece F.M.I. estimează masa 
acestora între 590 şi 1.500 de miliarde de dolari, respectiv, 1-5% din P.I.B.-ul 
mondial. 

Sistemul financiar internaţional, care a cunoscut fenomenul 
globalizării în perioada următoare războiului rece, se bazează pe două 
postulate: 

a) Presupunerea că liberalizarea fluxurilor de capital va optimiza 
alocarea resurselor la nivel mondial. 
                                                           
49 Guilhelm Fabre articol apărut în revista „Le Monde Diplomatique”, aprilie 2000. 
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Acesta este discutabil din punct de vedere teoretic şi empiric inexact, 
după cum atestă multitudinea rapoartelor oficiale (Banca Mondială, PNUD 
etc.), după cum a subliniat Jagdish Bhagwati, economist liberal. 

b) Infrastructura juridică din ţările aflate în tranziţie care a permis 
liberalizarea fluxurilor financiare între America de Nord, Europa şi Japonia. 

Coexistenţa libertăţii totale a circulaţiei capitalului cu menţinerea 
sistemelor de supraveghere naţionale şi existenţa zonelor off-shore au creat un 
spaţiu inedit, unde aveau să se dezvolte toate ilegalităţile transnaţionale. 

Extrateritorialitatea juridică de care beneficiază aceste zone a jucat un 
rol important în crizele financiare din ultimii ani. Cazul Rusiei demonstrează în 
ce măsură banii proveniţi din scurgerile de capital, deturnările de fonduri, 
profiturile rackeţilor, jefuirea activelor statului, corupţia şi crima organizată pot fi 
reinvestiţi într-o finanţare speculativă din exterior a unei datorii publice, la 
crearea căreia au contribuit din plin. 

Tendinţa necontrolată către jaf, furt şi activităţi mafiote, care se 
traduce printr-o importantă cerere de spălare a titlurilor de valoare pe piaţa 
internaţională – inclusiv a bonurilor de trezorerie ruse – se află la originea 
crizei financiare din 1998. În acest caz, spălarea se combină cu dinamica 
fluxurilor de capital internaţional pe termen scurt, pentru a crea o 
supralichiditate în economie şi un spaţiu imobiliar şi bursier sigur. 

„Comisioanele” pentru spălare de care dispun le permite să fie mai 
competitivi şi, la nevoie, să-şi elimine concurenţii, favorizând investiţiile 
speculative pe termen scurt. Accesul la credite permite atât reciclarea 
capitalurilor de origine dubioasă, cât şi multiplicarea efectului acestora. 

Aceste fenomene au fost caracteristice Thailandei, care a generat 
criza asiatică din 1997, Mexicului şi Myanmarului. Astfel, 8-11% din P.I.B.-ul 
Thailandei era controlat de reţele ale crimei organizate, care obţineau 
profiturile din jocuri ilegale şi prostituţie, precum şi din traficul de stupefiante, 
provenite din Myanmar. 

Întârzierea însănătoşirii sectorului financiar este vizibilă şi în Japonia, 
a doua economie a lumii. Acum se cunoaşte cu exactitate rolul membrilor 
„Yakuza” în formarea spaţiului speculativ în anii 1980. Controlând traficul de 
stupefiante, prostituţia, sectorul construcţiilor şi lucrărilor publice şi deţinând o 
cifră de afaceri de 1,5 ori mai mare decât aceea a industriei nipone de 
automobile, adică peste 6% din P.I.B. aceştia au investit în activităţi imobiliare, 
titluri de valoare şi unele întreprinderi. Accesul la credite le-a permis spălarea 
profiturilor în sectoare speculative, în care au privilegiat operaţiunile cu grad de 
risc ridicat. 

Explozia spaţiului speculativ, la începutul anilor 1990, a dus la 
scăderea cotaţiilor la bursă, speculate de membrii „Yakuza"”prin încercarea de 
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a recumpăra bunuri imobiliare la preţ scăzut şi de a bloca lichidarea pasivelor 
unor întreprinderi. 

Oricât de edificatoare ar fi exemplele Mexicului, Rusiei, Thailandei şi 
Japoniei, nu înseamnă că există o relaţie mecanică între crizele financiare şi 
spălarea banilor. Profiturile crimei organizate nu sunt pe măsura puterii 
economiei oficiale. Nu încă. Pentru a evita să se ajungă aici, ar trebui să existe 
o voinţă şi mijloace politice pentru a depăşi un sistem cu două viteze, ale cărui 
modalităţi de supervizare şi reguli ale jocului sunt cu cel puţin un deceniu în 
urmă faţă de rapiditatea fluxurilor financiare şi capacităţile existente de 
realizare a acestora. 

 
 
D. UN SCENARIU POSIBIL DE CRIZĂ INTERNĂ 
 
Gândind astăzi raporturile conflictuale într-un altfel de spaţiu decât cel 

clasic, în alţi termeni decât cei la care se raportau Klausewitz, Mahan sau 
Foch, observăm o deplasare a „câmpului” de confruntare, dintr-unul clasic, 
militar prin excelenţă (războiul), într-unul mult mai complex, din celelalte 
domenii de manifestare a relaţiilor internaţionale – economic, informaţional, 
imagologic şi altele – şi care se regăsesc sub forma unor operaţiuni de pace, 
desfăşurate pe fondul gestionării unor crize politico-militare. 

Deşi majoritatea strategiilor militare contemporane, din această 
perspectivă dezvoltă teorii privind războiul economic, informaţional sau 
imagologic, prin raportare directă la doctrina şi filozofia NATO privind 
gestionarea crizelor, tindem să credem că starea de „criză perpetuă” – ca 
sumă a alternanţelor pace-conflict-pace, în care trăim, deschide o nouă 
modalitate de abordare a ideii de război, ca parte a unei crize majore 
(complexe) pe care „actorii” o vor „gestiona” în viitor, prin utilizarea acţiunilor 
non-militare. 

De regulă, crizele se manifestă în mediul intern sau în mediul extern, 
realitatea confirmă însă că, de regulă, crizele interne se internaţionalizează 
rapid, procesul fiind reversibil. Limitele şi funcţiile oricărui sistem, ca 
organizaţie, conduc la posibilitatea manifestării tuturor tipurilor de criză, în 
principal în domeniile politic, economic, militar, social, ecologic, dar nu numai. 
De cele mai multe ori, crizele majore sunt o combinaţie de mai multe tipuri, în 
care unul din domenii este dominant sau devine dominant, funcţie de modul în 
care au fost soluţionate fazele incipiente. 

Dacă admitem că războiul este modalitatea cea mai violentă prin care 
se soluţionează o criză, deci este parte a acesteia, atunci putem conchide că 
tipurile de criză, în care se ajunge la această formă extremă, se regăsesc în 



 80

aceleaşi medii în care strategii plasează războiul contemporan sau războiul în 
viitor50. 

În general, crizele interne se declanşează independent, pe sectoare 
de activitate, ca urmare a unui management defectuos sau atunci când există 
interese, se declanşează la comandă în unul sau mai multe sectoare de 
activitate. Cele mai periculoase crize interne sunt cele combinate şi coordonate 
simultan din interior şi exterior de către profesionişti sau răuvoitori, de regulă 
acţiunea fiind condusă de către forţe oculte. 

Un scenariu posibil. Ca urmare a nemulţumirilor generale provocate 
de: trecerea în şomaj a unui număr mare de angajaţi de la diferite instituţii 
închise, lichidate sau privatizate; colapsul succesiv al unor bănci private, al 
unor fonduri mutuale; falimente de mari întreprinderi de stat şi private soldate 
cu trecerea în şomaj a unui număr mare de muncitori; încetarea plăţilor la 
unele fonduri de investiţii şi bănci; scăderea nivelului general de trai al 
populaţiei care duce la ieşirea în stradă sau în faţa instituţiilor respective a unui 
segment important din populaţia marilor oraşe, în principal reşedinţe de judeţe. 
În acelaşi timp se desfăşoară în Bucureşti câteva manifestări politice 
internaţionale şi interne la care participă oficiali români şi străini din mai multe 
ţări, un numeros public din capitală şi unele judeţe ale ţării. Concomitent, pe 
unele stadioane au loc manifestări culturale şi sportive de amploare. De 
asemenea, se cunoaşte că în marile oraşe şi judeţe se desfăşoară activităţile 
specifice campaniei electorale. 

Această situaţie (ipotetică) este cea mai grea. Apreciem că o singură 
manifestare din cele prezentate este suficientă pentru a declanşa o criză. 

Faza iniţială: adunările şi marşurile proliferează, cererile 
manifestanţilor sau ale altor grupuri de populaţie depăşesc cadrul legal şi 
constituţional. Manifestanţii, care aveau aprobare pentru mitinguri în unele 
zone ale capitalei, părăsesc traseele de deplasare aprobate de către primăria 
municipiului şi se îndreaptă spre sediile unor instituţii fundamentale ale statului. 
Pe traseele de deplasare li se alătură şi alte categorii de cetăţeni nemulţumiţi şi 
desfăşoară un evantai de acţiuni de nesupunere civică, indisciplina crescând în 
majoritatea zonelor municipiului. Numărul faptelor antisociale este mai mare, 
se multiplică furturile, se devalizează magazinele, creşte criminalitatea. 

Forţele de ordine aflate în dispozitive sunt suplimentate cu alte 
efective din rezervă. Se folosesc şi subunităţile de intervenţie constituite după 
alarmarea efectivelor de cadre de la domiciliu. Se constată că lucrurile se 
înrăutăţesc, personalul din dispozitive nu mai poate controla situaţia, care tinde 
                                                           
50 Ion Muşat. Centrul Operaţional pentru Situaţii de Criză al Ministerului Apărării Naţionale. 
În „Observatorul militar”, nr. 45 (7-13 noiembrie 2000), pag. 4. 
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tot mai mult să scape de sub control şi se solicită participarea armatei în 
sprijinul forţelor de ordine publică. 

De la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării 
Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi alte structuri de informaţii abilitate 
prin lege se anunţă creşterea violenţelor şi desfăşurarea manifestărilor pe 
termen nedeterminat. 

În aceste condiţii, deosebit de grave, se decide intervenţia armatei 
care va acţiona numai cu aprobarea autorităţii politice legal constituite. Se vor 
lua măsurile necesare pentru înştiinţarea populaţiei. Participarea trupelor 
specializate ale armatei, în principal marile unităţi şi unităţile din cadrul Forţei 
de Reacţie Rapidă, vor desfăşura activităţi cu sau în sprijinul forţelor de ordine 
publică aflate în dispozitivele grav afectate, obligatoriu cu caracter temporar, 
cu scopul de a permite forţelor Ministerului Administraţiei şi Internelor să 
influenţeze brusc situaţia şi cursul evenimentelor spre starea de normalitate. 

Durata se va prelungi pentru forţele armatei atunci când nu se va 
reuşi schimbarea rapidă a cursului evenimentelor şi nu s-a reuşit restabilirea 
ordinii publice. Participarea armatei poate fi limitată la sprijinul exterior, atunci 
când numai simpla prezenţă în zonă îi determină pe manifestanţi la încetarea 
violenţelor. Se pot folosi unităţi şi efective ale armatei pentru sprijinul logistic şi 
administrativ, de regulă în afara zonelor tensionate. 

În aceste situaţii, măsurile care se aplică, în principal, sunt 
următoarele: prin planurile de intervenţie se va stabili participarea 
profesioniştilor de la armată în acele locuri unde probabilitatea de a se 
confrunta cu populaţia este mai mică; misiunile acestora nu trebuie să fie 
provocatoare; militarii trebuie să fie bine informaţi asupra riscurilor apariţiei 
unor confruntări; toate cadrele şi personalul participant va purta uniforma 
militară cu însemnele de serviciu. Când forţele de ordine din dispozitiv nu 
poartă armament, nici militarii aflaţi în zona conflictului nu vor purta armament; 
comanda acestora se va executa de către comandanţii legal numiţi la fiecare 
mare unitate, unitate sau subunitate; cooperarea se va face potrivit planurilor 
stabilite anterior; tehnica de luptă scoasă din cazărmi în aceste situaţii se ţine 
departe de locul tulburărilor, iar în dispozitive pot fi folosite elicopterele de 
supraveghere şi transport efective. Transportul efectivelor se va face pe 
direcţiile prioritare şi în ordinea urgenţelor începând cu cele ale forţelor de 
ordine publică. 

Misiunile operaţionale posibil a fi îndeplinite de către unităţi ale 
armatei pentru restabilirea ordinii publice în situaţii de criză: 

– apărarea unor obiective de importanţă deosebită pentru activitatea 
statului, independent sau împreună cu alte elemente de pază civile sau 
militare; 
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– apărarea unor puncte cheie sau realizarea unor baraje, blocaje pe 
drumuri în folosul şi sprijinul trupelor proprii sau ale Ministerului Administraţiei 
şi Internelor; 

– informarea publicului şi a populaţiei despre necesitatea intervenţiei 
armatei şi a forţelor de ordine; 

– când se prevăd a se desfăşura acţiuni terorist-diversioniste sau alte 
acţiuni deosebit de periculoase (care presupun existenţa armelor de foc), 
militarii vor fi selecţionaţi şi înarmaţi corespunzător. 

Faza deteriorării complete a ordinii publice este percepută atunci 
când: se constată apariţia unor conflicte armate de mică intensitate la început, 
urmate rapid de altele care au intensitate şi extindere spaţială; se constată că, 
în anumite zone, controlul se exercită de alte forţe autointitulate legitime; 
creşterea conflictelor violente între forţele de ordine şi grupurile masive de 
manifestanţi, devenite turbulente; exercitarea controlului unor regiuni sau zone 
de către insurgenţi; tendinţa unor persoane de a uzurpa funcţiile forţelor de 
ordine, ale armatei sau ale funcţionarilor de stat şi publici; desfăşurarea unor 
acţiuni de defăimare a ţării; nesupunerea la normele şi legile statului de drept; 
proliferarea grupurilor paramilitare; îndemnul la nesupunere, separatism etnic 
şi religios etc. 

Condiţiile de bază ale participării armatei la restabilirea ordinii 
publice alături de forţele de ordine publică (sau independent) se referă la 
următoarele aspecte: 

– planificarea şi conducerea operaţiunilor va fi asigurată de către 
factorul politic şi forţele locale; 

– creşterea şi amplificarea misiunilor şi acţiunilor armatei se va face 
numai cu aprobarea factorului politic şi în conformitate cu planurile stabilite; 

– asigurarea psihologică şi informaţională la toate nivelurile şi 
eşaloanele care participă la ducerea luptei; 

– elaborarea planurilor se va face de către autoritatea civilă, cu 
implicarea forţelor de securitate din faza iniţială; 

– circulaţia normală a informaţiilor spre toate structurile, în părţile ce le 
privesc, şi o bună colaborare cu organele specializate ale statului din domeniul 
informaţiilor; 

– înfiinţarea grupelor operative şi a statelor majore mixte interarme din 
forţele participante ale Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de 
Informaţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi altor structuri din 
Sistemului Naţional de Apărare a ţării. Se impune o conducere unitară, numită 
expres pentru aceste misiuni. 

În concluzie, misiunile armatei vor fi, de regulă în această situaţie, 
asemănătoare celor îndeplinite de către forţele de ordine publică. În funcţie de 
situaţia creată şi misiunea primită, trupele din Forţa de Reacţie Rapidă vor fi 
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dotate cu arme neletale. Pentru îndeplinirea misiunilor antiteroriste şi împotriva 
unor grupuri paramilitare, trupele vor fi dotate cu arme letale. În situaţia în care 
operaţiile vor căpăta un caracter pur militar, armata va prelua conducerea, dar 
se vor păstra legăturile cu forţele de ordine pentru a se putea preda 
prerogativele atunci când situaţia va intra în normalitate. 

Retragerea armatei se va efectua atunci când forţele de ordine 
publică au reuşit să preia controlul situaţiei şi să menţină ordinea publică. 
Retragerea se poate efectua rapid, lent, treptat, parţial sau total în funcţie de 
situaţia concretă din teren. Pentru orice măsură de prevedere, trupele armatei 
pot fi menţinute o perioadă scurtă de timp în zonă, cu dublu scop: 
disponibilitate, în caz de necesitate, şi refacere . 

Acest scenariu a fost imaginat ca fiind posibil în una sau mai multe din 
premisele prezentate şi este conceput numai în scop de cercetare ştiinţifică, 
fără alte implicaţii. Într-o situaţie reală, în funcţie de situaţia concretă se vor lua 
aplica planurile existente cu măsurile lor specifice. 

 
 
 

3.2. ETAPELE ŞI METODELE DE PLANIFICARE PE TIMPUL 
POSIBILELOR CRIZE CONTEMPORANE 

 
Ca în orice demers, se impune crearea posibilităţii ca managerul sau 

echipa managerială să coordoneze activitatea spre obiectivele viitoare: 
analiza, sinteza, concepţia şi creativitatea. Aceste elemente de bază trebuie să 
fie susţinute printr-o asigurare raţională a resurselor şi a echilibrului sistemului 
de combatere a crizei interne. 

O primă etapă o constituie acţiunile care trebuie desfăşurate pentru 
conştientizarea necesităţii „planificării” crizelor. O planificare a combaterii în 
viitor pentru anumite genuri posibile de crize este necesară, deoarece ea ne dă 
instrumentele şi metodele de combatere a fenomenului şi nu ne va surprinde 
atunci când se va declanşa o criză. 

Altă etapă o constituie definirea obiectivelor, nivelurilor de 
cunoaştere sau de stare, stabilirea activităţilor şi termenelor. 

Cea mai importantă etapă este aceea în care se creează scenariile 
şi variantele de acţiune pentru fiecare tip de criză. După ce s-au folosit forme, 
metode, procedee ştiinţifice, de evaluare a fenomenului de criză, de către 
specialişti şi s-a ajuns la câteva scenarii sau variante, este obligatoriu să fie 
comparate alternativele şi analizate costurile umane, materiale şi/sau 
financiare. Aceste activităţi se desfăşoară fără subiectivism sau implicaţie 
politică (sau de altă natură – influenţă economică, diplomatică, militară) şi se 
alege alternativa optimă. Aceasta este de fapt rezultatul cercetării 
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fenomenului în faza incipientă, de prevedere a evoluţiei lui. Etapa următoare ar 
fi formularea planurilor de sprijin şi implementarea măsurilor în sistem. Se 
aplică măsuri de corecţie, în funcţie de evoluţia practică a crizei supuse 
gestionării. 

În concluzie, pe timpul crizelor, etapele planificării se referă la un ciclu 
care presupune: identificarea sarcinilor ce revin instituţiilor; prevederea, 
prevenirea şi stabilirea obiectivelor pe domenii de activitate; crearea sistemului 
informaţional de urmărire şi gestionare a crizelor. 

Ca metode de planificare a crizelor vom aminti, pe scurt, numai 
câteva: 

a) În situaţiile de criză, planificarea va cuprinde acele evenimente 
cheie, de esenţă, care duc la gestionarea fenomenului. Se aleg acele acţiuni, 
activităţi, care trebuie să aibă loc la un moment dat în timp, într-un spaţiu bine 
definit etc. 

b) Planificarea modulară pe etape succesive. Întocmirea unei liste 
(sau a unui document) care să cuprindă momentele principale şi modul de 
soluţionare. 

c) Metoda Gantt – se referă la planificarea prin diagrame cu bare. În 
principal, aceasta ar consta în descompunerea în elementele sale 
componente, în acţiuni şi operaţiuni, stabilirea pentru fiecare obiectiv a duratei 
şi a modului de desfăşurare, aprecierea exactă a timpului optim de executare a 
sarcinilor de către instituţia implicată în gestionarea crizei. 

După ce s-au studiat fenomenele, acestea se înscriu într-un grafic 
divizat în unităţi de timp. 

d) Analiza ciclului critic al crizei, sau analiza celor 3 „C” (cadru – critic 
al crizei), care, în principal, se referă la ansamblul acţiunilor care se succed şi 
caracterizează gestionarea fenomenului. Esenţialul rezultă din faptul că se 
creează posibilitatea repartizării resurselor umane, materiale şi financiare în 
timp şi spaţiu. 

Toate aceste activităţi de prevedere (diagnoză, prognoză, planificare) 
desfăşurate de către gestionarii crizelor interne, dacă nu sunt urmate de un 
control preventiv (asupra modului de îndeplinire a sarcinilor care revin 
instituţiilor specializate) pot genera alt gen de criză. Iar atunci când nu se 
execută nici activităţile de prevedere, fenomenul devine total necunoscut, iar 
modul de acţiune va fi superficial, bazat pe acţiuni sporadice, haotice, 
nefundamentate ştiinţific, care pot aduce o ameliorare a situaţiei pe moment, 
dar cu efecte de recidivă ulterioară, ajungând până la cronicizare. 

Fiecare tip de criză are natura şi caracteristicile ei distincte şi trebuie 
tratată în mod corespunzător, neexistând soluţii prestabilite. Totuşi, există 
şabloane de nivel general şi crize reale care s-au derulat şi rezolvat mai mult 
sau mai puţin bine. Experienţele Alianţei în cursul crizei din Golf şi în cursul 
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operaţiilor de sprijin al Forţei de Protecţie a Naţiunilor Unite în fosta Iugoslavie, 
în Kosovo, experienţele altor „actori” cum este Federaţia Rusă în Daghestan şi 
Cecenia, în actualul război din Irak şi altele, ne vor ajuta să înţelegem şi să 
rezolvăm viitoare situaţii de criză. Practic, într-o criză se va încerca 
gestionarea ei fără să se folosească forţa, iar dacă măsurile non-violente de 
gestionare eşuează, se va trece la dezamorsarea crizei, „impunând” părţilor 
anumite direcţii de acţiune (un anumit comportament) prin desfăşurarea şi 
angajarea de forţe armate. În funcţie de „timpul de reacţie” se disting trei tipuri 
diferite de abordare a crizei în cadrul procesului de gestionare, care, în 
realitate, pot fi variabile; este vorba de un comportament preventiv, proactiv 
sau reactiv. Din nefericire, se pune prea puţin preţ pe „managementul 
preventiv” sau „managementul proactiv” – singurele care pot evita „modalităţile 
violente” şi se adoptă, de regulă, modalităţile „managementului reactiv". 

Desigur, toate aspectele care definesc acest proces sunt importante. 
Datorită complexităţii problemelor cu care se confruntă, gestionarii crizelor 
încearcă să găsească un limbaj comun conceptual şi acţional, un set de 
proceduri şi mecanisme de prevenire şi răspuns la crize; acest lucru nu este 
posibil însă, dacă nu se au în vedere unele principii şi cerinţe, cât mai clar 
exprimate, care să stea la baza proceselor pe care le presupune 
managementul crizelor. 

Principiile managementului crizei asigură o necesară „orientare", 
„îndrumare” pentru ca „reacţiile” probabile la situaţiile de criză să fie cele mai 
eficiente. Importanţa acordată fiecărui principiu poate diferi, în funcţie de 
natura crizei, însă toate trebuie să fie luate în considerare. 

Transparenţa. În primul rând, trebuie să fie bine înţelese obiectivele 
părţilor implicate în criză51. În condiţiile în care conceptele de criză şi 
„managementul crizei” – ca proces – tind să înglobeze, în opinia noastră, 
conceptul de război, putem să anticipăm şi un model strategic al gestionării 
crizelor. Acest model poate împrumuta, ca fundament, „schimbările de 
structură la nivelul strategiei militare” care scot în evidenţă, astăzi, că la clasica 
strategie a războiului s-au adăugat: 

• „diplomaţia violenţei” – bazarea politicii şi relaţiilor internaţionale pe 
superioritate tehnologică; 

• „strategia crizelor” – controlul (gestionarea) crizelor politico-militare, 
inclusiv la mare distanţă, datorită unui suport tehnico-militar perfecţionat 
(informaţii, mobilitatea trupelor, acţiuni rapide, superioritatea mijloacelor de 
luptă folosite etc.). 

Orice am încerca să spunem despre criză, vom constata că are 
multe puncte comune cu războiul viitorului şi războiul contemporan, 
                                                           
51 Ion Muşat. Op.cit. 
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cum, de altfel, observăm că derularea conflictelor armate actuale 
presupune îndeplinirea aproape în totalitate a tuturor factorilor crizelor. 
Alvin Toffler sublinia că, dacă până la criza din Golful Persic, războiul 
cunoscuse în evoluţia sa trei trepte (corespunzătoare sistemelor economice 
fundamentale pe care le-au parcurs statele lumii – agricol, industrial şi 
informaţional – ultimul tranzitat doar de unele state astăzi), lumea se va 
îndrepta către un nou tip de război, cel al viitorului previzibil. 

O succintă analiză a conflictului din Kosovo, din această perspectivă, 
ne poate conduce la concluzia că războiul contemporan, cu atât mai mult 
războiul în viitor, nu mai seamănă de mult cu războiul, în sens clasic, şi că, o 
abordare mai serioasă a acestui concept prefigurează metamorfozarea 
războiului în criză, sau, o identificare a crizei, cu războiul de a III-a 
generaţie. Coaliţia americano-engleză din Irak a scos în evidenţă noile condiţii 
de manifestare ale unei crize internaţionale. Efectele ei se văd şi în prezent 
atât în plan politic (vezi interesele Europei prin declaraţiile preşedintelui Franţei 
şi ale cancelarului Germaniei), cât şi economic, social, interetnic. La nivel 
mondial, în plan diplomatic, economic şi militar se reflectă o serie de factori 
activi ai crizei irakiene. Cel mai semnificativ este modul, deosebit de greu, în 
care forţele coaliţiei desfăşoară activităţile de menţinere a păcii în Irak. 

Când poţi să provoci şi să controlezi o criză majoră, în care forma cea 
mai violentă, războiul, nu este exclusă, ci o presupune ca o condiţie sine-qua-
non, chiar şi cu rol de descurajare – nu poate fi acest lucru o ipotetică 
confirmare a fizionomiei războiului previzibil prin criză? Cu siguranţă, 
specialiştii în problemele politico-militare, analiştii şi experţii în problemele 
internaţionale şi de viitorologie vor disemina această teză şi vor da un răspuns. 
Cert este faptul că foarte mulţi analişti nu mai fac diferenţa între termenii de 
criză şi război. 

Participarea naţiunilor la operaţiunile multinaţionale de gestionare a 
crizelor este şi va rămâne şi în viitor o modalitate eficientă de soluţionare a 
crizelor. Acest fapt ne îndreptăţeşte să credem că operaţiunile de gestionare a 
crizelor vor deveni o formă de activitate politică, diplomatică, umanitară şi 
militară, o misiune de importanţă majoră a organizaţiilor internaţionale, 
guvernelor şi forţelor armate din toate statele. În acest context, lipsa unor 
fundamente (teoretice şi practice) clar definite, coroborate cu efectele unei 
gestionări politice ineficiente, în plan social – care pot conduce către o 
societate anomică, fără reguli, generatoare de stări de insecuritate, confuzie, 
conflict – poate fi luată în seamă şi ca un „avertisment” pentru societatea civilă. 

Tendinţa firească, generală, trebuie să fie călăuzită de conştientizarea 
consecinţelor rezultate dintr-un astfel de comportament, consecinţe probabile 
care trebuie să inducă nevoia de adaptare „reală” a strategiilor generale şi a 
celor sectoriale, cu efecte directe asupra capacităţii de planificare a acţiunilor 
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de prevenire/avertizare (în plan acţional), nevoia de înlocuire a structurilor 
deficiente sau beligene (în plan organizaţional), precum şi nevoia de 
reconsiderare a sistemelor existente într-o viziune globalistă52. 

Folosind acest citat răspundem: „Comerţul este un lucru extraordinar, 
toată lumea câştigă, nimeni nu pierde – se spune adesea. Economiştii ştiu 
însă, lucrurile nu stau chiar aşa. În comerţ există, fără îndoială, învingători şi 
învinşi, dar învingătorii câştigă mai mult decât pierd învinşii, iar efectul global al 
comerţului este pozitiv"53. Acelaşi lucru se petrece şi după o criză, indiferent de 
tipul său. Rezultă cel puţin două categorii: învingătorii, care beneficiază de 
maximum de profit politic, diplomatic, economic, social, psihologic şi perdanţii, 
învinşii, care achită nota de plată. 

De la sfârşitul celui de-al doilea război, mondializarea a permis 
ameliorarea nivelului de trai al populaţiei de pe glob. Tot datorită ei, oamenii 
săraci au acces – chiar şi în ţările bogate – la bunuri şi servicii care ar fi mult 
mai scumpe dacă am locui în ţări aflate în autarhie. Datorită mondializării, 
economiile pot fi orientate spre ţările sărace, pentru crearea de locuri de 
muncă54. 

Echilibrul sau dezechilibrul de putere sunt cele care dau, în ultimă 
instanţă, starea sistemului relaţiilor internaţionale, la un moment dat. Echilibrul 
a însemnat întotdeauna pace şi securitate. Dezechilibrul, anarhia, anomia 
socială duc la conflict şi insecuritate. 

Intensitatea şi gradul de dezechilibru ce intervin, la un moment dat, în 
ecuaţia de putere, conduc întotdeauna la stări de criză – cu manifestări 
incipiente în mediul diplomatic, economic, ideologic, social etc. – şi care 
degenerează printr-o ineficientă gestionare în conflicte de diferite intensităţi, 
până la război – ca ultimă modalitate (din nefericire, cea mai violentă) de 
gestionare a crizei. 

Lumea bipolară existentă pe timpul războiului rece a dispărut, dar nu 
prin forma clasică a războiului sau a revoluţiei, ci „prin uzura şi implozia unui 
sistem hipercentralizat şi de factură colectivistă", care înseamnă, de fapt, 
exersarea unui mecanism de „provocare” a crizei într-unul din polii ecuaţiei de 
putere, după cum apreciază colonelul, profesor universitar Constantin Hlihor 
(de la Universitatea Naţională de Apărare) în lucrarea sa Istorie şi geopolitică. 
Schimbările ulterioare, însă, au condus la o multiplicare a centrilor de putere 
care, paradoxal, diminuează şansa de a înfiripa o nouă arhitectură de 
securitate, unanim acceptată şi sporesc gradul de insecuritate tocmai prin 
multiplicarea „agenţilor” care pot provoca mari crize în plan economic, politic, 
                                                           
52 Ibidem. 
53 „The Nation”, 20 octombrie 2000. 
54 „Courrier International”, Paris. 20 octombrie 2000. 
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„militar” sau socio-spiritual. Asistăm, de fapt, „nu numai la multiplicarea 
centrilor de putere, ci şi la o manifestare asimetrică a subiecţilor în ecuaţia de 
putere", după opinia aceluiaşi autor, ecuaţie în care forţa militară pare să fie la 
îndemâna mai multor actori decât forţa economică sau tehnico-ştiinţifică. Din 
punct de vedere acţional, „intervenţiile militare” şi „conflictele locale", în 
înţelesul lor clasic, sunt cele mai „vizibile” modalităţi de „provocare” sau 
„gestionare” a crizelor. 

În general, există două dimensiuni ale crizelor– una cu determinare 
internă (locală) şi cealaltă cu determinare externă (globală), ambele evocând 
teza provocării şi/sau a controlului crizei. În primul caz, statele mici 
„secundare", percepute de marile puteri ca „obiect” de dispută, puse adesea la 
„mezat” intră în „criză", atât ca urmare a situaţiilor sociale patologice, generate 
de discontinuităţi, sau ca urmare a provocărilor „din afară", cu posibilitatea 
degenerării în conflicte interne sau a debutării într-un război deschis. În al 
doilea caz, marile puteri (superputerile), „actorii” de prim rang, care dispun de 
capacitatea de a limita şi modela violenţa conflictelor dintre statele mici şi chiar 
în interiorul acestora, sunt capabile să provoace o „criză” sau să o controleze 
atât preventiv, cât şi activ la nivel politic şi strategic. 

Ţărilor mici şi mijlocii, subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, le sunt 
„rezervate” o gamă variată de conflicte militare, permise şi încurajate de marile 
puteri, „iar motivaţiile scopurilor politico-militare, caracterul, fizionomia, durata şi 
chiar mijloacele de luptă utilizate în aceste conflicte vor fi induse, permise, 
sugerate sau impuse de către acestea". Noul tip de conflict ce va fi purtat 
(rezolvat) cu armele „relativ paşnice” ale cunoaşterii (atenţie la aplicaţiile practice 
şi strategice ale descifrării „genomului uman” şi determinării „hărţii genetice” 
primare a omului) prefigurează crearea unor adevărate „coridoare” între 
supraputeri şi zonele de interes ale acestora. Acest tip de conflict nu va încălca 
pacea, ci va coexista cu ea. Cu alte cuvinte, conflictele secolului XXI vor fi, în 
principal, non-violente (în sens clasic), fără ca armamentele clasice şi nici mizele 
(sursele de energie, sferele regionale de influenţă etc.) să dispară; tentaţia de a fi 
folosite continuă să existe, „schimbându-se numai ponderea lor”55.  

Apreciem că, într-o anumită măsură, cele prezentate se adeveresc, 
dar există suficiente exemple să înţelegem că războiul va continua să fie dus şi 
sub alte forme. În actualul conflict militar din Irak au fost folosite armamentele 
clasice, armamente supertehnologizate, arme şi tehnică de ultimă generaţie, 
reuşind într-un timp scurt victoria, eliminând regimul totalitar de la putere. Şi 
totuşi irakienii folosesc lupta clasică de gherilă urbană şi nu numai, care a 
provocat şi provoacă imense pierderi umane şi materiale ambelor categorii de 
beligeranţi.  
                                                           
55 Ibidem. 
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Afirmăm că, deşi lupta s-a terminat, criza irakiană va mai continua 
încă mult timp de acum înainte. Instaurarea unui regim democratic, asigurarea 
ordinii comunitare, reconstrucţia Irakului sunt numai câteva din complexele 
probleme care trebuie rezolvate de autorităţile irakiene, alături de naţiunile 
unite şi statele participante la reconstrucţia Irakului. 



Capitolul IV 
 
 

ROLUL ORGANISMELOR INTERNE ŞI 
INTERNAŢIONALE ŞI MODALITĂŢILE DE 
ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA 
CRIZELOR CONTEMPORANE 

 
 
 
 
Din cele mai vechi timpuri, popoarele au manifestat pregnant dorinţa 

de a fi în siguranţă şi astfel au fost create organisme internaţionale, structuri 
care să sprijine şi să menţină pacea. În prezent alianţele se formează şi se 
reaşează după fiecare conflict, evidenţiindu-se o amplificare a acestora în 
perioada ante conflict. 

 
 
 
4.1. ROLUL ORGANISMELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 

ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR 
 
În preambulul Cartei ONU, este prezentat scopul acestei organizaţii 

„de a feri generaţiile viitoare de fulgerul războiului prin unirea forţelor 
membrilor săi în vederea menţinerii păcii şi securităţii internaţionale şi 
prin garantarea că forţa armată nu va fi folosită decât în interesul 
colectiv". 

Aceeaşi Cartă ONU, permite, totodată, comunităţilor umane din 
diferite zone să-şi organizeze propriile sisteme colective de securitate cu 
caracter regional, cu condiţia ca scopurile să fie compatibile cu cele ale 
forumului mondial. 

Instrumentele juridice folosite în procesul prevenirii conflictelor sunt 
incluse în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu precădere în articolele 1, 
11(2), 24, capitolele VI şi VII, articolele 40, 41 şi articolul 99.56 
                                                           
56 Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Biblioteca A.I.S.M. 
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În art. 1 se arată că scopul Organizaţiei Naţiunilor Unite este: „să 
menţină pacea şi securitatea internaţională şi, în acest scop, să ia măsuri 
colective eficiente pentru prevenirea şi eradicarea ameninţărilor la adresa păcii 
şi să faciliteze, prin mijloace paşnice, în conformitate cu principiile justiţiei şi 
dreptului internaţional, negocierile sau reglementarea paşnică a disputelor 
internaţionale sau a situaţiilor care ar putea duce la o încălcare a păcii". 

Articolul 24 specifică funcţiile şi atribuţiile Consiliului de Securitate, 
căruia statele membre i-au conferit responsabilitatea de prim ordin a menţinerii 
păcii şi securităţii şi implicarea sub autoritatea sa, a tuturor structurilor ONU. 

Capitolele VI şi VII ale Cartei privesc reglementarea paşnică a 
diferendelor şi acţiunilor care pun în pericol ori încalcă pacea sau reprezintă 
acte de agresiune, acestea constituind elementele definitorii ale acţiunilor ONU 
în domeniul prevenirii conflictelor. În ceea ce priveşte reglementarea paşnică a 
conflictelor, în baza art. 33, Consiliul de Securitate va solicita părţilor în conflict 
reglementarea acestora prin mijloace ca: negocierea – concilierea; ancheta – 
arbitrajul; medierea – reglementarea pe cale juridică, asistenţa organismelor 
regionale sau alte mijloace paşnice, la alegerea părţilor. 

În conformitate cu art. 33, statele membre sunt de acord cu 
investigarea de către Consiliul de Securitate a oricărei situaţii care ar putea da 
naştere unui conflict, pentru a determina în ce măsură pacea şi securitatea 
internaţională sunt ameninţate. 

În art. 40 din cap. VI se arată că, pentru a preveni agravarea situaţiei, 
Consiliul de Securitate poate solicita părţilor implicate să respecte anumite 
măsuri temporare, pe care acestea le consideră necesare sau de dorit în 
circumstanţe excepţionale. Consiliul de Securitate poate acţiona în 
conformitate cu art. 41 şi poate hotărî luarea măsurilor, cum ar fi: embargoul 
asupra armamentului sau sancţiuni de natură militară. 

Dincolo de prevederile explicite ale Cartei asupra modului de acţiune 
al organismelor ONU abilitate pentru intervenţia directă în prevenirea, limitarea 
sau restrângerea ariei conflictuale, au existat iniţiative sau acţiuni având 
aceeaşi finalitate: rezoluţiile Consiliului de Securitate; rapoartele Comisiei 
speciale privind Carta ONU; rapoartele secretarului general; diplomaţia 
preventivă. 

Deşi procedurile declarative, explicite, de prevenire (DECLARATOR 
PREVENTION) pot avea un impact redus, în sensul că descriu şi prezintă 
incomplet anumite tipuri de comportament, ele constituie, totuşi, cadrul unui 
mandat, de tipul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. 

Alte documente mai recente, pot să contribuie la pregătirea terenului 
pentru noi abordări. Printre acestea pot fi amintite: Manualul reglementării 
paşnice a conflictelor între state; Declaraţia privind misiunile informative ale 
Naţiunilor Unite în domeniul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. 
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Ambele conferă organelor ONU o mai puternică bază de acţiune şi le 
acordă sprijin în eforturile de prevenire a conflictelor. 

Există, fără îndoială, proceduri clare de luare a deciziilor. Conform art. 
34 şi 35 ale Cartei, Consiliul de Securitate şi oricare stat membru poate aduce 
în atenţia Consiliului orice conflict care ameninţă pacea şi securitatea 
internaţională. 

În cazul în care iniţiativa aparţine Consiliului de Securitate, diversele 
state membre se consultă pentru a cădea de acord în legătură cu oportunitatea 
includerii unui anume conflict pe ordinea de zi. 

Dacă unul dintre statele membre doreşte includerea unui punct pe 
ordinea de zi, el se adresează preşedintelui Consiliului, solicitând convocarea 
unei reuniuni, sau în situaţii urgente, organizarea imediată a unei întruniri. 

Proiectul de hotărâre elaborat, asupra căruia şi-au exprimat punctele 
de vedere statele care-l iniţiază, poate fi adoptat ca Rezoluţie în Consiliul de 
Securitate. 

Rezoluţiile ONU, întemeiate în baza prevederilor cap. VII al Cartei 
sunt adoptate sub autoritatea politică a Consiliului de Securitate, compus din 
reprezentanţii celor 5 membri permanenţi şi 10 membri nepermanenţi. Deciziile 
se adoptă cu majoritate de voturi, căreia îi poate fi aplicat veto-ul unuia dintre 
membrii permanenţi. În timpul războiului rece, procedura de adoptare a 
deciziilor era slabă, iar dreptul de veto era folosit ca instrument al confruntării 
ideologice. 

O altă modalitate de adoptare a unei Rezoluţii este Intervenţia 
Secretarului General. Acesta poate fi solicitat să joace rolul unui mediator şi 
consultant a numeroase guverne în domeniul prevenirii conflictelor. În 
exercitarea atribuţiei de prim administrator al Naţiunilor Unite, el adoptă 
hotărâri ce pot fi considerate decizii politice. Art. 99 îi conferă puteri care 
depăşesc cu mult pe cele acordate oricăruia dintre liderii unei organizaţii 
internaţionale. El poate „supune atenţiei Consiliului de Securitate orice 
problemă care, în opinia sa, ar ameninţa menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale". 

În temeiul art. 11.3 al Cartei ONU, Adunarea Generală poate aduce în 
atenţia Consiliului de Securitate situaţii de natură să pună în pericol pacea şi 
securitatea internaţională. În astfel de cazuri, atât Secretarul General, cât şi 
Consiliul de Securitate pot acţiona pentru: a lua măsuri; a media o stare de 
criză; a emite un aviz. Sistemul gestionării conflictelor urmează să fie încă 
dezvoltat şi consolidat. 

Primele acţiuni efective întreprinse de ONU la sfârşitul anilor ’50, în 
absenţa unor dezbateri prealabile, au fost, trimiterea „reprezentanţilor 
personali” ai Secretarului General în zonele potenţial periculoase, aceştia fiind 
totodată „pionierii diplomaţiei preventive", însuşită şi dezvoltată ulterior de 
ONU, utilizată ca metodă şi practică permanentă în toate zonele de conflict. 
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În 1987 a fost creat un „dispozitiv de alertă rapidă", organ cu 
structură civilă ORCI (Office for Research ant Collection ofiţer Information) şi 
DIESA (Departament ofiţer Internaţional Economic and Social Affairs), care au 
pus la punct baze de date pentru prognoză şi raportare a datelor economice, 
pentru identificarea indicatorilor sociali şi de mediu, stabilind drept o practică a 
activităţii lor, publicarea de prognoze, în ideea identificării posibilelor zone 
sensibile, care ar putea genera stări conflictuale. 

În materie de alertare rapidă, problema nu este de a prevedea, ci de a 
anticipa potenţialele dificultăţi cu suficient timp înainte pentru a se putea lua 
oportun măsurile corective. 

Majoritatea sistemelor de alertare nu se ridică la înălţimea aşteptărilor. 
Ele se află încă într-un stadiu embrionar şi se bazează în special pe 
informaţiile furnizate de serviciile secrete naţionale. 

Explicaţia acestei stări de lucruri rezidă în ezitarea statelor de a 
cumula informaţiile pe care le deţin serviciile lor secrete şi, de asemenea, în 
abordările pe termen scurt ca şi de forma mentală reactivă, mai curând decât 
proactivă a celor care iau decizii şi modelează opinia publică la nivel naţional şi 
internaţional. 

Sfera preocupărilor organismelor specializate în monitorizarea crizelor 
economice şi sociale s-a extins şi asupra domeniului fluxurilor de refugiaţi 
pentru a pune la dispoziţia Consiliului modalităţile cele mai eficiente de alertare 
rapidă în domeniul refugiaţilor. 

Structura funcţională a sistemului de alertare rapidă acoperea cinci 
faze distincte, corelate funcţional: colectarea, schimbul şi difuzarea de date; 
analiza datelor; coordonarea şi sinteza diverselor analize primite; formularea şi 
transmiterea alertării rapide; acţiunea ulterioară alertării. 

Subliniem şi faptul că transmiterea de informaţii privind situaţiile de 
criză potenţială se efectuează cu ajutorul unor tehnologii avansate (radio, 
satelit, Email) între sediul din New York şi celelalte sedii din întreaga lume. 

Pentru realizarea securităţii europene şi prevenirea conflictelor pot fi 
adoptate două abordări diferite: a) una bazată pe confruntare, având la bază 
mijloacele de apărare individuală sau colectivă (acţiuni armate de apărare sau 
descurajare); b) una bazată pe cooperare, care renunţă la orice idee de a 
impune stabilitatea prin mijloace de confruntare. Scopul acestui ultim mod de 
abordare este, în esenţă, promovarea cooperării în sfera politică, în vederea 
prevenirii conflictelor şi reducerea pericolului confruntării armate. 

Tratăm problematica prevenirii conflictelor prin prisma activităţii 
prestate de organisme internaţionale cu competenţe în acest domeniu, şi 
anume: NATO, OSCE şi UE. 

Pe parcursul timpului, NATO a dobândit o experienţă aparte în 
domeniul prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor. 
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Noul său concept strategic a consacrat ideea că securitatea Alianţei 
este indisolubil legată de securitatea celorlalte state din Europa şi recunoaşte 
că posibilele riscuri la adresa securităţii Alianţei, rezidă într-o primă instanţă, în 
consecinţele negative ale instabilităţii unor state din punct de vedere economic, 
social, politic şi chiar al rivalităţilor etnice şi disputelor teritoriale. 

Prevenirea conflictelor include activităţi diferite, care se întind de la 
iniţiativele diplomatice până la desfăşurarea preventivă a trupelor, şi care 
intenţionează să prevină disputele de la escaladarea în conflicte armate. 

Prevenirea conflictului poate include definirea misiunilor, consultaţia, 
alarmarea, inspecţiile şi monitorizarea. 

Desfăşurările preventive, în mod normal, constau în forţe civile şi/sau 
militare care sunt trimise pentru a evita o criză. 

Prevenirea conflictului nu poate fi niciodată garantată. Mijloacele 
militare întrebuinţate pentru aceste misiuni trebuie să fie concentrate pe 
sprijinul pe care ele pot să-l acorde eforturilor diplomatice şi politice 
pentru a soluţiona disputa. 

OSCE, compusă din 51 de state europene plus S.U.A. şi Canada, are 
ca organisme principale de lucru: Întâlnirea şefilor de stat sau de guvern; 
Consiliul Ministerial; Comitetul Înalţilor Funcţionari; Consiliul Permanent; 
Preşedintele în exerciţiu; Secretarul General. 

Această organizaţie diferă de alte instituţii de securitate europeană din 
mai multe puncte de vedere: în primul rând că, aşa cum sugera numele sau 
iniţialele (CSCE), ea nu a fost creată ca o organizaţie internaţională supusă 
dreptului internaţional, ci a fost întotdeauna un organism sui generis. Până nu 
demult, ea reprezenta o serie de conferinţe şi reuniuni care au deviat din 
CSCE original (Conferinţa de la Helsinki) şi care numai recent s-au dotat cu 
instituţii permanente. 

Declaraţia privind principiile care guvernează relaţiile reciproce dintre 
statele membre sau participante conţin elemente adiţionale privind pacea şi 
securitatea şi care se întrepătrund în cadrul aşa numitelor „principii ale 
decalogului". 

OSCE s-a dezvoltat, aşa cum spuneam, de la un eveniment 
singular şi anume CSCE care a condus la Actul Final de la Helsinki, care 
ulterior a dus la o serie de conferinţe şi forumuri. La baza sa au stat 
reuniunile ulterioare de la Belgrad (1977–1978), Madrid (1980–1983), 
Viena (1986-1989), Lisabona (1996) etc. 

Comunitatea Europeană a fost constituită pe baza Tratatului de la 
Roma, semnat la 25 martie 1957 de Belgia, Franţa, Germania, Italia, 
Luxemburg şi Olanda. În 1973 li s-au alăturat Danemarca, Irlanda şi Anglia, în 
1981 Grecia şi în 1986 Spania şi Portugalia. 

Uniunea Europeană a fost creată de toţi membrii C.E şi a intrat în 
vigoare în 1993. Finlanda şi Suedia s-au alăturat UE al 01 ianuarie 1995, 
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totalul ţărilor membre fiind de 15. Negocierile de primire au fost încheiate, de 
asemenea, cu succes, de către Norvegia şi de celelalte state care au aderat 
până în prezent (2006). 

La Consiliul European de la Maastrich din decembrie 1991, şefii de 
stat şi de guvern ai ţărilor Comunităţii au adoptat un Tratat privind Uniunea 
Politică şi un Tratat privind Uniunea Economică şi Monetară, care, împreună, 
formează Tratatul privind Uniunea Europeană, cunoscut în mod obişnuit ca 
Tratatul de la Maastricht. Tratatul a intrat în vigoare la 01 noiembrie 1993 în 
urma ratificării sale de către toate părţile. 

O dată cu ratificarea Tratatului de la Maastricht au luat fiinţă noi 
structuri şi proceduri, iar Comunitatea Europeană a fost inclusă în Uniunea 
Europeană. U.E. se compune din trei „piloni". 

Primul, cunoscut ca pilonul comunitar, se bazează pe Tratatele de la 
Paris şi Roma, aşa cum au fost modificate prin Actul European Unic din 1986. 
Ceilalţi doi „piloni", nou creaţi prin Tratatul asupra Uniunii Europene, se ocupă 
în principal de cooperarea interguvernamentală, astfel: al doilea pilon este cel 
al politicii externe şi de securitate comună, care se află în curs de dezvoltare; 
al treilea pilon se referă la cooperarea din cadrul Uniunii în sfera dreptului civil, 
penal şi al afacerilor interne. Tratatul privind Uniunea Europeană prevede 
conferinţe interguvernamentale, o dată la doi ani, pentru a se evalua progresul 
făcut şi experienţa dobândită în domeniul politicii externe şi de securitate. 

De regulă, o criză internă prelungită şi nerezolvată la timp, aduce 
implicit intervenţia forţelor de menţinere şi restabilire a ordinii sub egida 
O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organisme internaţionale. Pentru a preveni o 
situaţie de acest gen, apreciem că este de mare importanţă modul în care sunt 
studiate, prevenite şi rezolvate turburările grave interne ale ordinii publice de 
către statul respectiv, iar în cazul nostru de către autorităţile publice, forţele de 
ordine legal constituite în statul de drept. 

Cele patru Convenţii de la Geneva din 1949 relative la protecţia 
victimelor de război – Convenţia I-a pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi 
bolnavilor din forţele armate în campanie; Convenţia a II-a pentru 
îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor forţelor armate pe mare; 
Convenţia a III-a privitoare la tratamentul prizonierilor de război şi Convenţia a 
IV-a privitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război – şi primul din 
protocoalele lor adiţionale abordează, în principal, problematica în raport strict 
numai cu existenţa conflictelor armate internaţionale, chiar dacă articolul 3 
comun al respectivelor convenţii inserează dispoziţii aplicabile în caz armat 
neprezentând caracter internaţional, şi ivit pe teritoriul uneia din Înaltele Părţi 
Contractante.57 
                                                           
57 Ion Pitulescu, coordonator, Forţele de poliţie şi prevenirea criminalităţii, Editura Romfel, 
Bucureşti 1995, pag. 77.  
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Oricum, rezultă explicit din alin.2 al art. 1 din Protocolul adiţional II la 
Convenţiile de la Geneva că prevederile respectivului protocol nu se aplică 
„situaţiilor de tensiune interne şi tulburărilor interne, cum sunt – actele de 
dezordine publică, actele sporadice şi izolate de violenţă şi alte acte analoage 
care sunt conflicte armate".58 

Tulburări interne: situaţia în care, fără a fi vorba de conflict armat, se 
manifestă pe plan intern ciocniri de o anumită gravitate sau durată şi care 
comportă acte de violenţă. Aceste acte pot îmbrăca forme diferite, mergând de 
la manifestări spontane de violenţă până la lupta între grupuri, mai mult sau 
mai puţin organizate şi autorităţile aflate la putere. În aceste situaţii, care nu 
generează neapărat lupte deschise, autorităţile fac apel la forţele de ordine 
publică pentru a restabili ordinea internă. 

Tensiunile interne: situaţii de criză grave (politice, religioase, rasiale, 
sociale, economice etc.) sau sechele, urmări ale unui conflict armat sau 
tulburări interne. Aceste situaţii, care nu sunt regăsite în Dreptul internaţional 
umanitar, sunt cele în care se găsesc frecvent deţinuţii numiţi „politici“, 
indiferent cum sunt denumiţi de guvernul respectiv sau legislaţia pe care o 
foloseşte pentru a-i priva de libertate.59 

La rândul său, Hans-Peter Gasser, consilier juridic în cadrul 
Conducerii Comitetului Internaţional al Crucii – Roşii (C.I.C.R.) aduce o 
contribuţie valoroasă privind lămurirea conţinutului tulburărilor şi tensiunilor 
interne. 

Un alt analist60 se referă la efectele unor situaţii caracterizate prin 
violenţă în interiorul graniţelor unui stat. În plan politic, consensul minim din 
cadrul statului dispare, iar dialogul dintre diferitele forţe politice este întrerupt. 
Disensiuni grave apar, de asemenea, în ordinea juridică a ţării respective: 
recurgerea la legislaţia excepţională aduce, în ultimă instanţă, prejudicii chiar 
statului de drept. Efectele sunt, în acelaşi timp, şi de ordin economic, întrucât 
economia unui stat în permanentă frământare se degradează progresiv, dar şi 
de ordin social: stările excepţionale de lungă durată produc schimbări în 
structura socială a ţării. Sunt şi alte consecinţe susceptibile de a transforma 
fundamentele statului sau ale societăţii. Totuşi – susţine autorul – cele mai 
directe şi mai imediate efecte sunt întotdeauna cele de ordin umanitar, adică 
cele care afectează nemijlocit şi critic fiinţa umană în demnitatea sa, în 
bunăstarea, sănătatea, libertatea şi viaţa sa. 

Ceea ce rezumă, într-un cuvânt, specificul situaţiilor de tensiuni şi 
tulburări interne este suferinţa. Ea decurge din faptul că asemenea situaţii sunt 
                                                           
58 Ibidem, pag. 78. 
59 Documentul Actives du Comité Internaţional de la Croix-Rouge en matière de visites aux 
lieux de detention dans les situations de troubles et tensions internes“, pag. 3. 
60 Ion Pitulescu, op.cit.  
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caracterizate prin apariţia unui grad de violenţă care îl depăşeşte pe cel inerent 
situaţiilor „normale” (prin violenţă „normală” Gasser înţelegând, de exemplu, 
criminalitatea „obişnuită” de fiecare zi sau, pe un alt plan, măsurile de 
„reprimare curente” practicate de către aparatul poliţienesc, în limitele legii). 

În optica aceluiaşi autor, situaţiile de tensiune şi tulburări interne sunt 
caracterizate prin fenomene ca: arestări masive urmate, în cele mai multe 
cazuri, de detenţie arbitrară: condiţii proaste de detenţie; dispariţii de persoane 
şi detenţia nedeclarată; tratamentele rele, mergând până la tortură; luări de 
ostatici; suspendarea sau nerespectarea celor mai elementare garanţii 
judiciare. Toate aceste fenomene sunt expresia sau consecinţa unei încălcări a 
drepturilor fundamentale ale individului, aşa cum au fost proclamate prin 
Declaraţia universală a drepturilor omului (1948) şi garantate prin diferitele 
tratate referitoare la drepturile omului şi chiar prin dreptul cutumiar. 

O abordare deosebit de interesantă o realizează Asbjorn Eide în 
articolul Tulburări şi tensiuni interne61. Printre altele, el consideră că atunci 
când ne referim la dreptul internaţional aplicabil în regiunile cu tulburări şi 
tensiuni interne, trebuie menţionată clauza denumită „echapatoires” 
(derogatorie) conţinută în instrumentele juridice relative la drepturile omului, 
cum ar fi articolul 4 al Pactului internaţional al Naţiunilor Unite relativ la 
drepturile civile şi politice, articolul 15 al Convenţiei interamericane. În termenii 
acestei clauze, autorităţile statului pot, în anumite circumstanţe, să ia măsuri 
care să deroge de la obligaţiile pe care şi le-au asumat privind protejarea şi 
respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Aşa, de exemplu, 
alineatul 1 al articolului 4 din Pactul menţionat prevede că „În cazul în care un 
pericol public excepţional ameninţă existenţa naţiunii şi este proclamat printr-
un act oficial, statele părţi la prezentul Pact pot ca, în limita strictă a cerinţelor 
situaţiei, să ia măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Pact, cu condiţia 
ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu celelalte obligaţii pe care le au 
potrivit dreptului internaţional şi ca din ele să nu rezulte o discriminare 
întemeiată numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială". 
Acest lucru se realizează dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: 

 Prima, se referă la necesitatea existenţei unei stări de urgenţă, care 
pune în pericol viaţa naţiunii. Atunci când tulburările şi revoltele sunt o 
manifestare a unei voinţe generale de participare la conduita afacerilor publice, 
autorităţile nu sunt în drept să utilizeze clauza derogatorie în scopul protejării 
unei clase sau a unui grup şi, astfel, structura economică şi politică dată. Statul 
nu trebuie, deci, să recurgă la această clauză decât atunci când viaţa întregii 
naţiuni, inclusiv a opoziţiei, se află în pericol – spune Eide. 
                                                           
61 Asbjorn Eide – Trubles et tensions interieurs“. În: „Les dimensions internationales du droit 
humanitaire“, Institut Henry Dunont, Uverco, 1986, pag. 279-295. 
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 A doua condiţie o reprezintă proclamarea oficială a stării de 
urgenţă, în baza căreia o derogare nu poate fi făcută decât atunci când este 
strict necesară pentru rezolvarea unei probleme date. De exemplu, atunci când 
agitaţia este manifestarea voinţei populare de participare la viaţa politică, adică 
de un drept recunoscut prin articolul 25 al Pactului internaţional relativ al 
drepturilor civile şi politice, orice derogare trebuie însoţită de eforturi vizând 
crearea condiţiilor politice necesare participării generale a populaţiei la 
conducerea treburilor publice. 

 O a treia condiţie se referă la interdicţia derogărilor fondate pe 
discriminări, precum şi a celor care ar afecta „nucleul dur” al drepturilor omului, 
pe care deja l-am nominalizat în lucrare. 

Reţinând cele anterior invocate, Eide subliniază totuşi, că nu toate 
situaţiile de dezordine şi de revoltă (răscoală) sunt calificate „stare de urgenţă". 

Ajunşi aici, este locul să ne exprimăm părerea că există şi un al 
patrulea tip de conflict, care nu aparţine nici celor armate internaţionale, nici 
celor armate neinternaţionale şi nici tensiunilor şi tulburărilor interne, şi anume 
conflictul sau conflictele întâlnite în cadrul stărilor tensionale şi cu risc crescut, 
în care acţionează destul de curent responsabilii cu aplicarea legii pe timpul 
asigurării, menţinerii sau restabilirii ordinii publice. 

Deci, tensiunile şi tulburările interne nu trebuie confundate cu aceste 
stări tensionale şi cu risc crescut, chiar dacă primele pot fi surse generatoare 
ale ultimelor. 

Cât priveşte delimitările şi relaţionările tulburărilor interne (tensiuni 
interne) opinăm că acestea interne se traduc, în principal, prin comportamente 
publice manifeste, verbal şi faptic social, ca trăiri emoţionale, motivaţionale şi 
voliţionale deosebit de intense, care concentrează, pe de o parte, nucleul 
respingerilor valorilor şi intereselor pe care societatea le propune ca modele 
culturale acţionale, iar pe de altă parte, nucleul aprobărilor acelor valori şi 
interese, înţelegând că, la mijloc, se situează poziţia indiferenţilor. 

În astfel de împrejurări, poziţia factorilor cu adevărat responsabili nu 
se mai pune în termenii „voinţa majorităţii” – „voinţa minorităţii” aceasta cu atât 
mai mult cu cât, într-un stat autentic democratic, respectul voinţei majorităţii 
impune ca un corelativ respectul minorităţii, protejarea şi a acesteia, atât timp 
cât, desigur, acţiunile ei sunt conforme legii. 

În realizarea acestor funcţii, responsabilii cu aplicarea legii trebuie să 
se călăuzească după unele norme de comportament, care să ţină seama de 
particularităţile împrejurărilor. 

Din acest punct de vedere, studiul întreprins ne-a condus la concluzia 
că o abordare sistematică şi exigentă a realizat în domeniu Hans Peter 
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Gasser, drept pentru care prezentăm mai jos regulile pe care autorul le-a 
grupat în forma unui proiect de Declaraţie.62  

1. Această declaraţie reafirmă normele umanitare minimale care sunt 
aplicabile în toate situaţiile, înţelegând: violenţe, tulburări interne, tensiuni 
interne şi pericol excepţional, şi de la care nu se poate deroga în nici o 
circumstanţă. Aceste norme trebuie să fie respectate atunci când starea de 
asediu a fost sau nu proclamată. 

2. Aceste norme vor fi respectate şi aplicate la fiecare persoană, 
fiecare grup de persoane, fiecare autoritate, independent de statutul juridic şi 
fără nici o discriminare cu caracter defavorabil. 

3. Fiecare va avea, în toate locurile, dreptul de a fi recunoscut în 
calitate de persoană în faţa legii. Toate persoanele, inclusiv acelea care sunt 
private de libertate, au dreptul la respectul persoanei lor, onoarei şi 
convingerilor lor, la respectul libertăţii de gândire şi de conştiinţă şi la practicile 
lor religioase. Ele vor fi tratate, în toate circumstanţele, cu umanitate, fără nici o 
distincţie pe criterii defavorabile. 

Sunt şi vor fi interzise actele următoare: 
a) atentatele asupra vieţii, sănătăţii, stării psihice sau mentale ale 

persoanelor, în mod deosebit omorul, tortura, mutilările, violul, de asemenea 
pedepsele sau tratamentele crude, inumane sau degradante, ca şi orice alte 
atingeri la demnitatea personală; 

b) pedepsele colective contra persoanelor sau contra bunurilor lor; 
c) luările de ostatici; 
d) fapta de a practica, de a permite sau de a tolera dispariţia involuntară 

de persoane, inclusiv ridicarea, răpirea sau detenţia lor nesemnalată; 
e) jefuirea; 
f) privarea deliberată de accesul la hrană, la apă potabilă şi la 

medicamentele necesare; 
g) ameninţările sau incitarea pentru a comite unul sau altul din actele 

sus-menţionate. 
4. Toate persoanele private de libertate vor fi deţinute în locuri de 

detenţie recunoscute. Informaţiile exacte privind detenţia lor şi locul de 
deţinere, înţelegând şi cazurile de transfer, vor fi rapid puse la dispoziţia 
membrilor de familie, apărătorului lor şi a tuturor altor persoane care au un 
interes legitim să cunoască aceste informaţii. 

Toate persoanele private de libertate vor fi autorizate să comunice cu 
lumea exterioară, în special cu apărătorul lor, în măsura permisă de dispoziţiile 
reglementărilor rezonabile impuse de autoritatea competentă. 
                                                           
62 Hans-Peter Gasser – Declaraţie asupra normelor umanitare minimale. În „Revue 
international de la Croix-Rouge”, mai-juin 1991, 73 lanee, Nr.789, Publication bisemestrialle 
du Comitet Internationnal de la Croix-Rouge au service du Croissant-Rouge, pag. 350-356. 
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Dreptul de a introduce un recurs efectiv, în special în baza lui habeas 
corpus, va fi garantat în scopul de a determina locul şederii sau starea de 
sănătate a persoanelor private de libertate şi de a identifica autoritatea care 
ordonă sau care execută măsura privativă de libertate. Toate persoanele 
private de libertate, în urma unei arestări sau a unei detenţii, vor avea dreptul 
să întreprindă o procedură în cursul căreia legalitatea detenţiei să-i fie rapid 
examinată de un tribunal care să ordone eliberarea, în cazul în care detenţia 
se va dovedi ilegală. 

Toate persoanele private de libertate vor fi tratate cu umanitate; ele 
vor primi hrană corespunzătoare şi apa potabilă, un loc şi îmbrăcăminte 
convenabile, vor beneficia de garanţii de salubritate şi de igienă, similare 
condiţiilor de muncă şi de viaţă socială. 

5. Atacurile împotriva persoanelor care nu iau parte la acte de violenţă 
vor fi interzise în toate circumstanţele. 

De fiecare dată când recurgerile la forţă sunt inevitabile, ele trebuie să 
fie proporţionate cu gravitatea delictului comis sau cu scopul urmărit, iar 
modalitatea de executare va avea caracter gradual. 

Armele, alte mijloace sau alte metode interzise în cazul crizelor 
interne nu vor trebui utilizate în nici o circumstanţă, decât în limitele legii. 

6. Sunt interzise actele sau ameninţările cu violenţă care au ca scop 
principal sau ca efecte previzibile răspândirea terorii în rândul populaţiei, 
demonstranţilor sau persoanelor care au comis infracţiuni. 

7. Deplasarea ansamblului sau a unei părţi a populaţiei nu va putea fi 
ordonată, afară de cazurile în care securitatea persoanelor respective sau 
raţiuni imperative de securitate o impun. Dacă asemenea deplasări trebuie să 
fie efectuate, se vor lua toate măsurile pentru ca populaţia să fie transferată, 
apoi primită în condiţii satisfăcătoare de locuit, de igienă, de sănătate, de 
securitate şi de alimentaţie. Persoanele sau grupurile de persoane astfel 
deplasate vor fi autorizate să se reîntoarcă la locurile lor, de îndată ce 
circumstanţele care au impus deplasarea au dispărut. Nici un efort nu va trebui 
economisit pentru ca persoanele care doresc să rămână împreună să o poată 
face. Membrii unei familii care doresc să rămână împreună trebuie să o poată 
face. Persoanele astfel deplasate, vor fi libere de a se deplasa în teritoriu, cu 
excepţia cazurilor în care securitatea persoanelor respective sau raţiuni 
imperative de securitate nu impun altfel. 

8. Fiecare individ se bucură de dreptul la viaţă, inerent persoanei 
umane. Acest drept va fi protejat prin lege. Nimeni nu va fi privat arbitrar de 
viaţa sa. Dincolo de garanţiile obişnuite privind dreptul la viaţă, care este 
inerent fiecărei persoane umane, şi interdicţiei genocidului, care sunt prezente 
în instrumentele în vigoare privind drepturile omului şi dreptul umanitar, cel 
puţin dispoziţiile următoare vor fi respectate. 
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În ţările în care nu a fost abolită pedeapsa cu moartea, condamnările 
la moarte nu vor fi executate decât pentru crimele cele mai grave. 
Condamnările la moarte nu vor fi executate în cazul femeilor gravide şi a 
mamelor cu copii mici, nici în cazul copiilor sub 18 ani în momentul în care au 
comis delictul. 

Nici o condamnare la moarte nu va fi executată înainte de expirarea 
unui termen de cel puţin 6 luni de la data comunicării judecăţii definitive care a 
confirmat această condamnare la moarte. 

9. Nici o condamnare nu se va pronunţa, nici o pedeapsă nu se va 
executa împotriva unei persoane învinuită, fără o judecare prealabilă de către 
un tribunal regulat constituit şi cu oferirea tuturor garanţiilor judiciare 
recunoscute ca indispensabile de comunitatea naţiunilor.  

În plus: 
a) procedura va dispune ca arestatul preventiv va trebui să fie 

informat, fără întârziere, de detaliile infracţiunii care i se impută, va garanta să 
se ţină un proces în termen rezonabil şi va asigura persoana arestată 
preventiv, înainte şi pe toată durata procesului, de toate drepturile şi mijloacele 
necesare apărării sale; 

b) nimeni nu va putea fi condamnat pentru o infracţiune, dacă nu va 
exista la bază o responsabilitate penală individuală; 

c) orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată 
nevinovată, până când culpabilitatea sa nu va fi stabilită în mod legal; 

d) orice persoană acuzată de o infracţiune are dreptul să fie judecată 
în prezenţa sa; 

e) nimeni nu va putea fi forţat să depună mărturie contra lui însuşi sau 
să-şi recunoască vinovăţia; 

f) nimeni nu va putea fi judecat sau pedepsit pentru o infracţiune 
pentru care el a fost deja condamnat sau achitat în urma unei judecăţi 
definitive, desfăşurate conform legii şi procedurii penale în vigoare; 

g) nimeni nu va putea fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care 
nu constituie un act delictuos, conform dreptului aplicabil în momentul în care 
ele au fost comise. 

10. Fiecare copil are dreptul la măsuri de protecţie potrivit condiţiei 
sale de minor şi el trebuie să primească îngrijirile şi ajutorul de care are nevoie. 
Copiii sub 15 ani nu vor putea să fie recrutaţi, nici autorizaţi să se înroleze în 
forţele sau grupurile armate, sau să ia parte la acte de violenţă. Nici un efort nu 
va fi omis pentru împiedicarea persoanelor sub18 ani de a lua parte la acte de 
violenţă. 

11. Dacă, pentru imperative ce ţin de raţiuni de securitate, este 
absolut necesar ca unei persoane să i se stabilească domiciliul forţat sau de a 
recurge la internarea sau la o detenţie administrativă, aceste decizii vor fi 
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supuse unei proceduri regulate, prevăzute de lege şi cu oferirea tuturor 
garanţiilor care sunt recunoscute ca indispensabile de către comunitatea 
internaţională, inclusiv a dreptului la recurs sau a dreptului la revizuirea 
periodică. 

12. În toate împrejurările, răniţii şi bolnavii care au luat sau nu parte la 
acte de violenţă, vor fi protejaţi, trataţi cu umanism, şi în timpul cel mai scurt 
posibil, ei vor primi îngrijiri medicale şi toată atenţia pe care o necesită starea 
lor. Nu va fi făcută nici o distincţie între ei pe alte criterii decât cele medicale. 

13. Se vor lua, fără întârziere, măsurile pentru a căuta şi primi răniţii, 
bolnavii, şi dispăruţii, pentru a-i proteja contra jefuirii şi relelor tratamente, 
pentru a le asigura îngrijiri corespunzătoare; pentru căutarea morţilor, pentru a 
împiedica jefuirea cadavrelor şi pentru a-i înmormânta. 

14. Personalul sanitar şi religios va fi respectat şi protejat. El va primi 
întregul ajutor disponibil în exercitarea atribuţiilor sale şi nu va fi constrâns la 
sarcini incompatibile cu misiunea sa umanitară. 

Nimeni nu va fi pedepsit pentru că a exercitat o activitate cu caracter 
medical, conform deontologiei, indiferent cine a fost beneficiarul acestei 
activităţi. 

15. În situaţiile de violenţă, tulburări interioare, tensiuni interne şi de 
pericol public excepţional, va trebui să fie acordate toate facilităţile 
organizaţiilor umanitare pentru a le permite să-şi exercite sarcinile umanitare. 

16. Respectând aceste norme, nu va fi precupeţit nici un efort pentru 
a proteja drepturile grupurilor, minorităţilor şi popoarelor, inclusiv demnitatea şi 
identitatea acestora. 

17. Respectarea acestor norme nu va avea efecte asupra statutului 
juridic al autorităţilor, grupurilor, minorităţilor sau a persoanelor care vor fi 
angajate într-o situaţie de violenţă, tulburări interioare, tensiuni interne sau de 
pericol public, excepţional. 

18. Nici o dispoziţie ale prezentelor norme nu va fi interpretată ca 
restrângând sau diminuând dispoziţiile unui instrument de drept internaţional 
umanitar sau de drepturile omului. 

Nici o restricţie şi nici o derogare de la drepturile fundamentale ale 
omului, care sunt recunoscute sau care există într-o ţară în virtutea legislaţiei, 
tratatelor, regulamentelor, cutumei sau principiilor umanităţii, nu vor fi admise 
pe motiv că prezentele norme nu recunosc aceste drepturi sau le recunosc 
parţial. 

La articolul 4 din Carta Drepturilor Fundamentale se prevede 
„interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau 
degradante63. 
                                                           
63 Proiect Carta Drepturilor Fundamentale aprobat la Biarritz, 13 octombrie 2000, art. 4. 
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Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor 
inumane sau degradante"64. 

Art. 21, „Nediscriminarea", prevede că: „se interzice orice formă de 
discriminare, în special datorită sexului, rasei, culorii, originii etnice şi sociale, 
caracteristicilor genetice, limbii materne, religiei sau convingerilor, apartenenţei 
la o minoritate naţională, averii, naşterii, unui handicap, vârstei sau orientării 
sexuale". 

Este interzisă orice discriminare referitoare la naţionalitate, în raport 
cu aplicarea Tratatului de Constituire a Comunităţii Europene şi a Tratatului 
referitor la Uniunea Europeană şi fără a prejudicia dispoziţiile speciale cuprinse 
în aceste tratate65. 

Cu privire la securitatea socială şi ajutorul social, în articolul 34 se 
prevede că: „Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul de acces la serviciile de 
securitate socială şi la serviciile sociale care permit protecţia în situaţii cum 
sunt maternitatea, boala, accidentele de muncă, dependenţa sau bătrâneţea, 
ca şi în cazul pierderii locului de muncă, conform modalităţilor stabilite de 
dreptul comunitar şi de legislaţiile şi practicile naţionale. 

Astăzi, popoarele Europei au decis să împărtăşească un viitor pacifist 
pe baza unor valori comune". 

Uniunea se bazează pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii 
umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii. Ea se bazează pe principiul 
democraţiei şi pe cel al statului de drept. Ea plasează omul în centrul acţiunii 
sale, instituind cetăţenia Uniunii Europene şi creând un spaţiu al libertăţii, 
securităţii şi dreptăţii. 

În acest scop, este necesară consolidarea protecţiei drepturilor 
fundamentale în lumina evoluţiei societăţii, progresului social şi dezvoltării 
ştiinţifice şi tehnologice – făcând ca acestea să devină mai evidente, prin 
cuprinderea lor în Carta Drepturilor Fundamentale, care reafirmă drepturile ce 
rezultă, în special, din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale 
comune faţă de statele membre, din Tratatul referitor la Uniunea Europeană şi 
din tratatele comunitare, din Convenţia Europeană a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, din Carta Consiliului Europei, ca şi din jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a drepturilor 
omului. 

Experienţa istorică arată, că acţiuni agresive interne au avut loc şi în 
România, fiind probabile şi în perioada viitorului apropiat sau îndepărtat. 

Astfel de conflicte s-au desfăşurat în Bucureşti, în anul 1918, în 
localităţi de pe Valea Prahovei - în anul 1929, în Bucureşti la Griviţa C.F.R.- în 
anul 1933, cele din sudul Basarabiei din anul 1935, de la Bucureşti - din 12 
                                                           
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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februarie1990, de la Târgu Mureş, din luna martie 1990, mineriada din 23-28 
septembrie 1991, criza sindicală din februarie 1999, cunoscută şi sub 
denumirea de mineriada a V-a, criza sindicală din februarie 1999 sau 
mineriada a VI-a etc. În rândul acţiunilor de destabilizare violentă a ordinii 
constituţionale se înscriu şi manifestările din partea de început a Răscoalei 
ţărăneşti din 1907, rebeliunea legionară din ianuarie 1941, acţiunile din ziua de 
16 decembrie 1989 de la Timişoara. 

Menţionăm, totodată, că acţiunile agresive interne pot precede sau 
pot fi executate concomitent cu declanşarea unei agresiuni armate asupra 
României, începând de la frontiera de stat, pe una sau două direcţii 
strategice.66 Ele pot avea, însă şi un caracter independent. În ambele situaţii 
este de aşteptat ca forţele ostile să beneficieze de un intens sprijin extern. 

Forţele ostile interne probabile care vor participa la aceste acţiuni 
agresive pot fi diverse, ample şi cu o structură complexă. Acestea îşi propun 
ca scop final destabilizarea în grabă a ordinii constituţionale interne şi 
instaurarea altei administraţii locale şi centrale. 

În dinamica şi fizionomia contextului de securitate, actual şi de 
perspectivă, autorităţile nu mai percep pericolul unei agresiuni de amploare şi 
sunt preocupate de tensiuni şi antagonisme generate de conflicte etnice, 
naţionalismul extremist, pe care şi la noi îl promovează unele partide politice, 
precum şi unele dispute politice interstatale care au generat şi generează crize 
care afectează securitatea şi stabilitatea în zona imediat apropiată României. 
Este cert că se constată o ameliorare a tensiunilor, iar ameninţările majore au 
dispărut, dar ele au fost înlocuite cu un număr mult mai mare de riscuri mai 
puţin previzibile, pe care le apreciem ca fiind complexe şi multidirecţionale, 
dificil de analizat şi foarte instabile. Rezultă necesitatea existenţei permanente 
a unei capacităţi de reacţie efectivă, controlată şi adaptată la posibilele riscuri 
şi ameninţări. 

Gestionarea crizelor de amploare, care ar putea afecta securitatea 
naţională, se realizează de către ANC, organism care are atribuţii de decizie şi 
responsabilităţi privind conceperea, planificarea, organizarea şi controlul 
măsurilor adoptate. 

În România, în prezent funcţionează, se dezvoltă şi se perfecţionează 
un sistem propriu de management al crizelor care are atribuţii specifice 
particularităţilor româneşti. 

Activităţile manageriale care contribuie la gestionarea crizelor 
În general, activităţile manageriale de bază, aşa cum le numesc în 

ultima vreme specialiştii 67 sunt acelea pe care Fayol, la începutul acestui 
                                                           
66 Gândirea Militară Românească, nr. 2, 1991, pag. 62. 
67 Emil Mihuleac Ştiinţa managementului. Teorie şi practică. Editura Tempus, Bucureşti, 1999 
pag. 114. 
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secol, le prezenta sub forma a cinci infinitive (atributele conducerii), iar o parte 
din autori le-au considerat ca funcţii. Ele sunt de fapt activităţile pe care 
managerii le desfăşoară, iar în situaţii de criză este vorba de funcţiile de: 
prevedere – adică a stabili un program de acţiune; organizare – a institui 
organismul material şi social al unui sistem, (instituţie sau organizaţie) care să 
readucă societatea la starea de normalitate; comandă – a face să funcţioneze 
sistemul; coordonare – a uni şi armoniza interesele şi eforturile pentru 
rezolvarea crizei; controlul – adică a face ca totul să se desfăşoare în 
conformitate cu regulile, dispoziţiile şi planurile stabilite. 

Prevederea sau previziunea porneşte de la faptul că managementul 
are nevoie, mai ales pentru soluţionarea crizelor, de o perspectivă care 
înseamnă timp. Prevederea are unele legături cu termeni ca predicţie, 
cercetarea viitorului, sondarea viitorului şi întocmirea unui program de acţiune. 
Managementul previzional în situaţii de criză are ca trăsătură anticiparea, prin 
realizarea unei legături între trecut şi viitor. Modalităţile de exprimare ale 
prevederii sunt: prognoza, planificarea şi programarea. 

Organizarea68 este altă activitate managerială de bază care acoperă 
toate acele acţiuni ce îşi propun repartizarea şi coordonarea armonioasă după 
anumite reguli a capacităţilor şi forţelor umane disponibile, a mijloacelor 
materiale tehnice şi financiare în vederea lichidării crizei interne. În esenţă, 
organizarea constă în stabilirea principalelor atribuţii pentru organizaţiile şi 
instituţiile abilitate în soluţionarea crizelor, deci gruparea lor pe funcţii, posturi, 
compartimente, astfel încât să fie utilizate cu maxim de eficienţă resursele 
umane, materiale şi financiare destinate soluţionării crizei. Organizarea 
înseamnă fixarea obiectivelor, asigurarea mijloacelor şi folosirea rezultatelor, 
altfel spus, realegerea cadrului organizatoric optim care să permită 
soluţionarea crizei interne în condiţii de eficienţă maximă. 

Comanda este o altă activitate managerială având ca origine expresia 
din limba latină, in manus dare, adică a pune în mână, a încredinţa, ceea ce 
semnifică autoritatea delegată. Comanda se află în centrul procesului 
managerial, pentru că esenţa sa constă în declanşarea acţiunii, decizia fiind 
principalul produs al conducerii, urmată de responsabilitatea aplicării acesteia. 

Decizia, ca act de comandă – adoptarea, transmiterea şi 
responsabilitatea aplicării ei. Acestor trei stadii le corespund trei niveluri: a 
ordona, a lămuri, a se face ascultat de subordonaţi. Astfel, comanda se 
caracterizează prin operaţionalitate, prin ea, prevederea devine realitate iar 
structura organizatorică, un mecanism care funcţionează eficient. 
                                                           
68 Cuvântul vine de la organon, care înseamnă armonie; conceptul de organizare ştiinţifică a 
fost conturat la sfârşitul secolului al XIX-lea; o ştiinţă a organizării o definea Gheorghe Zapan 
ca fiind taxiologie. 
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Coordonarea este activitatea managerială fundamentală determinată 
de faptul că sistemele, în evoluţia lor şi procesele manageriale, în dinamica lor, 
tind spre dezorganizare şi dezordine. Orice organizare este în pericol să se 
împotmolească, dacă nu se veghează la respectarea ordinii o dată stabilite şi 
care-i corectează în continuu defectele. Activităţile specifice coordonării sunt: 
armonizarea, sincronizarea, echilibrarea, proporţionalitatea, ritmicitatea, 
reglarea şi ordonarea. 

Controlul, ca activitate managerială de bază, este înţeles în dublu 
sens: ca activitate operativă de verificare a modului cum se desfăşoară 
îndeplinirea obiectivelor prevăzute, cât şi ca activitate finală post operativă. 
Controlul în situaţii de criză, de regulă, este un control previzional, operativ şi 
foarte rar, post operativ. 

Comunicarea este o activitate individuală managerială care semnifică 
schimbul de informaţii şi desfăşurarea de activităţi pentru soluţionarea crizelor 
interne. 

Negocierea este o activitate managerială cu care se începe 
soluţionarea crizelor interne. Pentru aceasta managerul necesită o pregătire 
specifică pentru a aborda ştiinţific problemele dar să aibă calităţi, precum: 
receptivitate, anticipare, inventivitate şi spontaneitate. 

În continuare, vom prezenta, pe scurt, o sinteză a crizei 
managementului şi ciclului de evoluţie al acesteia. După cum s-a mai arătat, 
criza (naţională sau internaţională) înseamnă ameninţarea valorilor, 
obiectivelor sau intereselor prioritare ale părţilor implicate. În România, criza 
internă presupune ameninţarea pe care un grup sau segment social, 
nemulţumit, o aduce valorilor fundamentale ale democraţiei şi statului de drept. 
În principal, se poate porni de la activităţi revendicative (cum au fost cele din 
anul 1989 sau cele din perioada mineriadelor), care degenerează în tulburări 
grave ale ordinii publice, la care se asociază şi alte grupuri sociale nemulţumite 
putând fi sprijinite de către elemente agresive interne, minorităţi etnice sau 
religioase, forţe specializate în terorism-diversionism, pregătite în interiorul ţării 
sau de grupări terorist-diversioniste consacrate şi recunoscute pe plan 
internaţional. 

Gestionarea crizei interne stabileşte procedurile şi activităţile 
planificate şi desfăşurate pentru a duce o criză sub controlul structurilor 
specializate ale statului român, în principiu a gestionarilor desemnaţi pentru a 
soluţiona criza, care să le permită acestora, ca prin acţiunile lor să oprească 
evoluţia ei viitoare. ANC acordă o atenţie deosebită crizelor, care prin evoluţia 
lor pot implica întrebuinţarea forţei militare; într-o primă etapă forţele de ordine 
publică, iar atunci când evoluţia evenimentelor degenerează grav şi afectează 
interesele naţionale pot fi folosite, conform legislaţiei româneşti, şi alte 
elemente ale sistemului naţional de apărare. 
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Orice criză are un ciclu de evoluţie care cuprinde, în principal, două 
etape distincte: etapa de escaladare (starea de pace, starea de diferend, 
confruntarea, iar aceasta se referă la una sau mai multe părţi care recurg la 
acţiuni violente nonmilitare sau militare prin exerciţii, dislocări de forţe, 
formularea de ultimaturi, etc. şi conflictul armat); etapa de regres 
(detensionarea situaţiei care include retragerea forţelor şi noua stabilitate). 

Tipurile de criză se disting între ele în baza unor criterii, dintre care 
amintim câteva: domeniul de manifestare (economice, politice, diplomatice, 
sociale, militare şi de altă natură); zona de manifestare (interne, zonale, 
subregionale, regionale, locale); de scurtă şi lungă durată; gradul de 
prevedere (previzibile şi imprevizibile – dezastre naturale, accidente nucleare, 
chimice, etc.); combinate (de regulă, cuprind majoritatea domeniilor 
economico-sociale, politico-militare). 

Analiza pertinentă a fiecărui element al etapelor crizelor interne 
impune, pe lângă fundamentarea acestora, stabilirea activităţilor prioritare: 
monitorizarea situaţiei; identificarea crizei; reţinerea informaţiilor identificate 
într-o bază de date, prelucrarea, analiza şi transmiterea acestora la structurile 
sau instituţiile gestionare ale crizei respective; degajarea situaţiei de criză; 
aducerea la starea de normalitate a segmentului social implicat în criza internă. 

 
 
 
4.2. APLICAREA NORMELOR DE DREPT UMANITAR ŞI A 

DREPTURILOR OMULUI PE TIMPUL CRIZELOR 
 
Este un fapt normal şi îndeobşte cunoscut ca orice colectivitate 

umană să-şi aibă ordinea sa. Această ordine creează coeziunea între indivizi, 
dă naştere, menţine şi dezvoltă o societate. Romanii afirmau că „ordo est 
anima rerum”, adică ordinea este sufletul tuturor lucrurilor. 

În spiritul normelor juridice, ordinea publică este tulburată atunci când 
se comit fapte care au o rezonanţă publică şi creează o stare de pericol care 
se săvârşeşte în public, în legătură cu publicul, împotriva publicului sau a 
organelor cu atribuţii privind menţinerea ordinii publice. 

Conform dreptului internaţional, guvernele sunt obligate să protejeze 
şi să promoveze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în cadrul sferei 
lor de jurisdicţie. Guvernele au obligaţia să acţioneze pentru a se realiza 
garantarea respectării universale a acestor drepturi (art. 55-56 din Carta 
Naţiunilor Unite). Neglijarea sau nerespectarea drepturilor omului conduc la 
apariţia unei forme specifice de dezordine civilă – dezordinea urbană. Această 
relaţie cauzală se întâlneşte şi în paragraful 3 din preambulul Declaraţiei 
Universale asupra Drepturilor Omului adoptată şi proclamată de 
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Adunarea Generală a O.N.U., Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948: 
„Pentru a nu se ajunge la o rebeliune, împotriva tiraniei şi opresiunii este 
fundamental ca drepturile omului să fie protejate prin lege". 

Drepturile omului proclamate în Declaraţia Universală sunt drepturi 
civile şi drepturi politice care oferă posibilitatea de apărare sau de opunere faţă 
de eventualele abuzuri ale autorităţilor de stat şi drepturi economice şi sociale, 
reclamate autorităţii statale pentru satisfacerea necesităţilor umane. 

Drepturile civile sunt, de regulă, înţelese şi recunoscute ca fiind 
drepturi umane fundamentale (art. 3-17 din Declaraţia Universală). Acest set 
de drepturi include: 

– dreptul la viaţă, la libertate şi securitate personală; 
– interzicerea torturii şi relelor tratamente, arestării, detenţiei 

ilegale sau exilului; 
– dreptul la un proces juridic corect; 
– prezumţia de nevinovăţie. 

Drepturile politice includ: 
– dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art. 18); 
– libertatea de expresie şi opinie (art. 19); 
– dreptul la întruniri politice (art. 20); 
– dreptul de a participa la exercitarea puterii executive (art. 21). 

Dintre drepturile economice, sociale şi culturale pot fi menţionate: 
– dreptul la muncă (art. 23); 
– dreptul la educaţie (art. 26); 
– dreptul de participare liberă la viaţa culturală a comunităţii (art. 

27). 
În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus 

decât limitărilor prevăzute de lege, exclusiv în scopul asigurării, recunoaşterii şi 
respectării drepturilor şi libertăţilor altuia şi pentru satisfacerea justelor exigenţe 
ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică. 

Problemele cele mai spinoase cu care se confruntă forţele de ordine 
publică sunt cele legate de ordinea publică şi, în mod special, cele ce privesc 
exercitarea drepturilor de întrunire paşnică, astăzi, la noi, ele fiind reglementate 
din punct de vedere legislativ. 

Dacă realizăm o interpretare corectă a instrumentelor juridice 
internaţionale în această materie, putem desprinde concluzia că este necesar, 
în primul rând, să existe o legislaţie precisă din acest punct de vedere, iar în al 
doilea rând, o înţelegere perfectă a celor care organizează asemenea 
manifestaţii, ca ele să se desfăşoare de aşa manieră încât să nu pună în 
pericol ordinea şi liniştea publică. 

Adeseori este criticată Jandarmeria pentru faptul că intervine sau nu 
intervine, consensual, rămâne dezideratul major al aparatului forţelor de 
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ordine, în contextul stadiului actual al dezvoltării relaţiilor dintr-o societate 
civilizată. Baza juridică, raţională şi umană a acestui consens se află în dreptul 
de participare şi cel de reprezentare a persoanei la conducerea treburilor 
publice ale ţării sale, prin accesul egal la funcţiile publice, direct sau prin 
reprezentanţii liber aleşi, drepturi expres prevăzute de art. 21 din Declaraţia 
Universală asupra Drepturilor Omului.  

Apariţia simptomatică a stării de dezordine internă în societate, ca 
necesitate şi modalitate pentru schimbare socială şi politică, face operabilă o 
importantă funcţie a forţelor de ordine – aceea de a permite şi facilita prin 
nonintervenţie sau neutralitate politică, manifestarea drepturilor persoanelor de 
a participa sau de a fi reprezentate în activitatea de guvernământ. De 
asemenea, o altă funcţie a forţelor de ordine este aceea de a garanta 
desfăşurarea procesului de schimbare socială şi politică în mod paşnic, cu 
respectarea prevederilor constituţionale şi ale altor legi. 

Atunci când este identificată clar manifestarea cererii comunităţii 
pentru schimbare socială şi politică, forţele de ordine au obligaţia să faciliteze 
procesul de tranziţie şi nu să-l reprime; atunci când oponenţii sau dizidenţii 
unui regim de guvernământ încearcă să-şi atingă obiectivele propuse în mod 
ilegal, prin violenţă sau intimidare, forţele de ordine sunt obligate să intervină 
pentru reintrarea în sfera normalului sau a stării de legalitate; când guvernarea 
consensuală (puterea de stat este expresia voinţei poporului, a consensului 
comunitar) nu mai poate fi menţinută prin mecanismul normal, iar obiectivele 
urmărite de guvernul în cauză sunt puternic alterate şi situate în sfera 
incertitudinii, forţele de ordine nu trebuie să acţioneze forţat în sprijinul acestor 
obiective, ele trebuind să se plaseze în rolul de conştiinţă a garantării 
prevederilor constituţionale. Exercitând principiul reprezentativităţii şi 
responsabilităţii faţă de populaţie, guvernul are ca sarcină fundamentală 
menţinerea ordinii şi liniştii publice, a securităţii statului. În acest sens, 
guvernul, datorită unui puternic instinct de conservare sau supravieţuire, 
cunoaşte tendinţa de a exercita un control general în societate, care, în 
practică, depăşeşte starea de reţinere impusă de motive umanitare.  

În acelaşi timp puterea juridică, chiar dacă ea este constituţional 
independentă, se poate afla în situaţia de a nu asigura un echilibru real între 
ordine şi libertate pe timpul dezordinii şi tensiunii interne. Astfel, atât controlul 
politic democratic al guvernului, cât şi supravegherea juridică a activităţii de 
menţinere şi restabilire a ordinii publice pot să fie inadecvate şi atunci singura 
speranţă pentru respectarea normelor şi standardelor internaţionale este 
aceea dată de hotărârea cu care forţele de ordine acţionează legal şi uman 
pentru aplicarea lor. Această concluzie, referitoare la forţele de ordine, 
reprezintă un ideal care poate fi obţinut numai în cadrul unei democraţii extrem 
de avansate. Pe timpul dezordinii civile sau a unei stări de tensiune socială 
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foarte ridicată, există o solicitare puternică a forţelor de ordine – starea 
conflictuală marcând profund şi periculos militarul ca individ. Raţionamentul 
conform căruia forţele de ordine pot să acţioneze cu un grad de reţinere, mai 
ridicat decât ar dori guvernul, sau să acţioneze în conformitate strictă cu legea, 
când supravegherea juridicului este inadecvată, ar putea fi considerat un punct 
de vedere nerealist.  

La izvoarele sale, dreptul internaţional umanitar şi legislaţia privind 
drepturile omului reprezintă, în sine, o serie de idealuri declarate, dar 
exprimarea acestor idealuri se constituie într-un prim pas în realizarea lor în 
practică. Art. 28 din Declaraţia Universală proclamă şi îndrituieşte orice 
persoană la o ordine socială şi internaţională în care drepturile şi libertăţile 
expuse în această Declaraţie Universală pot fi deplin realizate. Activitatea 
forţelor de intervenţie este unul din mijloacele prin care această ordine este 
asigurată în orice societate, iar proclamarea şi îndrituirea din art. 28 este un 
permanent şi convingător argument care direcţionează obiectivul muncii de 
„poliţie” – protecţia ordinii constituţionale şi sociale, a drepturilor omului şi nu 
protecţia unui anumit regim de guvernământ. 



Capitolul V 
 
 
 

GESTIONAREA 
SITUAŢIILOR DE CRIZĂ 

 
 
 
 
Prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat în aprilie 1949, lua fiinţă o 

Alianţă de ţări independente, având ca interes comun menţinerea păcii şi 
apărarea propriei libertăţi, prin solidaritate politică şi un sistem militar adecvat, 
conceput spre a descuraja şi, la nevoie, pentru a respinge orice formă de 
agresiune împotriva lor. 

 
 
 
5.1. GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CADRUL 

NATO 
 
În prezent, Alianţa s-a lărgit, prin primirea de noi membri. Aceasta se 

bazează pe valorile comune ale democraţiei, şi activează încă de la crearea sa 
pentru instaurarea unei ordini juste, paşnice şi durabile în Europa. Creată în 
conformitate cu articolul 51 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, care 
reafirmă dreptul natural la legitimă apărare individuală sau colectivă, Alianţa 
este o asociere de state suverane, unite în hotărârea lor de a-şi menţine 
securitatea prin garanţii reciproce şi relaţii stabile cu alte ţări. NATO asigură 
structurile care facilitează consultările şi cooperarea reciprocă în domeniile 
politic, militar, economic, şi ştiinţific, precum şi în alte domenii nonmilitare. 

Managementul reprezintă, în sensul cel mai larg, acel domeniu 
ştiinţific care studiază, fundamentează şi formulează principiile, regulile şi 
normele, relaţiile, structurile, metodele şi procedeele de conducere, în vederea 
perfecţionării şi creşterii eficienţei activităţilor desfăşurate. 

Ca activitate umană proprie, ca disciplină şi ştiinţă s-a amintit de 
management şi se va reveni în toate împrejurările, în esenţă acesta 
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însemnând practică, dar nu numai, în adoptarea deciziilor. De reţinut că 
managementul, ca activitate umană complexă, este o specie a practicii, care 
include şi o intensă activitate intelectuală.69 De asemenea, activitate semnifică 
utilizarea concordantă a funcţiilor şi persoanelor încât să se atingă un scop70 
dat; unii autori confundă activitatea cu gruparea cadrelor din unitatea 
respectivă71. De fapt, aici interesează două concepte: cel de profesiune şi cel 
de profesionist, managementul fiind o profesiune (de la latinescul professio) 72 
şi, deci, poate fi însuşit, dezvoltat şi ameliorat. Se poate afirma că, deşi poate fi 
considerat, în planul acţiunii, ca una din cele mai vechi preocupări umane, 
managementul reprezintă, în acelaşi timp, unul din domeniile ştiinţifice cele mai 
tinere, fiind rezultatul activităţii de cristalizare şi generalizare a experienţei 
practice, concretizate prin formularea unui ansamblu de cunoştinţe, în continuă 
dezvoltare, referitoare la activitatea de conducere. 

În contextul celor prezentate, managementul situaţiilor de criză devine 
o activitate de maximă actualitate, foarte importantă şi deosebit de complexă.  

Pregătirea specialiştilor, constituirea structurilor manageriale, sunt 
câteva din problemele esenţiale pentru o rezolvare rapidă şi favorabilă a unei 
crize.  

Unii autori socotesc că „gestionarea crizelor” se poate face prin 
organizare, aranjamente, demersuri şi măsuri ce îşi propun: să aducă criza sub 
controlul specialiştilor, să permită acestora, în urma acţiunilor întreprinse, să 
modeleze evoluţia acesteia şi să o conducă spre o soluţionare favorabilă. 

Constatăm că, în ultimul timp, au apărut tot mai mult în literatura de 
specialitate sintagme precum „managementul situaţiilor de criză”, 
„gestionarea crizelor”, care sugerează o preocupare constantă de unire a 
eforturilor în scopul lichidării conflictului, indiferent de tipul sau categoria 
acestuia, abordarea complexă şi documentată a situaţiilor care le generează. 
Accentul deosebit se pune pe modalităţile concrete de soluţionare a crizei. 

Specialiştii73 apreciază că ambele concepte pot fi întrebuinţate cu 
acelaşi efect, dar cel de management al situaţiilor de criză cred că este mai 
adecvat, având în vedere complexitatea măsurilor ce se întreprind, îndeosebi 
                                                           
69 Emil Mihuleac, Managerul profesionist. Editura Tempus Bucureşti 1996, pag. 7. 
70 Emil Mihuleac, Bazele managementului. Bucureşti,Editura Tempus, 1994, pag. 63 şi 
urm.;T.T.Peterson, Teorie de management. Paris, 1969, nr. 4. 
71 J.Y. Eichenberger, Les management et les managers. În: Management France, Paris, 1970, 
nr. 3, pag. 9 şi urm. 
72 Steve Beutz La profession de manager. în Management France, pag. 9. 
73 Ordinea publică, componentă a securităţii naţionale. Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Bucureşti 1996, pag. 61. 
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din domeniul conducerii macro şi micro sociale, naţionale, regionale, 
continentale şi internaţionale. 

Managementul situaţiilor de criză este o acţiune specializată de 
mare complexitate, dirijată şi susţinută pe multiple planuri: politic, 
diplomatic, economic, militar, social, religios, ecologic, psihologic etc., 
pentru diminuarea şi menţinerea sub control a efectelor negative.74 

Esenţa managementului în situaţiile de criză o constituie reacţia 
promptă şi adecvată a Guvernului la evenimentele care ameninţă sau 
afectează direct şi concret securitatea naţională ori, în cazul dezastrelor, 
starea de normalitate.75 

Luându-se în seamă cele de mai sus, se poate spune că, în plan 
naţional, managementul situaţiilor de criză cuprinde ansamblul de 
măsuri şi acţiuni stabilite de Guvern, ministere, prefecturi, primării şi 
alte instituţii ale statului, în vederea garantării securităţii naţionale şi a 
stării de normalitate socială, politică, militară, economică, religioasă, 
ecologică etc. 

Totodată, după cum bine se ştie, managementul crizelor devine 
dificil în condiţiile în care modul de tratare al crizei este lapidar. Modul de 
rezolvare la începutul crizei determină atât durata, cât şi amploarea ei. 

Prin urmare, gestionarea unei crize poate fi înţeleasă ca un proces 
deosebit de complex, care implică organizare, planificare şi măsuri 
concrete cu scop precis de a aduce sub control criza, să oprească 
evoluţia acesteia şi să proiecteze o soluţie acceptabilă. 

Ca proces complex, specific sfârşitului de secol, gestionarea crizelor 
este unul dintre domeniile de activitate prioritare la nivelul Alianţei 
Nordatlantice, care funcţionează în cadrul programului anual de lucru al NACC 
şi în programele individuale de parteneriat, ca o problematică distinctă de 
planificare a apărării.76 

Orice demers analitic trebuie să ia în considerare sistemul, 
mecanismele şi procedurile NATO de management al crizelor, faţă de care, 
compararea cu diferite structuri naţionale similare nu ar putea conduce la 
concluzii şi evaluări benefice oricărui proces de „construcţie” sau 
„reconstrucţie” a organizaţiei proprii. 

Responsabilitatea şi implicaţiile ce decurg din modul de 
gestionare a unei crize sunt la nivelul politic cel mai înalt, implicând 
persoane şi instituţii politice, fie că este vorba de Alianţă sau de oricare 
stat gestionar sau co-gestionar al unei crize. 
                                                           
74 Ibidem. 
75 G. Herkeming. Managementul situaţiilor de criză din Olanda. 1996. 
76 Managementul crizelor - Seminarul din 14 – 18 iunie 1999, Bucureşti, organizat la Cercul 
Militar Naţional. 
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România se înscrie, încă, în rândurile statelor care ar urma să-şi 
rezolve pe cale politică toate aspectele crizei, folosind în acest scop 
instituţii specializate. 

 
 
5.2. CADRUL ORGANIZATORIC ŞI STRUCTURILE ÎN N.A.T.O. 
 
În acest context se impun câteva consideraţii cu privire la sistemul 

NATO de gestionare a crizelor. Într-o sinteză foarte succintă vom prezenta 
cadrul general organizatoric şi structurile managementului crizelor. 

NATO-SITCEN are următoarea compunere şi funcţiuni: 
Departamentul de sprijin al personalului de supraveghere, care menţine 
facilităţile de gestionare a crizei, asigură întocmirea şi difuzarea materialelor 
informative; Biroul de supraveghere care monitorizează continuu situaţia 
internaţională şi evenimentele care interesează NATO sau statele membre 
NATO; informează personalul din poziţiile cheie ale comandamentelor; 
distribuie informaţii de interes politic militar comun; elaborează sintezele de 
presă şi rapoartele speciale de presă asupra evenimentelor deosebite, când 
este cazul; Departamentul de comunicaţii, care asigură legăturile 
permanente ale comandamentului NATO şi structuri militare NATO prin: NICS-
(Sistemul Integrat de Comunicaţii al NATO); Legături protejate şi neprotejate: 
Reţele facsimil protejate; Legături de comunicaţii prin terminale comerciale. 

Cât priveşte mecanismele şi procedurile de gestionare a crizelor, se 
impun câteva aprecieri şi concluzii. Astfel, succesul politicii Alianţei ce 
urmăreşte menţinerea păcii şi prevenirea războiului depind, mai mult ca în 
trecut, de eficacitatea diplomaţiei preventive şi de gestionarea crizelor ce pun 
în pericol ţările membre. Corespunzător doctrinei şi principiilor NATO în 
domeniul managementului crizelor, acest proces presupune: monitorizarea 
permanentă a situaţiei, identificarea focarelor de criză, elaborarea variantelor 
de acţiune (răspuns) şi implementarea acestora, dezangajarea forţelor şi 
crearea condiţiilor unei noi situaţii de normalitate post-criză. Prin acţiunile care 
se întreprind, se urmăreşte obţinerea şi evaluarea informaţiilor, analizarea 
situaţiei, stabilirea obiectivelor de realizat, elaborarea opţiunilor de răspuns şi 
compararea lor, implementarea opţiunilor alese şi analiza reacţiei părţilor 
implicate. 

În cadrul NATO, modalităţile şi procedeele de gestionare a crizelor se 
concretizează într-un set de documente de lucru, dintre care, o importanţă 
sporită o au: inventarul cu măsuri preventive, catalogul generic cu opţiuni 
de răspuns militar, sistemul NATO de precauţie, planurile de operaţii 
(OPLAN) şi regulile de angajare a forţelor (ROE). Elaborate din timp şi 
actualizate/adaptate în funcţie de situaţia concretă, acestea oferă factorilor de 
decizie un ghid în elaborarea hotărârilor. 
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Misiunile specifice NATO în prevenirea conflictelor includ: 
1. Înştiinţarea (carly warning) despre un potenţial conflict în cadrul 

ariei de interes NATO, care decurge în mod firesc din monitorizarea de rutină 
executată de membrii Alianţei. Cu cât mai repede este identificată şi 
conştientizată o stare de criză, cu atât mai repede organizaţia poate să 
desfăşoare acţiuni politice şi militare preventive şi creşte timpul avut la 
dispoziţie pentru elaborarea unor opţiuni de răspuns la criza respectivă. 

2. Urmărirea (surveillance) activităţilor aeriene, terestre şi maritime, 
poate fi monitorizată de mijloace disponibile ale NATO. Cunoaşterea acestor 
activităţi de monitorizare poate avea un efect de prevenire, în mod special 
când folosirea lor este cunoscută public. Este important să se pună accent pe 
imparţialitatea monitorizării. Părţile din aria de conflict trebuie să ia cunoştinţă 
despre activităţile de monitorizare şi,cât mai mult posibil, informările trebuie 
distribuite acestora. 

3. Desfăşurarea preventivă (preventive deployment). Unul din cele 
mai puternice semnale pe care Alianţa poate să le trimită pentru a demonstra 
fermitatea sa este desfăşurarea forţelor multinaţionale. Un mandat mai clar de 
la organizaţia responsabilă internaţională (Europeană) şi consensul ţării gazdă 
este esenţial pentru executarea acestei misiuni. Este important să se menţină 
o înaltă transparenţă şi credibilitate doar pentru a preveni şi nu pentru a 
ameninţa în mod direct potenţialii agresori. 

4. Măsuri de stabilizare (stability measures). Alianţa poate sprijini şi 
facilita procesul de planificare şi iniţiere a măsurilor de stabilizare. Modul corect 
de conducere şi operare a acestor măsuri va depinde de cerinţele mediului şi 
misiunii. 

Nucleul sistemului de gestionare a crizelor este Centrul de Situaţii 
(SITCEN), care reprezintă punctul de contact însărcinat cu monitorizarea 
situaţiei internaţionale, exploatarea comunicaţiilor NATO, asigurarea fluxului şi 
schimbului de date şi informaţii secrete, actualizarea bazei de date necesare 
personalului care gestionează criza, informarea periodică a structurilor cheie 
din cadrul sistemului de gestionare a crizelor. 

 
 
 
5.3. CARACTERISTICILE ŞI NIVELURILE PROCESULUI DE 

GESTIONARE A CRIZELOR ÎN UNELE ŢĂRI MEMBRE N.A.T.O.  
 
Aliaţii NATO au salutat perspectiva unei întăriri treptate a rolului UEO, 

atât ca o componentă de apărare a procesului de unificare europeană, cât şi 
ca mijloc de întărire a pilonului european al Alianţei. Statele membre ale UEO 
au afirmat că Alianţa va rămâne forumul esenţial de consultare între membrii 
săi şi locul unde să se convină asupra politicilor privind aranjamentele în 
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domeniul securităţii şi apărării ale Aliaţilor, conform Tratatului de la 
Washington. La reuniunea Consiliului de Miniştri al UEO de la Noordwijk, 
(Olanda) din noiembrie 1994, au fost aprobate concluziile preliminare privind 
formularea unei politici de apărare europene comune. Această dezvoltare, care 
ţine seama de rezultatele întâlnirii NATO la vârf, de la Bruxelles, din ianuarie 
1994, a fost salutată de miniştrii de externe ai NATO, când s-au întâlnit la 
Bruxelles, la sfârşitul aceluiaşi an. 

Miniştrii de externe ai NATO, reuniţi la Noordwijk, în mai 1995, au 
salutat deciziile Consiliului de Miniştri al UEO luate anterior, în aceeaşi lună, la 
Lisabona, de a îmbunătăţi capacităţile operaţionale ale UEO, prin crearea de 
noi mecanisme şi structuri de luare a hotărârilor şi de planificare, inclusiv 
progresul realizat în definirea condiţiilor în care o misiune umanitară a UEO va 
putea întreprinde operaţiuni umanitare. Miniştrii NATO au arătat că aliaţii 
sprijină iniţiativele de dezvoltare a aranjamentelor şi forţelor operaţionale 
multinaţionale şi a structurilor acestora, care vor întări pilonul european al 
Alianţei, permiţând în acelaşi timp aliaţilor europeni să-şi asume o 
responsabilitate mai mare pentru securitatea şi apărarea comună şi, în 
consecinţă, au luat notă de iniţiativa luată de Franţa, Italia şi Spania de a 
organiza o forţă terestră (EUROFOR) şi o forţă maritimă (EUROMARFOR). 
Aceste forţe vor fi deschise statelor membre ale UEO, vor fi declarate „forţe 
dependente de UEO” şi pot fi folosite de asemenea în cadrul NATO. 

O nouă dimensiune a fost adăugată arhitecturii securităţii în 
schimbare a Europei, o dată cu semnarea Tratatului privind UE sau Tratatul de 
la Maastricht de către conducătorii Comunităţii Europene în decembrie 1991. 
La 01 noiembrie 1993, la încheierea procesului de ratificare a Tratatului de la 
Maastricht, a luat fiinţă Uniunea Europeană. Tratatul de la Maastricht include 
acordul privind dezvoltarea unei politici externe şi de securitate comune 
(CFSP). El include, de asemenea, referirea la UEO ca parte integrantă a 
dezvoltării UE şi solicită UEO să elaboreze şi să implementeze decizii şi acţiuni 
ale U.E. care au implicaţii în domeniul apărării. 

La reuniunea la vârf de la Bruxelles din 1994, şefii de stat şi de guvern 
NATO au salutat cooperarea strânsă şi crescândă între NATO şi UEO realizată 
pe baza principiilor convenite, de complementaritate şi transparenţă. Ei au 
anunţat că sunt gata să facă disponibil patrimoniul colectiv al Alianţei, pe baza 
consultărilor din Consiliul Nord-Atlantic, pentru operaţiunile UEO întreprinse de 
aliaţii europeni pentru realizarea politicilor externe şi de securitate comune. 

În acest context, ca parte a procesului de extindere, în continuare, a 
cooperării cu UEO, precum şi de dezvoltare şi adaptare a structurilor şi 
procedurilor NATO la noile sarcini, şefii de stat şi de guvern ai NATO au 
aprobat conceptul de (FOIM) Forţe Operative Interarme Multinaţionale. 
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Acest concept se implementează într-o manieră conformă cu 
principiul dezvoltării capacităţilor militare separabile, dar nu separate, pentru 
folosirea de către NATO sau UEO. 

La 21 mai 1992, Consiliul Uniunii Europene Occidentale şi-a ţinut 
prima sa reuniune oficială cu Consiliul Nord-Atlantic la Cartierul General al 
NATO. În conformitate cu deciziile luate de ambele organizaţii, reuniunea s-a 
ţinut pentru a discuta relaţia dintre cele două organizaţii şi căile de întărire a 
cooperării practice, precum şi pentru a stabili legături de lucru mai strânse între 
ele. Ulterior, Secretarul General al UEO a asistat la reuniunile ministeriale ale 
Consiliului Nord-Atlantic pe o bază regulată, iar Secretarul General al NATO 
asistă la reuniunile ministeriale ale UEO. 

În iulie 1992, ţările membre ale UEO au hotărât să disponibilizeze 
forţe navale pentru monitorizarea embargoului din Adriatica, conform 
rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, referitoare la Republica Federală 
a Iugoslaviei (Serbia şi Muntenegru). Măsuri similare au fost luate, de 
asemenea, de către Consiliul Nord-Atlantic în Sesiunea Ministerială de la 
Helsinki din 10 iulie 1992 pentru coordonare şi cooperare cu operaţia hotărâtă 
de UEO. 

La o sesiune comună, din 08 iunie 1993, Consiliul Nord-Atlantic şi 
Consiliul UEO au aprobat conceptul de operaţii combinate NATO/UEO, de 
întărire a embargoului, sub autoritatea celor două organizaţii. A fost numit un 
comandant unic în fruntea misiunii combinate NATO/UEO din Adriatica şi a 
fost stabilit un comitet militar mixt – Comitetul Militar (Adriatica) – pentru a viza 
consiliile mixte. 

În conformitate cu principiile transparenţei şi complementarităţii, 
personalul NATO şi UEO au început să participe la reuniunile diverselor 
comitete, ce au loc în organizarea fiecăruia dintre ele. Alte reuniuni comune ale 
Consiliului UEO şi ale Consiliului Nord-Atlantic s-au ţinut, de asemenea, pentru 
a trece în revistă cooperarea NATO – UEO în diferite domenii. 

Numeroase organizaţii internaţionale, ca ONU, OSCE, NATO şi UEO, 
depun eforturi de îmbunătăţire a capacităţilor de prevenire a conflictelor. În 
mediile teoretice – academice se reanalizează datele evaluărilor şi se pun la 
punct proiecte noi de cercetare în domeniul prevenirii şi gestionării conflictelor, 
diplomaţiei preventive sau al studiului escaladării nedorite a conflictelor.77 

Urgenţa modalităţilor de prevenire a conflictelor este susţinută de 
majoritatea specialiştilor, rezerve fiind exprimate asupra scopurilor, căilor şi 
modalităţilor de punere în practică. Printre critici se numără şi cei care au 
„tendinţa de a asocia prevenirea conflictelor cu crearea unui sistem de 
                                                           
77 Mircea Mândru. Managementul crizelor politico-militare. Editura A.I.S.M., Bucureşti, 
1999, pag. 28. 
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securitate colectivă. Ei se arată preocupaţi nu numai de măsura în care 
este realizabil un atare sistem, dar şi de măsura în care el este dorit”.78 

Conceptul este criticat şi de cei care asociază prevenirea conflictelor 
cu amestecul şi ingerinţa în treburile interne, inclusiv intervenţia militară în 
scopuri umanitare sau de securitate. Alţi critici asociază conceptul prevenirii 
conflictelor cu posibila folosire a forţelor militare pentru a menţine sau restabili 
pacea. Ei se tem de o interpretare militaristă a ideii de prevenire a conflictelor. 

Termenul de prevenire a conflictelor se referă la un anumit tip de 
gestionare a conflictului, distinct de cele de evitare a conflictului şi de rezolvare 
a conflictului. „Conceptul prevenirii conflictelor defineşte două tipuri de eforturi: 
acelea care previn comportamentul definit în cadrul sistemului relevant de 
reglementări internaţionale ca fiind nedorit, şi acelea care încearcă să respingă 
comportamentul conflictual în cadrul unor limite, clar definite, de acţiune 
permisibilă”.79 

Vom prezenta, fără o analiză, câţiva factori care influenţează 
prevenirea conflictelor astfel: lipsa de interes în general sau interes comun; 
lipsa capacităţii de anticipare sau alertare rapidă; tendinţa de reacţie la risc; 
diplomaţia tradiţională; lipsa consensului; un sistem greoi de decizie; lipsa 
infrastructurii. 

Referitor la tipologia măsurilor de prevenire a conflictelor se impune a 
lua în consideraţie măsurile referitoare la conflictul însuşi, la gama posibilităţilor 
de acţiune şi la procesul de luare a deciziilor. 

Măsurile de prevenire a conflictelor se iau pe domenii, astfel: 
abordarea securităţii comune; alertarea rapidă; procese decizionale de tipul 
pro-activ; diplomaţia modernă; atingerea consensului; eficienţa procesului 
decizional; o infrastructură adecvată. 

Deşi membrii Alianţei nu au ajuns la un punct de vedere comun cu 
privire la definirea „crizelor” şi nici a procesului de gestionare a acestora („crisis 
management“), aspect reflectat în manualul NATO de gestionare a crizelor, 
obiectivul important pentru Alianţă îl constituie identificarea principalelor 
caracteristici ale crizei şi implicaţiile acestora pentru procesul de gestionare a 
crizelor. Sunt luate în consideraţie, în special următoarele caracteristici: 
ameninţarea – ca manifestare; persistenţa – ca urgenţă; surprinderea – prin 
evoluţie; presiunea timpului – ca durată în evoluţie; nesiguranţa – informaţii 
nesigure şi insuficiente; intensitate variabilă – creştere sau descreştere. 
                                                           
78 Alvin şi Heidi Toffler. Puterea în mişcare. Editura Antet 2000, Bucureşti, 1995, pag. 38. 
79 Liviu Deac. Fenomenul militar la sfârşitul dec. al XX-lea. În: „Strategii” XXI/nr.1, 2/1997, 
pag. 34. 
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Implicaţiile acestora pentru procesul de gestionare a crizelor sunt 
gândite din perspectiva formelor de răspuns prudent ce trebuie dezvoltate ca 
opţiuni, pe patru niveluri de prioritate, astfel: 

– Nivelul 1 – NATO poate preveni surprinderea - sau cel puţin poate 
reduce foarte mult timpul de răspuns prin exploatarea informaţiilor 
(intelligence); 

– Nivelul 2 – pentru a avea un răspuns cât mai adecvat, NATO poate 
dezvolta, în avans, măsuri şi proceduri pe baza cărora să poată acţiona rapid 
şi eficient; 

– Nivelul 3 – deoarece orice criză este caracterizată de nesiguranţă, 
ca rezultat al politicii de producere şi difuzare a informaţiilor, NATO a 
dezvoltat un sistem de măsuri flexibil, cu mare putere de adaptabilitate la 
situaţiile care apar; 

– Nivelul 4 – întrucât, în timp, criza variază în intensitate, NATO 
dispune de opţiuni adecvate şi adaptabile pentru toate fazele acesteia. 

O analiză succintă a conţinutului caracteristicilor crizelor, măsurilor şi 
implicaţiilor pe care acestea le au în procesul de gestionare, conduce la 
concluzia că NATO a dezvoltat un întreg mecanism structural şi procedural 
de gestionare al crizelor, preluat şi adaptat la specificul naţional, de statele 
membre NATO, statele partenere şi alte state. 

Pentru ca forţele şi instituţiile implicate să reacţioneze rapid şi efectiv 
în condiţiile multiplelor presiuni din timpul unei crize, s-a considerat esenţial să 
fie dispuse măsuri detaliate, cuprinzătoare şi convenabile, în baza cărora să se 
poată acţiona corespunzător. 

Acestea pot fi politice, diplomatice, civile, economice, militare sau de 
altă natură, în măsură să fie aplicate individual sau colectiv, ca reacţie la o 
situaţie de criză. Ele acoperă întregul spectru al tipologiei crizelor, de la cel de 
amploare redusă – la nivel naţional, la cel de amploare sporită – tensiuni 
regionale sau globale. 

Important însă este faptul că viabilitatea acestui mecanism structural 
şi procedural este demonstrată de modul în care au fost şi sunt gestionate 
unele crize regionale, cum sunt cele din Bosnia, Kosovo şi Irak. 

La o primă analiză rezultă componentele esenţiale ale 
managementului unei crize ca fiind următoarele: metodele şi procedeele de 
culegere, transmitere şi evaluare a informaţiilor; analiza situaţiei create ca 
urmare a crizei; analiza părţilor adverse implicate în proces; analiza scopurilor 
şi mijloacelor; definirea opţiunilor de răspuns conform scopurilor politice, 
militare, economice şi sociale; implementarea soluţiei optime. 

Gestionarea efectivă a oricărui tip de criză depinde, într-o măsură 
importantă, de eficienţa legăturilor stabilite atât în interiorul organizaţiei 
respective, cât şi cu grupurile interesate din exterior. 
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Dar acest lucru şi procedurile enunţate mai sus nu acoperă întreaga 
problematică, fiind necesare activităţi şi o gamă foarte largă de măsuri, 
începând de la obţinerea informaţiilor şi evaluărilor, stabilirea obiectivelor ce 
urmează a fi atinse, elaborarea opţiunilor acţionale şi compararea acestora, 
implementarea opţiunilor alese şi apoi analiza posibilelor reacţii ale părţilor 
implicate. 

Desigur, pentru a preveni aceste pericole şi pentru a reduce riscurile 
pe care le poate produce o criză, este necesar să se menţină o capacitate de 
reacţie efectivă şi constantă, fie individual, fie în cooperare. În evoluţia unei 
crize se disting etape şi stări, fiecare dintre acestea presupunând acţiuni 
specifice de gestionare. De asemenea, modul în care criza este tratată de la 
început determină durata şi amploarea acesteia.80 

Pentru a reliefa mai bine cuplul criză – gestionare, apreciem că 
acesta trebuie abordat sistemic, într-un cadru firesc, relaţional. 

Un sistem funcţionează, de regulă, într-un spaţiu geografic, în condiţii 
dinamice, determinate şi adaptate în timp. Totodată, în cadrul sistemului pot 
exista mai multe subsisteme care se organizează pe criterii diferite, cum ar fi: 
geografic, istoric, militar, civil, social, economic, diplomatic, etnic, religios, 
cultural, politic, ecologic etc. Sistemul poate afecta relaţiile internaţionale, 
naţionale, ale uneia sau mai multor categorii socio-profesionale dintr-o naţiune. 
Noi credem că, pentru început, este necesar să delimităm sistemul în partea care 
include conflictul, criza la nivel interstatal, şi să-l definim „criză internaţională” şi 
sistemul care cuprinde tensiunea, conflictul, criza în interiorul unei ţări, şi aici 
poate include naţiunea în ansamblu sau numai un segment al acesteia. 

Referindu-ne la problemele internaţionale, se ştie că, în general, un 
sistem internaţional este format din: participanţi (state – unul sau mai multe; 
organizaţii internaţionale; organisme etc.); influenţe reciproce (auturi – 
imputuri; procedee etc.); distribuirea puterii (structura acesteia) şi interdicţii, 
blocade, restricţii etc. 

Este imperativă prezentarea şi precizarea variabilelor, pe care le 
apreciem a fi: părţile, care alcătuiesc sistemul; relaţiile dintre părţi; 
caracteristicile principale; structurile care au creat sistemul de criză (forţele 
angajate); funcţiile sistemului şi posibilităţile de evoluţie ale acestuia, pe care le 
putem denumi şi limite ale sistemului. 

Gestionarea crizei implică crearea condiţiilor favorabile sistemului 
pentru a funcţiona astfel încât părţile să-şi rezolve problemele tensionale, 
conflictele de interese. 
                                                           
80 Doru Vasilescu. Evoluţia şi gestionarea crizelor..G.M. R. nr.4/1998, pag. 53. 
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„În noul context politic şi strategic european, succesul politicii Alianţei, 
care urmăreşte să menţină pacea şi să prevină războiul depinde, mai mult ca 
în trecut, de eficacitatea diplomaţiei preventive şi de gestionarea eficace a 
crizelor ce pun în cauză securitatea ţărilor membre”. 81 

Este evident faptul că o consultare între ţările membre NATO capătă o 
importanţă cu totul deosebită în momentele de tensiune şi crize. În asemenea 
circumstanţe, luarea rapidă a unor hotărâri pe bază de consens în ce priveşte 
măsurile ce trebuie întreprinse în domeniul politic, militar şi de urgenţă civilă, 
depinde de consultarea continuă şi oportună dintre guvernele membre. 

Această consultare intensivă se desfăşoară mai ales în cadrul 
Consiliului şi al Comitetului pentru planificare a apărării, asistate, în funcţie de 
circumstanţe, de comitetul militar, comitetul politic şi de alte comitete. Metodele 
şi procedurile care urmează reprezintă aranjamentele Alianţei pentru 
gestionarea crizelor. Mijloacele materiale pe care le necesită acest proces şi, 
mai ales, sistemul de telecomunicaţii sunt furnizate de Centrul de criză al 
NATO, care funcţionează 24 de ore din 24. La intervale regulate, sunt 
organizate exerciţii – la care sunt asociate ţările şi înalţii Comandanţi din NATO 
–, ocazie de a testa şi de a perfecţiona modalităţile de gestionare a crizelor. 
Comitetul de operaţii şi exerciţii al Consiliului este cel care coordonează 
aranjamentele, modalităţile şi mijloacele folosite pentru gestionarea crizelor, 
precum şi pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor organizate în acest domeniu. 

Gestionarea crizelor este unul din domeniile de activitate convenite să 
figureze, ca problemă legată de planificarea apărării şi de chestiuni militare, în 
programul de lucru al Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic (NACC), şi este 
inclusă şi în programele individuale de parteneriat, care sunt puse la punct de 
NATO şi ţările partenere în cadrul iniţiativei Parteneriatului pentru Pace.82 

„Totodată, trebuie dezvoltate plenar posibilităţile de dialog şi de 
cooperare în întreaga Europă, pentru a ajuta la dezamorsarea crizelor şi la 
evitarea conflictelor, dat fiind că securitatea Aliaţilor este indisolubil legată de 
cea a tuturor celorlalte state europene. 

În acest scop, Aliaţii vor sprijini rolul procesului OSCE şi al instituţiilor 
sale. Mai mult, pot avea un rol important de jucat şi alte organizaţii, cum ar fi 
Uniunea Europeană, Uniunea Europei Occidentale şi Organizaţia Naţiunilor 
Unite.“83 

Pentru a înţelege fenomenul, structurile şi mecanismele de 
funcţionare, se impune precizarea unor coordonate ale descrierii acestui 
                                                           
81 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord – „Manualul NATO“, parteneriat şi cooperare, Oficiul 
de informaţii şi presă al NATO, Bruxelles, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, pag. 241, art. 33. 
82 Ibidem, pag. 112-113. 
83 Ibidem, pag. 241, art. 34. 
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mecanism de gestionare a crizelor. Este acceptat faptul că acestea pot avea 
ca suport, cel puţin două consideraţii: 

a) Vocaţia demonstrată de NATO privind managementul crizelor este 
reflectată de preambulul şi primele şase articole din Tratatul de la Washington. 
Se impune un comentariu succint al acestora, articolul 4 stabilind unul dintre 
cele mai importante mecanisme ale procesului de gestionare a crizelor-
procedura consultării; ca noutate în abordare o constituie indicarea prevederii 
că „NATO se va consulta cu oricare participant activ… dacă acest 
partener percepe o ameninţare directă asupra integrităţii sale teritoriale, 
independenţei politice sau securităţii„.84 Prin această prevedere se indică, 
de fapt, cadrul de manifestare (implicare) şi pentru statele partenere (deci şi 
România) în soluţionarea unor crize internaţionale. Articolul 5 asigură 
manifestarea garanţiilor de securitate pentru membrii Alianţei, constituind 
esenţa conceptului apărării colective. 

b) Sintetic, obiectivele procesului NATO de gestionare a crizelor au 
drept conţinut: reducerea tensiunilor şi prevenirea crizei; gestionarea 
efectivă pentru a nu se ajunge la conflict; sprijinul oportun civil-militar, 
pe diferitele faze ale crizei; dacă totuşi ostilităţile s-au declanşat - 
controlul soluţiilor de răspuns, prevenirea escaladării, asigurarea 
încetării acţiunilor şi retragerea din teritoriul ocupat; menţinerea sub 
control, promovarea destinderii şi revenirea la normal. 

Priorităţile, în tot acest mecanism, se definesc prin următoarele 
activităţi: stabilirea autorităţii – Consiliul Nord – Atlantic (NAC) este 
autoritatea cea mai înaltă; luarea în comun şi prin consens a deciziilor - 
proceduri, mecanisme, înţelegeri etc.; rolul real al reprezentanţilor 
permanenţi-ambasadorii statelor; controlul politic permanent asupra 
militarilor-nici o decizie privind planificarea forţelor militare nu se ia fără 
autorizarea politicului. 

Pentru îndeplinirea lor, NAC este ajutat de Grupul de Coordonare 
Politică (PCG), Comitetul Politic (PC), Comitetul Militar (MC) şi Comitetul 
pentru Planificarea Situaţiilor de Urgenţă Civilă (SCEPC). Îşi mai aduc 
contribuţia în cadrul procesului de management al crizelor şi Consiliul 
Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC), Statele Partenere (PfP), Consiliul Întrunit 
Permanent (PJC), Comisia NATO-Ucraina (NUC) şi Dialogul Mediteranean 
(Egipt, Israel, Iordania, Mauritania, Maroc şi Tunisia). 

Din perspectiva procesului de management al crizelor este important 
de reţinut că printre atribuţiile principale ale NAC, se regăsesc: asigurarea cu 
prioritate a schimbului de date şi informaţii (intelligence); comportament 
                                                           
84 „Managementul crizelor” – Seminarul din 14-16.1999, Bucureşti,organizat la Cercul Militar 
Naţional de CONSILIUL SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII. 
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acţional ca forum decizional consultativ prin acceptarea şi compararea 
(armonizarea) punctelor de vedere şi luarea deciziilor prin consens. 

Ca o concluzie globală a celor prezentate până în acest moment 
poate fi reţinută următoarea constatare – exprimată tot mai des în mediile 
politice, diplomatice, militare: pentru ca acest proces deosebit de complex, „o 
adevărată maşinărie”, adică managementul crizelor să poată funcţiona, 
Alianţa a înţeles să dezvolte trei grupe esenţiale de elemente de suport, şi 
anume: 

a) facilităţi în infrastructură şi personal (staff); 
b) un sistem comun de înţelegeri şi proceduri; 
c) un sistem comun de măsuri de prevenire şi de răspuns. 
Suntem de acord că această constatare conduce clar la concluzia că, 

o astfel de soluţie trebuie să fie o alternativă în plan intern, pentru oricare din 
statele lumii şi cu atât mai mult pentru România. Cine înţelege pe deplin 
această necesitate va şti să-şi propună constituirea propriei organizaţii de 
management al crizelor, viabilă şi coerentă în acelaşi timp, perfect 
interoperabilă cu organizaţiile euro-atlantice similare. 

Vom prezenta, într-o sinteză, câteva elemente ale cadrului 
organizatoric al Alianţei, cu responsabilităţi în gestionarea crizelor, precum şi 
structurile mai importante din cadrul sistemelor naţionale de gestionare a 
crizelor din unele state vecine României sau NATO. Deşi par identice, acestea 
diferă conceptual sau organizatoric şi îşi au amprenta particularităţilor din 
fiecare ţară, fără să afecteze concepţia generală.  

 
 Franţa are constituit Centrul Operaţional Inter Arme, care este 

subordonat unui locţiitor al şefului SMG. Acesta este condus de către un 
general cu 2 stele şi are în compunere aproximativ 133 de oameni permanenţi, 
la care se adaugă personalul ce funcţionează temporar pe timpul gestionării 
crizei. Rolul acestuia este de a asigura transmiterea ordinelor şefului SMG la 
comandanţii forţelor franceze care participă la misiuni, manevre, aplicaţii şi 
exerciţii în străinătate. Organizarea este pe secţii: operaţii; aplicaţii/exerciţii; 
logistică; comunicaţii şi informatică; relaţii publice; sinteze; planificare; relaţii cu 
ONU şi organismele neguvernamentale. Principalele misiuni sunt următoarele: 
monitorizarea situaţiei internaţionale şi alarmarea/alertarea structurilor 
implicate în gestionarea situaţiilor de criză; centralizarea informaţiilor 
referitoare la gestionarea situaţiilor de criză; analizarea şi monitorizarea 
intervenţiei în situaţii de criză; coordonarea logisticii şi deplasarea forţelor 
participante la operaţiunile multinaţionale de menţinere a păcii. 

 
 În Germania funcţionează următoarele structuri: Consiliul Federal 

de Securitate, care este alcătuit din miniştrii de externe, interne, finanţe, 
economie şi apărare şi se constituie sub preşedinţia cancelarului federal; 
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Comitetul de criză ad-hoc care este compus din reprezentanţi ai principalelor 
ministere, sub conducerea şefului Direcţiei de spaţiu din MAE, din zona în care 
a apărut criza. Pentru asigurarea unei activităţi eficiente a guvernului federal în 
gestionarea situaţiilor de criză şi pentru crearea cadrului legislativ care să 
permită o bună coordonare a activităţilor ministerelor federale, se aplică 
„Regulamentul privind modalităţile de conlucrare între ministerele 
federale“. 

Planurile de acţiune în situaţii de criză se realizează astfel: pe plan 
politic, la Consiliul Federal al Securităţii; pe plan diplomatic, la Ministerul 
Afacerilor Externe; pe plan militar, la Centrul de Conducere al 
Bundeswerului. 

Misiunea Centrului Operaţional al Forţelor Armate (FAFOC) este de a 
asista ministrul Apărării în funcţia sa de comandant al Forţelor Armate pe timp 
de pace, când acestea desfăşoară acţiuni în afara graniţelor ţării, prin: 
monitorizarea situaţiei şi întocmirea variantelor de acţiune; informarea 
ministrului şi asigurarea bazei de date necesare acestuia pentru a lua decizia; 
monitorizarea modului de implementare a deciziilor ministrului; punerea în 
aplicare a deciziilor ministrului prin întocmirea şi difuzarea directivelor şi 
ordinelor care sunt înaintate comandamentelor serviciilor responsabile/ 
implicate; supervizarea aspectelor ministeriale privind conducerea misiunii. 

Această structură a fost înfiinţată ca o necesitate, datorată faptului că 
misiunile nu permit întotdeauna F.A. să folosească structurile, doctrina şi 
procedurile NATO. 

Biroul planificare operaţii întocmeşte planurile generale de acţiune, 
conduce coordonarea interdepartamentală a planurilor şi măsurilor, inclusiv a 
măsurilor de identificare cât mai devreme a unor potenţiale crize. De 
asemenea acţionează ca Celulă Naţională de Răspuns pe timpul exerciţiilor de 
gestionare a crizelor. Biroul de operaţii curente coordonează, pregăteşte şi 
implementează deciziile luate de factorii de conducere; monitorizează şi 
evaluează implementarea deciziilor de către comenzile militare şi agenţiile 
administrative ale Bundeswerului; pe timpul operaţiilor, colectează şi 
analizează informaţii detaliate pentru şi din Teatrul de operaţii şi elaborează 
ordinele necesare; răspunde de coordonarea modului de desfăşurare a 
misiunilor de ajutor umanitar şi de apărare împotriva dezastrelor, îndeplinite în 
afara graniţelor ţării. Biroul de situaţii reprezintă punctul de contact, 
desemnat ca un Centru de Informare pentru colectarea, prelucrarea şi 
distribuirea informaţiilor către structurile implicate în gestionarea situaţiilor 
respective; asigură informarea oportună a factorilor de decizie (lideri politici şi 
militari) prin sinteze periodice. 

 Olanda are, în fluxul de luare a deciziilor legate de situaţiile de 
criză, următoarele instituţii: MAE este ministerul care primeşte cererea de la 
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organismele internaţionale; MApN analizează cererea împreună cu MAE şi alte 
ministere implicate şi fac propuneri; Consiliul de Miniştri/Guvernul analizează 
variantele şi formulează decizia pe care o prezintă Parlamentului pentru 
aprobare. Parlamentul este cel care ia decizia finală. Structurile olandeze sunt 
compuse din Centrul Militar pentru Gestionarea Crizelor (DCM), care este 
subordonat unui locţiitor al şefului SMG şi este compus din secţii. Dintre 
acestea enumerăm: oficiul de situaţii, operaţii, exerciţii/aplicaţii, logistică, 
comunicaţii şi informatică, sinteze, planificare şi ofiţeri de legătură. 

Misiunile acestuia (DCM) sunt: avizare politico-militară la nivel MApN 
în procesul decizional al operaţiunilor de managementul crizelor; comandă şi 
control asupra forţelor olandeze participante în operaţiuni multinaţionale; 
coordonarea fluxului informaţional; evaluarea operaţiilor; menţinerea legăturii 
între MApN şi structurile/organizaţiile militare internaţionale pe probleme de 
PSO - DCMC are ofiţer de legătură de la: MAE, Statele Majore ale categoriilor 
de forţe ale armatei, forţa SFOR, precum şi consilieri pentru probleme politice, 
juridice şi relaţii publice. 

 
 Grecia are constituită o structură destinată pentru gestionarea 

situaţiilor de criză, care poartă denumirea Consiliul Guvernamental al 
Afacerilor Externe şi al Apărării (KYSEA), iar compunerea şi modul de 
funcţionare al acestei structuri sunt stabilite printr-o lege specială nepublicabilă. 
Organizarea acestui consiliu este următoarea: primul ministru, în calitate de 
preşedinte; ministrul marinei comerciale, ministrul de externe, ministrul 
Macedoniei şi Traciei, ministrul apărării naţionale, ministrul Egeei, ministrul ordinii 
publice, ministrul de interne şi al administraţiei; ministrul economiei şi finanţelor şi 
secretarul de stat de pe lângă Cabinetul primului-ministru. 

La şedinţele KYSEA pot fi invitate şi alte personalităţi (fără drept de 
vot) ca: şeful SMG şi şeful Serviciului Naţional de Informaţii şi Contrainformaţii. 

Centrul de gestionare a crizelor este subordonat şefului SMG şi 
locţiitorului acestuia. Are rol de coordonare a tuturor acţiunilor ce se întreprind 
în conformitate cu prevederile planului general de apărare a ţării, întocmit de 
SMG în cooperare cu alte ministere şi instituţii. Este compus din: secretariat, 
centrul operativ naţional, care reuneşte reprezentanţii tuturor ministerelor şi 
instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, direcţia de acţiune directă, secţia de 
gestionare crize şi acţiuni prin surprindere. 

Mecanismul de funcţionare al acestuia este cel de culegere a datelor 
şi informaţiilor de interes strategic prin surse interne şi externe, care se 
centralizează la Secţia Centralizare Informaţii. Sursele de informaţii interne 
sunt: centrele zonale de culegere de informaţii militare/categorii de forţe 
armate; serviciile de informaţii şi agenţiile de presă. Sursele de informaţii 
externe sunt: NATO, UEO, UE şi servicii de informaţii cu care s-au încheiat 
acorduri de colaborare. 
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 În Belgia, organizarea sistemului naţional privind managementul 
crizelor cuprinde următoarele elemente: primul ministru; comitetul ministerial 
pentru apărare – consiliul de miniştri; comisia naţională pentru probleme de 
apărare – secretariatul tehnic pentru apărare (20 persoane); ministerul apărării 
– centrul operaţional pentru crize (COC); ministerul afacerilor externe şi alte 
ministere. 

Procesul de gestionare a crizelor are la bază principiile politice şi 
naţionale, urmare a dezbaterilor parlamentare din domeniul apărării, din care 
pot fi nominalizate următoarele: nimic mai mult decât o corectă definire a 
ameninţării; politica Belgiei de apărare şi securitate rămâne în contextul celei 
colective a Alianţei. 

Principalele misiuni sunt: apărarea şi securitatea; PACEKEEPING; 
acţiuni umanitare şi dezvoltarea ajutorului (ca o cerinţă pentru alte ministere, 
organizaţii, etc.); asistenţă internă – ocazional – (dezastre naturale, planuri de 
urgenţă civilă etc.). 

La nivelul Statului Major General funcţionează centrul operativ de 
crize (COC) şi un punct central de contact (COPS) cu rol de centru de situaţii. 
Ambele structuri, când situaţiile de criză sunt în creştere, intră în relaţie 
funcţională cu statul major militar de criză, creat ad-hoc. 

Priorităţile la nivelul Ministerului Apărării în domeniul crizelor sunt: de 
a pune în funcţiune centrul de coordonare (COC) din cadrul Statului Major 
General; de a face cât mai eficiente măsurile de prevenirea evenimentelor 
grave; de organizare a lucrului pe niveluri de acţiune; de informare imediată a 
Statului Major General; de sprijinire flexibilă a mijloacelor speciale. 

Din punct de vedere organizatoric există ofiţer operativ (on duty); ofiţer 
cu grad superior (on duty) – colonel de criză; statul major militar de criză 
(EMMC) – autorităţi funcţionale şi autorităţi militare necesar a fi informate. 

Centrul operativ de criză (COC) este implicat în monitorizarea 
operaţiunilor în curs de desfăşurare şi nu are atribuţii legate de gestionarea 
situaţiilor de urgenţă civilă. 

Aceste atribuţii revin Comisiei Naţionale pentru probleme de Apărare, 
structură echivalentă Comisiei Naţionale Împotriva Dezastrelor din ţara 
noastră. Această comisie are relaţii cu compartimentele de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă civilă din toate ministerele, după principii asemănătoare 
celor din România. 

 În concepţia Republicii Cehe, o situaţie de criză reprezintă situaţia 
în care sunt ameninţate iminent suveranitatea şi integritatea teritorială a 
statului, bazele sale democratice, cursul economiei naţionale, sistemul 
administraţiei de stat, viaţa şi sănătatea unei mari părţi din populaţie prin 
producerea unor mari pagube materiale, culturale şi în domeniul înconjurător 
sau îndeplinirea unor obligaţii internaţionale, iar împotriva acestor ameninţări 
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nu se pot apăra sau urmările lor nu pot fi înlăturate prin acţiunea obişnuită a 
organelor puterii de stat, administraţiei teritoriale sau a persoanelor 
fizice/juridice. 

Starea de criză a statului este starea declarată de către organele de 
stat stabilite prin lege pentru rezolvarea unei situaţii de criză, în strânsă 
legătură cu caracterul şi amploarea evenimentelor produse. 

Clasificarea situaţiilor de criză în Cehia este următoarea: situaţii de 
criză legate de o ameninţare militară externă; situaţii de criză legate de 
ameninţarea securităţii, ordinii şi stabilităţii interne; situaţii de criză legate 
de apariţia unei catastrofe naturale, accidente sau avarii de mari proporţii. 
Gestionarea crizelor cuprinde totalitatea acţiunilor de conducere, 
planificarea, organizarea, realizarea şi controlul activităţilor desfăşurate 
pentru rezolvarea situaţiei de criză. 

Centrul Operativ pentru gestionarea crizelor se află în subordinea 
Ministerului Apărării, este condus de un general de brigadă şi are în 
compunere 3 compartimente încadrate cu aproximativ 40 de persoane. Rolul 
acestuia este de a asista ministrul apărării în acţiunile de conducere, 
planificare, organizare, realizare şi control al activităţilor desfăşurate pentru 
rezolvarea situaţiilor de criză. Acesta este compus din: secţia operaţii; secţia 
supraveghere şi monitorizare; biroul cooperare civilă – militară. 

Misiunile centrului operativ pentru gestionarea crizelor, se referă, în 
principal, la: asigurarea, strângerea, analiza, trierea şi distribuirea informaţiilor 
necesare pentru luarea hotărârii; elaborarea analizelor pentru propunerile pe 
variante de rezolvare; asigurarea aplicării hotărârilor adoptate; asigurarea 
conducerii operative a forţelor şi mijloacelor participante. 

Organele puterii de stat sau ale administraţiei teritoriale vor constitui, 
în cadrul structurilor lor organizatorice, un element permanent, care va 
îndeplini misiuni legate de analiza şi determinarea riscurilor potenţiale de 
securitate, elaborarea planului pentru situaţii de criză şi asigurarea desfăşurării 
pregătirii. 

 
 Ungaria dispune de un centru operaţional pentru situaţii de criză 

care este subordonat şefului SMG şi este condus de un general de divizie, 
având în compunere aproximativ 64 de persoane. Rolul acestuia derivă din 
faptul că este organul specializat al şefului SMG în planificarea, monitorizarea 
şi conducerea forţelor implicate în implementarea aspectelor militare ale 
procesului de gestionare a crizelor. 

Pe scurt, vom prezenta câteva misiuni ale acestui centru astfel: 
procurarea, centralizarea şi difuzarea datelor şi informaţiilor necesare factorilor 
de răspundere din domeniul gestionării crizelor; monitorizarea situaţiilor de 
criză şi a forţelor proprii participante la operaţiunile multinaţionale; analiza 
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situaţiilor şi elaborarea planurilor de acţiune; coordonarea activităţii ministerelor 
şi agenţiilor naţionale în procesul de gestionare a crizelor. 

Sarcinile şi responsabilităţile pentru misiuni de suport al păcii sunt: 
exercită controlul naţional asupra contingentului ungar; asigură suportul logistic 
contingentului ungar şi coordonează îndeplinirea obligaţiilor militare ce decurg 
din acordurile internaţionale (CFE, CSBM, OPEN SKY). Acesta are relaţii cu 
alte ministere şi organisme pentru îndeplinirea misiunilor permanente . Dintre 
acestea enumerăm numai câteva: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului; Ministerul Administraţiei şi Internelor, Poliţia Naţională ; Ministerul 
Finanţelor şi Direcţia Vămilor; Comandamentul Aviaţiei Civile şi Compania 
Naţională de Căi Ferate; Ministerul Afacerilor Externe; Misiunea Ungară la 
NATO şi UEO. 

În situaţii de criză, elaborarea promptă şi atentă a deciziilor este de o 
importanţă crucială. După cum se cunoaşte, diversele crize pot fi soluţionate, 
atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Toate statele lumii şi-au realizat şi 
perfecţionat structuri adecvate pentru managementul situaţiilor de criză. 

În ţara noastră, managementul situaţiilor de criză care afectează 
securitatea naţională este realizat de ansamblul instituţiilor publice legal 
constituite. 

În final se poate spune că succesul menţinerii păcii şi prevenirea 
războiului depind şi de o bună gestionare a crizelor, iar un management al 
acestora în condiţiile noului mediu politic depinde în mare măsură de eficienţa 
rezultată ca efect al unei activităţi de diplomaţie preventivă. 



Capitolul VI 
 
 
 

UNELE RISCURI EXTERNE ŞI INTERNE 
CARE POT GENERA CRIZE CONTEMPORANE 

 
 
 
 

Situaţia actuală din Europa centrală şi de sud-est evidenţiază faptul că 
doar efortul şefilor de stat, al diplomaţilor şi al unor oameni politici a devenit 
insuficient, impunându-se implicarea tot mai mare a unor instituţii politice şi 
politico-militare, regionale şi globale. 

O analiză atentă a mediului de securitate din Europa centrală şi de 
sud-est relevă un fapt mai puţin optimist: după 1990 riscurile şi ameninţările nu 
numai că nu au dispărut, dar ele s-au multiplicat, diversificat, şi-au modificat 
substanţial conţinutul şi modul de desfăşurare. Într-un asemenea cadru, 
măsurile de răspuns necesare va trebui să fie tot mai complexe, ca şi rolul 
coordonării unor colective pluridisciplinare şi multinaţionale, pe un fond 
informaţional multidisciplinar. 

 
 
 
6.1. CÂTEVA MODIFICĂRI ALE CONFIGURAŢIEI GEOPOLITICE 

EUROPENE 
 
Istoria a demonstrat că din punct de vedere practic, siguranţa 

cetăţeanului şi securitatea naţiunilor în mod absolut, respectiv absenţa oricărei 
ameninţări la adresa cetăţeanului sau stabilităţii şi existenţei unui stat este un 
scop ideal, ce nu poate fi atins nici măcar de ţările puternic dezvoltate. Întrucât 
statele sunt entităţi perene, interesele lor fundamentale nu se modifică o dată 
cu eventualele schimbări de ordin politic. Ceea ce se modifică sunt căile 
concrete de promovare a respectivelor interese. 

Schimbarea contextului geostrategic nu determină modificarea 
intereselor fundamentale, ci impune reafirmarea adecvată a strategiei de 
promovare a acestora, în condiţiile modificării tabloului concret al ameninţărilor 
la adresa respectivului stat. 
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În timp ce scopul – securitatea – este relativ invariabil, mijloacele de 
atingere a acestuia – inclusiv obiectivele şi priorităţile politicii externe – trebuie 
adaptate permanent la evoluţiile ce se produc atât în mediul endogen, cât mai 
ales în cel exogen. 

Transformările politice, economico-sociale şi militare produse la 
sfârşitul secolului trecut (dispariţia cortinei de fier, căderea în dizgraţie a 
sistemului bipolar, colapsul Uniunii Sovietice, metamorfoza C.E. în U.E. etc.), 
au modificat radical configuraţia geostrategică a continentului european. 

Datorită inovaţiilor tehnologice din ultimul sfert de secol, trecerea în 
secolul al XXI-lea nu a fost foarte lină, posibilele conflicte ale secolului XXI nu 
se vor asemăna ca două picături de apă cu cele din veacul trecut. Ştim din 
istorie, că atunci când au loc imense înnoiri tehnice, militarii se adaptează 
imediat nevoilor. Este cazul apariţiei căii ferate în secolul al XIX-lea, când s-a 
produs o adevărată revoluţie. Dar, în prezent, revoluţia informatică a schimbat 
favorabil şi a revoluţionat în totalitate dezvoltarea socială mondială. 

Vom exemplifica prin Sistemul Global de Poziţionare, care foloseşte 
pentru prima dată un senzor biologic integrat, precum şi alimentarea acestuia 
de la căldura corpului uman, sistem prezentat pe 26 octombrie 2000, sub 
numele de „Îngerul digital", de o companie americană. Procedeul constă în 
implantarea acestuia sub pielea umană şi urmărirea printr-o reţea de sateliţi, 
care reperează printr-o staţie poziţia, monitorizează (inclusiv prin Internet) 
sănătatea. „Îngerul digital” este o tehnologie care poate ajuta la localizarea 
persoanelor rănite, rătăcite, răpite etc. Programul foloseşte reţeaua de sateliţi a 
Sistemului Global de Poziţionare, pentru a localiza cipul. Tehnologia biometrică 
de la bordul satelitului este capabilă să monitorizeze caracteristicile vitale, cum 
ar fi temperatura corpului, pulsul, tensiunea arterială. Informaţiile se transmit 
către o staţie de monitorizare. „Îngerul digital” nu emite semnal, el, adică 
„cipul", va funcţiona când este activat de o autoritate de control, dar este 
programat să emită un semnal automat dacă semnele vitale sunt diminuate şi 
se află sub o anumită limită (ex.: în cazul unui infarct)85. 

Este cert că toate inovaţiile tehnologice vor fi folosite cu aplicaţii 
specifice domeniului militar contemporan, dacă nu au fost deja folosite înainte 
de a fi anunţate ca realizări ale societăţii civile. 

U.E.O., singura organizaţie europeană specializată în domeniul 
apărării, va fi desfiinţată, ca urmare a deciziei U.E., luată în decembrie 1999, în 
cadrul summitului de la Helsinki, de a-şi asuma noi responsabilităţi în domeniul 
securităţii şi apărării. 

Agenţia France Presse, la 17 octombrie 2000, anunţa că în Paris, 
Comitetul Militar al Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.) s-a întâlnit marţi 
                                                           
85 Ziarul „Azi”, 23.10.2000, pag. 8. 
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(17.10.2000), cu şefii statelor majore din cele 10 state membre ale U.E.O. din 
şase ţări asociate şi din cinci state cu statut de observator. Reuniunea a 
adoptat un plan de tranziţie care să permită transferul atribuţiilor U.E.O. la 
U.E., precum şi asigurarea, pe parcursul intrării în funcţiune a structurilor 
permanente ale Uniunii Europene, a unei permanenţe în gestionarea crizelor. 

Nicole Fontaine, preşedintele Parlamentului European, aprecia, în 
octombrie 2000, cu ocazia summitului de la Biarritz, că „Principiul teritorii 
contra pace este depăşit". 

În locul unui mediu (interstatal) conflictual şi-a făcut apariţia un altul în 
care, fără a se renunţa total la confruntare, se combină competiţia şi 
cooperarea. Evoluţii divergente ale mediului de securitate în cele două părţi ale 
Europei: o integrare accelerată, propulsată de structurile Uniunii Europene în 
vest, respectiv, dezintegrarea, pe mai multe planuri în zona central şi est-
europeană. Statele din cele două zone ale Europei se află în situaţii foarte 
diferite din punct de vedere al capacităţii de a-şi asigura propria securitate; 
statele vestice beneficiază de mai multe sisteme de securitate complementare, 
structurate pe paliere diferite, apte să garanteze siguranţa şi stabilitatea 
acestor ţări, din toate punctele de vedere: la nivel economico-social şi politic 
aceste state sunt „asistate” de Uniunea Europeană; în plan nemijlocit al 
securităţii şi apărării, ţările vest-europene beneficiază de capacitatea politică şi 
militară de descurajare şi apărare a NATO; la aceasta din urmă se adaugă şi 
UEO. 

Statele central şi est-europene nu-şi pot garanta securitatea în 
această perioadă de tranziţie, decât prin propriile mijloace; parametrii de 
securitate ai celor mai multe state est şi central-europene sunt afectaţi şi se pot 
deteriora în continuare şi datorită limitelor inerente ce decurg din situaţia 
economică dificilă a acestora şi a acordurilor de dezarmare care au fost 
convenite până în prezent. 

Instabilitatea regională, o importantă caracteristică a sistemului 
internaţional, este bine ilustrată şi de situaţia din Europa; potenţialul conflictual 
este ridicat în zona central şi est-europeană, lanţul de focare conflictuale 
întinzându-se de la Adriatica până la Caucaz, întrerupt doar de spaţiul stabil 
reprezentat de România. 

Instabilitatea regională se suprapune peste trecerea de la bipolarism 
la un sistem internaţional multipolar, context care favorizează extinderea în 
spaţiu şi persistenţa în timp a conflictelor şi zonelor instabile. 

Acceptarea aderării la N.A.T.O., în „primul val” a Ungariei, Poloniei şi 
Republicii Cehe nu schimbă radical tabloul evidenţiat. 

România a intrat în valul al doilea, printr-o politică adecvată 
(care, după Madrid şi Washington a beneficiat, – de un spor de securitate) 
totuşi, trebuie să-şi adapteze acţiunile la noile realităţi. 
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Trebuie pornit de la realitatea că, statele, oamenii, caută să obţină 
securitatea (sau îşi dispută securitatea), dar fiecare decizie politică, fiecare 
activitate umană, comportă anumite riscuri, atât pentru oameni cât şi pentru 
mediu. 

Dacă societatea în care am trăit până în 1989 nu accepta ideea de 
risc – deşi erau numeroase – întrucât contraveneau propriei ideologii, 
prăbuşirea ideologiei comuniste şi contactul cu lumea reală ne dezvăluie 
o nouă perspectivă. 

După decembrie 1989 au apărut riscuri noi de criză şi conflicte, din 
surse latente şi, în general, greu predictibile. 

Deşi au existat diferenţe de reprezentare a riscurilor, a fost larg 
acceptat faptul că riscurile perioadei actuale se caracterizează printr-o mare 
diversitate şi prin creşterea ponderii ameninţărilor interne faţă de cele externe, 
a riscurilor „neconvenţionale” faţă de cele „convenţionale", a riscurilor 
indirecte faţă de cele directe. 

Contextul geostrategic nou, cadrul economic şi ideologic al securităţii 
central şi est-europene în perioada ulterioară „războiului rece” a condus la 
situaţia confruntării cu surse de risc, precum cele de natură religioasă şi etnică, 
ce au generat conflicte dintre care, unele cu caracter militar deschis (Kosovo), 
riscuri precum terorismul internaţional, traficul de droguri, riscurile specifice 
asociate tranziţiei, dar şi conştientizarea factorilor de risc care acţionau de 
multă vreme, dar erau complet ignoraţi, precum dezastrele ecologice, 
catastrofele naturale şi tehnologice. 

În perioada următoare, Europa se va confrunta cu probleme arzătoare 
privind amploarea integrării, dacă o putere va fi împinsă să deţină un rol 
conducător şi dacă experimentul european, în ceea ce priveşte procesul de 
integrare, va începe să se fragmenteze. Tendinţa actuală din Europa constă în 
continuarea procesului de integrare, prin întărirea instituţiilor sale şi extinderea 
acestui proces către ţările din estul continentului. Mai puţin clar este dacă 
Europa va putea să continue acest proces de integrare economică şi socială, 
fără să fie obligată să elaboreze şi o strategie politică şi economică coerentă. 
Şi mai puţin clar este dacă Europa are sau nu voinţa politică de a permite 
acestor strategii politice şi de securitate să evolueze şi dacă ţările europene îşi 
vor subordona sau nu suveranitatea pentru realizarea acestei unităţi86. 

Europa a fost, timp de aproape 500 de ani, centrul de gravitaţie al 
sistemului internaţional. Europa atlantică – Portugalia, Spania, Anglia, Franţa şi 
Olanda – a cucerit cea mai mare parte a lumii, creând primul sistem unic de 
relaţii internaţionale. Până la cucerirea europeană, lumea era constituită din 
sisteme izolate şi fragmentate. Aztecii nu aveau nimic de-a face cu chinezii, 
                                                           
86 „Washington-Post”, 9 aprilie 2000. 
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care nu aveau nici o legătură cu indienii. Cucerirea europeană a lumii, nu 
numai că a creat un sistem unic internaţional, ci a făcut din Europa centrul şi 
arbitrul acestui sistem. 

„Cel mai important eveniment al secolului trecut, din punctul nostru de 
vedere, a fost colapsul sistemului imperial european. Victima interminabilei 
sale stări de război intern, civilizaţia europeană s-a auto divizat în prima 
jumătate a secolului al XX-lea, în timpul celor două războaie mondiale. După 
aceste războaie, europenii nu au mai avut mijloacele şi voinţa necesare să-şi 
ţină sub control imperiul. Lupta pentru un imperiu mondial a trecut din mâinile 
europenilor în cele ale Statelor Unite şi Uniunii Sovietice, două naţiuni semi 
europene. Înfrângerea Uniunii Sovietice în războiul rece a făcut din Statele 
Unite centrul de gravitaţie al sistemului internaţional"87. 

Europa a suferit înfrângerea în două etape. În timpul războiului rece, 
ea a fost efectiv ocupată de Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Sub egida 
puterilor ocupante, ambele părţi ale Europei au fost divizate în grupuri 
economice, politice şi militare multinaţionale, parţial oficiale şi parţial neoficiale. 
Blocul Vestic, Uniunea Europeană, s-a dovedit a fi un succes deplin. Blocul 
Estic, „COMECON", s-a dovedit uimitor de lipsit de succes. Colapsul Uniunii 
Sovietice a lăsat Europa Occidentală într-o poziţie de relativă prosperitate şi 
coeziune. Regiunile fragmentate ale imperiului sovietic au fost lăsate în 
dezordine. 

Una din consecinţele colapsului Uniunii Sovietice a fost reunificarea 
Germaniei. Unificarea Germaniei, cel puţin pentru secolul trecut, a anunţat un 
viitor război. În 1871, 1914 şi 1939, războaiele s-au declanşat din cauza 
implicaţiilor geopolitice ale unei Germanii unite.  

O Germanie unită este inerent o entitate fragilă. Mărginită la sud de 
Alpi şi la nord de Marea Baltică, Germania este extrem de vulnerabilă pe axa 
est-vest. Imediat după unificare, Germania s-a confruntat cu următoarea 
situaţie: dacă o putere occidentală – cum ar fi Franţa – şi una estică, Rusia, ar 
fi atacat-o simultan, s-ar fi găsit într-o poziţie vulnerabilă. 

Strategia a funcţionat în 1871, când Germania a învins Franţa. A 
eşuat în 1914, când nu a putut învinge Franţa sau Rusia şi a fost împinsă într-
un război pe două fronturi. De asemenea, a eşuat în 1939, când a învins 
Franţa şi, apoi, a optat să atace Uniunea Sovietică. Eşecul acestor strategii nu 
înseamnă în mod obligatoriu că nu vor fi încercate din nou. Este important de 
reamintit faptul că geografia Germaniei reprezintă o problemă serioasă pentru 
strategia sa. Germania s-a unificat din nou, problema fundamentală este dacă 
această unificare va duce la un nou război. 
                                                           
87 Ibidem, 10 aprilie 2000. 
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Prima sarcină a N.A.T.O. şi U.E. a fost întărirea militară şi economică 
a Europei, astfel încât aceasta să poată rezista unui atac sau unei diversiuni a 
Estului. Acum, aceste instituţii au un nou rol. După colapsul Uniunii Sovietice şi 
unificarea Germaniei, misiunea fundamentală a U.E. şi N.A.T.O. este să 
creeze un sistem de prosperitate şi securitate în care insecuritatea să nu 
determine această ţară să se comporte aşa cum a făcut-o anterior. Misiunea 
actuală a N.A.T.O. este să elimine teama Germaniei de un război pe două 
fronturi. 

Alianţa realizează acest lucru în două moduri: după includerea Franţei 
şi Marii Britanii în N.A.T.O., acestea au devenit aliatele Germaniei, ceea ce a 
eliminat esenţa insecurităţii germane; în plus, faţă de securitatea geopolitică, 
U.E. este menită să sporească bunăstarea economică a Europei. 

Nu va fi nici un război, în sensul clasic în Europa, dar sistemul 
menţinerii Germaniei în cadrul coaliţiei europene va fi testat, cu siguranţă, în 
următorul deceniu. În acelaşi sens, sistemul european va fi testat economic. 
Tema fundamentală a deceniului va fi una privind desincronizarea economică. 
Aceasta se aplică la nivel naţional şi regional. Unul dintre lucrurile 
extraordinare care trebuie menţionat este diferenţa colosală în ceea ce 
priveşte performanţa dintre diferiţi membri ai U.E. De exemplu, creşterea 
economică din principalele ţări europene – Franţa, Marea Britanie şi Germania 
– s-a încetinit. 

Premisele U.E., în special Uniunea Economică şi Monetară (U.E.M.) 
reprezintă un înalt grad de sincronizare a economiilor. 

U.E. este o instituţie cu o birocraţie centrală, dar fără un stat central. 
Atunci când Statele Unite au trecut printr-o desincronizare economică în anii 
1850, rezultatul a fost Războiul Civil, întrucât Sudul a încercat să se separe şi 
să-şi definească propriile politici economice. Problema a fost rezolvată pe cale 
militară. Dar Statele Unite constituiau o federaţie, cu un guvern central capabil 
să ridice o armată, să ducă un război şi să înăbuşe o insurecţie. U.E. nu este 
chiar o confederaţie. Uniunea a integrat procesele sale economice până la 
punctul de a avea o singură monedă, dar nu a integrat procesele sale politice. 
Aceasta înseamnă că nu există nici un motiv ca o naţiune să rămână în U.E., 
dacă ea decide că este în interesul ei să se retragă. 

U.E.M. nu a fost până acum testată. Problema nu este valoarea 
comparativă a euro cu cea a dolarului. Ea este, mai degrabă, efectul politicii 
monetare a Băncii Europene Centrale asupra vieţii economice din ţările 
membre. Este de neconceput o singură politică monetară pentru o entitate atât 
de desincronizată cum este Europa. Unele naţiuni vor fi foarte dezavantajate. 
Consecinţele politice în aceste ţări vor genera, rapid, forţe care se vor pronunţa 
pentru retragerea din U.E.M. În lipsa unui aparat de stat care să prevină 
secesiunea şi a inexistenţei unei tradiţii privind loialitatea faţă de instituţiile 
U.E., singurul lucru care menţine această entitate este interesul naţional. 
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Un argument, controversat sau respectabil, poate fi că fiecare 
beneficiază din comerţul liber. Nimeni nu poate susţine logic că fiecare va 
beneficia de pe urma aceleiaşi politici monetare, când economiile sunt atât de 
desincronizate ca în Europa. Consecinţele politice sunt clare. Unele dintre 
acestea – şi nu se poate prevedea care – se vor retrage din U.E.M. Acestea nu 
vor fi neapărat ţările mai mici. Factorul determinant va fi de natură politică, nu 
economică. Va fi percepţia populaţiei cu privire la faptul dacă U.E.M. le aduce 
beneficii sau nu. Va fi în interesul politicienilor, în special din guvern, să abată 
blamul pentru disfuncţiile economice de la ei înşişi spre Bruxelles şi Frankfurt. 
Drept rezultat, structura U.E. va crea o situaţie în care guvernele vor fi 
interesate în subminarea încrederii populaţiei în U.E.M. şi U.E., pentru a evita 
răspunderea proprie. Aceasta va crea o instabilitate inerentă în cadrul U.E. 
Este mai uşor, din punct de vedere politic, să se menţină o zonă de liber 
schimb, decât o politică monetară. Dar există o ripostă care acţionează. 
Delegitimizarea U.E.M. va avea efecte în cascadă. De îndată ce va fi clar că 
ţările se pot retrage din U.E.M. fără probleme deosebite, vor fi puse în discuţie 
alte aranjamente ale U.E. Sentimentul protecţionist, deja perceptibil prin forţe 
foarte puternice în unele ţări, va fi întărit dramatic prin victoriile asupra unei 
monede unice. O monedă unică fără un stat unic va crea o putere fără o 
autoritate care să nu poată fi pusă la îndoială. Repudierea puterii dintr-o zonă 
va pune la îndoială puterea din toate zonele. 

 
 
 
6.2. NOUL CLIMAT STRATEGIC AL EUROPEI 
 
Să începem cu problema militară. Punctul nostru de vedere este acela 

că, în Cecenia, Rusia a tras o linie pe nisip. Moscova nu va permite 
dezintegrarea Federaţiei Ruse, oricât de mult ar costa-o. Aceasta este prima 
politică, după ani de zile, care s-a bucurat de o susţinere generală din partea 
ruşilor şi denotă faptul că Rusia nu mai suportă pierderea statutului său în 
lume. Acum, Cecenia nu poate fi învinsă doar pe teritoriul ei, ci reclamă 
dominaţia rusă în Georgia. 

Frontiera din Caucaz, dintre Rusia şi Turcia nu a fost trasată arbitrar. 
Ea reprezintă o demarcaţie logică între cele două ţări de-a lungul Munţilor 
Caucaz. Aceeaşi demarcaţie este valabilă şi pentru graniţele fostei Uniuni 
Sovietice. Aceste frontiere au fost logice şi, după decenii de integrare, este 
foarte dificil de a fi desfiinţate complet, chiar şi după dispariţia U.R.S.S. Prin 
urmare, ne aşteptăm ca procesul să continue în deceniul următor, când Rusia 
revine, pe diferite căi, la vechile frontiere sovietice. Aceasta pune trei probleme 
Europei: armata rusă se va întoarce la frontiera poloneză; Rusia va încerca să 
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reincludă ţările baltice; dacă Ucraina se va refederaliza cu Rusia, atunci forţele 
ruse vor fi staţionate din nou de-a lungul Carpaţilor, faţă în faţă cu Ungaria, 
membră a N.A.T.O., ca şi cu alte state din sud-estul Europei, care nu sunt 
membre ale Alianţei. O parte din aceste probleme a fost infirmată de evoluţia 
actuală. 

Toate aceste evenimente reprezintă provocări pentru Germania, dar 
revenirea trupelor ruse la frontiera poloneză este înspăimântătoare. Indiferent 
de intenţiile Rusiei, capacitatea rusă reprezintă inevitabil o ameninţare la 
adresa Germaniei. Frontiera poloneză este, în prezent, neapărată şi extrem de 
dificil de apărat. În afară de câteva râuri, câmpia polono-germană este o 
autostradă tradiţională pentru invazie. Germania nu poate ignora frontiera 
poloneză, pentru că aceasta este, de fapt, graniţa sa estică. 

N.A.T.O. s-a extins fără să acorde o atenţie deosebită consideraţiilor 
de ordin militar. Aceasta, întrucât ea este în primul rând un sistem politic 
pentru a menţine consensul european şi a permite Statelor Unite să aibă un 
instrument în vederea influenţării şi controlării afacerilor europene. S-a acordat 
foarte puţină atenţie unor probleme fundamentale, cum sunt: Cum poate fi 
apărată Polonia? Cum pot fi trimise trupe în Ungaria, în condiţiile în care 
această ţară nu are legătură cu N.A.T.O. şi nu are nici porturi ? Ce se poate 
face în cazul Slovaciei, nemembră a Alianţei, care este o baionetă între 
Ungaria şi Polonia? 

Răspunsul general a fost ignorarea acestor probleme, deoarece nu a 
existat o ameninţare credibilă care să necesite o astfel de analiză. Dar dacă 
ruşii se întorc la frontiere, problema va trebui abordată. 

Considerăm că Statele Unite vor fi foarte reţinute în a desfăşura forţe 
importante în Polonia. Franţa ar putea fi dispusă să procedeze astfel, dar nu în 
măsura necesară unei apărări corespunzătoare. Aceasta ar rămâne în seama 
forţelor armate germane. O dislocare în estul Poloniei va necesita facilităţi 
logistice în toată ţara. În afară de a-i înspăimânta pe polonezi, în memoria cărora 
trupele germane sunt încă o rană nevindecată, Germania nu va putea să 
realizeze desfăşurarea de trupe fără o substanţială creştere a forţelor sale 
militare. 

Din acest moment, situaţia devine interesantă. Franţa, ca şi Marea 
Britanie, nu vor desfăşura suficiente forţe pentru apărarea Poloniei. Nici nu au 
asemenea forţe, iar costurile ar fi enorme, în special pentru o ameninţare atât 
de îndepărtată, cum este cea rusă la adresa Poloniei. În acelaşi timp, indiferent 
de intenţia Germaniei, polonezilor nu le-ar conveni nici o construcţie importantă 
germană. 

În afară de preocuparea generală referitoare la un dezechilibru 
european, teama anglo-franceză va fi că o construcţie germană va declanşa 
una rusă, provocând o cursă a înarmărilor şi o confruntare pe care nimeni nu o 
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doreşte. Se va încerca limitarea acţiunilor germane, ceea ce va reuşi într-o 
oarecare măsură. Pe de altă parte, jumătatea de est a Germaniei îşi aminteşte 
de ocupaţia rusă, la fel cum Polonia îşi aminteşte de cea germană. Chiar şi 
ameninţarea îndepărtată privind o nouă ocupare va determina o măsură 
preventivă din partea Germaniei. 

Aceasta va crea tensiuni în cadrul Alianţei, întrucât Germania va 
solicita mai mult ajutor decât îl pot acorda Franţa şi Marea Britanie, acestea din 
urmă vor cere Germaniei să manifeste reţinere, iar Rusia va riposta faţă de 
spiritul agresiv al Germaniei. 

În concluzie, există două forţe majore în acţiune în Europa, care sunt 
potenţial destabilizatoare şi ar putea crea factori de risc: creşterea unei 
ameninţări ruse împotriva Poloniei, la un nivel mai mic decât megaameninţarea 
războiului rece; eşecul instituţiilor europene în a controla forţele centrifuge ale 
Europei. 

Problema fundamentală este naţionalismul, şi cel mai important este 
cel german. Naţionalismul german este acum bine controlat de instituţiile 
globale nord-atlantice şi europene. Totuşi, în esenţă, în cadrul fiecărei ţări 
europene este prezent un sentiment puternic naţionalist, antieuropean. La vârf, 
printre elitele din domeniul afacerilor, transformările economice pot declanşa 
sentimente antieuropene. Ideea că instituţiile sunt solide, că ele controlează 
forţele strategice europene tradiţionale este, credem, iluzorie. 

Multe dintre aceste iluzii vor fi scoase la iveală în deceniul următor. 
Reţinerea tot mai mare a Statelor Unite de a-şi asuma riscul, cuplată cu 
renaşterea Rusiei, sub preşedintele Vladimir Putin, va reprezenta o influenţă 
stabilizatoare. Gradul în care restul Europei îşi va asuma riscurile în numele 
securităţii Germaniei şi Poloniei este deosebit de incert. Ca unele ţări să 
suporte o inflaţie cu două cifre, şomajul sau pe amândouă, în timp ce altele 
prosperă, este şi mai puţin probabil. 

Nu prognozăm calamităţi în Europa, în acest deceniu, şi nici chiar mai 
târziu. Ne aşteptăm la destrămarea şi dezintegrarea instituţiilor aparent solide. 
Destrămarea va fi mai profundă şi mai rapidă decât se aşteaptă majoritatea 
observatorilor. Punctul culminant va fi forţarea Germaniei să-şi apere încă o 
dată interesele, într-o lume indiferentă sau ostilă la nevoile ei. Acesta este un 
coridor întunecat prin care Europa nu doreşte să treacă niciodată. Alegerea 
noului cancelar german Angela Merkel, va reorienta politica externă germană 
şi nu numai. 

Există, totuşi, unele probleme serioase care trebuie abordate: 
♦ Voinţa N.A.T.O. şi a aliaţilor europeni ai Germaniei de a risca să o 

apere împotriva unei Rusii renăscute; 
♦ Dacă Uniunea Europeană va continua să sprijine în mod egal toate 

regiunile europene sau posibilitatea ca unele ţări, inclusiv Germania, să 
considere că este în interesul lor să părăsească U.E. 
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Nu ne aşteptăm ca aceste probleme să se agraveze în deceniul 
următor. Totuşi, ne aşteptăm ca ele să înceapă să reprezinte ceva serios. 

În următorul deceniu, de fapt în următorul secol, Europa se confruntă 
cu două probleme: care vor fi relaţiile sale cu puterea covârşitoare a Statelor 
Unite şi care vor fi relaţiile Europei cu ea însăşi şi cu vecinătatea imediată. 

Aceste riscuri de insecuritate sunt deosebit de complexe şi se 
întrepătrund de cele mai multe ori, precum şi legăturile din diferitele domenii 
între actorii sistemului internaţional, căruia îi conferă una din cele mai actuale 
trăsături ale sale – incertitudinea. De aceea, analiza riscurilor şi ameninţărilor 
la adresa securităţii naţionale, cu scopul evident de a dezvolta strategii de 
securitate care să le dea răspunsuri credibile, se înscrie în demersul firesc de 
a concepe mecanisme cât mai eficiente de asigurare contra incertitudinii. 

Caracterul interconex şi transfrontalier al acestor noi sau nou – 
conştientizate surse de risc, reclamă armonizarea strategiilor de securitate 
care li se adresează, deci cooperarea în gestionarea crizelor. 

Încercăm, în continuare, să evidenţiem principalele riscuri de 
insecuritate, caracteristice zonei căreia îi aparţine, insistând asupra 
caracterului dual (intern – extern) al riscurilor din fiecare categorie. 

 
 
 

6.3. RISCURI EXTERNE 
 
În arealul situaţiilor de criză, cu ameninţare directă asupra securităţii 

internaţionale, în general, se manifestă riscuri şi ameninţări diverse, complexe 
şi imprevizibile, locale şi regionale, multidirecţionale şi instabile – dificil de 
analizat şi controlat. De la proliferarea armelor de nimicire în masă – la 
manipularea minorităţilor, de la actele de terorism – la întreruperea 
aprovizionării cu resurse vitale: apă electricitate, gaze, carburanţi, alimente 
etc., de la traficul de droguri – la sabotaj, sunt numai o parte din multitudinea 
formelor de manifestare a acestora. 

Tot mai mulţi analişti politico-militari contemporani apreciază că, în 
contextul strategic actual, se manifestă mai puţine temeri pentru pericolul unei 
agresiuni de amploare, de tip militar, şi mai degrabă o exacerbare a tensiunilor 
şi antagonismelor generate de aceste riscuri şi ameninţări. Reevaluarea unor 
teorii mai vechi, dar şi apariţia unora noi cu privire la „ERA GLOBALIZĂRII” 
dau astăzi un nou conţinut riscurilor şi ameninţărilor ce se manifestă în sfera 
securităţii internaţionale. Adepţii ideologiei globaliste militează pentru o nouă 
ordine mondială globalistă, condusă de un „guvern mondial” care să 
gestioneze, în cadrul unei „pieţe mondiale” interdependenţele între economii, 
populaţii, surse de energie, mediul înconjurător etc. – context în care 
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interdependenţa şi suveranitatea naţională devin „fenomene anacronice". Cele 
mai încărcate de violenţă, însă, par să fie crizele provocate de conflictele 
etnice, de naţionalismul extremist şi disputele politice interstatale, care au 
generat şi în trecut şi generează, iată, şi astăzi (exemplele devin aproape 
cotidiene) crize politico-militare majore, ce afectează securitatea şi stabilitatea 
în Europa şi nu numai88. 

Interesele fundamentale promovate de statul român sunt: menţinerea 
ca stat naţional, suveran, independent, unitar, indivizibil, de drept, democratic 
şi social; dezvoltarea unei economii libere, dinamice, viabile şi competitive; 
asigurarea prosperităţii generale a societăţii româneşti; dezvoltarea culturii şi 
vieţii spirituale, în acord cu valorile naţionale tradiţionale şi cu cele universale; 
asigurarea vigorii, sănătăţii fizice şi morale a tuturor cetăţenilor ţării; protecţia 
mediului înconjurător şi a condiţiilor naturale propice desfăşurării unei vieţi 
normale pentru toţi cetăţenii ţării; afirmarea statului român ca factor de 
stabilitate pe plan zonal, continental şi creşterea contribuţiei sale la edificarea 
climatului de securitate şi pace pe plan mondial.89 

Câteva potenţiale riscuri externe: 
a) Riscuri externe de natură politică: existenţa şi menţinerea unor 

focare de instabilitate şi conflict în zonă. Această stare de acumulare a unor 
potenţiale conflicte trebuie avută în vedere, mai ales în condiţiile în care nu se 
exclude sprijinul exterior „dezinteresat” al unor terţi şi tratamentul 
discriminatoriu neobiectiv din partea unor organisme de securitate; 
manifestarea unor tendinţe revizioniste, de punere în discuţie a frontierelor 
stabilite prin tratate internaţionale; modificarea hărţii politice a regiunii; tendinţa 
de a folosi problematica minorităţilor naţionale ca un substitut pentru 
promovarea de revendicări teritoriale, alături de scoaterea problematicii 
minorităţilor naţionale din domeniul drepturilor omului şi transferarea ei ca 
problemă de sine stătătoare în domeniul politic şi al securităţii, creând 
permanent posibilitatea de intervenţie din afară, prin mecanisme de observare 
şi control, care să lase cât mai mult loc pentru arbitrariu; refacerea unor vechi 
alianţe sau crearea altora noi din care nu fac parte toate statele interesate; 
existenţa unor axe politice la originea cărora se găsesc state occidentale 
diferite; reactualizarea politicii zonelor de influenţă şi integrarea forţată în zona 
controlată de una din părţi; utilizarea de către statele din zonă a diferitelor 
metode pentru a convinge că se află într-un stadiu mai avansat de 
democratizare a societăţii şi sunt îndreptăţite a obţine un sprijin mai consistent 
din partea partenerilor occidentali; aplicarea de tratamente discriminatorii de 
                                                           
88 Ion Muşat. Centrul Operaţional pentru Situaţii de Criză al Ministerului Apărării Naţionale, 
articol în „Observatorul militar”, nr. 45 /7-13 noiembrie 2000), pag. 4. 
89 A.N.1, Regulamentul general al acţiunilor militare, Bucureşti, 1996, pag. 7-8. 
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către organisme internaţionale şi ţări occidentale faţă de unele state est-
europene; primirea discriminatorie în structurile de securitate existente pe 
continent; implicarea în proporţii diferite în organizaţiile internaţionale; 
exercitarea de presiuni externe asupra unui stat pentru acceptarea unor 
înţelegeri, acorduri, în contradicţie cu obiectivele securităţii sale naţionale; 
tergiversarea sau blocarea acordurilor internaţionale; renunţarea la regula 
consensului în organismele internaţionale; aprecierea eronată, de către 
organele de decizie, a contextului subregional, regional, continental şi mondial 
şi luarea unor măsuri care să lezeze interesele altor state, sau care să fie 
contrare propriului interes naţional pe termen lung; reacţii politice lipsite de 
realism la situaţiile de criză; inadecvarea rolului organismelor multilaterale la 
noul context politic regional şi mondial şi lipsa de corelare a funcţiilor diferitelor 
organisme multilaterale cu atribuţii în materie de securitate. 

b) Riscuri externe de natură economică: instabilitatea economică 
temporară ce caracterizează tinerele democraţii din Europa Centrală şi de 
Sud-Est (poate constitui şi trebuie analizată ca atare), o sursă de riscuri/ 
ameninţări extrem de periculoasă, ea putând degenera în confruntări extrem 
de dure şi foarte greu gestionabile; lipsa unor specialişti în anumite domenii, în 
special economico-social şi financiar-bancar; cedarea unor prerogative de 
nivelul intereselor naţionale fundamentale în scopul creării unei imagini 
favorabile în anumite medii externe; evoluţiile demografice negative, pe fondul 
unei situaţii economico-sociale precare; disfuncţionalităţi în sistemele vitale de 
conducere la nivel naţional; degradarea lentă a nivelului de viaţă, la nivel 
naţional; funcţionarea cu deficienţe majore a sistemelor educaţionale şi de 
pregătire a specialiştilor; perpetuarea unor crize conceptuale de sistem, la 
nivelul statelor din regiune, în domeniul economic, social, cultural şi educativ; 
concurenţa dintre tinerele democraţii privind accesul la tehnologie, materii 
prime, pieţe de desfacere şi credite externe; interzicerea accesului la surse de 
materii prime şi pieţe de desfacere, în condiţiile unor pieţe tradiţionale care 
reprezentau pentru România şi surse de materii prime strategice; întreruperea 
aprovizionării unor ţări sau unui grup de ţări cu resurse vitale datorită situaţiei 
interne din statele care s-au angajat să le livreze sau să le transporte; crearea 
unor zone preferenţiale de influenţă financiară şi comercială care pot menţine 
şi accentua dezechilibrele între nivelurile de dezvoltare ale statelor; orientarea 
exclusivă a politicii economice a unor ţări est-europene către organisme şi ţări 
vest-europene şi renunţarea la cooperarea cu vecinii; greutăţi în echilibrarea 
schimburilor comerciale cu ţările dezvoltate; dificultăţi în obţinerea unor credite 
externe; condiţionarea sprijinului financiar şi a integrării în structurile 
economico-financiare de aplicarea unor standarde situate deasupra normelor 
europene, înainte să reglementeze problematica minorităţilor naţionale; 
destabilizarea, din exterior, a economiei, prin devalorizarea monedei naţionale; 
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presiunea creată de contrabanda, traficul ilegal de mărfuri, „piaţa neagră", 
transformarea economiilor în tranziţii în medii pentru spălarea banilor murdari, 
şi lipsa controlului asupra masei monetare; sufocarea economiilor aflate în 
tranziţie de către companiile transnaţionale; separarea economică a 
continentului între vestul dezvoltat şi estul în curs de dezvoltare; dependenţa 
economică faţă de alt stat. 

c) Riscuri externe de natură socială şi culturală: agresiuni 
interetnice de învrăjbire a naţionalităţilor; agresiuni culturale (exemplu: negarea 
valorilor culturale ale unui popor, denaturarea adevărului istoric); 
disfuncţionalităţi sociale generate de preluarea unor modele socio-culturale 
incompatibile cu fondul autohton; posibilitatea pierderii identităţii culturale; 
agresiuni religioase în care se exploatează anumite concepţii religioase; 
crearea artificială de frontiere confesionale şi stimularea diferendelor de 
această natură între ţări vecine; migraţii ilegale de amploare, valori masive de 
refugiaţi din zonele cu conflicte deschise către alte zone şi crearea 
destabilizărilor demografice; adoptarea de măsuri restrictive de către unele 
state europene, în scopul interzicerii teritoriului lor de către emigranţi din zona 
estică a Europei, nordul Asiei şi Africa. 

d) Riscuri externe de natură informaţională, comunicaţională: 
accesul discreţional la mijloacele de informaţie internaţională; manipularea 
informaţională prin acapararea structurilor informaţionale ale unui stat; paralizia 
voită sau accidentală a mijloacelor de comunicare; agresiuni informaţionale, 
constând în crearea şi întreţinerea în interiorul sau exteriorul unei ţări a unei 
imagini deformate vizând, de pildă, situaţia minorităţilor, situaţia economico-
socială, competenţa puterii, perspectivele de dezvoltare şi evoluţie ale 
societăţii vizate. 

e) Riscuri externe de natură psihologică: presiuni psihologice prin 
crearea premeditată, în opinia publică, a unor trebuinţe false sau exagerate, pe 
care statul agresat nu le poate satisface, sau prin prezentarea ostentativă a 
unor stări ireale, cu scopul alimentării nemulţumirilor interne, radicalizării unor 
grupuri socio-profesionale şi incitării lor de a nu se supune autorităţilor statale, 
administrative, politice şi militare; acţiuni desfăşurate de forţe specializate în 
războiul psihologic; agresiuni psihologice reprezentate de dezvăluiri 
senzaţionale, răstălmăciri, difuzarea unor informaţii complet false pentru a se 
recurge la mituirea organelor de presă, folosirea de intermediari care să 
acţioneze în cunoştinţă de cauză sau nu, cu scopul vădit de a dezinforma, 
dezorienta, descuraja populaţia, forţele de ordine publică şi ale armatei, de a le 
reduce capacitatea de rezistenţă psihologică, de acţiune, de a dezorganiza 
activitatea unor instituţii şi structuri statale, de a instaura starea de nesiguranţă 
şi confuzie în societate, de a submina autoritatea instituţiilor statului sau de a 
manipula, prin mass-media, opinia publică internaţională. 
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f) Riscuri externe de natură ecologică şi tehnologică, dezastre, 
calamităţi naturale: poluarea industrială sau ca urmare a unor accidente 
tehnologice, inclusiv în domeniul nuclear, a unor teritorii ce aparţin statelor 
vecine; poluarea marilor cursuri de apă, lacuri şi a apelor teritoriale maritime; 
producerea de incendii, catastrofe care se propagă şi dincolo de frontierele 
naţionale; importul de deşeuri toxice, radioactive sau de altă natură; 
provocarea unor sabotaje sau acte teroriste care urmăresc degradarea 
mediului, distrugerea de baraje, infestarea unor cursuri de apă ale cărei 
consecinţe pot afecta statele vecine; producerea unor calamităţi naturale de 
mari proporţii care pot duce la modificarea frontierelor naturale. 

g) Riscuri externe de natură militară: existenţa unor conflicte 
militare în derulare sau a unor surse potenţiale de conflict între statele vecine; 
prelungirea sau extinderea conflictelor existente; reizbucnirea unor conflicte ca 
urmare a nesoluţionării lor definitive; riscuri provenind din dezintegrarea 
armatelor unor state federale, sau a statelor care s-au divizat; sustragerile şi 
traficul de armament şi muniţie; riscuri de proliferare a armelor nucleare; 
realizarea unor alianţe militare, diferenţiat, fără a participa şi celelalte state 
interesate; menţinerea şi accentuarea discrepanţelor în ceea ce priveşte gradul 
de protecţie militară a statelor; discriminarea, directă sau indirectă, în privinţa 
accesului la tehnologie şi echipament militar de vârf, a unor state din zonă. 

 
 
 

6.4. RISCURI INTERNE 
 
Vom enumera numai câteva potenţiale riscuri interne: 
a) Riscuri interne de natură politică: instabilitate politică; criza de 

autoritate a instituţiilor puterii politice, economice, militare şi sociale; 
schimbarea cursului evoluţiei democratice prin acţiuni agresive interne, lovituri 
de stat sau accederea la putere a unor forţe extremiste, ultra naţionaliste; 
disfuncţionalităţi datorate imaturităţii instituţiilor democratice; întârzierea 
reformei justiţiei, a definirii noului cadru legislativ; aplicarea ineficientă a 
cadrului legislativ; lipsa de claritate în definirea interesului naţional; 
neînţelegerea caracterului particular al politicii naţionale de securitate, în raport 
cu dinamica specifică societăţilor democratice; lipsa de aderare a tuturor 
forţelor politice şi a societăţii, la măsurile adoptate în domeniul politic, 
economic, social, cultural, diplomatic şi militar; indiferenţa diasporei; 

b) Riscuri interne de natură economică: erodarea bazei economice 
a securităţii naţionale şi a economiei în general, prin declinul producţiei, 
dezechilibrul balanţei financiare, devalorizarea monedei naţionale, deficitul 
bugetar, rata înaltă a inflaţiei, accentuarea disparităţilor structurale din 
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economia naţională; încetinirea sau eşecul reformei economice, echivalând cu 
pierderea şansei istorice de racordare la procesele economice şi sociale ce 
caracterizează trecerea la societatea informaţionalizată, lucru ce înseamnă 
menţinerea ţării la o stare de periferie veşnică; 

c) Riscuri interne de natură socială şi culturală: costurile sociale 
generate de tranziţia spre economia de piaţă (şomaj, insuficienţă şi ineficienţă 
a protecţiei sociale, scăderea nivelului de trai a unei mari părţi a populaţiei) 
care induc oamenilor sentimente de nesiguranţă, frustrare, apatie, favorizând 
şi amplificarea unor fapte antisociale ce se influenţează reciproc, precum 
infracţionalitatea, crima organizată, traficul de droguri, economia subterană 
etc.; exacerbarea sentimentelor naţionale iredentiste, antisemite; intoleranţa şi 
fundamentalismul religios; nereglementarea juridică a raporturilor sociale 
generate de noua democraţie şi lipsa voinţei de rezolvare în interes naţional şi 
în mod democratic a conflictelor de interese între diferitele grupuri sociale; 
lipsa preocupării pentru reconstruirea şi buna funcţionare a societăţii civile; 
criza moral-spirituală a societăţii, care poate slăbi capacitatea poporului nostru 
de a-şi promova şi apăra interesele; exodul de inteligenţă; nerealizarea 
reformării adecvate a sistemului educaţional şi religios; calitatea redusă a 
asistenţei medicale, din cauza bazei medicale precare; accentuarea riscului de 
îmbolnăvire, scăderea rezistenţei la boală, reducerea stării generale de 
sănătate a populaţiei din cauza unei vieţi şi alimentaţii neraţionale, la care se 
adaugă efectele nocive ale inhalării zilnice de substanţe toxice, consumului de 
droguri; diminuarea sporului natural al populaţiei; corupţia, una din cele mai 
mari ameninţări interne la adresa securităţii, care produce efecte din cele mai 
grave în plan social, politic, economic, moral-psihologic; convulsii sociale 
grave; instabilitatea socială; 

d) Riscuri interne de natură informaţională şi comunicaţională: 
lipsa de informaţii primite în timp util, din cauza precarităţii mijloacelor de 
informare, neracordării la sistemele informaţionale moderne, proastei 
funcţionări a sistemelor de comunicaţii; nedezvoltarea unui management al 
comunicării în condiţii de criză; manipularea informaţională a populaţiei, prin 
acapararea de către o forţă sau o putere politică a principalelor mijloace de 
informare în masă; lipsa de preocupare a instituţiilor specializate pentru o 
informare cât mai corectă şi completă a opiniei publice; lipsa de preocupare 
pentru construirea şi transmiterea în străinătate a unei imagini adecvate, reale 
şi neimplicarea în acest demers a celorlalte structuri ale societăţii; 

e) Riscuri interne de natură psihologică: indiferenţa şi defetismul, 
din cauza promovării unor strategii economice inadecvate, a costurilor sociale 
prea ridicate şi a prelungirii tranziţiei, dar, mai ales, a generalizării corupţiei – 
cauze care pot induce şi sentimente de frustrare, sursă a unor radicalisme 
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periculoase; consumarea energiilor psihice individuale în preocuparea de a 
face faţă unor ameninţări specifice care oricum nu pot fi contracarate prin 
acţiunea individuală sau conjugată a cetăţenilor, dar care atrag erodarea bazei 
psihologice a consensului necesar angajării unor proiecte vitale, cum ar fi cel al 
dezvoltării economice; 

f) Riscuri interne de natură ecologică şi tehnologică, dezastre, 
calamităţi naturale: deteriorarea calităţii mediului; degradarea echilibrelor 
ecologice; producerea de accidente tehnologice sau sabotaje la obiectivele 
economice, chimice, nucleare etc.; producerea de catastrofe naturale; 

g) Riscuri interne de natură militară: acţiuni separatiste; acţiuni 
terorist-diversioniste; sabotaje; blocarea unor obiective civile sau militare, a 
căilor de transport şi comunicaţie de importanţă strategică, a sistemului 
energetic naţional, a instituţiilor statului etc.; lipsa unui control riguros asupra 
forţelor armate şi a capacităţilor acestora. 

Riscuri de altă natură: terorismul internaţional, eventual coroborat 
cu diseminarea factorului tehnologic, în special a celui nuclear; traficul de 
droguri; criminalitatea economico-financiară; crima organizată; spălarea banilor 
murdari; traficul de carne vie şi emigrarea – imigrarea necontrolată, care a 
ajuns la cote alarmante; riscuri cauzate de factorii naturali. 

Experienţa arată că riscurile externe şi interne pot apărea în cumul de 
factori interni, externi sau combinaţi. Cel mai probabil, se pot manifesta în 
interior, cu sprijin din exterior. 

În analiza situaţiilor de criză este necesar, îndeosebi în faza de 
prevenire şi prevedere a crizei, dar şi în fazele de desfăşurare sau post criză, 
să fie studiat întregul ansamblu de riscuri şi ameninţări la care poate fi supusă 
o ţară. 

 
 
 
6.5. CÂTEVA SITUAŢII CARE CONSTITUIE RISCURI ŞI POT 

GENERA CRIZE 
 
Identificarea factorilor de risc şi a ameninţărilor la adresa ordinii 

publice este primul pas în prevenirea şi combaterea acţiunilor care pot aduce 
atingere asupra securităţii naţionale. 

Analizând noţiunile de ordine publică şi ordine constituţională, reiese 
că ordinea constituţională este superioară în conţinut şi semnificaţie ordinii 
publice. 

Aspectele negative ale acestor două noţiuni sunt cele de tulburare a 
ordinii publice şi respectiv de punere în pericol a ordinii constituţionale. 

Specificul derulării vieţii sociale în România, dezorganizarea internă, 
anemia legislativă, carenţele şi dificultăţile controlului social, absenţa 
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consensului naţional în unele probleme, crizele profunde din perioada de 
tranziţie s-au constituit în tot atâţia factori, care au concurat la complexitatea 
cauzală a tulburării ordinii publice şi a altor forme de manifestare a ilicitului 
penal. 

În ultimii ani s-au produs în ţară violenţe colective grave, care au pus 
în pericol inclusiv procesul de transformare a României într-o societate 
democratică, buna funcţionalitate a instituţiilor statului de drept, exerciţiul şi 
libertăţile fundamentale ale omului. Ca urmare, sentimentele de îngrijorare şi 
nesiguranţă civică s-au resimţit şi încă se resimt în viaţa cotidiană a cetăţenilor. 
Criminalitatea organizată, alături de cea clasică, a proliferat într-o manieră 
explozivă şi periculoasă. Au apărut fapte şi fenomene noi, cum sunt: 
escrocarea forţei de muncă, traficul de armament şi muniţii, de droguri şi carne 
vie, omorurile la comandă, reciclarea produselor infracţionale. Corupţia a 
devenit un fenomen cu o largă extindere, care îngrijorează profund opinia 
publică, factorii politici şi guvernamentali. Criminalitatea economică şi în afaceri 
a cuprins, ca un flagel, aproape toate sferele economico-financiare. Se 
constată o sporire a numărului de persoane care posedă ilegal arme, muniţie şi 
materiale explozive şi care pot iniţia şi pune în aplicare acţiuni teroriste, de 
atentat sau alte fapte cu implicaţii asupra ordinii publice şi siguranţei naţionale.  

Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de 
altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi 
orice alte întruniri şi de a participa la acestea, este garantată. De asemenea, 
se prevede ca adunările publice să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu 
protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea 
normală a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea instituţiilor 
publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate , a unităţilor 
economice, ori să degenereze în acţiuni turbulente ,de natură a pune în 
primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea 
corporală, viaţa sau bunurile acestora ori integritatea domeniului public. 

Adunările publice bine organizate, conduse cu pricepere, având un 
plan bine pus la punct pentru atingerea unui scop ilegal, sunt foarte greu de 
ţinut sub control. Identificarea unei adunări ilegale se realizează uşor prin 
constatarea violenţei, ameninţărilor violente sau altor acte ilegale. În asemenea 
cazuri, adunările trebuie dispersate. 

Pe de altă parte, organele de ordine, prin lipsă de discernământ, 
ostilitate, idei preconcepute, indecizie, intervenţie inoportună sau folosirea 
forţei mai mult decât este necesar, pot provoca ele însele dezordine. 

În cazurile adunărilor publice neorganizate, care degenerează în 
acţiuni turbulente, participanţii au un entuziasm relativ în a întreprinde acte 
ilegale, ce impun pericol, sunt ezitanţi şi nesiguri de rezultatul acţiunilor pe 
care le întreprind, deşi nutresc speranţa că nu vor fi depistaţi, arestaţi şi 
pedepsiţi. 
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Şi o adunare relativ paşnică se poate transforma într-una violentă, 
prin acţiuni care nu par determinate, în aparenţă, de situaţii conflictuale grave, 
cum sunt discursul mobilizator al unui lider, apariţia unei persoane neagreate 
de mulţime sau chiar slăbirea, fie şi temporară, a măsurilor de ordine 
întreprinse. 

Asigurarea transparenţei activităţilor desfăşurate în domeniul ordinii 
publice, prin informarea corectă a cetăţenilor şi instituţiilor publice în legătură 
cu evoluţia fenomenului infracţional, neimplicarea în acţiuni cu caracter politic a 
forţelor de ordine, analizarea evenimentelor şi fenomenelor sociale 
semnificative ce au avut loc anterior, a factorilor de risc intern şi extern pentru 
ordinea publică şi securitatea naţională, fundamentarea şi reglementarea până 
în detaliu, pe baza unor legi şi regulamente militare, a modului de intervenţie a 
forţelor de ordine în situaţii de criză şi de tulburare gravă a ordinii publice – iată 
numai câteva din direcţiile în care va trebui să se acţioneze în perioada 
următoare. 

Constituie riscuri şi ameninţări la adresa ordinii publice, în 
principal, următoarele: 

– conflictul armat intern dintre forţele armate legale şi grupurile de 
persoane înarmate, organizate, care exercită controlul asupra unei părţi din 
teritoriul ţării, fapt ce le permite să desfăşoare acţiuni militare susţinute şi 
coordonate; 

– tensiunile şi tulburările interne, reprezentând situaţii în care se 
produc fapte grave de natură politică, religioasă, etnică, rasială, socială, 
economică sau ciocniri de o gravitate ridicată, care comportă acte de violenţă, 
până la lupta între grupuri mai mult sau mai puţin organizate şi autorităţile 
legale ale statului; 

– organizarea, pregătirea, conducerea şi controlul unor grupuri de 
persoane, cu scopul de a acţiona împotriva autorităţilor, de a stânjeni şi 
împiedica exercitarea atribuţiilor legale ale armatei, poliţiei, jandarmeriei sau 
poliţiei de frontieră; 

– defăimarea ţării, îndemnul la război de agresiune, la ura naţională, 
de rasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau 
violenţă publică; 

– desfăşurarea unor acţiuni ostile la frontieră şi în zona de graniţă de 
către grupuri sau indivizi, cu armament, acţiuni care determină încălcări ale 
tratatelor, convenţiilor şi acordurilor bilaterale încheiate de România cu statele 
vecine; 

– asocierea în organizaţii şi partide care militează împotriva 
democraţiei, a principiilor statului de drept, a suveranităţii, integrităţii sau 
independenţei României; 
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– exercitarea dreptului la grevă, contrar condiţiilor şi limitelor stabilite 
prin lege, precum şi nerespectarea garanţiilor necesare asigurării serviciilor 
esenţiale pentru societate; 

– mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întâlniri 
organizate şi desfăşurate în mod nepaşnic, cu orice fel de arme sau cu 
încălcarea prevederilor legale referitoare la adunările publice; 

– desfăşurarea unor activităţi ilegale pentru schimbarea formei de 
guvernământ, stabilită prin Constituţie; 

– desfăşurarea propagandei politice antisociale şi antidemocratice în 
localurile destinate cultelor religioase, autorităţilor publice şi instituţiilor de 
învăţământ, ori pe timpul unor manifestări religioase sau şcolare; 

– organizarea sau săvârşirea de atentate asupra unei colectivităţi, prin 
otrăviri în masă, contaminarea apei, provocarea de epidemii sau prin alte 
mijloace, ori zădărnicirea combaterii bolilor; 

– organizarea şi desfăşurarea traficului ilegal de armament, muniţii, 
droguri, substanţe toxice sau radioactive etc.; 

– acţiunile cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător; 
– migrarea ilegală de persoane, în mod organizat; 
– desfăşurarea unor acţiuni specifice războiului psihologic, în scopul 

subminării încrederii în instituţiile statului, creării de confuzie şi panică; 
– actele de violenţă colectivă, constând în folosirea sau ameninţarea 

cu folosirea violenţei de către un grup de persoane; 
– ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii publice; 
– actele de diversiune; 
– orice alte fapte de încălcare a prevederilor legale sau a normelor de 

convieţuire socială, prin care se creează un pericol public şi care determină 
sentimente de îngrijorare şi nesiguranţă civică. 

În afara acestui tablou situaţional, mai poate fi reţinută o sursă de 
ameninţare şi anume aceea care îşi are originea în domeniile social, politic sau 
economic, unde unele decizii sau acţiuni ale autorităţilor statului pot produce 
nemulţumire şi reacţii negative, purtătoare de vectori violenţi ce pot fi 
transferaţi în stradă, cu intenţia de a ameninţa existenţa sau buna funcţionare 
a instituţiilor democratice ale statului. 

Situaţiile de criză, tensiuni şi tulburări interne pot fi caracterizate şi 
favorizate şi de o altă categorie de factori interni ce vizează direct ordinea 
publică: 

– dificultăţile economice şi înrăutăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei; 
– declanşarea unor greve cu efecte grave asupra ramurilor economiei 

naţionale; 
– desfăşurarea de adunări publice sau manifestări culturale ori 

sportive, ce pot prilejui declanşarea unor acţiuni violente; 
– instabilitatea politică. 
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În funcţie de existenţa sau inexistenţa unora dintre aceşti factori, 
situaţiile de criză caracterizate de tensiuni şi tulburări interne pot fi numeroase 
şi presupun existenţa violenţei de grup, depăşirea stării de normalitate, apariţia 
unor conflicte violente, cu un înalt grad de periculozitate. 

Apreciem că cele mai periculoase situaţii de criză, de natură să 
provoace tulburări grave ale ordinii publice ar fi următoarele: terorismul, 
indiferent de forma sa de manifestare; acţiunile separatiste; acţiunile 
diversioniste; sabotajele; blocările unor obiective civile sau militare, ale 
căilor de transport, terestru, naval, feroviar şi comunicaţiilor de 
importanţă strategică, a sistemului energetic naţional; lipsa resurselor de 
apă,alimente, energie, gaze, combustibili etc.; acţiunile de destabilizare a 
ordinii de drept. 

Forţele interne probabile, care pot desfăşura acţiuni agresive, pot fi: 
terorişti, grupări sau elemente teroriste, diversioniste; diferite grupări etnice; 
grupări infiltrate sau constituite pe teritoriul României; elemente de cercetare-
diversiune; grupări constituite pe criterii religioase; formaţiuni paramilitare 
constituite din transfugi, exilaţi, imigranţi şi mercenari instruiţi special; grupuri 
de indivizi străini sosiţi ca turişti, destinaţi să pregătească, instruiască şi 
eventual să conducă structurile forţelor separatiste; elemente interne dizidente, 
constituite în organizaţii legale şi controlate din exterior; elemente interne 
certate cu legea şi fără ocupaţie, angajate cu plată, partide politice şi 
organizaţii legale angajate în instalarea altui regim decât cel constituţional. 

Constituie riscuri, ameninţări şi pericole ce pot genera crize în 
diferite domenii, în principal, următoarele: 

– manifestarea unor tensiuni şi tulburări pe fondul relaţiilor politice, 
social-economice, interconfesionale şi interetnice, de la acte spontane de 
violenţă, până la confruntarea deschisă între grupuri, mai mult sau mai puţin 
organizate, şi autorităţile statului român; 

– organizarea şi desfăşurarea unor activităţi neautorizate de instruire 
de tip militar, precum şi folosirea de către organizaţii şi grupuri de persoane 
civile a uniformelor similare cu cele militare sau militare pe timpul marşurilor, 
mitingurilor sau paradelor, în locuri publice sau private, în tabere de instruire 
paramilitară etc.; 

– desfăşurarea unor acţiuni de distrugere sau incendiere a unor valori 
deosebite (culturale, muzeale arhivistice etc.), a clădirilor, instalaţiilor, precum 
şi a amenajărilor din domeniul public, a clădirilor instituţiilor publice, agresarea 
autorităţilor statului etc.; 

– defăimarea ţării, prezentarea denaturată a unor realităţi interne, 
îndemnul la război, violenţă publică, la separatism teritorial; 
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– orice alte fapte de încălcare a prevederilor legale sau a normelor de 
convieţuire socială, prin care se creează un pericol public şi determină 
sentimente de îngrijorare şi nesiguranţă civică. 

În prevenirea situaţiilor de criză internă, cât şi în soluţionarea efectivă 
a acestora, vor fi avute întotdeauna în vedere supremaţia legii, respectarea 
prevederilor constituţionale şi a legilor organice, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului prevăzute în documentele internaţionale. 



Capitolul VII 
 
 
 

PERSONALUL ÎNTREBUINŢAT ÎN 
REZOLVAREA CRIZELOR CONTEMPORANE 

 
 
 
 
Personalul specializat în crize este foarte rar şi nu se găseşte într-o 

structură unică. În acelaşi timp crizele contemporane sunt diverse şi complexe. 
Ele apar şi dispar în diferite domenii, medii şi pot fi combinate, structurale 
interne sau internaţionale. Acest lucru impune să diferenţiem cu exactitate 
personalul care poate acţiona. Vom prezenta numai aceea categorie de 
personal specializat în soluţionarea crizelor contemporane de nivel strategic. 

 
 
 
7.1. UNITĂŢI DE ELITĂ DIN FORŢELE SPECIALE 
 
În toate timpurile forţele armate au căutat specializarea, 

perfecţionarea, superioritatea faţă de celelalte forţe cu care se confruntau şi 
viaţa a demonstrat că cel care a deţinut cea mai bună tehnică, oamenii cei mai 
bine instruiţi, cei mai disciplinaţi ostaşi, cei mai buni conducători, au obţinut 
victoria, au fost învingători, uneori chiar perioade îndelungate. 

După 1990, în multe categorii de arme, mari unităţi şi unităţi se 
vehiculează termenul „elită” cu mare uşurinţă. 

Ne întrebăm, pe bună dreptate, ce criterii sunt în aprecierea unei 
unităţi pentru a fi categorisită „de elită", ce condiţii trebuie să îndeplinească 
pentru aceasta? Cine acordă această calitate, şi ce barem (algoritm sau norme 
de evaluare) este necesar? 

După generalul de corp de armată Rave, un ofiţer „de elită” este un 
ofiţer complet. El trebuie să posede, la un nivel superior mediei, cele patru 
tipuri de calităţi esenţiale: etice, competenţă profesională, echilibru al 
personalităţii, capacităţi fizice. Conform experienţei franceze, este incorect să 
se spună că „Armata X este o mare unitate de elită” sau că „Toate trupele de 
paraşutişti sunt de elită”. O armată poate avea o divizie de elită. În trupele de 
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paraşutişti ale unei ţări se pot găsi 1-2 batalioane de elită. Elită nu înseamnă 
„masă", ci vârfurile dintr-o masă. De exemplu, personalul Jandarmeriei 
Franceze număra la un moment dat 93500 oameni. Dintre aceştia, doar 300 
(trei sute) de jandarmi erau cuprinşi, după o selecţie drastică, în cele patru 
unităţi de elită: Grupul de securitate şi de Intervenţie al Jandarmeriei Naţionale 
(G.S.I.G.N.); Grupul de Intervenţie al Jandarmeriei Naţionale (G.I.G.N.); 
Escadronul de Paraşutişti şi de Intervenţie al Jandarmeriei Naţionale 
(E.P.I.G.N.) şi Grupul de Securitate al Preşedintelui Republicii (G.S.P.R.)90. 

După alţi specialişti (David Miller şi Gerrard Ridefort), în lume sunt 
următoarele forţe de elită: Australia şi Noua Zeelandă - Special Air Service; 
Canada - Special Service Force; Franţa - Legiunea Străină paraşutişti; 
Italia - Trupele Alpine, Infanteriştii Marini San Marco; India - Regimentul de 
Paraşutişti; Israel - paraşutişti; Iordania - Forţele Speciale; Coreea de Sud - 
Forţele Speciale; Africa de Sud - Brigada 44 Paraşutişti, Comandourile de 
Cercetare; Rusia - Forţele Aeropurtate, Infanteria Naţională, Speţnaz; 
Taiwan - Comandourile de Cercetare de la Mare Distanţă; Thailanda - 
Forţele Speciale ale Trupelor de Uscat; Regatul Unit - Gurkhas; 
Regimentul 2 Paraşutişti, Escadronul Special din Royal Marines, Special 
Air Service; Statele Unite ale Americii – Forţele pentru Operaţii Speciale, 
Comandoul U.S. Air Force pentru Operaţii Speciale, Forţele Speciale, 
Divizia 82 Aeropurtată, Regimentul 75 Rangeri, Delta Force, Infanteria 
Marină, S.E.A.L.S. etc. 

Alt specialist britanic, dr. Terry White, mult mai exigent, în lucrarea 
The making of the world’s elite forces, prezintă doar următoarele forţe: 
Infanteria Marină Regală, Infanteria Marină americană, S.E.A.L.S., 
Regimentul 2 Paraşutişti britanic, Forţele Aeropurtate americane, 
paraşutişti; israelieni, rangerii din U.S. Army; Legiunea străină franceză, 
Speţnaz, britanicul S.A.S., Beretele Verzi, Regimentul S.A.S. australian. 

Rezultă necesitatea incontestabilă de a cunoaşte şi a studia 
experienţa forţelor de elită, deoarece aceasta include un sistem de selecţie 
care s-a dovedit deosebit de eficient. 

Sistemul vizează calităţile luptătorilor – morale, profesionale, psihice 
şi fizice – calităţi care sunt identificate şi evaluate în urma unui proces 
îndelungat, dar neîndurător, pe baza unor standarde şi bareme riguros 
determinate şi respectate cu scrupulozitate. 

Liddel Hart spunea: „inamicul de azi poate fi clientul de mâine şi aliatul 
de poimâine “. 
                                                           
90 Mihai Floca. Forţele de elită ale lumii, Editura Militară Bucureşti, 1999 pag. 8 şi urm. 
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Dictonul „omul sfinţeşte locul” este universal şi profilul trupelor de elită 
îl imprimă, în primul rând, cadrele. „Un ofiţer de elită este un ofiţer complet. El 
trebuie să posede, la nivel superior mediei, calităţi esenţiale: etice, competenţă 
profesională, echilibru al personalităţii, capacităţi fizice”. Pentru a fi „de elită” o 
unitate trebuie să dispună de cadre militare pe măsură.91 

În categoria trupelor de elită, autorii militari includ acele categorii de 
luptători instruite să lupte pe uscat, în aer, pe apă şi sub apă, menţionând cu 
prioritate trupele destinate luptei terestre. 

Subunităţile acţionează independent, iar efectivul lor este redus, 
practica lucrului „la grămadă", a fost, de fapt, imposibilă în unităţile de elită. 
Încă de la constituirea acestora, principiul de bază a fost acela al lucrului în 
echipă, în care fiecare militar este un unicat: indispensabil; într-o echipă 
S.A.S., de exemplu, pe lângă faptul că nu au o excelentă pregătire militară 
generală, fiecare din cei patru componenţi îndeplineşte o anumită specialitate 
– transmisionist, traducător, medic sanitar şi genist, astfel ca subunitatea să 
poată fi operantă. Deoarece „4” este numărul minimum necesar pentru 
îndeplinirea unei misiuni – sub el nu se poate coborî –, este evident că fiecare 
membru al echipei este foarte preţios, de neînlocuit, şi este la fel de evident că, 
într-o astfel de echipă, nici unul nu este „dus în spate” de ceilalţi; nu există altul 
care să-i facă treaba! Iar admiterea în grup se face – nici nu se poate astfel – 
numai pe baza calităţilor individuale ale oamenilor.92 

Generalul de corp de armată Rouè vorbeşte răspicat despre „L’Armée 
de Terre” (Armata de uscat), pe care o defineşte drept „un instrument călit în 
vederea luptei, oricare ar fi responsabilitatea de a-i plasa în condiţii propice, 
adică în situaţii de criză, cu solicitări multiple, adesea paroxistice"93 . 

Acest demers rămâne deci, esenţialmente personal căci, fie că 
doreşte sau nu, calităţile de conducător, de comandant (lider şi/sau manager) 
sunt, înainte de orice, rodul autoeducaţiei, voinţei şi ştiinţei militare, civile, 
dobândite, de regulă, prin şcoli şi studiu personal. 

Într-adevăr, se poate gândi că, atunci când se munceşte în grup, 
punctele slabe ale unora sunt compensate prin virtuţile altora. „Dar nu trebuie 
uitat că şeful militar trebuie să fie capabil să decidă singur, mai ales în situaţiile 
dramatice… Noi adăugăm, a nu se uita situaţiile de criză din decembrie 1989, 
1991 şi cele ulterioare, până în ianuarie-februarie 1999. Nimeni nu are dreptul 
să se înşele în selecţia acestor oameni", subliniază generalul Rouè. 
                                                           
91 gl. c. a. Roue Humainement de L,Est în „Armees d’aujuord’ hui“, nr. 180/ 1993. 
92 Ibidem pag. 11 şi 12. 
93 Ibidem pag. 16. 
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Completăm tabloul prezentat cu noile condiţii impuse de strategia 
mondială de luptă împotriva terorismului internaţional. Este obligatoriu ca 
selecţia forţelor de elită să fie îmbunătăţită cu specialişti şi profesionişti special 
antrenaţi în lupta antiteroristă. 

 

 
 

7.2. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND FORŢELE SPECIALE ÎN 
LUME 

 

Vom prezenta, într-o sinteză, câteva dintre cele mai cunoscute unităţi 
de elită care există sau au acţionat în diverse locaţii ale planetei. Prezentarea 
se va efectua fără a executa o clasificare, ierarhizare sau tipologizare anume, 
dar vom folosi experienţa acelor structuri existente în câteva ţări cu tradiţie şi 
experienţă în domeniu, pe care le apreciem ca fiind necesare în argumentarea 
noastră privind forţele speciale ale secolului XXI. 

 
a) Structurile S.A.S. 
S.A.S., o structură din Noua Zeelandă ( N.Z.S.A.S.), care are ca 

deviză, pe ecusonul distinctiv, „WHO DARES WINS”, „Cine îndrăzneşte, 
câştigă”. Specialişti N.Z.S.A.S. imaginează cele mai năstruşnice scenarii 
teroriste şi exersează procedeele de răspuns la acestea, fie că este vorba de 
protecţia demnitarilor, de răpiri, de deturnarea aeronavelor etc. Aceste scenarii 
sunt ultrasecrete. Un exemplu a fost exerciţiul demonstrativ cu cartuşe de 
război, la care a participat primul ministru neo-zeelandez pe post de ostatic 
între manechine într-o încăpere ticsită de oameni. Aici, după ce au spart uşa 
cu o încărcătură explozivă luptătorii N.Z.S.A.S. au „nimicit teroristul” în câteva 
secunde, „terorist - manechin” aflat la câteva zeci de centimetri de demnitarul 
autentic. 

Cea mai mică greşeală într-un astfel de exerciţiu este un dezastru. 
Metode de instruire: 
1. „Luptătorii din bărci” – sintagma se referă la „înotători de asalt” 

specializaţi în infiltrări pe canal, bărci gonflabile şi/sau subacvatic. Pot fi 
paraşutaţi pe mare, după care, să pătrundă spre obiectiv înotând pe sub apă. 
Se instruiesc şi cu formaţiuni foarte experimentate, de exemplu cu SEAL 
unitatea specială de desant maritim a U.S Navy;  

2. „Traking", abilitatea de a urmări altă fiinţă umană, dezvoltându-şi 
calităţi de orientare pe uscat. Un urmăritor (traker) experimentat poate aduce o 
imensă contribuţie la formarea unei imagini exacte a inamicului. 

 
b) Aşii jandarmilor francezi 
Membri G.I.G.N. (Grupului de Intervenţie al Jandarmeriei Naţionale 

Franceze) sunt cei ce aprind imaginaţia tinerilor, pentru că ei sunt simbolul, 
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icoana omului activ, dinamic, sportiv, care nu îndeplineşte sarcini de mâna a 
doua şi este permanent acolo unde se produc lucruri importante. Prin funcţiile 
ce le revin, ei se găsesc în centrul evenimentelor şi de comportarea lor 
depinde succesul misiunilor. În Jandarmerie, domneşte spiritul de echipă, 
deoarece activitatea se desfăşoară pe grupuri. Fiecare trebuie să aibă deplină 
încredere în cel de alături. Securitatea ansamblului este asigurată de către 
fiecare. Trebuie spus, de asemenea, că riscul forjează caracterele şi că 
pericolul îi apropie pe oameni, atunci când este trăit de toţi. Pe timpul a cinci 
ani, jandarmul care doreşte să facă parte din G.I.G.N., va dovedi răbdare şi va 
învăţa munca în teren. Dacă după 2-5 ani de serviciu primeşte „Diploma de 
aptitudini tehnice", devenind jandarm de carieră şi îi revine al doilea galon pe 
mâneca uniformei. După cinci ani, cu aprobarea şefului său, participă la 
selecţie, nu pentru G.I.G.N., ci pentru G.S.I. - G.N. (Grupul de Securitate şi de 
Intervenţie al Jandarmeriei Naţionale). Câteva probe ce trebuie trecute de 
aceştia sunt: 1.500 m fond; alergare 800 m cu raniţa în spate şi cu armamentul 
din dotare în cel mult 60 minute; 45 de mişcări abdominale; 5 tracţiuni la bară; 
15 flotări; nataţie 100 m liber; 25 m fără respiraţie şi 150 m cu mâinile legate, 
săritura în apă de la 10 m înălţime; traseul de la Montdesir, traseul de risc pe 
acoperişurile caselor; rămânerea mai mult timp în spaţiu închis (pivniţa) cu 
gaze lacrimogene, sufocante; tragerea cu arma de la distanţa de 200 m asupra 
ţintei de precizare C 200; la pistol se trage la 50 m în ţinta C 50, executându-se 
după 10 cartuşe de reglaj, tragerea de grupare şi precizie eliminatorie; testarea 
calităţilor psihice pe un parcurs de 24 h într-o pădure, fără a fi descoperit; lupta 
cu câinele ciobănesc german şi apoi cu un om, într-o rundă de 2 minute, de 
câte două ori. 

Pentru a fi inclus în G.I.G.N. candidatul trebuie „să aibă un cap bine 
aşezat pe umeri, să ştie să raţioneze, să ia decizii care să nu fie nici pripite, 
nici întârziate, să fie totodată eficiente „.94  

 

c) Trupele de paraşutişti israelieni 
Acestea îşi revendică descendenţa din mâna de bravi luptători evrei 

care, în 1945, au fost paraşutaţi în acea parte a Europei, încă ocupată de 
trupele hitleriste. Ca parte a înţelegerii între B.G.H.Q. ( Statul Major General 
Britanic), Cairo şi Haganah (organizaţie paramilitară israeliană - armata de 
interior), evrei români şi unguri au fost recrutaţi pentru a realiza un sistem de 
salvări în Balcani. Royal Air Force intenţiona să folosească acest sistem pentru 
a recupera piloţii aliaţi căzuţi pe teritoriul inamic. Mulţi din aceşti paraşutişti au 
fost prinşi şi trimişi în lagăre. 

 
d) Rangerii americani U.S. Army rangers 
Alt procedeu folosit de americani în războiul din Coreea de Nord este 

cel al constituirii unităţilor de soldaţi, inamici şi dezertori din armata străină. 
                                                           
94 Mihai Floca. Op. cit. 
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Exemplul cel mai elocvent este sfârşitul războiului al doilea mondial, când 
ultimele unităţi de rangers au fost dezactivate şi era nevoie de trupe speciale în 
Orientul Îndepărtat .Scenariul este următorul: Armata Populară din Coreea de 
Nord (K.P.A.) şi numeroşii săi „sfătuitori” chinezi au invadat Coreea de Sud; 
Aliaţii sub mandat O.N.U., au răspuns repede, în iunie 1950. La 1 august 
forţele S.U.A. şi ale Republici Coreea au fost împinse până în sudul Peninsulei 
Coreea, în Zona localităţii Pusan. Timp de 6 luni, cea mai mare parte din 
Coreea de Nord a fost invadată şi era pe punctul de a fi din nou, când 180 000 
militari chinezi s-au năpustit peste râul Yulu ( graniţa dintre China şi Coreea de 
Nord). O dată cu chinezii au sosit comandouri K.P.A., pentru a duce războiul 
ascuns în spatele liniilor americane (acţiuni de propagandă, sabotaj şi 
asasinate). În acest caz, aliaţii au recurs la forţele de comando. Cum acţiunile 
în dispozitivul inamic nu se puteau executa decât cu asiatici (alte vase erau 
uşor de recunoscut), a fost folosită metoda reorganizării a 2000 de soldaţi sud-
coreeni şi dezertori nord-coreeni în Forţele de Partizani ale Naţiunilor Unite din 
Coreea. 

În anii '60, U.S. Army a fost atrasă într-un modern război de gherilă de 
o ţară aproape necunoscută din Asia de Sud-Est: Vietnam! Cea mai mare 
problemă cu care s-au confruntat trupele de uscat americane în Vietnam a 
fost, oricât ar părea de ciudat, găsirea unui inamic foarte evaziv, şiret şi elastic, 
care să se lase atras în luptă. În alt context, multe unităţi şi-au format propriile 
plutoane L.R.R.P. din absolvenţi ai Şcolii de Rangers de la Fort Benning, 
Georgia. Soluţia au găsit-o pe câmpul de luptă. Cuvântul cheie era cercetarea 
şi mijlocul de bază pentru culegerea de informaţii la mare distanţă (long – 
range reconnaissance patrol – L.R.R.P.). Aceste patrule acţionau 5-10 zile în 
adâncimea teritoriilor ocupate având nevoie de un anumit tip de oameni cu 
deprinderi speciale. 

 
e) Unităţile SAYERET (ISRAEL) 
Alt procedeu a fost constituirea de unităţi de elită ţinute în secret, 

departe de Trupele de Paraşutişti.  
După conflictul din 1973 au fost cuprinse în reorganizare. Unităţile 

„Sayeret” au fost constituite pentru a dirija şi conduce patrulele de cercetare-
supraveghere la mare distanţă în diferite operaţii speciale de-a lungul fragilelor 
frontiere ale Israelului. De exemplu „Sayeret Shaked”, unitatea de cercetare 
„Almoud” (migdala), a fost constituită în 1961 sub comanda unui cercetaş 
beduin, locotenent colonel Majed Chader, care şi-a luat nume de evreu: Amas 
Yarkani. Uniformele erau de paraşutişti, cu berete negre distincte, cu semne 
de armă pe epoleţi reprezentând vulpi. Dotarea era cu avioane civile uşoare, 
echipate cu mitraliere. Operaţiile speciale le execută un pluton special de elită, 
denumit „shefifon” (Şarpele cu clopoţei). După război, multe unităţi au fost 
ataşate la diferite brigăzi, ca infanterie mecanizată, iar altele ca unităţi 
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antiteroriste de elită „Sayeret Mat’Kal” (folosită pentru operaţiuni în exterior). 
Cea mai îndrăzneaţă operaţie internaţională a Israelului a fost salvarea 
pasagerilor zborului Air Force A.F. 139, în 1976. Aeronava Airbus a fost 
deturnată de terorişti palestinieni şi terorişti aparţinând grupării Baader- 
Meinhof şi silită să aterizeze pe aeroportul Entebbe, în Uganda. Ostaticii erau 
păziţi la sol de terorişti şi soldaţi ugandezi. Prima a sosit o echipă Mossad 
pentru a sprijini forţele principale de salvare. În primele ore ale zilei de 4 iulie, 
patru aparate C-130 au aterizat la Entebbe, aducând o subunitate de salvare 
ostatici „Sayeret Mat’Kal” şi elemente ale brigăzilor „Golani” şi 25 Paraşutişti. În 
timp ce subunitatea antiteroristă a salvat ostatici – nimicind 13 terorişti şi 
pierzând un singur om (lt col Yehonathan Natanyahu – comandantul unităţii şi 
fratele unui prim-ministru israelian), infanteriştii au blocat sosirea întăririlor 
ugandeze şi au demontat diferite instalaţii militare, de fabricaţie sovietică, pe 
care, apoi le-a luat în Israel. Întreaga operaţiune a durat 53 de minute 95.  

 
 
 

7.3. ORGANIZAREA, COMPUNEREA ŞI DOTAREA 
UNITĂŢILOR DE ELITĂ DIN UNELE ŢĂRI  

 
a) Corpul de Infanterie Marină al S.U.A., de la formarea sa până în 

prezent (U.S.M.C.) a fost întotdeauna ales ca prima forţă care să protejeze, 
pretutindeni în lume, interesele americane. 

U.S.M.C. este cea mai mare unitate de elită din lume şi una din cele 
mai vechi forţe de desfăşurare rapidă. În anul 1931, ministrul de război, Patrick 
J. Hurley prezenta poziţia foarte specială a Infanteriei Marine în cadrul politicii 
externe americane: „Corpul de Infanterie Marină poate debarca pe un pământ 
străin, fără ca acest lucru să fie considerat un act de război, dar când Trupele 
de Uscat (the Army) se deplasează pe un teritoriu străin este un act de război 
şi aceasta reprezintă una din raţiunile existenţei Corpului”96. 

Corpul de Infanterie Marină al S.U.A. se restructurează pentru a se 
pregăti în vederea operaţiilor din secolul XXI. 

În prezent, personalul său numără circa 175.000 de persoane ( în 
care 10500 femei) din care 134 de mii sunt încadrate în structura operaţională 
a corpului Infanteria Marină a Flotei. Cele trei Aripi de Aviaţie ale Infanteriei 
Marine totalizează 486 avioane şi 486 elicoptere. Sprijinul se acordă de vase 
specializate care au misiunea de a debarca rapid batalioanele de infanterie de 
asalt. Navele au punţi netede şi largi pentru a sprijini aviaţia (avioane cu 
decolare pe verticală; elicoptere), infanteria (vehicule pe pernă de aer sau 
transportorul autoamfibiu uşor blindat A.A.V.-7 A.1- Amtrac). 
                                                           
95 Mihai Floca. Op. cit. 
96 Ibidem. p. 98-101. 
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Organizarea unui batalion de infanterie marină constă în: 
– o companie de stat major şi trei companii de puşcaşi (fiecare 

divizată în grupe de 13 oameni); o companie de armament. Armamentul 
standard este reprezentat de puşca M 16 A2, având ataşat un aruncător de 
grenade de 40 mm. Şi arma automată uşoară de 5,56 mm. Pentru grupă; 

– sprijin imediat se asigură prin cele 8 maşini de luptă al companiei de 
armament (fiecare are 2 mitraliere de 12,7 mm .şi M.K. 19 de 40 mm). Sprijinul 
tactic este realizat de tancuri (M – 6D), obuziere de 155 mm (tractate şi 
autopropulsate), obuziere autopropulsate de 203,2, aruncătoare de 81mm şi 
60 mm şi rachete antitanc dirijate. Apărarea antiaeriană se asigură cu rachete 
portative aer şi sistemele nova-aer Redeye. 

Batalionul Recon, compus din 500 luptători, este folosit pentru 
culegere de informaţii de pe o suprafaţă destul de întinsă, în folosul debarcării 
diviziei „mamă” de infanterie marină. 

Batalionul Recon desfăşoară echipe de patru oameni pentru a 
executa o gamă diversă de acţiuni: patrule de cercetare la mare distanţă, 
descoperirea şi indicarea ţintelor pentru artileria terestră şi navală, 
recunoaşterea plajelor, conducerea aviaţiei şi raiduri. 

Toţi luptătorii Recon sunt buni înotători, paraşutişti de clasă, maeştri 
în conducerea acţiunilor mici, specializaţi în două sau mai multe din 
specializările echipei (distrugeri, transmisiuni, medicină, echipament şi arme 
speciale). 

 
b) Paraşutişti britanici (the Brithish Paras) 
Dr. Terry White spunea „Bereta roşie purtată de Regimentul Britanic 

de Paraşutişti este simbolul renumit în lumea întreagă pentru o unitate militară 
de elită. Începând cu eroica bătălie de la Arnhem, până la acţiunile de la 
Goose Green şi Wireless Ridge, paraşutiştii au dovedit că nimeni nu le stă în 
faţă”. 

În mod obişnuit, Brigada 5 Aeropurtată este compusă din: două din 
cele trei batalioane ale Regimentului de Paraşutişti; plutonul de elită 
Pathfinder, o subunitate care se lansează în raionul desantării pentru a 
transmite semnale; un batalion Gurka, un batalion de infanterie, un regiment 
blindat de cercetare, precum şi unităţi de sprijin, de geniu şi transmisiuni. 

Dotarea porneşte de la bereta roşie, cu emblemă de argint, şi 
continuă cu raniţele de mare capacitate (20-25 kg) care se prind sub paraşuta 
de rezervă. Puşca semiautomată (S.L.R.) L1 A1 a fost înlocuită cu o armă 
uşoară, mai compactă, S.A. 80 calibru 5,56 mm. Aceasta se demontează şi se 
curăţă cu uşurinţă în câmp, iar dimensiunile sale reduse o fac uşor 
manevrabilă, ceea ce permite executarea focului fără efort din orice poziţii: 
culcat, de la şold, de la umăr. Arma de bază este arma automată de sprijin 
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uşor (LSW), iar armele de sprijin ale paraşutiştilor sunt: aruncătoarele de 51 şi 
81mm. Gama armamentului anti blindat include: Milan, Carl Gustav şi arma 
uşoară antitanc de 66mm (LAW). 

 
c) „Lupii” SPEŢNAZ 
Speţnaz sunt singurele trupe din armatele fostului Tratat de la 

Varşovia, recunoscut ca fiind „de elită”. În traducere din rusă, speţnaz 
înseamnă trupe cu destinaţie specială. În esenţă sunt trupe speciale de 
cercetare care aveau misiuni specifice: nimicirea armelor nucleare, a punctelor 
de comandă şi a sistemelor de apărare antiaeriană, precum şi asasinarea unor 
personalităţi - cheie politico-militare. Dintre aceştia se selecţionau cadre pentru 
Direcţia de Informaţii a Armatei Sovietice (G.R.U.). Pregătirea lor se face 
având la bază calităţile lupului de pe emblemă: agresivitatea, ferocitatea, 
tenacitatea şi rezistenţa ieşită din comun, precum şi rezilienţa sa (termen 
complex, care semnifică elasticitatea, mobilitatea energiei, vioiciune, curaj). Ei 
fac lucruri pe care nu le fac oamenii obişnuiţi, şi nici măcar militarii obişnuiţi. 
Învaţă să nu se teamă de sânge, de înălţime, de încăperi închise, să nu se 
sperie de inevitabilitatea morţii. Gradual, învaţă săriturile din autovehicule, 
tramvaie, tren, avion la viteze mari, înălţimi mici, mari sau foarte mari. Le este 
inoculată inteligent fiecare formă de pregătire. 

În principal, pregătirea lor constă în parcurgerea unor grupe (module, 
categorii) de pregătire, astfel: 1. pregătirea pe principiul „totul constă în călirea 
psihică”; 2. lupta cu „păpuşa”, care este un deţinut viguros capabil să omoare 
oricând, fiindcă oricum este condamnat la moarte; 3. „urmăriţi şi hăituiţi” - jocuri 
de supravieţuire foarte dure, care au bareme cumplite pe distanţe mari (70- 
300 km), în timp scurt (o noapte), pe vreme capricioasă sau grea; 4. verificarea 
memoriei, rezistenţei fizice, psihice, stăpânirii de sine, pe principiul „teroarea 
întrebărilor”. 

Ca forţe de elită, speţnaz aveau şi echipamentul cel mai bun: 
rucsacuri moderne, saci de dormit confecţionaţi din bumbac, bocanci comozi, 
piolete, aparatură de orientare. Confecţionaţi din piele groasă şi moale de 
bivol, bocancii au, se zice, tocul în faţă iar talpa în spate; desenul de pe tălpile 
bocancilor este copiat după tălpile încălţămintei inamicului. Indiferent de 
anotimp, prin taigaua îngheţată sau prin deşertul torid, la bocancul pentru 
diversiune se poartă un singur tip de ciorapi: foarte groşi, din lână curată. Un 
asemenea ciorap încălzeşte bine, protejează piciorul împotriva frigului şi nici 
nu-l roade. Elementul cel mai ciudat al echipamentului este o „plasă“, care se 
îmbracă peste lenjeria de corp. „Plasa” este executată din sfori de grosimea 
degetului, astfel încât, între îmbrăcămintea exterioară (bluzon, pantaloni) şi 
lenjerie, rămâne un strat de un centimetru. Dacă este arşiţă, îmbrăcămintea nu 
se lipeşte de corp. Dacă este ger, stratul de aer păstrează căldura, ca o pilotă, 
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şi nu cântăreşte nimic. În plus, trompa ţânţarului, ţepii usturători ai urzicilor sau 
ai unor plante, nu ajung la corp. 

Din armamentul folosit amintim: pistol mitralieră Kaloşnikov AKMS, cu 
3000 cartuşe: unele pistoale aveau în plus, un PBS - dispozitiv de tragere 
flamă şi un NSP- 3 – aparat de ochire pe timp de noapte; un pistol P.8, cu 
amortizor de zgomot; 32 cartuşe; uriaşul pumnal - tăietor de suspante, fixat la 
carâmbul drept, plus cele 4 lame de rezervă – dispuse la carâmbul stâng. 
Pumnalul este o armă albă, care conţine în mâner un arc puternic. La 
declanşare şuieră puternic, aruncă înapoi cu mânerul gol şi dacă se înfige în 
copac nu se mai recuperează. Bătaia este neiertătoare la 25 m, iar 
reîncărcarea se face cu altă lamă apăsată cu toată greutatea corpului în 
mânerul cu arc puternic. Cu siguranţa pusă, poate fi folosit ca baionetă de tăiat 
conserve, pâine, sârmă ghimpată, ca foarfecă de genist. 

 
 
 
7.4. STRUCTURILE ŞI MISIUNILE FORŢELOR DE ORDINE 

PUBLICĂ DIN UNELE ŢĂRI ALE LUMII 
 
În societatea modernă, funcţionarea statului de drept şi democratic nu 

mai poate fi concepută fără un cadru legislativ adecvat, fără o organizare 
corespunzătoare a forţelor de ordine publică care să prevină, iar, dacă s-au 
produs, să combată manifestările de dezordine în domeniile sociale respective. 

Ca urmare, fiecare ţară şi-a luat măsurile necesare pentru crearea, 
instruirea şi dotarea structurilor de ordine publică, a forţelor destinate să 
acţioneze în diferite situaţii şi în mod deosebit în situaţii de crize majore. 

În continuare, vom prezenta organizarea, misiunile şi unele aprecieri 
privind forţele de ordine publică din unele ţări ale lumii. 

 
În Austria97 există Ministerul Federal de Interne care are trei structuri 

de bază, respectiv: poliţia securităţii publice, poliţia administrativă şi 
jandarmeria. 

Componentele organelor de securitate publică şi poliţie administrativă 
se întrepătrund, dar fără a se confunda. Autorităţile publice federale de 
securitate se ocupă de: menţinerea păcii, ordinii şi securităţii publice; apărarea 
persoanei; aplicarea legii în materie de paşapoarte, evidenţă străini, arme, 
muniţii şi presă. 

Autorităţile locale au misiuni de administraţie locală, prevenirea 
stărilor de pericol, moravuri, minori, tineri, circulaţie rutieră, feroviară, navală, 
                                                           
97 Anghel Andreescu. Ordinea publică în unele state ale lumii, Editura Ministerului de Interne, 
Bucureşti 1998, pag. 16-19. 
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reprimarea infracţiunilor bancare, fiscale, vamale, comerciale, forestiere, 
pescuit, vânătoare, protecţia mediului, stupefiante etc. 

Misiunile sunt următoarele: 
a) Poliţia securităţii generale, are competenţă federală, provincială şi 

locală şi ia măsuri administrative pentru reprimarea pericolelor generale (care 
afectează relaţiile sociale, politice, economice), precum şi cele legate de 
proprietatea publică şi particulară, sănătatea publică, securitatea publică, 
securitatea federală, independenţa şi suveranitatea federală, pacea şi ordinea 
publică, precum şi măsuri strategice sau tactice pentru prevenirea 
infracţiunilor; 

b) Poliţia administrativă are competenţă la nivel local şi ia măsuri de 
respectare a legilor în domeniile: comerţ, industrie, construcţii, circulaţie 
rutieră, mediu etc.; 

c) Jandarmeria este organizată pe principii militare şi are ca pondere 
a misiunilor două treimi din sarcinile Ministerului Federal de Interne (teritoriu şi 
populaţie). Organizarea este pe opt comandamente provinciale, un Grup 
Special de Jandarmi la nivelul capitalei, subordonate Comandamentului 
Central al Jandarmeriei de pe lângă Direcţia Generală de Securitate Publică. 
Cele opt comandamente de jandarmi provinciale au în structură 40 de 
comandamente, departamente şi secţii, organizate pe baze teritoriale, cu 
specific local, ca: salvamont, stupefiante, ambarcaţiuni, trafic rutier, alarmă etc. 

În Austria, jandarmeria se subordonează organelor de securitate 
publică şi cooperează cu Poliţia administrativă. 

 
În China, Ministerul Securităţii Publice este subordonat conducerii 

Consiliului de Stat şi reprezintă cea mai importantă organizaţie publică de 
poliţie. Poliţia populară este forţa armată administrativă destinată pentru 
menţinerea ordinii publice. Poliţia populară din China face parte din forţele 
armate ale ţării.98 Atribuţiile sale principale sunt: apărarea împotriva 
sabotajelor; menţinerea ordinii publice, evidenţa populaţiei, circulaţie rutieră; 
securitatea şi responsabilitatea graniţei; lupta împotriva incendiilor; 
problematica de penitenciare; paza demnitarilor statului şi a instituţiilor 
complexe şi importante; instruirea civililor privind activitatea de securitate 
publică; apărarea civilă etc. 

Structura Organizaţiilor Populare de Securitate Publică este formată 
din: departamente sau birouri din provincii, regiuni autonome şi municipalităţi; 
birouri sau organizaţii orăşeneşti, de ramură, cartier sau provincie; posturile 
locale de poliţie. Acestea au dublă subordonare la conducerea locală şi 
organizaţia superioară de securitate publică. 
                                                           
98 Anghel Andreescu. Op. cit., p. 26-29 
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Poliţia Înarmată Chineză este organizată pe mari unităţi şi unităţi 
încadrate cu personal permanent, dar şi militari în termen care îşi efectuează 
stagiul militar, având ca principală misiune menţinerea şi, la nevoie, restabilirea 
ordinii publice, când aceasta a fost grav tulburată. 

 
În Danemarca, toate serviciile de poliţie sunt dependente de 

Ministerul de Justiţie. Forţele totale însumează 12.300 de persoane, dintre 
care 8.000 de ofiţeri în uniformă, 2.000 de ofiţeri juridici de investigări 
poliţieneşti şi 2.300 de agenţi administrativi, dintre care 300 sunt avocaţi. La 
590 de locuitori există un funcţionar de poliţie99. 

Teritoriul danez este împărţit în 54 districte de poliţie (inclusiv cele 7 
de la suburbiile capitalei), fiecare dintre ele fiind conduse de către un director 
de poliţie, iar pentru Copenhaga, conducerea este asigurată de directorul 
general de poliţie. 

Caracteristica principală a atribuţiilor poliţiei daneze este aceea că 
directorii îndeplinesc trei funcţii principale: de conducere; de investigaţii juridice 
şi de executare a sarcinilor care le revin ca reprezentanţi locali ai ministerelor. 
În calitatea lor de procurori locali, directorii de poliţie sunt subordonaţi 
procurorilor regionali şi directorului Ministerului Public, iar Ministerul de Justiţie 
este autoritatea juridică supremă. Numai în cazurile cele mai grave (crimă, viol, 
jaf armat), cazul va fi prezentat de către procurorul regional. 

 
În Elveţia poliţia este organizată pe trei servicii: Serviciul Legal, 

Serviciul de Poliţie (Poliţia Federală) şi Biroul Central al Poliţiei.100 
Poliţia Federală. Serviciul de poliţie al Cabinetului Procurorului 

General (Poliţia Federală), înfiinţat în 1935, constă dintr-un serviciu intern, un 
serviciu extern şi un comisariat special care răspunde de legăturile cu celelalte 
ţări, în cadrul reglementărilor legale. Atribuţiile principale sunt: supravegherea 
actelor care ar pune în pericol securitatea internă şi externă a Confederaţiei 
(Poliţia Politică); investigări juridice de poliţie (Poliţia Juridică). Deci, sarcinile 
Poliţiei Federale, în principal, sunt de: contraspionaj, poliţie politică şi lupta 
antiteroristă, inclusiv securitatea în traficul aerian. Serviciul extern al Poliţiei 
Federale cooperează îndeaproape cu autorităţile cantonale de poliţie. 
Comisariatele Poliţiei Federale sunt răspunzătoare de modul de îndeplinire a 
sarcinilor de poliţie, în conformitate cu aspectele teritoriale, având dreptul de a 
angaja comisari şi inspectori în cantoanele provinciei respective. În practică, 
autorităţile cantonale sunt solicitate în mod curent. Urmărirea la nivelul federal 
se efectuează doar în cazul unei legislaţii particulare sau cu o semnificaţie 
politică.101 
                                                           
99 Anghel Andreescu. Ibidem, p. 32. 
100 Ibidem, pag. 37. 
101 Actul Federal al Procedurii Penale art. 18 şi 108 Codul penal elveţian, art. 344. 



 162

În Franţa, organizarea Ministerului de Interne este pe direcţii, în 
principal acestea fiind: Direcţia pentru libertăţi publice şi probleme juridice; 
Direcţia securităţii civile; Direcţia generală a poliţiei naţionale; Direcţia generală 
a Jandarmeriei Naţionale; Direcţia generală a administraţiei şi alte direcţii sau 
servicii.102 

Poliţia naţională se află sub autoritatea unui director general, 
însumează 121.800 de funcţionari şi este subordonată Ministerului de Interne. 
Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale este organizată în 11 direcţii specializate, 
din care două administrative iar celelalte nouă de poliţie activă. 

Jandarmeria Naţională este alcătuită dintr-un corp militar subordonat 
Ministerului Apărării. Este formată din 89.000 cadre cu atribuţii în mediul rural 
şi se subordonează, pe linia îndeplinirii misiunilor, Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

Formaţiunile teritoriale sunt compuse din 5.300 de persoane, 
organizate în oraşele în care poliţia nu are competenţă (cele cu mai puţin de 
10.000 de locuitori), precum şi în comune, unde asigură măsurile de ordine 
publică. 

Jandarmeria Mobilă este formată din 18.700 persoane, încadrate în 
unităţi fără zone de competenţă, în stare de a fi folosite pe întreg teritoriul 
Franţei, alături de Companiile Republicane de Securitate ale Poliţiei Naţionale. 
Ca unităţi speciale, Jandarmeria are: Garda Republicană din Paris, 
Jandarmeria Transporturilor şi Jandarmeria Aeriană. 

Misiunile generale ale Jandarmeriei sunt: asigurarea siguranţei 
publice, menţinerea ordinii şi aplicarea legilor. Acţiunile sale se exercită pe 
întreg teritoriul naţional. Misiunile de poliţie au ca scop menţinerea ordinii, 
protejarea persoanelor şi impunerea respectării legilor. Misiunile militare în 
timp de pace se referă la executarea misiunii de poliţie militară şi participare la 
controlul guvernamental al forţei nucleare strategice, la administrarea 
rezervelor şi la mobilizare. În caz de criză, pe parcursul unui conflict, ea 
participă la apărarea teritoriului, prin acţiunile de culegere a informaţiilor, de 
protejare a principalelor puncte sensibile civile şi prin intervenţia imediată 
pentru a asigura apărarea acestora şi pentru înlăturarea pericolului care le 
ameninţă. 

Jandarmeria Mobilă este o forţă esenţială, destinată să asigure 
menţinerea ordinii. În plus, aceasta completează acţiunile jandarmeriei 
departamentale şi intervine în sprijinul acesteia atunci când este necesar. 

Jandarmeria Mobilă franceză este organizată pe diferite tipuri de 
escadroane (10 filer şi 4 plutoane din care 3 de deplasare şi 1 pluton de 
rezervă), astfel: escadron mobil (aeropurtat); escadron mixt (aeropurtat şi 
combinat cu plutoane pedestre) cu auto mitraliere cu V.B.R.G. (vechiul blindat 
                                                           
102 Anghel Andreescu. Op. cit., pag. 37. 
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cu roţi pentru Jandarmerie); tipuri de escadroane aparţinând grupării I de 
blindate, de jandarmerie mobilă (V.B.R.G. – 9-90 vehicul blindat cu tun 90) 
A.M.L. auto mitraliere uşoare şi V.B.R.G. 

Gruparea este comandată de către un ofiţer superior şi cuprinde 4 
până la 6 escadroane, care aparţin aceleiaşi legiuni de jandarmerie mobilă. 

Pe lângă marile comandamente (Circumscripţia de jandarmerie, 
Legiunea de jandarmerie departamentală şi Legiunea de jandarmerie mobilă), 
există formaţiunile specializate: Garda republicană; Jandarmeria maritimă, 
Jandarmeria aerului, Jandarmeria transporturilor aeriene, Jandarmeria 
armamentului, Gruparea de securitate şi de intervenţie a Jandarmeriei 
Naţionale. 

Formaţiunile din afara metropolei acţionează în departamentele şi 
teritoriile de dincolo de mare: legiunea Antile-Guyana, compania de la Saint-
Pierret Meguelon şi grupările de la Réunion, Noua Caledonie şi Polinezia. 

S-a creat Institutul de Cercetări Criminalistice al Jandarmeriei şi există 
un corp compus din ofiţeri, subofiţeri (femei şi bărbaţi), din angajaţi, din 
încorporaţi (chemaţi), aspiranţi, jandarmi auxiliari – (femei şi bărbaţi) şi din 
personal civil. 

 
Germania acordă responsabilităţi deosebite în landuri, în scopul 

asigurării ordinii şi securităţii, a prevenirii şi represiunii. 
„Securitatea internă” este un concept modern, prin care se înţelege 

lupta împotriva criminalităţii, care are valoare abia la sfârşitul anilor ‘60. 
Accentul se pune pe „securitatea internă”, terorism, delincvenţă şi insecuritate, 
criminalitate, crimă organizată, iar misiunea primordială a poliţiei este lupta 
împotriva a tot ce înseamnă ameninţare. 

 
În Israel, organizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor are la 

bază trei domenii principale: siguranţa publică, respectarea şi aplicarea 
legislaţiei, serviciile penitenciare. Ramurile operaţionale sunt: Poliţia Naţională 
şi Serviciul Penitenciare. 

Ministerul Poliţiei este aparatul central şi cuprinde: grupul de consilieri 
ai ministrului; unitatea pentru operaţii şi stat major; consiliul juridic; serviciul 
inspecţii şi reclamaţii publice şi Consiliul Naţional pentru Prevenirea 
infracţionalităţii. 

Poliţia Naţională israeliană are şapte departamente, ca centre de 
comandă în Ierusalim: investigaţii, operaţii, logistică, personal, organizare şi 
planificare, garda de frontieră, garda civilă. 

La nivel regional, poliţia este organizată în 5 zone geografice, fiecare 
având un centru de comandă districtual. 

Vom dezvolta „Departamentul Operaţii”, care răspunde de activitatea 
operativă cotidiană: patrulare (pază şi ordine), trafic rutier, prevenirea 
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antiteroristă, licenţe afaceri, animale, sănătate publică, stări de dezordine 
publică: – unităţile operaţionale naţionale; unitatea de elicoptere; unitatea de 
trafic rutier, unitatea de negocieri (pentru situaţii care implică luări de ostatici); 
diviziunea de control, dar şi pentru intervenţie, precum şi pentru implementarea 
programelor de prevenire (măsuri de supraveghere a zonelor cu aglomerări 
umane, educaţia în şcoli, instituţii şi mijloacele mass-media). 

În plan teritorial, poliţia este organizată pe districte, subdistricte şi 
secţii de poliţie. Baza legală a activităţilor desfăşurate de poliţie este dată de 
reglementările Forţelor de Apărare ale Israelului (Ministerul Apărării Naţionale) 
conform Convenţiei de la Geneva. 

În regiune sistemul legislativ civil este organizat astfel: 
– legislaţie locală, legea iordaniană în Judeea, legea egipteană în 

Gaza; 
– legislaţie civilă israeliană, pentru toţi evreii din cele trei regiuni, 

inclusiv cei care sunt în vizită; 
– legislaţie militară israeliană, pentru toate persoanele din cele trei 

regiuni. 
 
În Italia Ministerul de Interne, în principiu, are următoarea structură 

organizatorică: 
– Departamentul de Securitate Publică, cu atribuţii pentru realizarea 

ordinii publice şi a politicii de securitate; 
– Direcţia Generală pentru Administraţie şi Personal; 
– Direcţia Generală a Administraţiei Civile; 
– Direcţia Generală a Serviciilor Civile;  
– Direcţia Generală a Protecţiei Civile şi a Serviciilor de Luptă contra 

Incendiilor; 
– Direcţia Generală pentru Culte; 
– Biroul Central pentru Afaceri Legislative şi Relaţii Internaţionale; 
– Biroul Central pentru Probleme de Frontieră şi al Minorităţilor. 
În Italia, Ministerul Afacerilor Interne răspunde de respectarea legii şi 

ordinii. Organul de execuţie este Departamentul de Securitate Publică. 
Carabinierii sunt cea mai importantă forţă de ordine, apără ordinea 

socială şi garantează siguranţa civică. Au dublă misiune: una militară şi una de 
poliţie. Sunt organizaţi pe principiile unui corp de armată şi participă la 
operaţiile militare, la operaţiile prealabile mobilizării şi adunării trupelor, asigură 
serviciile de poliţie militară, formează escorte de onoare. 

Misiunile de poliţie ale carabinierilor se referă la: servicii de poliţie 
militară, securitatea cetăţenilor, protecţia bunurilor, respectarea legilor, sprijinul 
populaţiei în caz de calamităţi naturale. Contribuie la menţinerea ordinii 
publice, constată delicte, identifică şi urmăreşte pe vinovaţi. 
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Organizarea generală a carabinierilor este unică şi interesantă, astfel: 
Centrul General al Carabinierilor, Organismul de instruire şi formare a 
personalului, organisme teritoriale, organismul poliţiei militare, unităţile mobile, 
unităţile speciale, serviciile sociale şi de timp liber. 

Comandamentul General este organul central al Corpului 
Carabinierilor şi are în structură: un centru de elaborare a datelor; un centru de 
investigaţii; un centru de psihologie aplicată şi organismul de instruire şi 
formare profesională. 

Organismele teritoriale sunt compuse din unităţi specializate: servicii 
de informaţii; secţiunile de informaţii; unităţile radio mobile; unităţile şi secţiile 
de Poliţie Judiciare; unităţile speciale pentru combaterea crimei organizate 
(banditism, Mafia, asociaţii de răufăcători), serviciile de logistică, posturile de 
frontieră, posturile fixe. 

Organismul Poliţiei Militare este structură cu sarcini de poliţie în cadrul 
Forţelor Armate, pentru ocrotirea secretului şi securităţii informaţiilor. 

Unităţile mobile au misiuni specifice de ordine publică, de participare 
la operaţiile de anvergură împotriva criminalităţii şi în caz de calamitate. În 
fiecare regiune sunt unităţi mobile compuse dintr-un regiment călare (o grupă 
de escadroane şi un centru de echitaţie); un număr variabil de batalioane de 
carabinieri etc. 

Unităţile speciale sunt: Serviciul Aerian – centru de elicoptere la 
Practica de Mare (regiune din Roma) şi 11 unităţi de elicoptere de tip mijlociu 
şi uşor; Centrul carabinierilor din Geneva; Centrul unităţilor chinologice; 
Comandamentul Unităţilor Antidrog; Comandamentul Carabinierilor care luptă 
împotriva încălcării legilor în sectoare diferite (alimentelor, farmaceutic, 
ecologic); Comandamentul Carabinierilor pentru salvarea Patrimoniului Artistic 
Naţional; Secţiunile Inspecţiei Muncii; Comandamentul Carabinierilor Băncii 
Naţionale din Italia; Secţiunea Carabinierilor Ministerului Afacerilor Străine; 
Carabinierii Gărzii Preşedintelui Republicii; Fanfara armei; Serviciile Sociale şi 
de timp liber. 

 
Marea Britanie are 52 forţe de poliţie, organizate pe baze locale. În 

Londra, activitatea poliţienească este susţinută de către forţele de poliţie 
metropolitană şi forţele oraşului. 

Poliţia Metropolitană Londoneză se subordonează Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, iar Departamentul de Poliţie din Ulster se 
subordonează unei autorităţi poliţieneşti independente, numită de secretarul de 
stat pentru Irlanda de Nord. 

Anumite nevoi de poliţie sunt asigurate la nivel central, fie de la 
Guvern, fie prin cooperare cu forţele de poliţie existente în Anglia şi Ţara 
Galilor, iar aceste servicii cuprind: Serviciul de Informaţii; Telecomunicaţiile, 
Cercetare şi Dezvoltare. 
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Olanda are un aparat de poliţie compus din Poliţia Municipală şi 
Poliţia Naţională. Corpul de Jandarmerie Regală este însărcinat cu 
supravegherea frontierelor, a reşedinţelor şi clădirilor care fac parte din Casa 
Regală. La nevoie, Jandarmeria regală acordă asistenţă Poliţiei Naţionale sau 
Poliţiei Municipale, pentru a menţine ordinea publică. 

 
 

 
7.5. FORŢE ŞI MIJLOACE DESTINATE SĂ DUCĂ ACŢIUNI 

DE PREVENIRE ŞI ÎNLĂTURARE A UNOR CRIZE 
 
În acest capitol ne-am propus să prezentăm forţele şi mijloacele care 

ar putea fi destinate într-o situaţie de criză politico-militară şi/sau economico-
socială, să desfăşoare acţiuni militare de combatere a faptelor antisociale 
pentru soluţionarea unei crize interne. 

Sistemul naţional de asigurare a ordinii publice cuprinde 
ansamblul format din legislaţie, autorităţile şi organele administraţiei 
publice, instituţiile, forţele şi resursele create şi pregătite special, care 
acţionează pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
protecţia proprietăţii publice şi private, funcţionarea normală a statului de 
drept. 

Forţele de ordine publică reprezintă autoritatea statului învestită prin 
lege, cu atribuţii şi competenţe în materie de ordine publică, cărora li se 
conferă sarcini în exercitarea dreptului de poliţie a statului. 

Forţele de ordine publică se compun din forţe principale de ordine 
publică, forţe complementare de ordine publică şi forţe de excepţie pentru 
apărarea ordinii publice. 

Pentru o delimitare a atribuţiilor acestor forţe, organizarea activităţilor 
de asigurare a ordinii publice trebuie concepută pe două dimensiuni majore: 
menţinerea ordinii publice şi restabilirea acesteia. 

 
 
A. MENŢINEREA ORDINII PUBLICE 
 

Menţinerea ordinii publice în situaţii de normalitate este asigurată de: 
a) Forţele principale de ordine publică constituite în unităţi din 

structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi specializate pe activităţi şi 
misiuni de sine stătătoare. 

Aceste forţe acţionează pentru asigurarea: ordinii publice, apărării 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a avutului public şi privat şi combaterii 
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criminalităţii, pazei militare a obiectivelor de importanţă deosebită pentru statul 
român, prevenirii şi stingerii incendiilor; pazei, supravegherii şi controlului 
trecerii frontierei de stat a României, cunoaşterii mişcării străinilor pe teritoriul 
României, înlăturării efectelor provocate de dezastre. 

Forţele principale de ordine publică reprezintă componenta de bază a 
forţelor destinate asigurării ordinii publice. Acestea asigură caracterul unitar al 
activităţii statului de drept pentru garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, cât şi funcţionarea în normalitate a celorlalte componente ale 
sistemului securităţii naţionale. 

Categoriile de forţe principale de ordine publică sunt: jandarmeria, 
poliţia, poliţia de frontieră şi unităţile de pompieri. 

Acestea sunt organizate având la bază principiul teritorial şi situaţia 
operativă specifică şi sunt încadrate cu cetăţeni români, special pregătiţi şi 
dotaţi, împuterniciţi cu statutul conferit de lege şi care acţionează în baza unor 
norme de disciplină, stabilite prin acte normative. Forţele principale de ordine 
publică sunt pregătite şi dotate pentru a asigura şi pe timp de război condiţii de 
ordine necesare manevrei şi angajării optime a unităţilor armatei, fără a le fi 
afectată capacitatea de luptă. În scopul îndeplinirii acestui atribut, forţele 
principale de ordine publică pot desfăşura acţiuni pentru apărarea sediilor şi 
cazărmilor proprii, obiectivelor şi raioanelor din competenţă, precum şi pentru 
adoptarea măsurilor de excepţie, caracterizate prin forţă, care se aplică în stări 
de urgenţă, asediu sau război. 

b) Forţele complementare de ordine publică se organizează la 
nivelul diverselor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate şi 
asigură: prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; supravegherea respectării 
normelor igienico-sanitare; ordinea şi disciplina militară în garnizoană; paza şi 
supravegherea deţinuţilor; paza unor obiective, altele decât cele date în 
competenţa forţelor principale; protecţia mediului înconjurător. 

Dintre aceste categorii de forţe pot fi enumerate garda financiară, 
gardienii publici, pompierii civili, detectivii particulari, formaţiunile de sprijin în 
domeniul ordinii publice, cele de pază a bunurilor şi altele. 

Restabilirea ordinii publice este asigurată de: 
a) Forţele principale de ordine publică, prin unităţile de intervenţie 

special constituite, pregătite şi dotate. 
b) Forţele de excepţie pentru apărarea ordinii publice constituite 

din unele unităţi ale armatei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de 
Protecţie şi Pază, destinate şi pregătite din timp, care vor acţiona numai cu 
aprobarea Preşedintelui României în conformitate cu prevederile legale, în 
situaţia în care posibilităţile forţelor principale de ordine publică au fost 
depăşite. 
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Procesul de restructurare şi modernizare, de reformă a forţelor de 
ordine publică are în vedere crearea condiţiilor pentru ca acestea să poată 
răspunde adecvat evoluţiei situaţiei operative. Principalele elemente ale 
acestui proces sunt: structura şi dimensionarea optimă a componentelor, 
perfecţionarea cadrului legislativ, consolidarea statutului social şi 
profesionalizarea personalului, creşterea prestigiului şi autorităţii acestora în 
relaţiile cu cetăţenii, perfecţionarea sistemului de finanţare, dotarea 
corespunzătoare cu tehnică şi materiale specifice şi creşterea controlului 
autorităţilor publice asupra acestor forţe. 

 Forţele principale 
Forţele, mijloacele şi organele de conducere ale Ministerului 

Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în prevenirea, combaterea şi gestionarea 
crizelor interne, în prezent, sunt subunităţile, unităţile şi marile unităţi operative, 
mobile şi cele specializate în intervenţia pentru restabilirea ordinii şi liniştii 
publice. Apreciem că aceste forţe sunt bine instruite, dotate corespunzător şi 
specializate în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 
Folosirea lor în domeniul crizelor, implică probleme de ordinul dotării, instruirii 
şi pregătirii specifice acestui gen de misiuni. Astfel, folosirea unei mari unităţi 
sau unităţi pentru gestionarea unei crize interne, presupune cunoaşterea foarte 
bună a zonei de responsabilitate, a cauzelor conflictului, crizei şi existenţa 
temeiului legal. 

O clasificare a forţelor destinate să ducă acţiuni de combatere a 
manifestărilor violente o putem încerca afirmând că aceste forţe sunt 
complexe, avându-se în vedere natura misiunilor ce trebuie îndeplinite pe 
timpul crizelor interne. 

 Forţele speciale civile – sunt acele forţe constituite din tehnocraţi, 
oameni de ştiinţă, cultură, economie, bancheri, specialişti din multe domenii. 
Astfel, pentru o criză bancară cu repercusiuni în planul ordinii publice este 
obligatorie prezenţa specialiştilor în finanţe pentru etapa antecriză, criză şi 
postcriză. În etapa „violenţei de stradă” a unei crize bancare, soluţia gestionării 
revine specialiştilor militari. Pentru o criză socială sunt folosiţi specialişti din 
domeniile sociale afectate, care, aşa cum am arătat, sunt membri ai comisiilor 
respective la nivelul fiecărui minister implicat în criza internă. 

Comisiile şi membrii permanenţi ai acestora pot fi completate cu alţi 
specialişti în funcţie de natura crizei interne. 

 Forţele speciale militare – sunt acele grupuri, grupări, echipe, 
subunităţi, unităţi sau mari unităţi pregătite, dotate şi antrenate din timp, pe 
scenarii posibile de criză internă (inclusiv economico-sociale) care acţionează 
numai la ordinul scris al autorităţilor legal constituite în plan central sau local, 
cu scopul de a restabili ordinea şi liniştea publică. 
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În cadrul forţelor speciale militare, pot acţiona civili (negociatori, 
mediatori, sociologi, psihologi, preoţi militari etc.), militari specializaţi şi în crize 
economico-bancare, sociale etc. 

Dinamica acţiunilor militare de combatere a crizelor interne se 
desfăşoară după următorul algoritm: prevedere (unde acţionează toţi factorii 
responsabili), prevenire şi combatere. În primele două faze poate fi exclusă 
prezenţa militară, dar, de regulă, faza a treia nu se poate desfăşura decât în 
cazuri de excepţie fără cea militară. 

Apreciem că, pentru a putea gestiona o criză politico-militară şi/sau 
economico-socială internă, forţele şi mijloacele pot aparţine mai multor structuri 
şi instituţii, astfel: Guvernul României, Ministerele implicate în criza: internă, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de 
Protecţie şi Pază, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, alte organe şi instituţii de stat abilitate în gestionarea situaţiilor de 
criză internă. 

Din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la prevenirea 
crizelor şi gestionarea acestora pot participa, în funcţie de tipul crizei, 
următoarele forţe cu mijloacele din dotarea acestora: Aparatul Central al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor; Inspectoratul General al Jandarmeriei 
cu inspectoratele judeţene şi unităţile specializate în domeniul ordinii publice, 
transport feroviar, pază, obiective, paraşutişti, alpinişti, scafandri etc.; 
Inspectoratul General al Poliţiei Române; Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcţia Generală 
a Arhivelor Naţionale. 

Gestionarea crizei interne se executată gradual de către forţele 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Atunci când acestea au scăpat de sub 
control situaţia şi forţele de ordine au fost depăşite, se folosesc forţe din cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Din cadrul organelor de conducere şi forţelor subordonate 
Ministerului Apărării Naţionale, la gestionarea crizelor interne pot participa: 
compartimente sau ofiţeri din Statul Major General; state majore ale  
categoriilor de forţe armate; ofiţeri din, sau/şi compartimente din 
comandamentele de armă; corpuri de armată şi brigăzi, cu mijloacele din 
subordinea fiecăruia; mari unităţi, unităţi şi subunităţi din Forţa de Reacţie 
Rapidă. 

În ceea ce priveşte forţele militare de combatere a manifestărilor 
violente interne, acestea se pot constitui în: dispozitive militare convenţionale, 
potrivit prevederilor Regulamentului trupelor de uscat – T.U.-1; dispozitive 
specifice, de protecţie, de pază, de apărare, de intervenţie specifice trupelor, 
forţelor de ordine publică etc., care, în principal, ar putea fi fixe, mobile şi 
mixte. După scopul lor, acţiunile militare pot fi: de intimidare sau distrugere; de 
pază; de supraveghere; de apărare şi de intervenţie. 
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Dacă aceste dispozitive ale Ministerului Administraţiei şi Internelor 
sunt specifice acţiunilor militare desfăşurate pe timpul crizelor politico-militare 
interne, cel mai adesea însă, ar trebui ca unităţile şi subunităţile, în funcţie de 
tipul crizei interne, valoarea adversarului, durata şi caracteristicile gestionării 
crizei să-şi constituie următoarele elemente: 1-2 grupări de asalt; o grupare de 
asalt şi rezervă; 1-2 grupări de blocare şi izolare; 1-2 grupări de evacuare şi 
filtru; subunităţi de elicoptere de sprijin; grupări de artilerie, de geniu, de 
rezervă; unităţi de artilerie antiaeriană; detaşamente de asigurare a mişcării; 
formaţiuni medicale şi de intervenţie; subunităţi specializate în pază; 
detaşamente specializate în salvarea şi evacuarea populaţiei civile. 

Compunerea, dotarea şi dispunerea se realizează în funcţie de tipul 
crizei interne, genul acţiunilor militare (violente, neviolente) etc. 

Cu privire la prevenirea crizelor politico-militare şi/sau economico-
sociale interne suntem de acord cu analiştii în domeniu, că acestea trebuie 
stopate din timp, încă din fazele incipiente. Executarea lor trebuie să se facă 
chiar şi în aceste condiţii, potrivit legilor ţării, cu respectarea demnităţii umane 
şi a prezumţiei de nevinovăţie, sub controlul societăţii civile. 

Noi am definit prevenirea acţiunilor care generează crize interne ca 
fiind un ansamblu de măsuri şi activităţi care se referă la contracararea fermă, 
ultrarapidă prin forme şi procedee de acţiuni civile, nemilitare şi militare, care 
evoluează de la formele de acţiuni civile şi militare neviolente, gradual, pe faze 
şi etape, până la atingerea scopului. 

În procesul gestionării crizelor, uneori, s-a constatat faptul că 
prevenirea nu a dat rezultatele dorite, criza a evoluat, escaladând treptele 
violenţei până la conflict acutizat. 

În faza conflictului acutizat, în majoritatea situaţiilor, se impune folosirea 
forţelor şi mijloacelor specializate în combaterea crizelor interne, care prin 
acţiunile militare de combatere a manifestărilor violente interne vor acţiona, astfel: 
identificarea grupurilor ilegal constituite, dispunerea acestora, distrugerea 
sistemelor prin care se conduc şi a bazelor lor de sprijin acţional şi logistic; atacul 
în forţă de scurtă durată cu folosirea forţei; atacul rapid executat prin surprindere; 
interdicţia desfăşurării activităţilor de tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice; 
intervenţia propriu-zisă pentru restabilirea stării de normalitate socială. 

Intervenţia forţelor destinate să ducă acţiuni militare de 
combatere a manifestărilor violente interne. În funcţie de timpul crizei 
interne, de regulă, aceasta se desfăşoară în patru etape, astfel: 

a) în prima fază se verifică autenticitatea informaţiilor. Acest lucru se 
face prin organele specializate ale statului, care propun factorilor de decizie 
implicaţi în gestionarea crizei un document ce cuprinde date necesare stabilirii 
legalităţii sau ilegalităţii acţiunilor desfăşurate pe timpul crizei interne 
respective; 
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b) în a doua fază se iau măsurile organizatorice la nivelul Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, Centrului Naţional de Criză Internă de pe lângă 
Guvernul României, ministerelor implicate în criza internă. În principal se 
numeşte reprezentantul special în plan central, când amploarea crizei 
depăşeşte zona de responsabilitate teritorială a unui judeţ şi numirea 
reprezentanţilor la nivelurile ministerelor implicate. În plan local, aceste atribute 
apreciem că ar reveni prefecţilor. La război răspunderea la nivel central , 
supravegherea crizelor şi conducerea forţelor revine Marelui Cartier General, 
iar în fâşiile de desfăşurare a acţiunilor militare, revine comandanţilor acestora. 

Deci, în această fază se ia decizia asupra modului în care va fi 
gestionată criza, prin mijloacele paşnice sau violente; 

c) în cea de-a treia fază se desfăşoară activităţile propriu-zise de 
soluţionare, gestionare a crizei interne. Se trece la constituirea comisiilor de 
negociere, care analizează şi propun scenarii de rezolvare a crizei interne; 

d) în faza a patra se pun în aplicare planurile stabilite în cea de-a 
treia fază, astfel: 

– dacă s-a ajuns la un punct comun acceptat fără condiţii nerealizabile 
de ambele părţi, se va merge gradual, prin mijloace paşnice, la soluţionarea şi 
urmărirea punct cu punct a îndeplinirii în termene a obligaţiilor de către părţile 
implicate în criza internă; 

– dacă s-au îndeplinit condiţiile legale şi există aprobarea scrisă 
pentru a interveni în forţă se vor stabili forţele, mijloacele şi va fi numit 
comandantul militar unic care va prelua activitatea de gestionare a crizei. 

Apreciem că acesta este momentul în care va fi implicată forţa militară 
în gestionarea unei crize interne. 

 
 
B. ARMATA ÎN GESTIONAREA UNOR CRIZE INTERNE GRAVE 
 

Procesele intense, redefinirile conceptuale şi transformările radicale 
ce au avut loc în Europa şi, în general, în lume, determinate de înnoirile, 
petrecute în ultima parte a secolului XX, în structura sistemului internaţional, 
presupun un efort de reconstrucţie teoretică şi practică în toate domeniile vieţii 
politice şi sociale, inclusiv în cel militar. 

„Actualmente, fără a-l considera exclusiv, amplul şi complexul proces 
de restructurare a armatei la nivel decizional, structural şi funcţional impune ca 
acesta să funcţioneze după o concepţie integrată privind securitatea naţională 
a României şi după o doctrină militară de apărare în concordanţă cu situaţia 
geopolitică şi geostrategică regională, europeană şi mondială, tot mai sensibilă 
de altfel. În relaţie directă cu acestea, statul îşi va menţine, în continuare, 
propriul potenţial militar de apărare a ţării”.103  
                                                           
103 Stăncilă Lucian. Curs de artă operativă. Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti, 1998, pag. 5. 
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Potrivit orientării doctrinare în ce priveşte organizarea, pregătirea şi 
înzestrarea forţelor armate şi al principiului „suficienţei pentru apărare”, forţele 
permanente de tip militar trebuie să aibă realizată o capacitate operaţională 
descurajantă, credibilă şi suficientă pentru a face faţă oricărei forme de 
agresiune militară sau ameninţări pe uscat, pe mare şi din aer. Dar se constată 
că sunt situaţii în care armata trebuie să apere valorile fundamentale ale 
statului nostru ca urmare a unor crize deosebit de grave care au loc în 
anumite sectoare ale economiei, iar modul lor de manifestare este violent şi 
pune în pericol ordinea constituţională, ca urmare a faptului că forţele de 
ordine sunt depăşite . 

Esenţial este faptul că armata îşi îndeplineşte misiunile sale de bază, 
iar în situaţii deosebite, când forţele de ordine publică au fost depăşite, 
participarea armatei la managementul crizei provocate pe plan intern, nu 
numai că este necesară pentru stabilitatea statului, dar se impune ca fiind o 
activitate legală, necesară şi obligatorie conform legislaţiei româneşti şi 
internaţionale. 

Spectrul deosebit de larg al potenţialelor surse de instabilitate internă, 
care într-o evoluţie avansată pot constitui surse de ameninţare la adresa 
securităţii naţionale, oferă spre studiu şi rezolvare o multitudine de probleme 
atât în plan teoretic cât şi acţional. 

Subliniem de la început faptul că, în România, sunt posibile acţiuni 
agresive interne de tipul: acţiunilor separatiste violente; de autonomizare pe 
criterii etnice a unor regiuni, acţiunilor terorist-diversioniste, sabotajelor, atacării 
şi blocării unor obiective civile şi militare, scoaterea din uz a căilor de transport 
sau a sistemului energetic naţional, provocării de incidente majore între 
populaţia majoritară şi minoritară şi alte acţiuni de amploare, de destabilizare a 
ordinii publice interne, a ordinii de drept. 

 
 
C. PREVENIREA, LIMITAREA ŞI ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR 

DEZASTRELOR, CALAMITĂŢILOR, CATASTROFELOR, SITUAŢIILOR DE 
URGENŢĂ 

 
Având în vedere proliferarea atentatelor teroriste pe plan internaţional 

şi îndeosebi a celor îndreptate împotriva intereselor statelor membre ale 
NATO, în special, cele provocate simultan, cu efecte dramatice asupra vieţii şi 
sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane (aşa cum au fost cele 
din Turcia, Rusia şi seria de atentate teroriste din data de 11 martie 2004 din 
Spania, soldate cu aproximativ 200 de morţi şi 1.500 de răniţi), în contextul 
geostrategic actual şi al multiplicării, pe de o parte, şi al creşterii gravităţii, pe 
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de altă parte, a riscurilor nonmilitare, pe fondul accelerării tendinţelor de 
globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor 
ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice legale – 
şi nu numai – care utilizează, produc şi comercializează substanţe periculoase, 
având în vedere persistenţa, în domeniul managementului prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă a unui sistem instituţional parţial închegat, cu 
funcţionare temporară şi care se activează abia la momentul producerii 
situaţiilor de urgenţă – incapabil să asigure un răspuns adecvat noilor 
provocări, se impune instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legal 
modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure, în 
mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului 
înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii 
unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de 
normalitate, şi ţinând seama de necesitatea accelerării procesului de integrare 
a României în structurile europene şi euroatlantice. 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă s-a 
înfiinţat, organizat şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor 
de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare 
şi de altă natură, necesare restabilirii stării de normalitate. Sistemul Naţional 
este organizat de autorităţile administraţiei publice şi se compune dintr-o reţea 
de organisme, organe şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de 
urgenţă, constituite pe niveluri sau domenii de competenţă, care dispune de 
infrastructură şi de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 
funcţionale. 

 
Câteva din atribuţiile şi componentele Sistemului Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă: 
1. Comitetul Naţional are următoarele atribuţii principale: 

examinează şi propune spre adoptare Guvernului Planul naţional de asigurare 
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru 
de organizare, funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi fluxul informaţional-
decizional; declară, cu acordul primului-ministru, starea de alertă la nivel 
naţional sau la nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor de 
urgenţă şi declară încetarea stării de alertă; hotărăşte, cu acordul primului-
ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea 
comitetelor ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti; propune 
Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, instituirea de către 
Preşedintele României a „stării de urgenţă” în zonele afectate, în baza 
solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, şi 
urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens; propune Guvernului 
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solicitarea/acordarea de asistenţă umanitară internaţională în cazul situaţiilor 
de urgenţă cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor întocmite de 
Inspectoratul General; coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor 
internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă, îndeosebi în 
domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu 
prevederile legii române; propune Guvernului includerea în bugetul de stat 
anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, inclusiv 
pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în 
afara frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor 
internaţionale cu atribuţii în domeniu; stabileşte repartizarea principalelor funcţii 
de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; iniţiază elaborarea de acte 
normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe cele 
elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti; 
analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de 
stat a unor produse şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor 
administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte situaţii 
de urgenţă; stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu 
alte autorităţi şi organisme ale statului român sau internaţionale abilitate în 
managementul stărilor excepţionale; coordonează informarea opiniei publice 
privind managementul situaţiilor de urgenţă; îndeplineşte orice alte atribuţii 
stabilite potrivit legii. 

 
2. Comitetele ministeriale au următoarele atribuţii principale: 

informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 
elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
tipurilor de risc din domeniile de competenţă ale ministerelor şi celorlalte 
instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, şi le 
prezintă spre avizare Inspectoratului General şi Comitetului Naţional; 
evaluează situaţiile de urgenţă produse în domeniile de competenţă, stabilesc 
măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind pre alarmarea 
serviciilor de urgenţă din domeniile de competenţă ale ministerelor, şi propun, 
după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă; 
analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; informează 
Comitetul Naţional şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate; 
îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul 
Naţional. 
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3. Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale: informează 
Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; evaluează 
situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc 
măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea 
lor; declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă 
la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea 
stării de urgenţă; analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 
urgenţă; informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii 
desfăşurate; îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 
Comitetul Naţional. 

 
4. Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă are 

următoarele atribuţii principale: informează Comitetul Naţional, prin 
Inspectoratul General, privind stările potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; evaluează situaţiile de urgenţă 
produse pe teritoriul municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi acţiuni 
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; declară, cu 
acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă pe teritoriul 
municipiului Bucureşti şi propune instituirea stării de urgenţă; analizează şi 
avizează planul municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; informează Comitetul 
Naţional şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asupra activităţii 
desfăşurate; îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de 
organismele şi organele abilitate. 

 
5. Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: informează, 

prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind 
stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării 
acestora; evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea 
acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; declară, cu acordul prefectului, starea de 
alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; analizează şi avizează planul 
local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiei de urgenţă; informează comitetul judeţean şi consiliul local 
asupra activităţii desfăşurate; îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite 
de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

 
6. Inspectoratul General are următoarele atribuţii principale: 

analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc, efectuează prognoze 
asupra evoluţiei acestora în scopul identificării stărilor potenţial generatoare de 
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situaţii de urgenţă, propunând totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi 
prevenirea agravării situaţiei; asigură coordonarea aplicării unitare, pe întreg 
teritoriul ţării, a măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 
urgenţă; asigură informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor şi 
a instituţiilor interesate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă sau producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem 
informaţional propriu; coordonează derularea programelor naţionale de 
pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor; coordonează activităţile de 
prevenire şi de intervenţie desfăşurate de serviciile publice comunitare 
profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative pentru coordonarea şi 
sprijinul răspunsului în situaţii de urgenţă în zonele grav afectate; transmite şi 
urmăreşte îndeplinirea deciziilor Comitetului Naţional; asigură informarea 
populaţiei prin mass-media despre iminenţa ameninţării ori producerea 
situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra măsurilor întreprinse pentru limitarea 
sau înlăturarea efectelor acestora; asigură coordonarea tehnică şi de 
specialitate a centrelor operaţionale şi a centrelor operative şi asigură 
menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea; cooperează cu 
organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul 
român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în domeniul 
situaţiilor de urgenţă; avizează şi propune Comitetului Naţional, spre aprobare, 
planurile de intervenţie, de cooperare sau de asistenţă tehnică cu alte structuri 
ori organizaţii internaţionale, în vederea îmbunătăţirii managementului 
situaţiilor de urgenţă; constituie şi gestionează baza de date cu privire la 
situaţiile de urgenţă şi pune la dispoziţia instituţiilor interesate datele şi 
informaţiile solicitate pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă; avizează 
regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de 
risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre aprobare; acordă 
asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor publice centrale şi locale privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă; propune ministrului administraţiei şi 
internelor participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de 
urgenţă în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor 
internaţionale la care România este parte; coordonează planificarea resurselor 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel naţional şi elaborează 
proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 
astfel de situaţii; elaborează rapoarte şi alte documente pentru informarea 
Comitetului Naţional, primului-ministru, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
Preşedintelui României şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului; 
cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de 
urgenţă, stării de asediu sau al altor stări excepţionale; funcţionează ca punct 
naţional de contact în relaţiile cu organismele şi organizaţiile internaţionale 
guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor 
de urgenţă; elaborează Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuţiile, 
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funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă; informează Colegiul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor asupra activităţii desfăşurate; îndeplineşte orice alte 
atribuţii stabilite de Comitetul Naţional sau de primul-ministru privind 
managementul situaţiilor de urgenţă. 

 
7. Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii 

principale: organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă; participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea 
tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele 
cu riscurile teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun aprobării 
prefecţilor; exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate 
al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; acordă 
asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
monitorizează, prin centrele operaţionale, evoluţia situaţiilor de urgenţă şi 
informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General; planifică, organizează şi 
desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a 
subunităţilor de intervenţie din subordine; fac propuneri comitetelor pentru 
situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General privind gestionarea şi 
managementul situaţiilor de urgenţă; urmăresc aplicarea regulamentelor 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi de 
cooperare specifice tipurilor de riscuri; asigură transmiterea operativă a 
deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea legăturilor de 
comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de 
urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest 
scop; centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor 
şi organelor abilitate; gestionează baza de date referitoare la situaţiile de 
urgenţă din zonele de competenţă; îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege sau stabilite de 
organismele şi organele abilitate. 

 
8. Centrele operative cu activitate permanentă au următoarele 

atribuţii principale: centralizează şi transmit operativ la Centrul operaţional al 
Inspectoratului General date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; monitorizează situaţiile de urgenţă 
şi informează Inspectoratul General şi celelalte centre operaţionale şi operative 
interesate; urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 
asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi 
menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative 
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru 
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apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin 
în acest scop; centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac propuneri pentru 
asigurarea lor; gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă.104  

 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România şi-a 

extins relaţiile de colaborare cu organisme similare din alte ţări, realizând 
schimburi de experienţă, exerciţii de specialitate, ateliere de lucru, seminarii, 
conferinţe regionale, precum şi alte activităţi care au contribuit la 
perfecţionarea şi modernizarea activităţii sale. Se colaborează, de asemenea, 
cu Comitetul Superior de Planificare a Urgenţelor Civile (SCEPC) al NATO. 

 
 

D. PROTECŢIA CIVILĂ ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE 
 
Situaţia de urgenţă este un eveniment excepţional, cu caracter non 

militar, care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa şi sănătatea 
populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar 
pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi 
acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al 
forţelor şi mijloacelor implicate. 

Legislaţia O.N.U. care prin Convenţia de la Geneva (la care şi 
România a aderat în anul 1991), prevede pentru protecţia civilă următoarele 
atribuţii: 

– prevenirea populaţiei asupra atacurilor inamicului din aer sau a 
împotriva dezastrelor; 

– protecţia populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masă 
şi convenţionale sau dezastrelor; 

– asigurarea protecţiei bunurilor materiale şi a valorilor culturale; 
– participarea la acţiunile de limitare şi de înlăturare a urmărilor 

atacurilor inamicului sau a dezastrelor; 
– asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată; 
– pregătirea populaţiei în vederea asigurării protecţiei; 
– participarea cu forţe şi mijloace specifice la pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 
Activităţile protecţiei civile se planifică, se organizează şi se realizează 

în concordanţă cu reglementările existenţei în documentele privind dreptul 
internaţional umanitar la care România este parte. 
                                                           
104 Datele de mai sus sunt conforme cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 
15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26 aprilie 2004. 
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Printr-o decizie a Consiliului din 29 iulie 1991 se prevede că în 
Uniunea Europeană să se implementeze numărul de telefon (112) pentru 
situaţii de urgenţă, lucru care s-a realizat atât în uniune, cât şi în România. 

În „Wade-mecumul protecţiei civile în Europa Unită” pe care Delegaţia 
Comisiei Europene la Bucureşti l-a transmis României, protecţia civilă este o 
atribuţiune a primului ministru al Guvernului care, prin delegare, o îndeplineşte 
prin intermediul unui secretar de stat sau prin ministrul de interne (justiţie) ca 
activitate de sine stătătoare. 

Protecţia civilă acţionează în situaţiile de urgenţă determinate de: 
cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, incendii de mari proporţii, 
urgenţe de mediu (accidente chimice, poluare accidentală, poluare marină, 
poluare pe râuri transfrontaliere, accidente nucleare, epidemii, epizootii). 

Dintre proiectele comunitare pe care le dezvoltă protecţia civilă, 
amintim următoarele categorii: 

a) proiecte majore, schimb de experienţă, prevenirea dezastrelor, 
managementul situaţiilor de criză, ajutor medical la dezastre, prevenirea şi 
informarea populaţiei; 

b) proiecte specifice: poluarea accidentală a apelor, înştiinţarea 
despre pericolul inundaţiilor transfrontaliere, epidemii în zone urbane limitrofe 
frontierelor, accidente posibile determinate de mijloace transportatoare de 
substanţe periculoase peste frontieră; 

c) proiecte cu suport material din comunitatea europeană, care se 
gestionează de protecţia civilă: preluarea accidentală a apelor şi a mediului, 
înştiinţarea despre pericolul inundaţiilor, protecţia civilă în zone urbane, 
accidente produse cu mijloace de transport în masă (minimum 50 persoane) 
peste cursurile de apă (transfrontaliere), educaţia psihologică a populaţiei; 

d) organizarea, sub egidă internaţională, cu sprijinul protecţiei civile, 
de ateliere de lucru pentru instruire (la nivel naţional, pentru cooperare 
transfrontalieră etc.); 

e) organizarea de exerciţii de simulare internaţionale şi locale, cu 
suport comunitar, pentru pregătirea populaţiei; 

f) participarea la întocmirea instrucţiunilor conform rezoluţiei din 8 iulie 
1991, privind: manualul operaţional, serviciul operativ 24 din 24 h, evaluarea 
situaţiei de urgenţă şi informarea structurilor de decizie. 

În concluzie, putem spune că rezolvarea situaţiilor de urgenţă în 
concepţia Uniunii Europene se referă la: 

– existenţa la nivelul fiecărei ţări a unei structuri operative care să 
funcţioneze 24/24 h pentru a colecta informaţiile situaţiilor de urgenţă, a le prelucra 
şi prezenta structurilor de decizie sintezele respective. De asemenea, are atribuţii de 
a transmite structurilor de execuţie deciziile, iar după intervenţie urmăreşte 
evaluarea şi prezentarea rezultatelor şi îndeplinirea tuturor deciziilor luate;  
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– protecţia civilă, condusă de primul ministru al Guvernului prin 
intermediul unui secretar de stat sau ministru de interne; 

– forţele folosite sunt: poliţia, serviciile de pompieri (militari şi civili), 
Crucea Roşie, serviciile de mediu, serviciul meteorologic (seismologic şi 
hidrologic), biroul naţional de planificare (Oficiul Naţional pentru Probleme 
Speciale), rezervele de stat, serviciul public pentru disciplina în construcţii, 
unităţile publice (electricitate, apă, gaze, servicii sanitare) de alimentaţie, 
agricultură, comerţ, industrie, finanţe, telecomunicaţii, transport, educaţie şi 
informaţii, sănătate publică şi forţe armate. 

Recomandările U.E. prevăd ca, la nivel naţional să funcţioneze o 
structură (secretariat, inspectorat, directorat, agenţie) pentru situaţii de 
urgenţă, subordonată Guvernului (primului ministru), condusă de către un 
secretar de stat sau ministru de interne, dar fără a fi în subordinea sau 
combinată cu alte structuri din subordinea acestuia. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat trecerea protecţiei civile 
din subordinea Ministerului Apărării Naţionale la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi aducerea acestei instituţii la standardele Uniunii Europene, lucru 
materializat prin înfiinţarea actualului I.G.S.U. 

 
 

E. FORŢELE SPECIALE ÎN ROMÂNIA SECOLULUI XXI 
 
România nu este o ţară care să beneficieze de resurse financiare şi 

materiale foarte mari pentru a-şi crea forţe speciale pentru toate domeniile. 
Apreciem însă că este necesar ca pentru secolul XXI să se încerce o alocare 
bugetară pentru un set de categorii de forţe speciale necesare pentru mai 
multe genuri de misiuni. Cu o minimă alocaţie bugetară, peste cea actuală, se 
pot constitui, pe actualele structuri, forţe militare cu dublă şi triplă 
specialitate. 

Din aceste categorii fac parte: mari unităţi, unităţi, subunităţi din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul 
Român de Informaţii etc.; specialişti din Forţele de Reacţie Rapidă (constituiţi 
în subunităţi de combatere a crizelor interne şi externe); specialişti grupaţi în 
echipe, detaşamente, grupări din Serviciile Speciale ale statului; specialişti 
civili din ministerele care se confruntă cu activităţi de gestionare a crizelor 
interne; alte categorii constituite la ordin. 

Se pot întocmi planuri de acţiune în caz de criză internă şi state de 
organizare la pace (unde forţele vor fi plătite pe specialitatea lor de bază); 
state la pace pentru activitatea de criză internă (forţele vor desfăşura activităţi 
de pregătire, instruire, analiză, prevedere, prevenire şi vor fi plătite suplimentar 
prin echivalent procentual egal cu orele desfăşurate şi pregătirea sau postul 
ocupat la criză); state de criză temporară (unde vor fi structurate principalele 
compartimente necesare ducerii activităţii de combatere a crizei interne). 
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F. APĂRAREA ARMATĂ A ROMÂNIEI ÎN SECOLUL XXI 
 
Schimbările importante produse în structura raporturilor mondiale 

bipolare au avut un evident impact asupra dezideologizării relaţiilor 
internaţionale. Dispariţia sistemului de bloc totalitar a permis ca aceste relaţii 
să se manifeste în concordanţă cu interese armonizate la scară zonală şi 
continentală, cu reflex global105. 

Fără a ne propune exprimarea unor anumite soluţii, vom prezenta 
câteva argumente în legătură cu numeroasele aspecte teoretice noi ce se 
impun în evoluţia contemporană a relaţiilor geopolitice şi strategice, precum şi 
modificările substanţiale ce s-au produs în fizionomia luptei armate. 

Apărarea naţională include, ca un subsistem esenţial, şi apărarea 
armată (specifică doar domeniului militar), alături de celelalte domenii de 
acţiune (politic, diplomatic, economic, de siguranţă şi ordine publică etc.) 

„Apărarea naţională cuprinde ansamblul de măsuri şi activităţi politice, 
diplomatice, economice, militare, de siguranţă şi ordine publică, juridice, 
psihologice şi de altă natură adoptate de statul român în scopul garantării 
suveranităţii naţionale, independenţei, integrităţii şi unităţii teritoriale a statului, 
a democraţiei constituţionale”.106 

Sistemul naţional de apărare cuprinde: conducerea, forţele, resursele 
destinate apărării şi infrastructura teritorială. 

Formularea „sistemul naţional de apărare” este cuprinsă în Constituţia 
României la art. 73, unde se precizează că Parlamentul României, prin legi 
organice, stabileşte „...structura sistemului naţional de apărare... „ 

Sistemul naţional de apărare reprezintă un ansamblu unitar al 
autorităţilor publice, forţelor, mijloacelor, măsurilor şi acţiunilor prin care se 
asigură pregătirea din timp de pace şi întrebuinţarea, în caz de război, a 
întregului potenţial uman, material şi spiritual al ţări, în scopul garantării 
suveranităţii naţionale, independenţei, integrităţii şi unităţii teritoriale a statului, 
a democraţiei constituţionale. El constituie cadrul organizatoric funcţional 
adecvat al pregătirii şi întrebuinţării tuturor resurselor naţionale în vederea 
respingerii oricărei agresiuni. Armata include, din punct de vedere funcţional, 
forţele operaţionale, forţele teritoriale şi de rezervă. Unităţile operaţionale vor fi 
menţinute la un nivel ridicat al capacităţii de luptă, iar forţele teritoriale şi de 
rezervă vor fi încadrate, instruite şi menţinute la un nivel al capacităţii de 
acţiune adecvat nevoilor de asigurare a apărării teritoriale, suportului naţional 
şi realizării mobilizării. 
                                                           
105 Mircea Chelaru, articol în revista „Viaţa Armatei”, octombrie 2000, pag. 2. 
106 Probleme de doctrină şi artă militară românească, Editura AISM, Bucureşti, 1994, pag. 2. 
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Din punct de vedere acţional, armata cuprinde: forţele de 
supraveghere şi de avertizare timpurie, forţele de acţiune în situaţii de criză, 
forţele principale şi forţele de rezervă. 

Principiile şi conceptele strategiei militare se corelează cu strategia 
NATO şi, în principal, ar putea fi următoarele: principiul defensiv activ; al 
neagresiunii; al solidarităţii şi unităţii strategice; al împărţirii echitabile a 
rolurilor, riscurilor, responsabilităţilor şi beneficiilor apărării comune; al efortului 
colectiv în apărarea Alianţei Nord-Atlantice; principiul acţiunii întrunite şi 
multinaţionale; principiul alocării resurselor pe baza cerinţelor militare etc. 

Armata României vizează crearea unor structuri de forţe dotate cu 
tehnică avansată interoperabilă, flexibilă, cu înalt grad de mobilitate şi care se 
poate susţine în teatrul de acţiuni militare. 

Ca principale misiuni ale armatei, în timp de pace, în situaţii de criză şi 
în timp de război, am putea aminti: contribuţia la securitatea ţării şi apărarea 
aliaţilor săi; promovarea unei stabilităţi regionale şi globale; sprijinirea 
instituţiilor statului şi autorităţilor locale în cazul urgenţelor civile, catastrofelor 
naturale etc.; utilizarea diplomaţiei apărării. 

Conducerea activităţilor destinate apărării naţionale este de 
competenţa exclusivă şi inalienabilă a autorităţilor publice constituţionale 
ale statului român. Astfel, conducerea sistemului naţional de apărare este 
constituită din ansamblul autorităţilor publice constituţionale ale statului 
(centrale şi locale), care au atribuţii şi responsabilităţi privind conceperea, 
organizarea, coordonarea şi controlul măsurilor şi acţiunilor destinate apărării 
naţionale, stabilirea cadrului instituţional-normativ, interrelaţiile dintre acestea, 
precum şi activitatea desfăşurată de ele în timp de pace, în situaţii de criză şi 
în caz de război. Ea se realizează de către: Parlament, Preşedintele României, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul României, Ministerul Apărării 
Naţionale, celelalte organe şi autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în 
domeniul apărării ţării. 

Conducerea Armatei României, în situaţii de criză, se exercită de 
către autorităţile politice şi militare democratice ale statului român. Conducerea 
militară se asigură de către Statul Major General şi se realizează în domeniile 
operaţional şi administrativ. „Conducerea operaţională constă în totalitatea 
activităţilor şi măsurilor care vizează planificarea, organizarea, coordonarea, 
executarea şi evaluarea acţiunilor militare, în concordanţă cu normele de drept 
intern şi internaţional în vigoare, legile luptei armate, procedurile şi standardele 
operaţionale stabilite… Conducerea administrativă reprezintă ansamblul 
activităţilor şi măsurilor întreprinse pentru implementarea politicilor privind: 
managementul resurselor; pregătirea comandamentelor; instruirea trupelor şi 
învăţământul militar; pregătirea şi activarea rezervelor; punerea la dispoziţia 
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comandanţilor a forţelor şi mijloacelor de care aceştia au nevoie pentru 
ducerea operaţiilor”107  

„Conform deciziilor luate de autoritatea naţională de comandă la nivel 
strategic Statului Major General îi revine responsabilitatea exercitării conducerii 
operaţionale, respectiv a comenzii militare şi a operaţiunilor acesteia, fiind 
structura militară principală a Ministerului Apărării Naţionale, cu alte cuvinte, 
„seniorul strategic” însărcinat cu asigurarea capacităţii de luptă a forţelor 
armate, credibilă şi descurajantă pentru un eventual agresor”108. 

Statul Major General constituie organul central al Apărării Naţionale, 
care conduce, în timp de pace, activităţile ce privesc organizarea, pregătirea şi 
înzestrarea armatei (potrivit planurilor aprobate), iar în timp de război, măsurile 
şi acţiunile militare necesare respingerii agresiunii. 

Pentru conducerea acţiunilor militare la nivel strategic, se înfiinţează, 
pe timp de război, în baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
Marele Cartier General, subordonat direct Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării.109 

România este o ţară care se află într-o zonă geopolitică şi 
geostrategică de mare interes mondial. Aici se intersectează multiple interese 
europene şi mondiale dintre care amintim: controlul gurilor Dunării; 
supravegherea embargoului Iugoslaviei (în prezent el a fost ridicat); 
supravegherea migraţiilor masive din lumea a treia şi fosta U.R.S.S. (Africa, 
Asia etc.); penetrarea capitalurilor sud-coreene, japoneze, arabe înspre 
Europa; zona de graniţă a unor religii (ortodoxism, catolicism etc.); interesul 
economic, politic, militar acordat României; importanţa economică a Dunării şi 
Mării Negre etc. 

Evidenţiind numai aceste problematici complexe care menţin România 
în zona de interese a multor state, subliniem, încă o dată, importanţa şi 
necesitatea stringentă pentru alocarea unor resurse sporite absolut necesare 
consolidării şi continuării reformei în armată, pentru a putea moderniza 
structural şi potenţial Armata României. 

Scopul strategic general al apărării armate a ţării, pentru păstrarea 
suveranităţii independenţei şi integrităţii teritoriale a României, constă în 
respingerea de către armată, în cooperare cu celelalte forţe ale sistemului 
naţional de apărare, a grupărilor de forţe ale agresorului care au pătruns pe 
teritoriul naţional. 

„Totodată, strategia militară defineşte cele cinci principii care stau la 
baza perfecţionării sistemului militar, a pregătirii şi angajării armatei în perioada 
                                                           
107 Strategia militară a României, proiect, 19 mai 2003, Bucureşti, pag. 12. 
108 Mircea Chelaru, articol în revista „Viaţa Armatei”, octombrie 2000, pag. 3. 
109 Probleme de doctrină şi artă militară românească, Editura AISM, Bucureşti, 1994, pag. 3. 
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următoare: (1) cel al neagresiunii şi caracterul preponderent defensiv-activ al 
strategiei militare, direcţionat în concordanţă cu obiectivele politicii externe ale 
statului român; (2) controlul democratic civil asupra forţelor armate de către 
Autoritatea Naţională de Comandă; (3) capacitatea defensivă credibilă, 
asigurată preponderent prin efort naţional; (4) participarea activă la structurile 
internaţionale de securitate, precum şi (5) ducerea acţiunilor militare într-o 
concepţie întrunită la nivel strategic şi operativ” 110. 

Obiectivele pe termen scurt şi mediu se regăsesc în Ciclul de 
Planificare Multianuală 2001–2008, care are drept scop direcţionarea 
procesului de reformă şi pregătire a Armatei României în sensul adaptării 
acesteia la cerinţele misiunilor pe care le presupune calitatea de membru 
NATO. 

Unii specialişti111 români apreciază şi vorbesc despre un nou 
concept strategic, care presupune o lărgire a ideii clasice de apărare prin 
înglobarea şi gestionarea crizelor în afara frontierelor unei ţări sau ale 
unei alianţe. 

Noul concept strategic se poate materializa într-o acţiune deosebit de 
complexă, care cuprinde trei momente principale: descurajarea exercitată prin 
credibilitatea, capacitatea armatei române şi hotărârea, clar exprimată, de a 
riposta împotriva unui potenţial agresor; gestionarea crizei, realizată prin 
acţiuni de izolare – blocare a conflictelor care alimentează criza; prezenţa 
înaintată, care demonstrează angajamentul Armatei Române şi consolidează 
stabilitatea regională, oferind o capacitate de răspuns în caz de criză. 

Operaţiile militare externe contribuie la atingerea obiectivelor de 
securitate naţională prin opţiuni ca: descurajarea, prezenţa înaintată şi 
răspunsul în cazul unei crize. 

a) Descurajarea. Pe timp de pace, forţele armate ale României 
ajută la descurajarea unor potenţiali agresori de a folosi violenţa pentru 
a-şi îndeplini scopurile. Descurajarea este cauzată de credinţa unui potenţial 
agresor că acţiunii preconizate de el i se va răspunde cu o ripostă pe măsură, 
iar costurile vor fi mai mari decât posibilele câştiguri. Astfel, potenţialul 
agresor se reţine de la acţiune de teama eşecului, a costului sau a 
consecinţelor. Deşi posibilitatea izbucnirii unui conflict nuclear s-a diminuat 
semnificativ, proliferarea armelor de distrugere în masă şi a tehnologiilor de 
producere a armamentelor convenţionale avansate continuă totuşi. 
Ameninţările direcţionate împotriva României, a aliaţilor ei şi a naţiunilor 
prietene – începând de la terorism, la armele de distrugere în masă – reclamă 
menţinerea unei game largi de capacităţi de răspuns. Diferitele opţiuni ale 
                                                           
110 Ibidem, pag. 2. 
111 Iulian Topliceanu, Doctrina operaţiilor militare externe, În G.M.R. nr. 3/1998 pag. 16. 
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operaţiilor militare externe, care presupun lupta armată (ca războiul, impunerea 
păcii sau loviturile şi raidurile) sprijină descurajarea prin demonstrarea 
hotărârii naţionale de a folosi forţa când este necesar. Alte operaţii militare 
externe (ca asistenţa umanitară şi menţinerea păcii) sprijină descurajarea 
prin întărirea climatului de cooperare paşnică, promovând astfel 
stabilitatea. 

b) Prezenţa înaintată. Activităţile prin care se realizează prezenţa 
înaintată demonstrează angajarea noastră, conferă credibilitate alianţelor din 
care România face parte şi sporesc posibilităţile de răspuns în cazul unei 
crize. Datorită poziţiei şi cunoştinţelor despre regiune, forţele care constituie 
prezenţa înaintată pot fi angajate primele în operaţiile militare externe. 

c) Răspunsul în cazul unei crize. Forţele armate ale României 
trebuie să fie capabile să răspundă rapid – prin unităţile destinate special 
acestui scop-, ca parte a unui efort multinaţional. Răspunsul dat în cazul unei 
crize poate include, de exemplu, o forţă foarte puternică în cadrul operaţiilor de 
impunere a păcii, o singură lovitură precisă şi sprijinul autorităţilor civile, în 
situaţia unor evenimente neprevăzute. Abilitatea României de a răspunde 
rapid, cu opţiunile de operaţii militare externe corespunzătoare, la crizele 
potenţiale sau aflate în curs de desfăşurare, contribuie la menţinerea stabilităţii 
regionale. Astfel, operaţiile militare externe pot fi adesea planificate şi 
executate în circumstanţele proprii acţiunilor în caz de criză. 

Analizele politice la nivel global relevă că, în lumea acestui început de 
mileniu, se desfăşoară un proces de redefinire a raporturilor internaţionale, cu 
implicaţii directe asupra securităţii în Europa. Principalele rezultate sunt 
reducerea accentuată a probabilităţii unei confruntări militare majore şi 
dezvoltarea unui climat de cooperare şi parteneriat, având ca obiectiv 
modelarea unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa secolului XXI, unită 
prin valorile democraţiei, libertăţii, drepturilor omului, statului de drept şi prin 
dezvoltarea economiei de piaţă. 

Structurile europene şi euro-atlantice reprezintă simbolul şi realitatea 
acestor valori. Ca urmare, extinderea lor continuă este singura modalitate 
adecvată de a răspunde voinţei comune a ţărilor din centrul şi estul Europei de 
a reveni în spaţiul de securitate şi civilizaţie la care se revendică. 

Procesul de lărgire a N.A.T.O. şi U.E., instituţionalizat la Madrid şi 
respectiv, la Luxemburg în 1997, s-a dovedit generator de cooperare şi de 
stabilitate. El este o garanţie a ireversibilităţii transformărilor democratice din 
această parte a lumii, aşa cum se sublinia şi la Washington în aprilie 1999. 

În acelaşi timp, este evidentă menţinerea unor riscuri şi ameninţări la 
adresa securităţii statelor, datorată atât reactivării unor focare de conflict, cât şi 
unor factori de tip nemilitar şi neconvenţional, dar cu un ridicat potenţial de 
pericol pentru securitatea locală, regională şi globală. 
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În acest context, statul român consideră oportun să-şi definească o 
strategie proprie de securitate naţională, pornind de la concordanţa dintre 
obiectivele dezvoltării sale democratice şi cele ale stabilităţii şi securităţii 
europene. 

Strategia de Securitate Naţională a României112 are drept 
obiective prioritare: apărarea statului naţional român, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil; consolidarea ordinii de drept şi a 
instituţiilor democratice; protecţia cetăţenilor, garantarea drepturilor 
fundamentale şi a libertăţilor individuale ale acestora; protejarea şi 
promovarea intereselor României în lume. Aceasta se realizează prin căi şi 
mijloace politice, juridice, diplomatice, economice, sociale şi militare proprii şi 
prin cooperare cu statele şi organismele de securitate din spaţiul european, 
euro-atlantic şi internaţional. 

Strategia de securitate a României urmăreşte integrarea sa în efortul 
general al comunităţii internaţionale, de realizare a unei noi arhitecturi de 
securitate, la nivel continental şi global. 

România va acţiona cu prioritate pentru prevenirea, descurajarea şi 
rezolvarea pe cale paşnică a crizelor şi a conflictelor, consolidându-şi statutul 
de generator de stabilitate şi securitate regională şi europeană, construit cu 
efort şi consecvenţă în ultimii ani. 

Interesele naţionale ale României corespund voinţei cetăţenilor ţării, 
indiferent de naţionalitate şi de apartenenţa politică, religioasă sau de altă 
natură, exprimată politic prin mecanismele specifice statului democratic. 
Aceste interese concordă cu vocaţia de libertate, de creştere şi de dezvoltare a 
poporului român; manifestă apartenenţa sa constitutivă la spaţiul civilizaţiei 
europene, care constă în: garantarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, asigurarea prosperităţii şi siguranţei cetăţenilor României, 
dezvoltarea societăţii civile într-un cadru democratic, bazat pe respectul faţă de 
lege; asigurarea continuităţii existenţei statului naţional român, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil, consolidarea sa ca stat de drept, democratic, 
sub semnul valorilor naţionale şi europene; menţinerea identităţii naţionale a 
românilor din afara graniţelor ţării şi a legăturilor lor cu ţara de origine. 

Complexitatea şi fluiditatea mediului politico-strategic actual (fără 
perspectiva de a suferi schimbări esenţiale în viitorul apropiat), marcată, 
uneori, în evoluţii rapide şi contradictorii, în care România fiinţează şi 
acţionează, impune abordarea dintr-o nouă perspectivă a politicii de securitate 
şi apărare, precum şi a cadrului normativ existent în domeniul militar pe plan 
naţional. 
                                                           
112 Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 1999,pag. 3. 
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Un sistem normativ modern şi flexibil constituie cerinţa, condiţia de 
bază în orice proces prin care ne propunem să construim eficient elemente 
care să facă viabile atât doctrina militară de apărare a ţării, cât şi concepţia 
privind securitatea naţională. 

Realizarea acestui sistem conceptual-normativ nou în condiţiile 
actuale, de tranziţie, este deosebit de dificilă, pentru că impune două condiţii 
esenţiale: pe de o parte, o gândire dinamică, elastică a tuturor factorilor 
responsabili, teoreticieni şi specialişti (tehnocraţi), bazată pe o mentalitate de 
tip occidental, iar pe de altă parte, compatibilitatea cu sisteme similare 
moderne din structurile în care tindem să fim integraţi. 

Tot mai mulţi economişti şi specialişti militari opinează că în actualele 
condiţii creşte mult rolul analizei economice în ajutorul deciziilor securităţii 
naţionale, în cel puţin trei domenii 113: a) optimizarea sistemului securităţii 
naţionale atât în latura sa militară, cât şi civilă; b) folosirea potenţialului militar 
în situaţii de criză şi război; c) întărirea capacităţii de acţiune a naţiunii 
împotriva agresiunii externe, precum şi în situaţii de criză. 

Apreciem că, dacă nu se vor lua măsuri împotriva disfuncţiilor grave 
din domeniul economic, ele vor avea efecte catastrofale asupra stării normale 
a securităţii naţionale. 

Este lesne de înţeles că nu orice disfuncţii în economie conduc în 
mod direct sau indirect la seisme majore în planul securităţii naţionale. După 
părerea noastră, acestea depind de: conjunctura internă şi internaţională în 
care se manifestă, amploarea dereglărilor şi influenţelor pe care le pot induce 
în domeniul economic, bancar, militar şi de altă natură. 

Tendinţa actuală a fiecărei ţări este aceea de a se înscrie pe un loc 
favorabil din punct de vedere economic, în cadrul economiei mondiale şi al 
raporturilor cu alte state, inclusiv cu superputerile. Categoric este faptul că 
această poziţie favorizantă depinde de resursele de toate felurile, inclusiv de 
cele ştiinţifice şi tehnologice existente, dar în acelaşi timp, un rol esenţial îl 
joacă nivelul cunoaşterii modului de acţiune al legităţilor economice specifice 
economiei de piaţă şi capacitatea guvernanţilor şi conducerii politico-militare de 
a fundamenta hotărârile, în consens cu acţiunea legilor obiective, şi de a stabili 
cât mai multe probleme legate de cunoaşterea ameninţărilor la adresa naţiunii 
(inclusiv cele „latente” şi indirecte) şi riscurilor, dar mai ales modurile de 
contracarare din fazele incipiente. 

Constatăm o altă tendinţă care se manifestă pregnant în plan 
internaţional: naşterea unei concurenţe acerbe, între state, pentru obţinerea de 
resurse de materii prime şi financiare, pentru pieţe de desfacere, pentru 
                                                           
113 „Gândirea Militară Românească“ nr. 2/1993, pag. 47 şi 48. 
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accesul la ştiinţă, tehnologie, informaţie şi altele, câştigarea unei poziţii 
favorizante, la nivelul cunoaşterii intenţiilor celorlalţi competitori. 

Din punct de vedere economic, printre ameninţările cu efecte dure 
asupra securităţii statului căruia i se aplică se pot enumera: embargoul, 
blocada economică sau de altă natură, interzicerea accesului la surse de 
materii prime, acapararea pieţelor de desfacere, presiunile economice, 
financiare şi altele. 

Exemple de agresiune economică putem enunţa foarte multe, însă, ne 
vom opri la embargoul instituit sub egida O.N.U. împotriva Irakului şi 
Iugoslaviei. Acesta, la origine a avut scopuri generoase dar, în derularea 
practică a evenimentelor, embargoul, a afectat grav suveranitatea statelor 
respective şi deci a atins în profunzime securitatea lor. În cazul Iugoslaviei 
acesta a vizat destrămarea statului, care s-a realizat ulterior prin alte mijloace. 
Acţiunea din Kosovo a continuat exemplul Bosniei în alte coordonate. 

Din păcate, un exemplu de aplicare a unor presiuni de natură 
economică îl prezintă situaţia actuală a României în raporturile cu statele 
puternic dezvoltate, cu organizaţiile economice şi financiare subregionale, 
regionale şi mondiale. 

Trecerea la economia de piaţă – tranziţia – actuală impune sprijin 
extern pentru o soluţionare rapidă a problemelor complexe în care se află 
economia noastră şi dorim să fie corectă, echitabilă şi morală. 

Suntem în faţa unei noi identităţi a umanităţii, care şi-a format, poate 
pentru prima dată în îndelungata sa istorie, o nouă ideologie, ce defineşte o 
concepţie globală despre lume şi caracteristicile sale de vieţuire. 

Europa se va afla în faţa oportunităţii de a deveni unul din polii de 
putere ai lumii dacă nu va fi erodată de propriile-i contradicţii şi dependenţe. 
Hotărâtoare se vor dovedi succesul procesului de integrare europeană, modul 
în care NATO şi centrele de putere europene se vor adapta noilor realităţi. 

Aceste tendinţe ar putea determina amplificarea demersurilor pentru 
integrarea europeană, euroatlantică şi realizarea unui continent nedivizat, cu o 
zonă de stabilitate extinsă. În aceste condiţii, rolul şi importanţa structurilor 
politico-militare şi militare în menţinerea stabilităţii regionale vor creşte, 
deoarece factorul militar va continua să rămână elementul cel mai dinamic. 

Apreciem că securitatea României este asigurată prin integrarea în 
NATO şi va fi consolidată prin integrarea în Uniunea Europeană, în anul 2007. 
Ţara noastră este pregătită şi apără interesele naţionale şi pe cele ale Alianţei 
Nord-Atlantice şi ale Uniunii Europene, astfel încât să devină un participant 
activ la întărirea stabilităţii şi securităţii prin cooperare continuă, asumându-şi 
un rol esenţial în îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale asumate în 
procesul edificării noii arhitecturi de securitate. 



Capitolul VIII 
 
 
 

DINAMICA ACŢIUNILOR DE COMBATERE 
A CRIZELOR CONTEMPORANE 
DE NIVEL STRATEGIC 

 
 
 
 
Procesul complex de restructurare politică, economică, socială şi 

morală este însoţit de o multitudine de fenomene entropice, uneori greu 
controlabile şi care pot slăbi capacitatea statelor afectate de crize de a-şi 
apăra şi promova interesele fundamentale. 

Declinul producţiei, accentuarea dezechilibrului balanţei comerciale şi 
creşterea deficitului bugetar, accentuarea ratei inflaţiei şi a disparităţilor 
sociale, conduc la premizele apariţiei crizelor în diverse domenii. 

Costurile generate de tranziţia la economia de piaţă, şomajul, 
insecuritatea socială, insuficienţa producţiei la unele produse de bază, 
devalorizarea drastică a monedelor naţionale, scăderea nivelului de trai la cea 
mai mare parte a populaţiei ş.a., induc în rândul cetăţenilor oricărei ţări 
sentimente antisociale, ce se stimulează reciproc şi, combinate cu amplificarea 
infracţionalităţii, crima organizată, corupţia etc., duc către un scenariu de criză 
contemporană foarte cunoscut. 

Structural, gestionarea crizei porneşte de la noţiunea de sistem. Deci, 
într-un sistem trebuie să fie precizate următoarele variabile: unităţile care 
alcătuiesc sistemul, relaţiile dintre unităţi, proprietăţile principale, structurile 
care fac posibilă funcţionarea, funcţiile sistemului şi limitele acestuia. Un 
sistem funcţionează, de regulă, într-un spaţiu geografic, în condiţii dinamice, 
determinate şi adaptate la timp. Totodată, în cadrul unui sistem pot exista mai 
multe subsisteme care se organizează pe diferite criterii, cum ar fi criteriul 
geografic sau cel tematic funcţional. Subsistemul se caracterizează prin: 
numărul redus de participanţi, obiect de activitate limitat, forţă limitată şi 
apartenenţa la un sistem. În ultimul timp se vehiculează tot mai mult ideea că 
un sistem multipolar, cu un număr mai mare de crize şi conflicte, este mai 
instabil decât unul bipolar. Păstrarea echilibrului de forţe, prevenirea şi evitarea 
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conflictelor devin tot mai dificile, crescând totodată şi posibilităţile de a greşi în 
aprecierea situaţiei. 

Concomitent, într-un sistem multipolar, încercarea de a încheia alianţe 
sau cooperări în domeniul economic, politic, diplomatic, militar poate duce la 
apariţia sau la agravarea unor contradicţii şi chiar la creşterea posibilităţii de 
conflict. În aceste condiţii, gestionarea crizelor devine dificilă, totuşi realizabilă, 
având în vedere posibilitatea dispunerii intensităţii între unităţile componente 
ale sistemului. 

Gestionarea crizei poate fi înţeleasă ca un proces care implică 
organizare, planuri şi măsuri menite să aducă sub control criza, să oprească 
evoluţia acesteia şi să proiecteze o situaţie acceptabilă. 

Componentele esenţiale ale managementului de criză sunt: 
procedurile de culegere şi evaluare a informaţiilor; analiza situaţiei; 
definitivarea opţiunilor de răspuns conform scopurilor economico-sociale, 
politico-militare; aplicarea soluţiilor optime. 

Obiectivele gestionării crizei ar putea fi: reducerea tensiunilor, astfel 
încât să se prevină escaladarea până la nivelul în care ar putea afecta 
sistemul; gestionarea efectivă a crizelor apărute, pentru a preveni 
transformarea lor în conflicte între unităţile sistemului; organizarea pregătirii 
civile şi militare în mod corespunzător pentru diferite tipuri de criză şi etapele 
acestora, inclusiv a capacităţii de descurajare a acţiunilor îndreptate împotriva 
unităţilor implicate; exercitarea controlului reacţiei, iar în cazul în care 
izbucnesc conflicte, prevenirea escaladării lor şi desfăşurarea unor activităţi de 
convingere a unităţii agresoare pentru a se retrage. 

În gestionarea crizelor economico-sociale şi politico-militare, tot mai 
mult îşi face loc ideea că forţa şi diplomaţia merg mână în mână, nefiind 
variante alternative. În această situaţie putem vorbi de gestionarea forţei 
(preponderent militară) şi de gestionarea diplomaţiei (preponderent civilă). 

Principalele activităţi desfăşurate pentru gestionarea crizei sunt: 
identificarea elementelor generatoare de criză, precum şi a tendinţelor 
acestora, activitate ce se desfăşoară pe timpul stărilor de pace şi de diferend; 
aplicarea deciziilor luate, întreprindere care implică stabilirea explicită a 
obiectivelor naţionale/instituţionale, elaborarea şi adoptarea strategiilor sau 
opţiunilor alternative de acţiune, stabilirea variantei optime, evaluarea 
rezultatelor şi revizuirea scopurilor fixate anterior; dezangajarea, ce presupune 
elaborarea unui program pentru aplicarea unor măsuri specifice de 
detensionare a situaţiei, evaluarea riscurilor şi elaborarea unor planuri de 
acţiune de rezervă, în situaţia în care nu merg în direcţia dorită; restabilirea 
păcii, respectiv organizarea discuţiilor şi a acţiunilor destinate să asigure 
menţinerea stabilităţii post criză; monitorizarea situaţiei prin culegerea de 
informaţii, procesarea acestora şi, pe baza lor, obţinerea unei imagini generale 
asupra situaţiei pe timpul tuturor stărilor de criză. 
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Practica a demonstrat că, în principiu, măsurile de gestionare a crizei 
trebuie să cuprindă: un inventar de măsuri preventive; un catalog cu opţiuni de 
răspuns militar; un sistem de înştiinţare şi alarmare; planuri de operaţii. 

Inventarul cu măsuri preventive cuprinde o listă a acţiunilor care pot fi 
întreprinse selectiv de către guvern, individual sau în cooperare cu alte state, 
în domeniile diplomatic, economic şi militar. 

Măsurile diplomatice se referă la: demersuri pe lângă statele 
generatoare de risc; iniţiative în forumurile internaţionale, inclusiv susţinerea 
măsurilor corespunzătoare la O.N.U., O.S.C.E. etc. 

Măsurile economice cuprind: exprimări ale îngrijorării faţă de efectul 
asupra relaţiilor economice; anularea vizitei cu scop comercial; întreruperea 
creditelor de export şi a garanţiilor guvernamentale; aplicarea unor controale 
stricte sau a unor restricţii asupra activităţilor comerciale. 

Măsurile militare, de regulă, includ: efectuarea unor vizite de evaluare 
şi inspecţii; iniţierea cererilor pentru consultări asupra incidentelor militare. 

Catalogul cu opţiunile de răspuns militar este destinat completării 
măsurilor preventive. 

Acesta conţine o gamă largă de acţiuni militare, care pot fi folosite 
pentru rezolvarea unei situaţii de criză, referitoare la: contracararea riscurilor, 
controlul armamentului, monitorizare, sporirea capacităţii de reacţie, 
descurajare, utilizarea limitată a forţei. 

Sistemul de înştiinţare şi alarmare cuprinde o mare varietate de 
măsuri civile şi militare, menite să asigure mecanismele şi instrumentele care 
pot fi utilizate în timpul crizei. 

Scopul general al sistemului îl constituie: asigurarea pregătirii 
mecanismelor de reacţie în situaţii de criză; realizarea unei capacităţi credibile 
de descurajare; organizarea unui sistem flexibil de reacţie în toată gama de 
crize; trecerea graduală de la pace, prin criză, la ostilităţi; menţinerea 
capacităţii de reacţie în eventualitatea unui atac prin surprindere. 

Toate aspectele sistemului de gestionare a crizelor trebuie exersate 
regulat pentru menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi a 
capacităţii structurilor abilitate. 

 
 
 
 
 

8.1. FORME DE ACŢIUNI PENTRU COMBATEREA CRIZELOR 
CONTEMPORANE 

 
 

Experienţa în domeniul de prevenire şi gestionare a crizelor interne ne 
arată că principalele acţiuni cu caracter general pentru prevenirea şi 
gestionarea crizelor interne, acţiuni comune autorităţilor şi instituţiilor cu sarcini 
în domeniu sunt şi vor fi în viitor următoarele: 

– crearea, modificarea şi armonizarea cadrului legislativ intern; 
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– promovarea, iniţierea unor proiecte de legislaţie specifice şi 
armonizarea acestora cu legislaţia internaţională în domeniu; 

– realizarea sistemului naţional integrat şi a unor structuri similare la 
nivelul autorităţilor statului, care monitorizează şi asigură gestionarea situaţiilor 
de criză; 

– stabilirea competenţelor pentru structurile pe care le coordonează şi 
a instrumentelor în activităţile de prevenire, ţinere sub control, limitare şi 
înlăturare a situaţiilor de criză; 

– identificarea posibilelor situaţii de criză la nivel naţional, sectorial şi 
local, ca urmare a factorilor generatori interni sau externi; 

– evaluarea posibilelor situaţii de criză şi prognozarea evoluţiei 
acestora în timp, determinarea factorilor care o generează; 

– asigurarea condiţiilor economico-financiare pentru funcţionarea 
instituţiilor care desfăşoară activitate de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 
criză internă; 

– perfecţionarea cooperării în plan regional şi internaţional, pentru 
gestionarea situaţiilor de criză precum şi pentru integrarea în organismele 
internaţionale europene şi euroatlantice în scopul realizării compatibilităţii de 
acţiune în domeniu; 

– constituirea la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi la Guvern, a 
unei baze de date interne şi exploatarea bazelor de date specifice Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român 
de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, stabilirea şi realizarea fluxului 
informaţional-decizional, inclusiv în cadrul cooperării; 

– stabilirea din timp şi elaborarea planurilor de acţiune precum şi a 
procedurilor de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză; 

– intervenţia oportună şi eficientă pentru punerea sub control şi 
stoparea evoluţiei şi înlăturarea situaţiilor de criză internă economico-socială 
sau politico-militară; 

– perfecţionarea continuă a sistemului de prevenire şi gestionare a 
crizelor şi adaptarea acestuia; 

– intensificarea activităţii de educaţie şi informare a celor implicaţi în 
gestionarea crizelor şi a societăţii civile cu privire la modul de rezolvare a 
crizelor interne. 

Acţiunile de combatere a crizelor contemporane interne se desfăşoară 
prin utilizarea diverselor forme şi procedee de acţiune, care, într-o formă 
succintă constau în: 

a) Forme de acţiuni care presupun sau nu folosirea forţei 
(violenţei): monitorizarea prin supraveghere, care este o formă a acţiunilor de 
luptă prin care efectivele de ordine publică asigură menţinerea ordinii publice şi 
constă în observarea continuă şi sistematică a locurilor şi mediilor pretabile 
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săvârşirii infracţiunilor şi faptelor antisociale. Aceasta presupune efectuarea 
controlului poliţienesc, precum şi aplicarea unor măsuri tactice poliţieneşti de 
ordine publică; razia este forma de acţiune a unităţilor şi subunităţilor de 
jandarmi executată independent sau în cooperare cu organele de poliţie, în 
scopul menţinerii ordinii publice; executării unor controale şi verificări inopinate 
în locuri aglomerate; combaterea infracţionalităţii sau descoperirii şi reţinerii 
infractorilor, evadaţilor şi a dezertorilor; protecţia şi siguranţa întrunirilor şi 
manifestaţiilor este forma acţiunilor de luptă care constă într-un ansamblu de 
măsuri şi acţiuni organizate şi executate de unităţile şi subunităţile de jandarmi 
în cooperare cu organele de poliţie, ale inspectoratului general de urgenţă, 
pompieri, protecţie civilă, şi alte forţe, în scopul asigurării ordinii publice în 
locurile (zonele) de desfăşurare (deplasare) şi protecţia participanţilor la aceste 
activităţi; paza şi apărarea obiectivelor, bunurilor şi valorilor constituie forma 
acţiunilor de luptă a unităţilor şi subunităţilor de jandarmi, care se adoptă 
pentru asigurarea securităţii permanente sau temporare a unor obiective, 
bunuri sau valori de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, pentru 
activitatea statului, economiei, ştiinţei, culturii şi artei, a localurilor misiunilor 
diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe economice, precum şi a 
sediilor unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul 
ţării.  

Aceste forme se materializează prin: paza şi apărarea obiectivelor 
de importanţă deosebită; paza bunurilor şi a valorilor importante; paza 
raioanelor cu destinaţie specială; paza unor sectoare de comunicaţie; paza şi 
protecţia transportului corespondenţei secrete; paza şi escortarea prizonierilor 
de război; paza şi însoţirea trenurilor de marfă specializate; apărarea 
obiectivelor, bunurilor şi valorilor; scotocirea, executată de unităţile 
(subunităţile) de jandarmi, independent sau în cooperare cu alte forţe, pentru 
descoperirea, capturarea sau nimicirea adversarului ce se ascunde într-un 
raion cu o dezvoltare limitată. Aceasta se foloseşte şi pentru descoperirea 
armamentului, muniţiei sau a altor materiale cu regim special, ascunse ilegal, 
precum şi în scopul găsirii şi salvării persoanelor dispărute în urma unor 
catastrofe, calamităţi naturale sau în alte împrejurări; blocarea este executată 
de unităţile şi subunităţile de ordine publică şi constă în închiderea unui raion 
(localitate, sector, direcţie), cu scopul de a interzice pătrunderea (ieşirea) 
adversarului în (din) raionul respectiv; încercuirea este forma acţiunilor de luptă 
a unităţilor şi subunităţilor de ordine publică, care se adoptă atunci când există 
informaţii sigure asupra locului de ascundere a adversarului. Ea constă în 
realizarea unui dispozitiv circular şi continuu în jurul locului respectiv, cu scopul 
de a-l determina să se predea, a-l captura sau anihila; ambuscada constă în 
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dispunerea mascată a unităţilor şi subunităţilor de ordine publică pe direcţia ce 
mai probabilă de deplasare (paraşutare, debarcare) a adversarului, în scopul 
capturării sau nimicirii acestuia prin surprindere; urmărirea este executată de 
forţele de ordine publică în scopul capturării adversarului care a părăsit locul 
unde a fost semnalat sau încearcă să rupă lupta şi să se retragă; intervenţia 
constă într-un ansamblu de măsuri şi acţiuni rapide şi energice, organizate şi 
desfăşurate de unităţile şi subunităţile de ordine publică, independent sau în 
cooperare cu alte forţe (Forţa de Reacţie Rapidă), în scopul rezolvării unor 
situaţii urgente ce constituie un pericol grav pentru ordinea publică, siguranţa 
cetăţenilor, a obiectivelor şi instituţiilor statului de drept. Aceasta se 
materializează prin: intervenţia în forţă pentru restabilirea ordinii şi liniştii 
publice; intervenţia pentru prevenirea, neutralizarea şi anihilarea actelor 
teroriste; intervenţia pentru descoperirea, capturarea sau nimicirea grupurilor 
de cercetare-diversiune; intervenţia pentru urmărirea şi prinderea evadaţilor, 
dezertorilor şi a infractorilor periculoşi; intervenţia pentru capturarea sau 
nimicirea inamicului paraşutat sau debarcat; 

b) Forme de acţiuni neviolente: acţiuni umanitare organizate şi 
desfăşurate de unităţile şi subunităţile de ordine publică, independent sau în 
cooperare cu alte forţe, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor 
evenimente, a atacurilor executate de inamic, care pun în pericol grav viaţa, 
sănătatea şi integritatea persoanelor şi bunurilor materiale; organizarea şi 
îndrumarea circulaţiei; dirijarea şi îndrumarea refugiaţilor; acţiuni desfăşurate 
în cadrul forţelor multinaţionale (atunci când forţele de ordine publică participă 
la o criză externă); 

c) Forme asociate acţiunilor de luptă (violente şi neviolente): 
deplasarea efectivelor pentru mutarea dintr-un raion în altul sau pentru 
executarea unei manevre, cu păstrarea completă a capacităţii de luptă, în 
vederea îndeplinirii unei misiuni. Aceasta se realizează prin marş, prin 
transport sau combinat; staţionarea efectivelor de ordine publică atunci când 
nu execută acţiuni de luptă specifice sau neviolente, nu se deplasează şi nu 
sunt în dispozitiv de luptă; regruparea efectivelor în scopul realizării unei noi 
grupări de forţe şi mijloace pentru îndeplinirea unei noi misiuni sau pentru 
plecarea din zona de acţiune; înlocuirea efectivelor de ordine publică se 
execută pentru predarea ori preluarea unor raioane temporare sau a unor 
obiective permanente, în vederea continuării acţiunilor de luptă; 

d) Acţiuni tactice ale forţelor de ordine publică. Acestea se 
organizează în următoarele situaţii: intervenţia pentru întărirea pazei şi, la 
nevoie, pentru apărarea obiectivelor din competenţă; asigurarea protecţiei şi 
siguranţei manifestaţiilor şi întrunirilor; combaterea manifestărilor de violenţă şi 
restabilirea ordinii publice; intervenţia în anumite raioane în care acţionează 
elemente infractoare, izolate sau în grup; intervenţia pentru capturarea sau 
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nimicirea grupurilor mici de cercetare-diversiune; asigurarea pazei şi apărării 
transporturilor speciale sau a unor sectoare de comunicaţie; descoperirea, 
urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a infractorilor etc. 

Angajarea forţelor de ordine publică în soluţionarea situaţiilor de criză 
pe teritoriul naţional se realizează atunci când se instituie starea de urgenţă 
sau de asediu; pentru îndeplinirea unor misiuni specifice; când forţele civile 
încearcă sau au reuşit preluarea controlului asupra unor instituţii civile şi care 
funcţionează constituţional. 

În situaţia în care ordinea publică a fost grav tulburată, 
responsabilitatea pentru restabilirea acesteia revine comandantului unic numit 
prin ordine, care are aprobarea autorităţii legal constituite de responsabilitate, 
care va subordona şi alte efective în dispozitivele operative, în funcţie de 
natura crizei interne. 

Intervenţia în forţă şi folosirea mijloacelor tehnice din dotare, inclusiv a 
armamentului, se aprobă, în scris, de prefect sau de subprefect, ori după caz, 
de către primar, ori înlocuitorul acestuia, din localitatea în care s-a produs 
tulburarea gravă a ordinii constituţionale şi se execută în prezenţa unui 
procuror delegat. 

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, forţele de ordine publică folosesc 
armamentul din dotare, scuturile de protecţie, căştile cu vizor, bastoanele de 
cauciuc, bastoanele cu energie electrostatică, mijloace cu substanţe iritant-
lacrimogene, armele albe, jeturile de apă (cu sau fără coloranţi), cătuşele, 
câinii de serviciu, dispozitivele sonore şi luminoase, mijloacele blindate de 
protecţie, precum şi alte mijloace de protecţie şi imobilizare aflate în zonă. 

Folosirea acestora se face numai după avertizarea şi somarea 
participanţilor de a se dispersa. Pentru executarea dispersării se lasă la 
dispoziţia participanţilor timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul 
acestora şi în funcţie de căile şi posibilităţile de retragere. Folosirea mijloacelor 
se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru 
imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive, ori neutralizarea acţiunilor 
ilegale şi va înceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat. 

Posibilităţile de acţiune ale efectivelor de ordine publică sunt 
determinate de: condiţii tactice, politice, geopolitice şi/sau geostrategice ale 
acţiunilor militare; locul în dispozitiv; cantitatea de forţe şi mijloace existente în 
structura proprie; condiţiile reale în care se pot duce acţiunile specifice; 
numărul şi starea de pregătire şi dotare a eventualului adversar; caracterul 
acţiunilor adversarului; condiţiile de timp, anotimp şi stare a vremii, precum şi 
de alţi factori. 

e) Dispozitivele adoptate pentru restabilirea ordinii 
constituţionale se compun, de regulă, din următoarele elemente: punctul de 
comandă; gruparea (detaşamentul) de încercuire şi blocare; gruparea 
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(detaşamentul) de pătrundere şi împrăştiere; gruparea (detaşamentul) de pază 
şi supraveghere; rezerva; sistemul logistic. 

Dezangajarea forţelor de ordine publică se face atunci când: s-a 
ridicat starea de asediu sau starea de urgenţă ori situaţia de criză a încetat în 
fapt; după îndeplinirea misiunii; după ce s-au creat condiţiile de bază care 
favorizează fundamental imaginea forţelor de ordine publică; dacă apar noi 
urgenţe ce impun deplasarea în alte zone, pentru desfăşurarea altor misiuni; 
dacă s-a realizat preluarea în întregime a controlului de către forţele legale ale 
autorităţilor publice civile. 

Pentru aceasta, se vor avea în vedere următoarele reguli: 
dezangajarea graduală a forţelor începe imediat, din zonele cel mai puţin 
afectate, în funcţie de direcţia principală de dezangajare a forţelor principale; în 
raport cu tipul conflictului, efectivele participante predau responsabilităţile 
autorităţilor civile şi execută acţiuni de refacere, odihnă, completare şi pregătire 
în vederea executării altor misiuni. 

Forţele de ordine publică, pe categorii de arme, îşi vor organiza, la 
nivelul forţelor angajate în desfăşurarea acţiunilor, evidenţa misiunilor, care se 
va ţine cronologic şi va fi consemnată în jurnalul acţiunilor de luptă. 

 
 
 

8.2. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI SOLUŢIONARE A 
CRIZELOR ÎN TIMP DE PACE ŞI RĂZBOI 

 
Ca în orice demers se impune crearea posibilităţii managerului sau 

echipei manageriale să coordoneze activitatea spre obiectivele viitoare. Fiind o 
activitate ştiinţifică, va avea la bază: analiza, sinteza, concepţia şi creativitatea. 
Aceste elemente de bază trebuie să fie susţinute printr-o asigurare raţională a 
resurselor şi echilibrului sistemului naţional de combatere a crizei interne. 

După cum s-a putut vedea în capitolele anterioare, concepte ca 
„gestionarea crizelor” sau „managementul crizelor”, sugerează o abordare mai 
complexă a situaţiilor care pot genera conflicte şi a modalităţilor de soluţionare 
a lor. Altfel spus, gestionarea crizelor este o acţiune de mare complexitate, 
concretizată, dirijată şi susţinută pe multiple planuri pentru diminuarea 
tensiunilor generatoare de criză, pentru limitarea şi menţinerea sub control a 
efectelor negative. În această viziune, acţiunea presupune, în primul rând, 
cunoaşterea aprofundată a cauzelor care pot genera sau generează 
contradicţii şi tensiuni, a factorilor favorizanţi ori defavorizanţi ai acestora. 

Cunoaşterea cauzelor şi situaţiilor de criză trebuie să cuprindă toate 
formele de manifestare ale acestora, analizând imparţial şi apreciind cât mai 
exact, fără prejudecăţi ori sentimente, ponderea fiecărui tip de contradicţii în 
cadrul situaţiei respective. În acelaşi timp, ţesătura complexă de interese din 
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zona de criză trebuie privită în dinamismul ei, întrucât orice eveniment poate 
modifica amplitudinea ori sensul intereselor, ceea ce poate duce la schimbări 
dramatice, care, la rândul lor, pot determina activitatea altor focare de 
tensiune, deci crearea altor situaţii de criză. 

Prin urmare, apreciem că noul context determinat de situaţia 
economică, socială şi politică din ţara noastră impune perfecţionarea 
modalităţilor de gestionare a stărilor de criză. 

Managementul reprezintă, în sensul cel mai larg, acel domeniu 
ştiinţific care studiază, fundamentează şi formulează principiile, regulile şi 
normele, relaţiile, structurile, metodele şi modalităţile de conducere, în vederea 
perfecţionării şi creşterii eficienţei activităţilor de conducere. 

Unii autori socotesc că „gestionarea crizelor” se poate face prin 
organizare, aranjamente, demersuri şi măsurile ce îşi propun să aducă criza 
sub controlul „gestionarilor crizei“; să permită acestora, în urma acţiunilor 
întreprinse, să modeleze evoluţia acesteia şi să o conducă spre o soluţionare 
acceptabilă. 

Constatăm că, în ultimul timp, au apărut tot mai mult în literatura de 
specialitate concepte precum „managementul situaţiilor de criză”, „gestionarea 
crizelor”, care sugerează o preocupare constantă de unire a eforturilor în 
scopul lichidării conflictelor sau conflictului indiferent de tipul sau categoria 
acestuia, abordarea complexă şi documentată a situaţiilor pe care le 
generează. Accentul deosebit se pune pe modalităţile concrete de soluţionare 
a crizei. 

Specialiştii114 apreciază că ambele concepte pot fi întrebuinţate cu 
acelaşi efect, dar cel de „management al situaţiilor de criză” cred că este mai 
adecvat, având în vedere complexitatea măsurilor ce se întreprind, îndeosebi 
în domeniul conducerii macro şi micro sociale, naţionale, regionale, 
continentale şi internaţionale. 

Managementul situaţiilor de criză este o acţiune specializată de mare 
complexitate, dirijată şi susţinută pe multiple planuri: politic, diplomatic, 
economic, militar, social, religios, ecologic etc., pentru diminuarea şi 
menţinerea sub control a efectelor negative.115 

Esenţa managementului în situaţiile de criză o constituie reacţia 
promptă şi adecvată a Guvernului la evenimentele care ameninţă sau 
afectează direct şi concret securitatea naţională ori, în cazul dezastrelor, 
starea de normalitate.116 
                                                           
114 Ordinea publică, componentă a securităţii naţionale. Ministerul de Interne, Bucureşti 1996, 
pag. 61. 
115 Ibidem. 
116 G. Herkeming. Managementul situaţiilor de criză din Olanda, 1996. 
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Pornind de la aceste probleme, se poate spune că în plan naţional, 
managementul situaţiilor de criză cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni 
stabilite de Guvern, ministere, prefecturi, primării şi alte instituţii ale statului 
în vederea garantării securităţii naţionale şi a stării de normalitate socială, 
politică, militară, economică, religioasă, ecologică etc. 

Totodată, după cum bine se ştie, managementul crizelor devine dificil 
în condiţiile în care modul de tratare al crizei este lapidar, iar modul de tratare 
al crizei de la început determină, atât durata, cât şi amploarea fenomenului. 

Gestionarea unei crize poate fi înţeleasă ca un proces deosebit de 
complex, care implică organizare, planificare şi măsuri concrete cu scop precis 
de a aduce sub control criza, de a opri evoluţia acesteia şi de a proiecta o 
soluţie acceptabilă. 

Dintr-o analiză sumară rezultă componentele esenţiale ale 
managementului unei crize. Acestea sunt următoarele: metodele şi procedeele 
de culegere, transmitere şi evaluare a informaţiilor; analiza situaţiei create ca 
urmare a crizei; analiza părţilor adverse implicate în proces; analiza scopurilor 
şi mijloacelor; definirea opţiunilor de răspuns conform scopurilor politice, 
militare, economice şi sociale; implementarea soluţiei optime. 

Gestionarea efectivă a oricărui tip de criză depinde, într-o măsură 
importantă, de eficienţa legăturilor stabilite atât în interiorul organizaţiei 
respective, cât şi cu grupurile interesate din exterior. 

Dar acest lucru şi procedurile enunţate mai sus nu acoperă întreaga 
problematică, fiind necesare activităţi şi o gamă foarte largă de măsuri, 
începând de la obţinerea informaţiilor şi evaluărilor, stabilirea obiectivelor ce 
urmează a fi atinse, elaborarea opţiunilor acţionale şi compararea acestora, 
implementarea opţiunilor alese şi terminând cu analiza posibilelor reacţii ale 
părţilor implicate. 

Pentru a preveni aceste pericole şi pentru a reduce riscurile pe care le 
poate produce o criză, este necesar să se menţină o capacitate de reacţie 
efectivă şi constantă, fie individual, fie în cooperare. 

În evoluţia unei crize se disting etape şi stări, fiecare dintre acestea 
presupunând acţiuni specifice de gestionare. De asemenea, modul în care 
criza este tratată de la început determină durata şi amploarea acesteia.117 

Pentru a reliefa mai bine sintagma „criză – gestionare”, apreciem că 
aceasta trebuie abordată sistemic, într-un cadru firesc, relaţional. 

Un sistem funcţionează, de regulă, într-un spaţiu geografic, în 
condiţii dinamice, determinate şi adaptate în timp. Totodată, în cadrul 
sistemului pot exista mai multe subsisteme care se organizează pe 
                                                           
117 Doru Vasilescu, Evoluţia şi gestionarea crizelor  În: R.G.M. R. nr.4/1998, pag. 53. 
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criterii diferite, cum ar fi: geografic, istoric, militar, civil, social, economic, 
diplomatic, etnic, religios, cultural, politic, ecologic etc. 

Sistemul poate afecta relaţiile internaţionale sau naţionale ale unuia 
sau mai multor categorii socio-profesionale. Apreciem că pentru început este 
necesar să delimităm sistemul în subsistemul care include conflictul, criza la 
nivel interstatal şi să-l definim „criză internaţională” şi subsistemul care 
cuprinde tensiunea, conflictul, criza în interiorul unei ţări, „criză internă“. 

Referindu-ne la problemele internaţionale, se poate afirma că, în 
general, un sistem (internaţional) este format din: participanţi (state – 
unul sau mai multe; organizaţii internaţionale; organisme etc.), influenţe 
reciproce (auturi – imputuri; procedee etc.), distribuirea puterii (structura 
acestuia) şi interdicţii, blocade, restricţii etc. 

Este imperativă prezentarea şi precizarea variabilelor, care pot fi: 
părţile care alcătuiesc sistemul, relaţiile dintre părţi, caracteristicile principale, 
structurile care au creat sistemul de criză internaţională (forţele angajate), 
funcţiile sistemului şi posibilităţile de evoluţie ale sistemului, respectiv limitele 
acestuia. 

Gestionarea crizei implică crearea condiţiilor favorabile sistemului 
pentru a funcţiona astfel încât părţile să-şi rezolve problemele tensionale, 
conflictele de interese. 

„În noul context politic şi strategic european, succesul politicii 
Alianţei, care urmăreşte să menţină pacea şi să prevină războiul depinde, 
mai mult ca în trecut, de eficacitatea diplomaţiei preventive şi de 
gestionarea eficace a crizelor ce pun în cauză securitatea ţărilor 
membre”. 118 

Este evident faptul că o consultare între ţările membre NATO capătă o 
importanţă cu totul deosebită în momentele de tensiune şi criză. În asemenea 
circumstanţe, luarea rapidă a unor hotărâri, pe bază de consens, în ce priveşte 
măsurile ce trebuie întreprinse în domeniul politic, militar şi de urgenţă civilă 
depinde de consultarea continuă şi oportună dintre guvernele membre. 
Această consultare intensivă se desfăşoară mai ales în cadrul Consiliului şi al 
Comitetului pentru planificarea apărării, asistate, în funcţie de circumstanţe, de 
comitetul militar, comitetul politic şi de alte comitete. Metodele şi procedurile 
care urmează, reprezintă aranjamentele Alianţei pentru gestionarea crizelor. 
Mijloacele materiale pe care le necesită acest proces şi, mai ales, sistemul de 
telecomunicaţii sunt furnizate de Centrul de criză al NATO, care funcţionează 
24 de ore din 24. La intervale regulate, sunt organizate exerciţii – la care sunt 
asociate ţările şi înalţii Comandanţi din NATO –, ocazie de a testa şi de a 
                                                           
118 Manualul NATO, parteneriat şi cooperare, Oficiul de informaţii şi presă al NATO, 
Bruxelles, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, pag. 241, art. 33. 
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perfecţiona modalităţile de gestionare a crizelor. Comitetul de operaţii şi 
exerciţii al Consiliului este cel care coordonează aranjamentele, modalităţile şi 
mijloacele folosite pentru gestionarea crizelor; precum şi pregătirea şi 
desfăşurarea exerciţiilor organizate în acest domeniu. 

Gestionarea crizelor este unul din domeniile de activitate convenite să 
figureze, ca problemă legată de planificarea apărării şi de chestiuni militare, în 
programul de lucru al N.A.C.C., şi este inclusă şi în programele individuale de 
parteneriat, care sunt puse la punct de N.A.T.O. şi ţările partenere în cadrul 
iniţiativei Parteneriatului pentru Pace.119 

„Trebuie dezvoltate plenar posibilităţile de dialog şi de cooperare în 
întreaga Europă, pentru a ajuta la dezamorsarea crizelor şi la evitarea 
conflictelor, dat fiind că securitatea Aliaţilor este indisolubil legată de cea a 
tuturor celorlalte state europene. 

În acest scop, Aliaţii vor sprijini rolul procesului O.S.C.E. şi al 
instituţiilor sale. Mai mult pot avea un rol important de jucat şi alte organizaţii, 
cum ar fi Comunitatea Europeană, Uniunea Europei Occidentale şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite.”120 

Întreaga comunitate umană, înţelegând necesitatea unirii eforturilor şi 
a preocupărilor în scopul stingerii stărilor conflictuale, caută să găsească, în 
funcţie de împrejurări şi posibilităţi, modalităţi şi instituţii care să fie în măsură 
să le descurajeze sau să ducă la stingerea acestora. Omenirea a sesizat că 
doar acţiunea concentrată de încetare a războaielor nu mai este suficientă, 
fiind necesară, în primul rând, o activitate de prevenire a lor. 

Situaţiile de criză, având cauze obiective sau subiective nu pot fi 
lăsate să se rezolve de la sine. Diminuarea în intensitate sau evitarea situaţiilor 
de criză nu se poate face decât prin acţiunea dirijată a oamenilor, acţiune care 
se realizează fie prin instituţiile politice, juridice, economice, militare existente 
anterior în fiecare ţară sau pe plan internaţional, fie prin relaţii, organizaţii sau 
instituţii special create pentru rezolvarea situaţiilor de criză. Literatura de 
specialitate, în ultimul timp, avansează tot mai mult concepte ca „gestionarea 
crizelor” sau „managementul crizelor”, concepte care sugerează o abordare 
mai complexă a situaţiilor care pot genera conflicte şi a modalităţilor de 
soluţionare a lor. Altfel spus, gestionarea (managementul) crizelor este o 
acţiune de mare complexitate concretizată, dirijată şi susţinută pe multiple 
planuri pentru diminuarea tensiunilor generatoare de criză într-o ţară sau un 
grup de ţări, pentru limitarea şi menţinerea sub control a efectelor negative. În 
această viziune, acţiunea presupune, în primul rând, cunoaşterea aprofundată 
                                                           
119 Ibidem, pag. 112-113. 
120 Ibidem, pag. 241. 
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a cauzelor care pot genera sau generează contradicţii şi tensiuni, a factorilor 
favorizanţi ori defavorizanţi ai acestora. 

Părerea noastră este că analiza nu poate fi completă dacă nu se 
distinge clar interferenţa forţelor direct implicate, a statelor situate în zona 
geografică a situaţiei de criză, cât şi a celor care se manifestă în această zonă 
şi aparţin altor puteri, state sau grupuri de state, comunităţi, organizaţii, instituţii 
naţionale sau internaţionale etc. Adesea, interesele exterioare pot fi 
precumpănitoare faţă de cele ale părţilor aflate în conflict şi pot acutiza criza 
chiar în condiţiile în care forţele implicate nu ar dori aceasta. 

Prin urmare, se poate aprecia că noul context geostrategic european 
şi mondial impune perfecţionarea modalităţilor de gestionare a stărilor de criză. 

O dată cu apariţia unui diferend se va trece la aplicarea planului cadru 
stabilit prin substructurarea specializată (mediere, conciliere), sau după caz, se 
poate apela la soluţia extremă: utilizarea forţei (armate) pentru stingerea în 
timp scurt a acestuia. 

Activitatea „preventivă” a statelor s-a impus din totdeauna căci, 
spiritul de conservare şi istoria au demonstrat că e mult mai uşor să previi 
decât să restabileşti pacea după declanşarea conflictului. 

În plan intern, organele cu răspunderi în stat, conform 
Constituţiei, poartă întreaga răspundere pentru păstrarea şi asigurarea 
securităţii . 

Analizând factorii care conduc la apariţia crizelor, pe baza 
prognozelor, se pot evalua tendinţele şi aplica măsurile preventive. Apariţia 
sau escaladarea unor crize grave determină decretarea „stării de necesitate” 
sau „stării de asediu”, după caz, situaţie în care toate instituţiile statului trec la 
aplicarea măsurilor stabilite din timp. 

 
 
A. PREVEDEREA ŞI PREVENIREA CRIZELOR 
 

Analiza cauzelor care generează fenomenele de criză trebuie 
realizată prin prisma celor două categorii de factori, interni şi externi, pentru a 
avea o imagine reală a fenomenului şi a găsi soluţii adecvate pentru rezolvarea 
lor. 

Pentru prevenirea situaţiilor de criză, cât şi pentru soluţionarea 
efectivă a acestora se va avea în vedere supremaţia legii, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prevăzute în documentele 
internaţionale. 

Intervenţia în forţă, cu trupe, pentru asigurarea ordinii constituţionale 
sau restabilirea acesteia, vor constitui măsura extremă la care se va apela, 
diferenţiat, pe etape, în special atunci când sunt puse în pericol grav valorile 
fundamentale ale statului, prevăzute în Constituţie. 
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Indiferent de gravitatea tulburărilor sau tensiunilor care afectează 
statul de drept, efectivele participante va trebui să respecte următoarele 
principii: acţiunile în forţă se vor desfăşura cu respectarea întocmai a regulilor 
prevăzute în legi, ordine şi regulamente; armele şi muniţiile se vor folosi 
diferenţiat, cu prudenţă, apelându-se îndeosebi la armele neutralizante. 
Termenul de „arme” include arme de foc cu sau fără muniţie, bastoane sau 
orice alte arme care să fie folosite în exerciţiul funcţiunii. Se va urmări 
îndeosebi neutralizarea sau capturarea forţelor ostile şi numai în cazuri 
excepţionale – nimicirea lor. Atât comandanţii, cât şi subordonaţii trebuie să se 
conformeze unor reguli, astfel: să înţeleagă ordinul; să se asigure că folosirea 
forţei a fost corect înţeleasă; să nu deschidă foc în nici un fel fără ordine 
exprese în acest sens; comandanţii să înţeleagă limitele puterii lor şi ale 
subordonaţilor; să trateze cu omenie orice persoană privată de libertate, 
garantându-i integritatea fizică şi morală; să interzică tortura, tratamentele 
inumane sau degradante; oricărei persoane rănite să i se acorde îngrijiri 
medicale, fără nici o discriminare; să menţină permanent legătura cu 
organizatorii acţiunilor pentru dezamorsarea situaţiei create; să informeze 
populaţia prin mass-media despre acţiunile desfăşurate, scopul şi legalitatea 
acestora. 

 
 
B. SUPRAVEGHEREA CRIZELOR. ALERTA TIMPURIE 
 

Supravegherea crizelor se realizează, în principiu, prin ansamblul 
acţiunilor întreprinse de persoane şi instituţii care au atribuţii şi responsabilităţi 
în conducerea statului. În România, la nivel central, aceste organe sunt 
reprezentate de: Parlamentul României, Administraţia Prezidenţială, Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, Guvern, ministere, autorităţile administraţiei 
publice. 

În situaţie de război, la nivel central (stat), supravegherea crizelor şi 
conducerea forţelor revine Marelui Cartier General, iar în fâşiile de desfăşurare 
a acţiunilor militare, comandanţilor acestora. 

În plan local (zonal), de regulă, se numeşte un comandant unic, care 
coordonează acţiunile tuturor forţelor şi se subordonează eşalonului care l-a 
numit în această funcţie. 

Pentru a se realiza o supraveghere reală se impune: cunoaşterea 
cauzelor care au condus la declanşarea acţiunii (vor duce la declanşarea acţiunii); 
factorii favorizanţi ai contradicţiei şi întâietatea lor; interferenţele posibile şi 
rezultatele acestora; consecinţele imediate şi pe termen mediu sau lung. 

Aşa cum s-a mai arătat, crizele, în evoluţia lor, cunosc grade diferite 
de manifestare: diferendul, starea de tensiune, conflictul şi starea post-
conflictuală. 
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Se impune o tratare secvenţială a acestor termeni, prin prisma acţiunii 
militare, ca mijloc de soluţionare a acestora: diferendul – poate apărea fie ca 
un curent de opinie, fie ca rezultat al unor cauze mai vechi. Ca întindere 
spaţială, acesta poate dura, mai mult sau mai puţin, în funcţie de: natură şi 
cauze, loc, forţe participante, reacţie adversă, scopuri urmărite, nivelul 
susţinerii de către alte forţe, organisme, organizaţii (interne sau externe). 

Paralel cu măsurile întreprinse la celelalte niveluri decizionale, 
armata, prin rolul ei în societate, parcurge, la apariţia şi amplificarea 
fenomenelor generatoare de criză, un set de măsuri ce se impun a fi luate în 
comandamente, unităţi şi formaţiuni. 

Acestea se înscriu în complexul general de măsuri preventive. 
La ordin, comandamentele de mari unităţi, unităţile şi formaţiunile trec 

în mod organizat la punerea în aplicare a planurilor întocmite din timp, 
corespunzător tipurilor posibile de acţiune. Acestea constau în: 

– verificarea şi actualizarea planurilor de alarmă, mobilizare, 
intervenţie şi acţiune pentru diferite situaţii (intervenţia la obiective, calamităţi, 
descoperirea, urmărirea şi prinderea infractorilor sau militarilor care au părăsit 
ilegal unităţile şi au asupra lor armament, muniţii şi materiale explozive), 
precum şi a planurilor de cooperare cu celelalte elemente ale sistemului 
naţional de apărare; 

– verificarea şi asigurarea funcţionării sistemelor de legătură şi 
înştiinţare cu comandamentele, M.U.  şi U. subordonate. Cu prioritate, se vor 
verifica legăturile cu M.U. şi U din F.R.R.; 

– amplificarea acţiunilor de cunoaştere a stării de spirit în rândul 
tuturor categoriilor de militari din subordine şi a populaţiei din garnizoana 
(zona) de dislocare a unităţii; 

– informarea periodică a personalului din subordine cu poziţia 
conducerii armatei faţă de ştirile difuzate prin mass-media; 

– sistarea părăsirii garnizoanelor şi pregătirea aducerii în cazarmă, la 
ordin, a efectivelor şi tehnicii plecate în aplicaţii, tabere de instrucţie, trageri, 
convocări sau alte activităţi; 

– asigurarea continuităţii conducerii; 
– întărirea pazei unităţilor militare şi a celorlalte obiective încredinţate 

pentru pază şi apărare, îndeosebi a depozitelor de armament, muniţii, 
materiale explozive şi carburanţi-lubrifianţi; 

– verificarea şi antrenarea subunităţilor de intervenţie (acţiune) pentru 
diferite situaţii, cu scoaterea lor în punctele de adunare şi verificarea asigurării 
                                                           

 M.U. – mari unităţi. 
    U. – unităţi. 
    F.R.R. –Forţe de Reacţie Rapidă. 
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materiale, tehnice şi medicale; deplasarea la obiective, antrenamente în 
transmiterea semnalelor de cooperare şi acţiune. 

Totalitatea măsurilor întreprinse în această etapă în plan militar, o 
numim generic „alertă timpurie”. 

Suportul în baza căruia armata pune în aplicare „alerta timpurie”, 
constă în cumulul următoarelor acte normative: 

– Constituţia României, unde se stipulează că: „Armata este 
subordonată exclusiv voinţei poporului nostru pentru garantarea 
suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale 
a ţării şi a democraţiei constituţionale”; 

– Legea nr. 415 din iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 

– Legile referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, respectiv Ministerului Apărării Naţionale. 

Pe plan internaţional, un rol important în gestionarea crizelor îl are 
Organizaţia de Securitate şi Cooperare în Europa care, prin activitatea sa, 
începând cu anul 1972, a asigurat instrumente preţioase pentru colectivitatea 
internaţională, în promovarea destinderii şi păcii. Reuniunea acestui organism 
la nivel înalt de la Helsinki (iulie 1992 şi următoarele conferinţe ) a stabilit un 
program de acţiuni pentru abordarea tensiunilor înainte de izbucnirea violenţei 
şi pentru monitorizarea crizelor care ar putea să apară. Un accent deosebit s-a 
pus pe dezvoltarea structurilor interne şi a instrumentelor de prevenire a 
conflictelor şi de supraveghere a crizelor. Adoptarea documentelor „Alerta 
timpurie în prevenirea conflictelor” şi „Supravegherea crizelor, 
reglementarea paşnică a diferendelor” a constituit un nou pas pe calea 
creşterii răspunderii statelor pentru pacea lumii. 

 
 
C. STAREA DE URGENŢĂ. SITUAŢII ŞI CONDIŢII DE INSTITUIRE. 
ALERTA ÎNTĂRITĂ 
 
După cum se ştie, starea de urgenţă este o măsură excepţională care 

se instituie pentru înlăturarea unor pericole publice care aduc atingere gravă 
ordinii, sănătăţii sau moralei publice sau pentru limitarea consecinţelor unor 
calamităţi sau unui dezastru deosebit de grav. 

În Legea privind Siguranţa Naţională a României sunt prezentate 
situaţiile ce constituie ameninţări la adresa statului. 

Modalitatea instituirii stării de urgenţă este prevăzută la art. 93 din 
Constituţia României, astfel: „Preşedintele României instituie, potrivit legii, 
starea de asediu sau starea de urgenţă, în întreaga ţară ori în unele localităţi şi 
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solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate în cel mult 5 zile de la 
luarea acesteia. Durata acesteia este limitată la 15 zile. În cazul persistenţei 
cauzelor care au determinat instituirea măsurilor excepţionale, durata acestora 
poate fi prelungită pentru una sau mai multe perioade, fiecare de câte 15 zile. 
În cadrul stării de urgenţă limitată la o parte a teritoriului, autorităţile publice 
centrale de specialitate, precum şi cele locale din zona pentru care s-a instituit 
starea excepţională, asigură permanent desfăşurarea activităţilor proprii, iar 
autorităţile militare din acea zonă sunt în stare de alarmă”. 

Prin instituirea stării de urgenţă pot fi restrânse drepturile şi libertăţile 
prevăzute în Constituţie şi lege, proporţional cu situaţia care a determinat-o. 

În cazul convocării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării de către 
preşedintele României, acesta analizează şi aprobă măsurile necesare care se 
impun ca urmare a instituirii stării de urgenţă. În termen de cel mult 5 zile de la 
data instituirii stării de urgenţă, preşedintele României solicită Parlamentului 
încuviinţarea măsurilor adoptate, sesizând preşedinţii celor două camere. Dacă 
Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de 
ore de la data instituirii stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata 
acesteia. Măsurile luate de preşedintele României sunt dezbătute în procedură 
de urgenţă de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul 
instituie prin lege măsurile luate de preşedintele României cu privire la starea 
de urgenţă, validând, invalidând sau modificând aceste măsuri. 

Prin lege, Parlamentul poate dispune adoptarea unor regimuri juridice 
derogatorii de la dreptul comun, precum şi orice alte măsuri necesare 
înlăturării pericolelor care au determinat instituirea stării de urgenţă. 

Astfel, la instituirea stării de urgenţă ca urmare a producerii unor 
calamităţi naturale sau a unui dezastru deosebit de grav, înlăturarea pericolelor 
publice se face potrivit „Ordonanţei privind apărarea împotriva dezastrelor” din 
5 august 1994, prin care sunt stabilite: organizarea şi conducerea activităţilor 
de apărare împotriva dezastrelor; atribuţiile specifice ale autorităţilor 
administraţiei publice centrele şi locale; sistemul de obligaţii ale persoanelor 
juridice; constituirea şi utilizarea fondurilor; contravenţii şi sancţiuni. 

În baza acestei ordonanţe, pentru organizarea şi conducerea 
activităţilor de apărare împotriva dezastrelor, la nivel naţional se constituie o 
comisie guvernamentală condusă de primul ministru, în subordinea căreia se 
constituie comisii centrale specializate pe tipuri de dezastre şi ai căror 
preşedinţi sunt conducătorii ministerelor de profil şi comisiile judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 

La Ministerul Apărării Naţionale se constituie Comisia centrală pentru 
accident nuclear şi căderi de obiecte cosmice. Comisiile centrale, potrivit 
Ordonanţei, au următoarele atribuţii: elaborează regulamente specifice şi 



 206

participă la elaborarea strategiei naţionale de apărare împotriva dezastrelor; 
elaborează planurile operative de apărare specifice; îndrumă, controlează şi 
avizează modul de întocmire a planurilor de apărare a teritoriului; participă la 
elaborarea planurilor şi a programelor generale de apărare în caz de dezastru; 
supune spre avizare Comisiei guvernamentale, regulamente şi reglementări 
specifice referitoare la prevenirea, intervenţia şi înlăturarea efectelor 
dezastrelor; prezintă, anual, Comisiei guvernamentale, propuneri pentru 
asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare organizării apărării în 
cazuri de dezastre şi înlăturării efectelor dezastrelor; prezintă, anual, rapoarte 
privind efectele eventualelor dezastre şi stadiul realizării măsurilor de prevenire 
şi refacere; informează operativ Comisia guvernamentală asupra producerii şi 
efectelor acestora şi măsurile întreprinse; asigură informarea opiniei publice 
prin mass-media asupra zonelor de risc potenţial, iminenţei producerii şi 
efectelor dezastrelor, precum şi asupra măsurilor luate. 

Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii specifice: 
urmăreşte realizarea unui sistem unitar de supraveghere, avertizare, cercetare 
şi înlăturare a urmărilor dezastrelor; urmăreşte realizarea sistemului de 
alarmare a populaţiei în zonele de risc nuclear, chimic, în aval de construcţiile 
hidrotehnice sau pentru alte situaţii periculoase şi verifică periodic starea de 
funcţionare a acestora; urmăreşte întocmirea planurilor pentru evacuarea 
populaţiei, a bunurilor materiale şi a animalelor, în cazuri de dezastre; participă 
la elaborarea programelor de pregătire a populaţiei pentru protecţia şi 
intervenţia în cazul dezastrelor, conduce exerciţii şi aplicaţii de pregătire a 
agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, a populaţiei din zonele 
de risc şi verifică aplicabilitatea măsurilor din planurile de apărare în caz de 
dezastru; participă cu forţe şi mijloace proprii, în zonele afectate de dezastru, 
la acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora; 
coordonează activităţile de decontaminare a solului, personalului şi bunurilor, 
în caz de accident nuclear. 

La instituirea stării de urgenţă, atribuţiile autorităţilor civile, ale 
administraţiei publice locale pot fi transferate, în total sau în parte, în decurs de 
24 de ore de la declararea stării, autorităţilor militare. Autorităţile civile ale 
administraţiei publice centrale de specialitate şi locale continuă exercitarea 
competenţelor care nu au fost date autorităţilor militare în temeiul legii şi a 
decretului de instituire a stării de urgenţă. Autorităţile militare emit ordonanţe 
pe durata stării de urgenţă. 

Comandamentele, M.U. şi U. desfăşoară activităţi specifice, cuprinse 
în planuri, potrivit decretului prezidenţial şi a ordinelor ierarhice primite. 
Acestea constau în: intrarea în funcţiune a grupelor operative şi celulelor de 
criză; menţinerea în cazărmi a comandanţilor subunităţilor de intervenţie, a 
şefilor de magazii şi depozite; organizarea şi executarea instrucţiei în 
apropierea unităţilor după un program restructurat; aducerea în cazărmi a 
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efectivelor şi tehnicii plecate la aplicaţii, tabere de instrucţie, trageri sau alte 
activităţi în afara garnizoanei; constituirea suplimentar, funcţie de efectivele 
existente, a unor subunităţi de intervenţie, în afara celor stabilite prin ordine şi 
dispoziţiuni; funcţie de situaţia creată, se distribuie de la uzul curent, 
subunităţilor de intervenţie constituite suplimentar, muniţie de război şi de 
manevră, după caz; se distribuie din depozite substanţe lacrimogene şi se 
pregătesc tehnica şi efectivele pentru misiuni. 

Totalitatea măsurilor şi acţiunilor ce se desfăşoară în această situaţie 
în plan militar, la toate nivelurile, le putem cuprinde în sintagma de „alertă 
întărită”. Guvernul României a emis o Ordonanţă privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă. 

Conform Ordonanţei, starea de urgenţă reprezintă ansamblul de 
măsuri cu caracter politic, economic, social şi de ordine publică, instituit în 
întreaga ţară sau în anumite zone, în condiţiile existenţei unor ameninţări la 
adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, care fac necesare 
apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de 
legalitate. În cazul stării de asediu, coordonarea acţiunilor revine Ministerului 
Apărării Naţionale, iar în cazul stării de urgenţă coordonarea revine Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. Dacă există ameninţări la adresa siguranţei 
naţionale sau a democraţiei constituţionale, Ministerul Apărării Naţionale 
sprijină logistic Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cazul decretării stării de 
urgenţă. Tot în această situaţie, autorităţile militare sau civile au dreptul, printre 
altele, să efectueze percheziţii oriunde şi oricând este nevoie sau pot să 
suspende temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio 
ori de televiziune. Folosirea armamentului din dotare, pe timpul stării de 
urgenţă, se va face „prin derogare de la legislaţia în materie, în vigoare pe 
timp de normalitate”. Ordinul procurorului, prin care se constată că activitatea 
ce va fi reprimată este ilegală, este singura somaţie înaintea deschiderii 
focului. Cetăţenii sunt obligaţi să aplice şi să respecte prevederile legale 
speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente, în 
cazul stării de urgenţă. Ordonanţa a intrat în vigoare de la 21 ianuarie 1999. 

 
 
D. STAREA DE ASEDIU. SITUAŢII ŞI CONDIŢII DE INSTITUIRE. 
ALERTA TOTALĂ 
 
Starea de asediu este o măsură excepţională care se poate 

institui pentru înlăturarea unor pericole publice iminente, care constau în 
acţiuni de forţă prin care se aduce atingere gravă siguranţei naţionale şi 
care nu pot fi înlăturate prin intervenţia instituţiilor publice prevăzute de 
Constituţie şi lege. 

Starea de asediu poate fi declarată la nivelul întregului teritoriu 
naţional sau numai la o parte a sa, respectiv judeţ, comună, municipiu, în 
funcţie de cauzele care au determinat instituirea acestei măsuri excepţionale. 
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Durata stării de asediu este de 15 zile. În cazul persistenţei cauzelor 
care au determinat instituirea măsurilor excepţionale, durata acesteia poate fi 
prelungită pentru una sau mai multe perioade, fiecare de câte 15 zile. 

La instituirea stării de asediu, atribuţiile autorităţilor civile ale 
administraţiei publice locale pot fi transferate, în totalitate sau în parte, în 
decurs de 24 de ore de la declanşarea stării de asediu, autorităţilor militare. 

Pe întreaga durată a stării de asediu autorităţile militare sunt în stare 
de alarmă iar autorităţile judecătoreşti şi ale administraţiei publice centrale şi 
locale asigură permanent desfăşurarea activităţilor proprii. 

Prin instituirea stării de asediu, pot fi restrânse drepturile şi libertăţile 
prevăzute în Constituţie şi lege, proporţional cu situaţia care a determinat-o, 
dar nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii. Pe durata stării de 
asediu pot fi rechiziţionate bunuri aparţinând agenţilor economici, instituţiilor 
publice, celorlalte persoane juridice şi persoanelor fizice şi pot fi chemaţi 
cetăţenii apţi de muncă pentru prestări de servicii în condiţiile prevăzute de 
lege, iar agenţii economici, a căror activitate este nemijlocit legată de 
asigurarea resurselor necesare apărării, pot fi militarizaţi. 

Starea de asediu se instituie prin decret emis de preşedintele 
României în întreaga ţară sau în unele localităţi din ţară. Decretul prezidenţial 
de instituire a stării de asediu este contrasemnat de primul ministru şi se 
publică în Monitorul Oficial. 

Decretul privind instituirea stării de asediu stabileşte următoarele: 
motivele care au stat la baza instituirii stării de asediu; comandamentul numit 
la nivelul guvernului pentru starea de asediu; zona de teritoriu în care se 
instituie măsura excepţională; durata pentru care se instituie măsura 
excepţională; drepturile şi libertăţile fundamentale a căror exercitare se 
restrânge; autorităţile publice desemnate cu executarea prevederilor decretului 
şi atribuţiile excepţionale date acestora; atribuţiile excepţionale date 
autorităţilor militare. 

Autorităţile civile ale administraţiei publice centrale de specialitate şi 
locale continuă exercitarea competenţelor care nu au fost date autorităţilor 
militare în temeiul legii şi a decretului de instituire a stării de asediu şi au 
obligaţia de a acorda sprijin total autorităţilor militare. 

Totalitatea măsurilor şi acţiunilor întreprinse în armată (trupele de 
uscat) pe timpul stării de asediu, poartă numele generic de „alertă totală”. 

Pe durata instituirii stării de asediu, autorităţile militare sau 
autorităţile poliţieneşti au dreptul: să efectueze percheziţii domiciliare 
sau corporale pe timp de zi şi pe timp de noapte; să limiteze sau să 
interzică circulaţia pe anumite zone; să efectueze razii; să ordone 
depunerea armelor şi predarea muniţiilor, materialelor explozive şi să 
procedeze la căutarea şi ridicarea lor; să interzică orice adunări publice, 
manifestări sau marşuri, oricare ar fi numărul participanţilor. 
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În baza decretului, atribuţiile excepţionale date autorităţilor militare pot 
fi extinse, în funcţie de condiţiile concrete care au generat instituirea stării de 
asediu. Folosirea armelor de foc, ca soluţie extremă, se face conform legii. 

 
 

E. ALTE MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A CRIZEI 
 
O dată cu apariţia unei tulburări sociale, se va trece la aplicarea 

planului cadru privind intervenţia în situaţii de criză, stabilit de structura 
specializată (mediere, conciliere), sau după caz, se poate apela la soluţia 
extremă: utilizarea forţei pentru stingerea în timp scurt a acesteia. 

În plan intern, organele cu răspunderi în stat, conform Constituţiei, 
poartă întreaga răspundere pentru păstrarea şi asigurarea securităţii. 

Tulburarea poate să apară fie ca un curent de opinie, fie că este 
rezultatul unor cauze mai vechi. Ca întindere spaţială, aceasta poate dura în 
funcţie de natura şi cauzele care au generat-o, de loc, de forţele participante, 
reacţia adversă, scopurile urmărite, precum şi de nivelul susţinerii din partea 
organismelor, organizaţiilor interne sau externe. În această etapă un rol 
deosebit de important îl are complexul general de măsuri preventive. 

Prevenirea se realizează şi prin supravegherea atentă a crizelor, 
care cuprinde, în principal, un ansamblu de acţiuni întreprinse de 
persoane şi instituţii care au atribuţii şi responsabilităţi în conducerea 
statului. În România, la nivel central, aceste organe sunt reprezentate de: 
Parlamentul României, Administraţia Prezidenţială, Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, Guvern, ministere, autorităţile administraţiei publice cu 
atribuţii în domeniul apărării naţionale. 

Prima acţiune de prevenire se realizează prin măsuri informative 
întreprinse de instituţiile specializate ale statului, pentru a cunoaşte situaţia 
potenţială şi reală care generează tulburarea. 

Tulburările publice excesive (crizele) nu apar spontan. Ele rezultă din 
tensiuni emoţionale care s-au acumulat şi dezvoltat la membrii unor grupuri 
minoritare, într-o perioadă mai mare sau mai mică de timp. 

De obicei, încep cu formarea unui grup mic care creşte şi se 
transformă într-o gloată dezordonată. Timpul care se scurge din cauza 
divergenţelor de opinii şi interese, discuţiile ce au loc, dau forţelor de ordine 
posibilitatea să ia cunoştinţă de iminenţa apariţiei dezordinii (crizei). Acţiunile 
informative adecvate întreprinse pot să atenueze tensiunile şi să prevină 
creşterea de la un mic grup la o mare mulţime şi mai departe la transformarea 
ei într-o tulburare de proporţii (criză). 

Prin munca informativă şi de prevenire, este necesar a se stabili 
măsuri, procedee, tehnici care să asigure informarea rapidă a factorilor de 
decizie, politici şi militari, cu privire la sesizarea existenţei tensiunilor şi 
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circumstanţele care favorizează crearea unei grupări cu intenţii de săvârşire a 
unor acţiuni ilegale. 

Când acţiunile de dezordine devin iminente, factorii de decizie trebuie 
să poarte negocieri cu liderii responsabili, pentru analizarea situaţiilor, găsind 
soluţii pentru rezolvarea divergenţelor în mod paşnic, să discute acţiunile 
probabile ale participanţilor, să reliefeze modul de acţiune al forţelor de ordine 
pentru aplicarea legii. 

Pe timpul stării de tensiune forţele de ordine desfăşoară activităţi 
complexe. 

La ordin, comandamentele, marile unităţi, unităţile de jandarmi precum 
şi celelalte forţe componente ale sistemului naţional al forţelor de ordine 
publică (poliţie, pompieri etc.) trec în mod organizat la punerea în aplicare a 
planurilor privind intervenţia în situaţii de criză, întocmite din timp, 
corespunzător tipurilor posibile de acţiune. Acestea conţin măsuri privind:  

– verificarea şi actualizarea planurilor de alarmă, mobilizare, 
intervenţie şi acţiune pentru diferite situaţii (intervenţia la obiective, calamităţi, 
descoperirea, urmărirea şi prinderea infractorilor sau militarilor care au părăsit 
ilegal unităţile şi au asupra lor armament, muniţii şi materiale explozive), 
precum şi a planurilor de cooperare cu celelalte elemente ale sistemului 
naţional de apărare; 

– verificarea şi asigurarea funcţionării sistemelor de legătură şi 
înştiinţare a comandamentelor, marilor unităţi şi unităţilor subordonate. Cu 
prioritate, se vor verifica legăturile cu marile unităţi şi unităţile de intervenţie; 

– amplificarea acţiunilor de cunoaştere a stării de spirit în rândul 
tuturor categoriilor de militari din subordine şi a populaţiei din garnizoana 
(zona) de dislocare a unităţii; 

– informarea periodică a personalului din subordine cu poziţia 
conducerii faţă de ştirile difuzate prin mijloacele mass-media; 

– sistarea părăsirii garnizoanelor şi pregătirea aducerii în cazarmă, la 
ordin, a efectivelor şi tehnicii plecate în aplicaţii, tabere de instrucţie, la trageri, 
convocări sau alte activităţi; 

– asigurarea continuităţii conducerii; 
– întărirea pazei unităţilor militare şi a celorlalte obiective încredinţate 

pentru pază şi apărare, îndeosebi a depozitelor de armament, muniţii, 
materiale explozive şi carburanţi-lubrifianţi; 

– verificarea şi antrenarea subunităţilor de intervenţie (acţiune) pentru 
diferite situaţii, cu scoaterea lor în punctele de adunare şi verificarea asigurării 
materiale, tehnice şi medicale; deplasarea la obiective, antrenamente în 
transmiterea semnalelor de cooperare şi acţiune. 
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Atunci când starea de criză se amplifică, neputând fi prevenită, 
negocierile între părţi au eşuat şi s-a ajuns la conflict, se recurge la 
intervenţia în forţă. 

Intervenţia în forţă, cu trupe, pentru asigurarea ordinii constituţionale 
sau restabilirea acesteia, va constitui măsura extremă la care se va apela 
diferenţiat, pe etape, în special atunci când sunt puse în pericol grav valorile 
fundamentale ale statului, prevăzute în Constituţie, aceasta având un caracter 
de excepţie, utilizându-se numai în condiţiile restrictive prevăzute de legile 
interne şi internaţionale. 

În folosirea forţei trebuie respectate cinci principii astfel: 
a) folosirea forţei trebuie făcută în mod excepţional, când 

celelalte mijloace legale nu au dat rezultatul dorit; 
b) folosirea forţei să se facă proporţional cu intensitatea şi 

gravitatea atacului; 
c) folosirea forţei trebuie să se facă în mod gradual; 
d) intervenţia în forţă a organelor abilitate de lege, cu mijloacele 

tehnice din dotare, se face numai după avertizarea şi somarea, prin 
mijloace de amplificare sonoră, a participanţilor la dezordine; 

e) uzul de armă se face astfel încât să ducă la imobilizarea celor 
împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil la 
picioare, pentru a evita moartea acestora.  

În concluzie, starea de asediu şi starea de urgenţă sunt măsuri 
excepţionale, care se instituie în cazuri determinate de apariţia unor pericole 
grave la adresa apărării ţării, siguranţei naţionale, a democraţiei constituţionale 
ori pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea unor dezastre. 

Starea de asediu reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, 
militar, economic şi social care se instituie în anumite zone sau pe întreg 
teritoriul ţării, în scopul creşterii capacităţii de apărare a ţării, în situaţia 
iminenţei unei acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotriva suveranităţii, 
independenţei, unităţii statului sau integrităţii teritoriale. 

Starea de urgenţă reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, 
economic, social şi de ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite 
zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii: 

a) existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau 
democraţiei constituţionale, ceea ce face necesară apărarea instituţiilor statului 
de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate; 

b) iminenţa producerii ori producerea de dezastre, ceea ce face 
necesară prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora. 
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Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenţă, poate fi restrâns 
exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu 
acordul ministrului justiţiei. 

Starea de asediu se instituie pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar 
starea de urgenţă, pe o perioadă de cel mult 30 de zile. 

Ordonanţa privind regimul stării de asediu şi de urgenţă nu poate fi 
comparată cu legile ordinare. Ea nu poate fi interpretată după principiile acelor 
legi, deoarece aceasta are ca scop de a le contracara în bloc, substituind stării 
de drept ordinare, o stare excepţională. 

Autorităţile civile ale administraţiei publice centrale şi locale de 
specialitate continuă exercitarea atribuţiilor care nu au fost transferate 
autorităţilor militare şi au obligaţia de a acorda sprijin autorităţilor militare. 

Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile cuprinse în 
actele normative specifice stării instituite. 

Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele 
României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat în Monitorul 
Oficial al României. 

Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă se 
difuzează pe toate posturile de radio şi televiziune în cel mult două ore de la 
semnare, şi este retransmis în mod repetat în primele 24 de ore de la instituire. 

În termen de 5 zile de la instituirea stării de asediu sau a stării de 
urgenţă, Preşedintele României solicită Parlamentului încuviinţarea măsurilor 
adoptate. 

În cazul aprobării propunerilor şefului statului pentru o parte sau întreg 
teritoriul ţării, acestuia îi va fi aplicat un regim juridic derogator, care implică 
restrângerea unor drepturi cetăţeneşti. 

În situaţia în care Parlamentul nu încuviinţează starea instituită, 
Preşedintele României revocă decretul, iar măsurile dispuse îşi încetează 
aplicabilitatea. 

În decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă va 
trebui prevăzut în mod obligatoriu: motivele care au impus instituirea stării; 
zona în care se instituie; perioada pentru care se instituie; drepturile şi 
libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge; autorităţile militare şi 
civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului. 

Preşedintele României, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi 
durata stării instituite şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a 
acesteia. 

Coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decretul de instituire a 
stării de asediu revine, în principal, Ministerului Apărării Naţionale. 

În cazul stării de urgenţă, coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin 
decret revine, în principal, Ministerului Administraţiei şi Internelor, în situaţia 
când există ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei 
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constituţionale, ceea ce fac necesare apărarea statului de drept şi menţinerea 
sau restabilirea stării de legalitate. La cerere, Ministerul Apărării Naţionale 
sprijină logistic forţele Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Privind iminenţa unor dezastre, coordonarea aplicării măsurilor 
dispuse revine Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva dezastrelor, pe 
toată durata stării de urgenţă. 

Pe timpul aplicării măsurilor stării de asediu sau a stării de urgenţă, 
autorităţile civile şi militare au următoarele atribuţii: întocmesc planurile de 
acţiune şi planurile de ridicare graduală a capacităţii de luptă, în conformitate 
cu ordinele şi instrucţiunile proprii; dispun depunerea temporară a armelor, 
muniţiilor şi materialelor explozive aflate asupra populaţiei şi procedează la 
căutarea şi ridicarea lor; limitează sau interzic circulaţia vehiculelor sau a 
persoanelor, în anumite zone ori între anumite ore, şi eliberează, în cazuri 
justificate, permise de liberă circulaţie; efectuează percheziţii oriunde şi 
oricând este nevoie; efectuează razii; evacuează din zona supusă regimului 
stării de asediu sau de urgenţă persoanele a căror prezenţă nu se justifică; 
protejează informaţiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-
media; la solicitarea autorităţilor militare, mijloacele de comunicare în masă, 
indiferent de forma de proprietate, sunt obligate să transmită cu prioritate 
mesajele acestora; suspendă temporar apariţia sau difuzarea unor emisiuni ale 
posturilor de radio ori de televiziune; asigură pază militară sediilor autorităţilor 
publice centrale şi locale, staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, de radio 
şi de televiziune, precum şi a unor agenţi economici sau obiective de 
importanţă naţională; dispune raţionalizarea alimentelor şi a altor produse de 
strictă necesitate; emite ordonanţe militare; interzice circulaţia rutieră, 
feroviară, maritimă, fluvială şi aeriană pe anumite rute. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, poate dispune, prin hotărâre, ca 
instituţiile militare din forţele destinate apărării să fie trecute în trepte 
superioare ale capacităţii de luptă. De asemenea, prin hotărâre a Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării poate fi prelungită durata serviciului militar 
obligatoriu sau a concentrărilor de rezervişti, până la încetarea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă. 

Ordonanţele militare sunt dispoziţii scrise ce prevăd măsuri cu 
caracter urgent, obligatoriu şi provizoriu, ce sunt emise de către autorităţile 
militare, în baza regimului stării de asediu sau de urgenţă, astfel: 

a) pe timp de război şi în anumite zone de operaţiuni, ordonanţele 
autorităţii militare sunt considerate acte de comandament cu caracter militar, 
menite să garanteze siguranţa armatei, apărarea ţării, ordinea publică şi sunt 
excluse controlului jurisdicţional; 

b) pe timp de pace, ordonanţele militare au rolul de a aduce la 
cunoştinţa publică restricţiile impuse de autorităţi în limitele prevederilor legii 
stării de asediu sau de urgenţă ca fiind imperative. 
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Ordonanţele militare se caracterizează prin: nu pot fi emise decât de 
autoritatea militară; nu pot prevedea mai multe restricţii decât cele prevăzute în 
legea stării de asediu; nu pot prevedea pedepse mai mari sau mai mici decât 
limitele pedepsei prevăzute în legea stării de asediu sau a stării de urgenţă; 
orice persoană ce s-ar simţi vătămată într-un drept al său printr-o restricţiune 
prevăzută de o ordonanţă militară, sau neprevăzută în legea privind regimul 
stării de asediu sau de urgenţă, se poate plânge în justiţie conform Legii 
Contenciosului Administrativ. 

Pe timpul stării de asediu ordonanţele militare se emit de către 
ministrul apărării naţionale sau de şeful Statului Major General, când aceasta a 
fost instituită pe întreg teritoriul ţării, sau de comandanţii de mari unităţi 
împuterniciţi de şeful Statului Major General, când starea de asediu a fost 
instituită în anumite zone. 

Când starea de urgenţă a fost instituită pe întreg teritoriul ţării 
ordonanţele militare se emit de Ministrul Administraţiei şi Internelor sau de 
secretarul de stat. Şefii inspectoratelor de poliţie judeţene sau şeful Direcţiei 
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, emit ordonanţe militare când 
starea de urgenţă a fost instituită în zona lor de competenţă. Dacă aceasta a 
fost instituită în două sau mai multe judeţe, ordonanţele militare sunt emise de 
către ofiţerii împuterniciţi de secretarul de stat. 

Ordonanţa cuprinde: titlul şi numărul acesteia; autoritatea militară 
emitentă; baza legală a acesteia; perioada de aplicare a acesteia; regulile şi 
măsurile speciale care sunt dispuse în zona în care s-a instituit starea de 
asediu sau starea de urgenţă precum şi sancţiunile aplicabile în cazul 
nerespectării acestora; autoritatea abilitată să asigure aplicarea şi respectarea 
dispoziţiilor acestora; modul de aducere a ei la cunoştinţa populaţiei; data, 
ştampila şi semnătura autorităţii emitente. 

Pe durata stării de asediu se pot lua următoarele măsuri: 
1) aplicarea măsurilor prevăzute în planuri; 
2) închiderea frontierei de stat în întregime sau în zona în care a fost 

instituită starea de asediu; 
3) amplificarea activităţilor de producţie a societăţilor comerciale şi a 

agenţilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atribuţii în 
realizarea produselor cu destinaţie militară sau execută reparaţii la unele 
categorii de tehnică militară; 

4) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru 
nevoile forţelor destinate apărării; 

5) luarea măsurilor pregătitoare specifice de către autorităţile publice 
care au atribuţii la mobilizare şi război; 
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6) intensificarea măsurilor organizatorice şi de pregătire pentru 
protecţia civilă; 

7) interzicerea circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene 
pe diferite rute; 

8) dreptul de a ordona unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor 
competente să efectueze reţineri pe timp de 24 de ore. Arestarea se poate 
face pe baza mandatului dat de procurorul delegat. 

Autorităţile civile şi militare au obligaţia să elaboreze planuri de 
cooperare şi de acţiune specifice, să stabilească forţele şi mijloacele necesare 
punerii lor în aplicare şi să asigure cunoaşterea de către personalul din 
structurile subordonate a obligaţiilor ce îi revin. 

Pe timpul stării de asediu şi al stării de urgenţă, folosirea 
armamentului din dotare şi a muniţiei aferente se va face prin derogare de la 
legislaţia în materie, dată fiind iminenţa situaţiei operative. 

Cercetarea şi judecarea infracţiunilor contra siguranţei statului şi a 
infracţiunilor contra păcii şi omenirii, săvârşite pe durata stării de asediu sau a 
stării de urgenţă, intră în competenţa parchetelor şi instanţelor civile sau 
militare. 

Singura somaţie înaintea folosirii armamentului din dotare o va 
constitui ordinul procurorului prin care se constată că activitatea ce urmează a 
fi reprimată este ilegală. Ordinul procurorului se va transmite în mod direct sau 
prin mijloace de comunicare în masă. 

 
 
8.3. TACTICI ŞI PROCEDEE DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII 

DE CRIZĂ 
 
Tulburarea ordinii publice constituie o faptă gravă prevăzută şi 

incriminată de legile ţării care se poate produce pe plan local sau zonal, în una 
sau mai multe localităţi urbane sau rurale, ori care sunt îndreptate împotriva 
sediilor organelor centrale sau locale ale puterii ori administraţiei publice, a 
partidelor sau diferitelor asociaţii legal constituite, a obiectivelor economice, 
publice sau private, a instituţiilor de cultură sau artă, pe stadioane sau alte 
locuri publice destinate manifestaţiilor sportive, comisă cu intenţie, ce 
afectează buna funcţionare a instituţiilor statului de drept, poate pune în pericol 
siguranţa naţională, viaţa şi integritatea cetăţenilor, proprietatea privată şi 
publică. Intervenţia pentru restabilirea ordinii publice tulburată grav se 
desfăşoară atunci când forţele de ordine au epuizat toate posibilităţile reale de 
anihilare a turbulenţilor . 

Forţele de ordine publică trebuie ca în viitor să aibă capacitatea de a 
folosi tactici şi procedee de intervenţie pentru restabilirea ordinii publice ce nu 
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presupun apelarea la forţă, începând de la activităţi de prevenire, apoi la 
negocieri, iar atunci când situaţia impune şi au fost epuizate toate tacticile şi 
metodele paşnice se foloseşte forţa, în strictă conformitate cu prevederile 
legale. 

Tacticile şi procedeele de acţiune şi intervenţie ale forţelor de 
restabilire a ordinii publice sunt corespunzătoare specificului de activitate al 
Jandarmeriei Române. Ele pot fi acţiuni: nonviolente, de regulă preventive 
sau de convingere a elementelor turbulente de a renunţa la desfăşurarea 
acţiunilor preconizate sau în curs de desfăşurare; violente (de luptă), care se 
desfăşoară numai atunci când au fost epuizate toate mijloacele paşnice, iar 
elementele turbulente desfăşoară activităţi, acţiuni prin care ordinea publică 
este pusă în pericol grav. Acţiunile violente (de luptă) ale jandarmeriei sunt 
activităţile desfăşurate rapid şi energic, independent sau în cooperare, cu 
scopul rezolvării unei situaţii urgente ce constituie un pericol grav pentru 
ordinea publică, siguranţa cetăţenilor, a obiectivelor şi instituţiilor statului de 
drept, ele constituind de fapt intervenţia propriu-zisă. 

Tacticile şi procedeele non violente cuprind totalitatea măsurilor de 
prevenire, prin acţiuni de cercetare specifice jandarmeriei şi măsurile ce se 
întreprind pentru realizarea unui dialog paşnic cu liderii formali sau informali ai 
grupurilor de persoane turbulente, pentru a-i determina să nu desfăşoare 
activităţile pe care şi le-au propus, sau să întrerupă acţiunile paşnice pe care le 
desfăşoară fără autorizaţie şi să se disperseze. 

Tacticile şi procedeele de intervenţie în forţă (violente), reprezintă 
ansamblul de angajări şi ciocniri non violente şi violente (de luptă) desfăşurate 
pe timpul îndeplinirii misiunilor de restabilire a ordinii publice, în situaţiile de 
tulburare gravă a acestuia, cu scopul de a reveni la starea de normalitate şi 
pace socială a zonei, raionului, obiectivului sau locului unde aceasta a fost 
tulburată. Pentru restabilirea ordinii publice în cazul tulburării grave , forţele de 
ordine au dreptul să intervină în forţă, să folosească mijloacele de protecţie, de 
intervenţie şi armamentul din dotare în condiţiile prevăzute de lege. Intervenţia 
constă într-un ansamblu de măsuri rapide şi energice organizate şi desfăşurate 
de unităţile şi subunităţile de jandarmi, independent sau în cooperare cu alte 
forţe, în scopul rezolvării unor situaţii urgente, care constituie un pericol grav 
pentru ordinea publică, siguranţa cetăţenilor, obiectivelor şi instituţiilor statului 
de drept. Forţele de ordine sunt obligate să nu ezite atunci când acţionează 
pentru interzicerea sau neutralizarea actelor de dezordine. Factorii decizionali 
din Jandarmerie trebuie să posede planuri detaliate pentru desfăşurarea 
optimă a intervenţiei, să se asigure de legalitatea acestora şi să-şi instruiască 
forţele cu privire la modul de acţiune pentru situaţiile ce pot apărea. Începerea 
sau desfăşurarea acţiunilor turbulente presupune luarea măsurilor de blocare 
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(interzicerea) a traficului auto şi pietonal în zona respectivă, în acelaşi timp 
trebuie preîntâmpinată adunarea altor persoane la gruparea deja formată. 

 
Pe timpul intervenţiei directe* sau indirecte **121 în forţă, comandanţii 

vor lua măsuri de evitare a fratricidului. Aceasta cuprinde ansamblul măsurilor 
şi activităţilor stabilite de comandanţi pentru prevenirea uciderii sau rănirii 
personalului militar, a populaţiei şi a distrugerii neintenţionate a materialelor, 
bunurilor, operelor de artă, tehnicii proprii etc. 

În baza aprobării pentru intervenţia în forţă, comandantul unităţii de 
jandarmi ia hotărârea şi dă ordinul de luptă precizând: locul unde s-au produs 
tulburări ale ordinii publice; numărul aproximativ, starea de agresivitate şi 
intenţiile turbulenţilor; misiunea unităţii şi a fiecărei subunităţi; itinerare de 
deplasare; aliniamente iniţiale pe care le ocupă fiecare subunitate; dispozitivul 
şi ora realizării acestuia; căile de dispersare a manifestanţilor; modul de 
acţiune al fiecărei subunităţi (element de dispozitiv); forţele cu care se 
cooperează; persoana care conduce întreaga acţiune; sistemul de legături (de 
semnalizare), situaţiile în care se vor folosi mijloacele din dotare; situaţiile 
extreme de folosire a armamentului din proprie iniţiativă sau la ordin (se va 
preciza persoana care are acest drept); locul punctului de comandă; locurile de 
adunare-triere a persoanelor reţinute; măsuri de prim ajutor pentru eventualii 
răniţi; termenele şi modalităţile de prezentare a rapoartelor. Decizia 
comandantului se materializează în mod obligatoriu în „Planul acţiunii pentru 
intervenţia în forţă” sub formă de tabel, schemă sau hartă. Adoptarea 
dispozitivului de intervenţie şi alegerea momentului declanşării intervenţiei în 
forţă se stabilesc de la caz la caz, în funcţie de următorii factori: situaţia 
operativă generală; configuraţia locului (localităţii) unde au loc tulburări; 
numărul turbulenţilor şi starea lor de agresivitate; importanţa valorilor 
periclitate; timpul, forţele şi mijloacele la dispoziţie; valoarea şi pregătirea 
forţelor cu care se cooperează. După executarea intervenţiei în forţă, se 
menţin măsuri suplimentare de asigurare a ordinii publice. În toate situaţiile se 
va avea în vedere ca dispozitivul adoptat să lase căi libere (străzi, uliţe) pe 
care turbulenţii să se poată dispersa la somaţii sau să poată fi evacuaţi şi 
dispersaţi în urma intervenţiei în forţă. 
                                                           
121. * Prin intervenţia directă se înţelege acţiunea forţelor de ordine în contact direct cu masele 
de oameni aflate în locul, la timpul şi momentul neaprobat de legi sau alte acte normative, 
grupuri care pun în pericol ordinea publică, instituţiile statului, siguranţa şi apărarea ţării, după 
ce s-au parcurs toate etapele de somare şi avertizare. 
 ** Intervenţia indirectă reprezintă totalitatea măsurilor şi activităţilor pe care le-au luat forţele 
de ordine publică gradual, până la momentul folosirii forţei. 
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8.4. REGULI TACTICE GENERALE CE TREBUIE RESPECTATE 
PE TIMPUL INTERVENŢIEI MILITARE CA URMARE A UNEI SITUAŢII 
DE CRIZĂ 

 
Codul de Conduită al Persoanelor Responsabile cu Aplicare a Legii, 

adoptat de Adunarea Generală O.N.U. prin Rezoluţia nr. 34/69 din 17.12.1979 
prezintă principalele principii astfel: principiul legalităţii tuturor acţiunilor, care 
presupune ca orice acţiune să aibă la bază o lege sau un act normativ; 
principiul respectării şi apărării demnităţii umane, care presupune că viaţa, 
integritatea morală şi fizică, onoarea persoanei trebuie să fie respectate, 
indiferent de faptele comise; principiul limitării, proporţionalităţii şi gradualităţii 
folosirii forţei, al non surprinderii în utilizarea acesteia. Limitarea presupune ca 
recurgerea la forţă să se facă numai dacă acţiunile turbulente nu au putut fi 
anihilate sau înlăturate prin utilizarea altor mijloace legale ca avertizarea, 
somarea sau îndepărtarea din grup etc. Proporţionalitatea utilizării forţei are în 
vedere ca nivelul acesteia să fie în strictă conformitate cu nivelul real al 
opoziţiei şi să înceteze de îndată ce aceasta şi-a atins scopul. Gradualitatea 
obligă la utilizarea în mod progresiv a formelor, procedeelor şi mijloacelor de 
acţiune care implică forţa, de la cele simple la cele cu violenţă ridicată. 
Folosirea armelor de foc este considerată drept o măsură extremă. Non 
surprinderea presupune atenţionarea şi somarea prealabilă, uneori repetată, 
asupra folosirii forţei de către jandarmi a mijloacelor de intervenţie pentru 
restabilirea ordinii. Principiul riscului minim, atât pentru turbulenţi, cât şi pentru 
efectivele proprii care constă în alegerea celor mai adecvate mijloace de 
intervenţie spre a evita vătămările integrităţii corporale, pe cât posibil; Principiul 
apărării fiinţei aflate sub protecţia jandarmeriei, chiar dacă asupra acesteia s-a 
acţionat în forţă pentru aplicarea legii. Aceasta presupune: acordarea primului 
ajutor în caz de vătămare a integrităţii corporale ori a sănătăţii, nerecurgerea la 
violenţă ori rele tratamente faţă de persoanele reţinute sau arestate. Principiul 
confidenţialităţii datelor obţinute de jandarmi, în afara cazului în care 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu sau nevoile justiţiei reclamă strict altceva. 
Acest principiu presupune: protejarea datelor care pot avea legătură cu vieţile 
personale ale cetăţenilor şi pot fi dăunătoare intereselor ori reputaţiei lor, 
secretizarea datelor şi informaţiilor cu caracter deosebit sau destinate 
publicităţii. Confidenţialitatea nu exclude transparenţa în faţa cetăţenilor ori 
mass-media faţă de preocupările jandarmeriei în realizarea atribuţiunilor de 
serviciu, mai ales când acestea sunt de larg interes. 

 
 

8.5. INTERVENŢIA ŞI DREPTUL MEDIULUI 
 
Pentru tot ce ne înconjoară suntem datori cu un studiu şi o pregătire 

intense, urmate de o atitudine şi intervenţie corespunzătoare. Omul aparţine 
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naturii, acţiunile sale, intervenţia în forţă în situaţii de pace, criză sau război, 
trebuie să fie făcute astfel încât să fie apărată natura împotriva poluării sau 
distrugerii. Lupta împotriva poluării, în general, trebuie precedată de 
cunoaştere, pentru că neştiinţa şi poluarea sunt la fel de periculoase. 

Termenul de mediu a fost folosit începând din secolul al XIX-lea în 
sens biologic, ca ambianţă naturală a vieţuitoarelor. Ulterior, în domeniul 
geografiei, a fost definit ca spaţiu locuit şi influenţat de om. Într-o accepţiune 
modernă, mediul este definit ca fiind totalitatea condiţiilor energetice, fizice, 
chimice şi biologice care înconjoară o fiinţă sau grupurile de fiinţe şi cu care 
acestea se găsesc în relaţii permanente de schimb.122 

În literatura juridică şi în reglementările existente în diferite state, 
precum şi în unele documente ale organizaţiilor internaţionale, se utilizează în 
acelaşi timp cu noţiunea de mediu înconjurător şi acelea de mediu biologic, 
mediu ambiant, mediu uman, ca variante ale acestuia, reflectând legăturile 
complexe dintre statutul social al omului şi factorii politici, economici şi culturali 
existenţi în fiecare stat, avându-se totodată în vedere dimensiunea acestei 
probleme în plan internaţional. 

Se desprinde însă, ca tendinţă generală, includerea în compunerea 
mediului înconjurător,123 alături de elementele naturale, şi cele create de om, în 
interacţiunea şi interdependenţa lor. 

Aceste elemente le-a avut în vedere şi legiuitorul român care, atunci 
când s-a referit la mediul înconjurător a considerat că este constituit din 
ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Pământului: aerul, apa, solul şi 
subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, 
precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele 
enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale. 

Noţiunea de mediu cuprinde atât mediul artificial cât şi mediul natural. 
Mediul artificial, care se mai numeşte şi mediul civilizat, este cel creat 

de om, cel care există datorită activităţii umane, fiind vorba de condiţiile 
materiale de viaţă create de mâna omului. El se compune din: 

– aşezările omeneşti, care sunt, în principiu, identice cu unităţile 
administrativ-teritoriale, denumite comune şi oraşe (municipii); 

– tot ceea ce este creat de om şi se află în afara aşezărilor omeneşti 
(şosele, căi ferate, poduri, baraje), care datorită importanţei deosebite pentru 
om şi natură sunt supuse unui regim special de protecţie. 
                                                           
122 Ştefan Vranco Curs de ecologie generală, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1972, 
pag. 17. 
123 Provenit din substantivul francez „environnement” acest termen este inclus în anul 1972 în 
marele Larousse al Bibliotecii Franceze, sub următoarea definiţie: ansamblu de elemente 
naturale ori artificiale care condiţionează viaţa omului. 
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Mediul natural cuprinde părţile vizibile şi invizibile ale naturii, nefiind 
vorba de rezultate ale muncii omeneşti ci de produse ale naturii. 

Elementele sale principale sunt: terenurile cu cea mai importantă 
parte, denumită sol; apele de suprafaţă şi subterane; pădurile şi celelalte părţi 
componente ale fondului forestier; aerul; fauna, flora terestră şi acvatică. 

Conceptul actual de mediu înconjurător are un caracter dinamic, care 
caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor 
protejate în complexitatea lor. 

Echilibrul ecologic constă din ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre 
elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea 
structurii, funcţionalitatea şi dinamica armonioasă a acestuia.124 În cuprinsul 
Legii nr. 137 din 1995 privind protecţia mediului, prin resurse naturale se 
înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în 
activitatea umană; resursele neregenerabile (minerale şi combustibili fosili); 
regenerabile (apă, aer, sol, floră, faună sălbatică) şi permanente (energie 
solară, eoliană, geotermală şi a valurilor). Din această diferenţă rezultă şi 
clasificarea resurselor naturale în: regenerabile, neregenerabile şi permanente. 

Cuvântul poluare vine din latină, polluoere care înseamnă a pângări, a 
murdări, a profana. El vrea să desemneze o acţiune prin care omul îşi 
degradează propriul său mediu de viaţă. 

Potrivit Regulilor de la Montreal din 1982, aplicabile poluării 
transfrontaliere, prin poluare, în general, se înţelege orice introducere de către 
om în mediu, direct sau indirect, a unor substanţe sau energii cu efecte 
vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze 
resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea materială, să diminueze 
binefacerile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului. 

În sensul Legii nr. 137/1995 poluant este un factor care, aflat în mediu 
în cantităţi ce depăşesc limita de toleranţă a uneia sau mai multe specii de 
vieţuitoare, împiedică înmulţirea sau dezvoltarea normală a acestora, printr-o 
acţiune toxică. 

Aşa cum s-a arătat în literatura de specialitate, în evoluţia de la 
armonie (omul aliat al naturii) la violenţă (omul împotriva naturii), fenomenul 
dezvoltării existente a generat noi cauze de poluare, cum ar fi căderile şi 
reziduurile radioactive; folosirea pesticidelor în exces.125  
                                                           
124 Anexa nr.1 la Legea nr. 137/1995. 
125 Daniela Marinescu Dreptul mediului înconjurător, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa 
de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1996, pag. 13. 
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Alte cauze sunt determinate de fenomenul subdezvoltării, ca 
circumstanţă agravantă pentru anumite zone ale lumii (cele determinate de 
războaiele locale şi industriile de război). Câteva îndeletniciri umane majore 
generează poluarea în lumea contemporană: industria, cu modul de viaţă 
urban pe care îl promovează; agricultura intensivă, industrializată şi 
transporturile. În afară de poluarea chimică, există poluarea fizică (termică, 
sonoră, prin vibraţii), biologică, estetică etc. 

Poluarea este o problemă cu implicaţii naţionale şi internaţionale, iar 
în contextul existenţei unei game variate de mijloace şi metode cu caracter 
tehnic, un rol important în combaterea acestui fenomen revine mijloacelor şi 
metodelor juridice. Problema poluării, poate fi, prin urmare, privită numai ca o 
violare a unei norme sociale – încălcarea unor anumite reguli de comportare 
socială şi etică şi ca o nerespectare de către cei a căror îndatorire este 
prevenirea ei. 

Pornind de la conceptul de dezvoltare durabilă, recomandat de 
Adunarea generală a O.N.U., ca principiu director al strategiilor şi politicilor 
naţionale în domeniul evoluţiei economice şi protecţiei mediului, ajungem la 
termenul de strategie a dezvoltării, care desemnează preocupările ştiinţei 
economice de a defini liniile generale pe termen lung de dezvoltare, metodele 
şi formele cele mai eficiente pentru atingerea obiectivelor acesteia. 

Vom prezenta, pe scurt, câteva din principiile dreptului mediului care 
se regăsesc atât în plan intern cât şi în plan internaţional. 

A. Principii de bază în plan intern ale dreptului mediului: 
1) protecţia mediului trebuie să constituie un element esenţial al 

politicii economice şi sociale a statului. 
Protecţia mediului constituie un obiectiv de interes naţional, cu efecte 

directe şi indirecte, pe termen lung, în toate compartimentele sistemului social, 
uman. Art. 1 din Legea nr. 137/1995 o consideră un obiectiv de interes public 
major. Constituţia din 1991 se referă în mod direct la acest principiu, când 
stabileşte obligaţia statului de a exploata resursele naturale în concordanţă cu 
interesul natural (art. 134 alin. 2 lit. c). 

În consecinţă, prevederile dreptului mediului sunt de ordine publică şi 
ele exprimă următoarele imperative: existenţa unei ordini publice ecologice; 
instituirea unui serviciu public preocupat de protecţia mediului; controlul 
legalităţii acţiunilor care ar putea afecta calitatea mediului; 

2) principiul exercitării de către stat a dreptului suveran de a exploata 
resursele sale naturale în aşa fel încât să nu aducă prejudicii altor state; 
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3) principiul proprietăţii bunăstării populaţiei în comparaţie cu alte 
scopuri de folosire a resurselor naturale ale mediului înconjurător; 

4) principiul apărării factorilor naturali de mediu, prin folosirea 
resurselor în funcţie de nevoi şi pentru asigurarea dezvoltării durabile; 

5) principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor în mediu; 
6) principiul precauţiei în luarea deciziei; 
7) principiul prezervării diversităţii biologice. 
 
B. Principii decizionale: 1) principiul interzicerii poluării; 2) principiul 

participării publicului la elaborarea şi aplicarea deciziilor de mediu; 3) principiul 
conform căruia poluatorul plăteşte. 

 
C. Pe plan extern funcţionează următoarele principii de dreptul 

mediului: 
1. Principii de bază: a) un stat nu trebuie să altereze condiţiile naturale 

ale propriului teritoriu în dezavantajul condiţiilor naturale ale teritoriului statului 
vecin; b) principiul informării şi cooperării între state; c) principiul bunei 
vecinătăţi; d) principiul notificării şi consultării; e) principiul protejării drepturilor 
individuale la un mediu sănătos; f) principiul protejării patrimoniului comun; g) 
principiul prevenirii. 

2. Principii specifice cu caracter restrâns: a) principiul interzicerii 
poluării (ex. Convenţia O.N.U. din 1982 stabileşte protecţia mediului marin 
împotriva poluării); b) principiul nediscriminării; c) principiul poluatorului 
plăteşte. Declaraţia Consiliului Europei din anul 1968 (poluarea aerului), afirmă 
că, cheltuielile făcute în vederea prevenirii sau reducerii poluării trebuie să 
cadă în sarcina autorului. 

Am prezentat succint această problematică deosebit de complexă şi 
actuală, întrucât necesitatea ei se reflectă în mod deosebit în dezvoltarea 
economică a societăţii civile, în progresul social, în general, dar cu maximă 
valoare în dezvoltarea economică. Totuşi, apreciem că nu am explorat acest 
domeniu. Istoria ne demonstrează că războaiele au afectat, în majoritatea 
cazurilor, sistemele ecologice prin poluare, distrugeri, incendii. Tematica 
noastră are un segment mai restrâns, crizele, deci vom încerca să analizăm 
aspecte legate de implicaţiile pe care le pot avea intervenţiile în forţă, folosirea 
substanţelor explozive şi mijloacele chimice asupra mediului natural şi artificial. 
Aceste substanţe chimice, în condiţiile folosirii lor în cantităţi mari, pot produce 
daune mediului: pe timpul folosirii; la locul de păstrare sau atunci când nu se 
folosesc, expiră termenul de garanţie, la distrugerea lor nu se respectă 
normele de mediu actuale. 

În concluzie, pe timpul intervenţiei sau în alte momente ale gestionării 
unei crize interne este obligatorie cunoaşterea şi aplicarea normelor legale de 
protecţie a mediului. 



Capitolul IX 
 

 
 

PRINCIPII GENERALE CARE SE APLICĂ 
ÎN GESTIONAREA SITUAŢIILOR 
DE CRIZĂ CONTEMPORANĂ 

 
 
 
 
Lupta modernă s-a transformat foarte mult în ultimii ani. Principiile 

luptei, principiile gestionării crizelor se modifică, se transformă, pe baza 
evoluţiei societăţii în ansamblul său. Specialiştii militari vorbesc despre 
„Confruntarea disimetrică, non-simetrică sau disproporţionată ca fiind o 
confruntare între forţe disproporţionate şi deosebite între ele, atât ca 
organizare, înzestrare, tehnologie, cât şi ca potenţial, doctrină şi mod de 
întrebuinţare. Ea a fost specifică războaielor coloniale şi a reapărut după 
Războiul Rece, ca formă de impunere, prin forţă, a voinţei asupra unor entităţi 
dictatoriale, antidemocratice, generatoare de tensiuni, crize, conflicte şi 
terorism.  

Războiul din 1991 şi cel din 2003 dintre coaliţia internaţională, 
condusă de SUA, şi armata condusă de Saddam Hussein, ca şi intervenţia în 
Afghanistan şi bombardarea Iugoslaviei reprezintă expresia cea mai 
concludentă tipică acestui mod de confruntare. Ea se anunţă a fi specifică 
epocii de gestionare a procesului de globalizare, urmărindu-se descurajarea 
războiului frontalier, gestionarea crizelor şi conflictelor, prevenirea 
confruntărilor violente şi asigurarea punerii în operă a parteneriatelor strategice 
în vederea reconstrucţiei ordinii mondiale, accesului la resurse şi rezolvarea 
marilor probleme ale noilor falii ivite după încetarea Războiului Rece şi 
spargerea bipolarităţii.  

Confruntarea asimetrică este o realitate a epocii moderne, a 
vulnerabilităţilor şi ameninţărilor care sunt un produs al decalajelor tehnologice 
uriaşe, a stării de haos generată de bătălia pentru resurse şi pentru 
reconfigurarea centrelor de putere. Asimetria este dată, în viziunea americană, 
pe de o parte, de o axă a răului, din care fac parte ţări care adăpostesc 
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terorismul, care exploatează vulnerabilităţile societăţilor moderne şi ameninţă 
cu proliferarea armelor de distrugere în masă, care nu prezintă garanţii, în 
sensul că pot controla violenţa,care se opun procesului de democratizare a 
lumii şi de constituire a unei noi ordini mondiale şi, pe de altă parte, de 
existenţa unui eşalon al ţărilor înalt tehnologizate, care au responsabilităţi (sau 
îşi asumă responsabilităţi) în ceea ce priveşte gestionarea crizelor şi 
menţinerea unui mediu de securitate care să prevină confruntările armate 
majore. În timp ce disimetria înseamnă, în principiu, disproporţie, asimetria 
înseamnă exploatare reciprocă a efectelor disproporţionalităţii, a 
vulnerabilităţilor şi slăbiciunilor şi proliferarea violenţei, nesiguranţei şi 
instabilităţii. Asimetria este un produs al stării de haos şi o generatoare a 
efectului stărilor de haos. Confruntarea violentă poate fi identificată în cea mai 
mare măsură cu lupta armată. Dar între confruntarea violentă şi luptă armată 
nu trebuie pus semnul de egalitate. Confruntarea violentă are o sferă mult mai 
largă decât cea a luptei armate.”126 

 
 
 

9.1. PRINCIPIILE DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A 
CRIZELOR 

 
Principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate 

reprezintă una din sursele dreptului internaţional şi ele au fost reglementate de 
Convenţia de la Haga şi Convenţia de la Geneva ca principii fundamentale 
comune, dar şi proprii dreptului războiului şi, respectiv, dreptului umanitar:  

a) Principiul dreptului uman este exprimat astfel : „Necesităţile 
militare şi menţinerea ordinii publice trebuie întotdeauna să fie compatibile cu 
respectul pentru fiinţa umană“. Conform acestui principiu necesitatea şi 
umanitatea trebuie să se afle în relaţie de conciliere;  

b) Principiul necesităţii statuează că necesitatea impunerii sau 
respectării legii şi menţinerea ordinii publice justifică folosirea forţei;  

c) Principiul umanitar, care se află la izvoarele legislaţiei drepturilor 
omului, statuează că orice acţiune trebuie să fie întotdeauna spre binele 
omenirii; 

d) Principiul proporţionalităţii, rezultat din fuziunea principiului 
necesităţii cu cel umanitar exprimă faptul că acţiunile Jandarmeriei trebuie să 
fie proporţionale cu legitimitatea scopului şi finalităţii muncii forţelor de ordine; 

e) Principiul dreptului umanitar de la Geneva, care constituie 
principiul fundamental al dreptului conflictului armat, statuează că „persoanele 
                                                           
126 Mircea Mureşan Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare, Bucureşti, 2004. 
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cu statut de victimă (hors de combat) şi cele care nu participă direct la ostilităţi 
trebuie să fie protejate şi tratate uman“. 

Principiile comune dreptului umanitar sunt:  
1. Principiul inviolabilităţii care statuează: „orice persoană are 

dreptul să-i fie respectată viaţa, integritatea fizică şi morală, precum şi 
atribuţiile inseparabile personalităţii sale“. Principiile de aplicare bazate pe 
inviolabilitate includ interzicerea torturii sau relele tratamente şi respectiv 
dreptul la un tratament juridic egal;  

2. Principiul nediscriminării statuează: „toate persoanele trebuie 
tratate la fel, indiferent de rasă, etnie, sex, naţionalitate, limbă, statut social sau 
economic, opinie politică, filozofică sau religioasă sau alte asemenea criterii“; 

3. Principiul securităţii statuează că fiecare persoană are dreptul la 
securitate personală. Metodologia de aplicare prevede, în virtutea acestui 
principiu, că nimeni nu poate fi făcut responsabil pentru acte pe care nu le-a 
comis, iar derivat din acestea, interzicerea represaliilor, pedepselor colective, 
luărilor de ostatici şi deportaţilor. 

Apreciem ca importante câteva principii proprii Dreptului umanitar de 
la Geneva, pe care le enumerăm: 

1. Principiul neutralităţii – „asistenţa umanitară este întotdeauna 
independentă de  conflict“;  

2. Principiul normalităţii – „persoanele protejate trebuie să-şi poată 
desfăşura o viaţă cât mai normală posibil“;  

3. Principiul protecţiei – „statul trebuie să asigure protecţie pe plan 
intern şi extern, persoanelor din jurisdicţia sa“; 

4. Principiul libertăţii – „orice persoană are dreptul să trăiască în 
libertate“. Trebuie remarcat faptul că, până în prezent, nu există o 
reglementare internaţională care să se aplice în situaţiile de tensiuni şi tulburări 
interne sau de dezordine publică, fiind improprie analogia cu situaţiile specifice 
conflictelor armate. Unii specialişti în materie de tensiuni interne şi dezordine 
publică, studiind aceste situaţii, au propus validarea lor prin instrumente 
juridice corespunzătoare, de largă recunoaştere şi acceptare. 

Aşa este cazul lui Hans Peter Gasser, consilier juridic în cadrul 
conducerii Comitetului Internaţional de Cruce Roşie (C.I.C.R.), care în lucrarea 
„Un minim de umanitate în situaţiile de tulburări şi tensiuni interne: propunerea 
unui cod de conduită“, sintetizează un număr de 13 reguli pe care le propune 
să fie avute în vedere în elaborarea unui nou text normativ, relativ la tulburări şi 
tensiuni interne, însoţite de un scurt comentariu al acestora. Un asemenea cod 
ar lămuri pe deplin şi situaţiile de dezordine publică şi aplicarea principiilor 
fundamentale care guvernează drepturile cetăţenilor la protecţie în asemenea 
situaţii. Iată o prezentare a câtorva din regulile propuse de Gasser:  
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– orice fiinţă umană va fi tratată în spiritul respectului pentru 
demnitatea inerentă oricărei fiinţe umane, indiferent de faptele care i se 
reproşează, ceea ce presupune că în situaţii de tensiuni interne sau tulburări, 
impregnate de ură şi dispreţ, actele odioase pe care le comite unul, îl fac 
adesea pe celălalt să creadă că totul îi este permis în legătură cu persoana 
presupusă de a fi comis aceste acte;  

– persoanele în exerciţiul „puterii poliţieneşti“(dreptul forţelor de ordine 
de a-şi exercita prerogativele pentru restabilirea stării de normalitate) vor limita 
recurgerea la forţă la minimul necesar, în sensul respectării demnităţii umane; 

– nimeni nu va fi privat de libertate în mod arbitrar;  
– orice persoană arestată, deţinută sau privată de libertatea de 

mişcare prin orice altă metodă va fi imediat informată cu privire la motivele 
pentru care a fost luată împotriva sa una din măsurile menţionate;  

– orice persoană privată de libertate va fi tratată cu umanitate şi va 
avea posibilitatea de a comunica periodic cu rudele sau prietenii săi;  

– orice rănit sau bolnav va fi ajutat şi îngrijit, fără discriminare; 
asistenţa medicală îi va fi facilitată; 

– nimănui nu i se vor crea neplăceri pentru unicul fapt de a fi acordat 
îngrijiri răniţilor şi bolnavilor;  

– copiii au dreptul, în mod deosebit, la respect în virtutea vârstei lor, 
mai ales dacă sunt privaţi de libertate; ei nu vor fi niciodată încurajaţi sau forţaţi 
să ia parte la acte de violenţă.  

Protecţia oferită prin anumite drepturi şi libertăţi specifice de către 
legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului, operează şi în situaţiile 
de tensiune şi dezordine internă. Dintre aceste drepturi se detaşează dreptul la 
viaţă, ca cel mai important dintre drepturi, exprimat fără echivoc în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului (art. 3 – orice persoană are dreptul la viaţă, 
libertate şi securitate personală). Acestea se numără printre puţinele drepturi 
de la care toate tratatele (globale, regionale, bilaterale) nu permit statelor nici o 
derogare. Excepţiile de la această regulă generală, prin care dreptul la viaţă 
trebuie protejat, sunt exprimate strict în tratate prin precizarea clară a 
condiţiilor sau circumstanţelor în care poate fi aplicată pedeapsa cu moartea. 
De exemplu, folosirea forţei de către forţele de ordine având ca rezultat 
decesul este legală numai în limitele strict definite. 

Relevanţă particulară privind dreptul la viaţă o are folosirea forţei de 
către forţele de ordine, care, conform principiilor fundamentale legale în 
vigoare, trebuie să fie „necesară” pentru aplicarea legii şi „proporţională” cu 
scopurile urmărite prin aplicarea legii, în situaţii de război civil, dezordine civilă 
sau acte infracţionale. Art. 3 din Codul O.N.U. privind modul de acţiune a 
autorităţilor oficiale în domeniul respectării, aplicării şi impunerii legii, 
stipulează: 
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„Autorităţile oficiale, pentru respectarea, aplicarea şi impunerea legii, 
pot să folosească forţa numai când este strict necesar şi numai până la limita 
în care aceasta este necesară pentru rezolvarea sarcinilor date prin lege“. În 
comentariul la art. 3 se specifică obligarea la folosirea forţei în mod 
proporţional cu necesitatea obţinerii obiectivelor legale urmărite, iar folosirea 
focului de armă este considerată ca o măsură extremă.  

Principiile de bază în folosirea forţei şi a focului de armă de către 
autorităţile oficiale abilitate pentru respectarea, aplicarea şi impunerea legii 
(adoptate la Congresul VIII al O.N.U. pentru prevenirea criminalităţii şi 
tratamentul infractorilor din 07.09.1990), prevăd linii de conduită specifice şi 
detaliate asupra condiţiilor cerute de principiile necesităţii şi proporţionalităţii, 
cu relevanţă la situaţiile de dezordine şi tensiune internă. De exemplu, 
principiul de bază nr. 2 condiţionează existenţa şi folosirea unui vast şi variat 
echipament de intervenţie în situaţiile de dezordine publică. Acesta trebuie să 
includă: 

a) armament specific, pentru a nu produce moartea, pentru a crea 
incapacitate fizică de acţiune şi a permite folosirea gradată a forţei şi 
armamentului de foc;  

b) mijloace de autoapărare, cum sunt: scuturile, căştile, vestele 
antiglonţ etc.; 

c) mijloace de transport adecvate.  
Acest întreg arsenal de intervenţie trebuie astfel gândit, procurat şi 

folosit încât „să se creeze posibilităţi pentru a nu se folosi arme de foc de nici 
un chip“. 

Principiile de bază nr.13 şi 14 detaliază modul în care se aplică 
principiile necesităţii şi proporţionalităţii pentru folosirea forţei de către 
structurile specializate, în cazurile când sunt organizate adunări interzise de 
lege. Pentru dispersarea participanţilor la adunările ilegale, dar non violente, 
autorităţile oficiale împuternicite de lege vor evita folosirea forţei, iar în cazul 
imposibilităţii practice de evitare a folosirii forţei se va proceda la aceasta, dar 
restricţionată la minimul necesar. Pentru dispersarea participanţilor la adunările 
violente, autorităţile oficiale împuternicite pot folosi armele de foc, în limita 
minimului necesitat de circumstanţele sau condiţiile existente, şi numai în 
măsura în care folosirea altor mijloace mai puţin periculoase nu este, practic, 
posibilă. 

Principiul de bază nr. 20 stabileşte măsurile pentru pregătirea şi 
instruirea forţelor de ordine, acordându-se o atenţie particulară problemelor de 
etică profesională, drepturilor omului şi „alternativelor posibile pentru evitarea 
folosirii forţei şi armelor de foc, care pot să includă: rezolvarea paşnică a 
conflictelor; cunoaşterea şi înţelegerea comportamentului de grup, metode de 
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mediere, negociere şi convingere; folosirea mijloacelor tehnice în scopul 
limitării întrebuinţării forţei sau armelor de foc“.  

La art. 9 al Convenţiei Internaţionale asupra drepturilor civile şi politice 
se stipulează dreptul la libertate şi securitate al persoanei, precum şi 
interzicerea arestării şi detenţiei arbitrare. Acelaşi articol prevede o serie de 
norme pe care statul trebuie să le respecte: obligarea la investigaţii, în cazul 
lezării dreptului la libertate al persoanei; nimeni nu poate fi lipsit de libertate cu 
excepţia cazurilor expres prevăzute de lege şi cu respectarea procedurilor 
legale; cei arestaţi trebuie să fie informaţi asupra motivelor arestării şi 
acuzaţiilor ce li se aduc; arestaţii trebuie aduşi în faţa instanţei de judecată, 
care va proceda la judecarea sau eliberarea în termenii stabiliţi de lege; 
victimele arestării sau deţinerii ilegale au dreptul la compensaţii.  

Dreptul la libertate şi securitate personală, împreună cu garanţiile 
judiciare, sunt strâns legate de dreptul la o judecată dreaptă şi dreptul la 
prezumţia de nevinovăţie (art. 10 şi 11 Declaraţia Universală asupra drepturilor 
omului). Aceste drepturi pot fi grav prejudiciate în perioada de dezordine civilă 
determinată de măsurile speciale luate de autorităţi, precum şi de climatul 
social politic în care forţele de ordine publică şi sistemul juridic trebuie să 
funcţioneze.  

Prezumţia de nevinovăţie este prevăzută de paragraful 2, art.14, iar 
paragraful 3 din acelaşi articol prevede un minim de garanţii care se referă la: 
asigurarea unui timp adecvat, necesar pentru pregătirea apărării; dreptul la 
asistenţă legală, dreptul la interpelarea martorilor. Prezumţia de nevinovăţie, 
ca drept al persoanei, poate fi lezată prin activitatea forţelor de ordine, în 
special în timpul stării de dezordine civilă, datorită caracterului de excepţie al 
acesteia. Din nefericire, condiţiile existente şi specifice stării de dezordine şi 
tensiune în care sunt comise infracţiunile poartă amprenta puternică a 
confuziei, violenţei sau terorii, iar desfăşurarea investigaţiilor are loc în 
contextul existenţei unei puternice presiuni sociale şi politice pentru stabilirea 
vinovăţiei şi revenirea la viaţa normală.  

Principiul inviolabilităţii este încălcat clar atunci când se apelează la 
tortură sau la alte acte inumane împotriva persoanelor, iar aceste probleme 
apar şi se manifestă în timpul situaţiilor de dezordine şi tensiune civilă.  

Tortura este interzisă de: dreptul cutumiar internaţional; normele 
peremptorii ale dreptului internaţional general; art.3 Declaraţia Universală 
asupra drepturilor omului; art. 7 Convenţia Internaţională asupra drepturilor 
civile şi politice; Convenţia pentru interzicerea torturii – care stabileşte măsuri 
în detaliu pentru interzicerea practicării torturii şi a altor tratamente inumane; 
alte tratate regionale sau bilaterale.  

O importantă consideraţie este acordată, în timpul dezordinii publice, 
aplicabilităţii principiului nediscriminării (rasă, etnie, culoare, sex, limbă, religie, 
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opinie politică, origine socială sau naţională, proprietate etc.). Astfel, oponenţii 
unui regim, indiferent de structura platformei politice, nu trebuie să suporte 
adversitate discriminatorie în caz de arestare sau detenţie. Regulamentul 
privind standardele de tratament minim în administrarea justiţiei juvenile, 
adoptate de Adunarea Generală O.N.U. prin Rezoluţia 40/33 din noiembrie 
1985, protejează şi recunoaşte vulnerabilitatea tinerilor pe timpul detenţiei, 
acordându-se un regim special de îngrijire şi protecţie. Art. 6 din Codul 
Deontologic al autorităţilor oficiale în domeniul aplicării legii obligă la protecţia 
deplină a stării de sănătate pentru persoanele aflate în custodie, prin măsuri 
imediate de asigurare a tratamentului medical în caz că acesta este necesar. 

În continuare, vom prezenta câteva din principiile managementului 
situaţiilor de urgenţă. Acestea sunt: previziunea şi prevenirea; prioritatea 
protecţiei şi salvării vieţii oamenilor; respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului; asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de 
urgenţă de către autorităţile administraţiei publice; cooperarea la nivel naţional, 
regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare; transparenţa 
activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât 
acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse; continuitatea şi 
gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea 
acestora; operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a 
componentelor Sistemului Naţional. 

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă se întreprind, după caz, acţiuni şi măsuri pentru: avertizarea 
populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol; declararea 
stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă; 
punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor 
de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată; 
intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de 
situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative; acordarea de 
ajutoare de urgenţă; instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile 
prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată; solicitarea sau 
acordarea de asistenţă internaţională. 

Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor 
art. 53 din Constituţia României, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau 
libertăţi fundamentale referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea 
domiciliului, interzicerea muncii forţate, dreptul de proprietate privată ori la 
protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia 
produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. 

Într-o criză internă, principiile de bază ar putea fi următoarele: 
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1. Stabilirea şi cercetarea premizelor fenomenului de criză internă. 
Cercetare presupune acea activitate de analiză a problematicii desfăşurate de 
părţile potenţiale a fi implicate într-o criză. Se studiază sistemul în ansamblul 
(de regulă cu mijloace sociologice) şi se anticipează evoluţia viitoare a 
acestuia; 

2. Principiul alternativelor şi al variantelor. Este cert că în astfel de 
situaţii, fiecare din părţile implicate va avea planul, alternativa, varianta sa de 
bază şi de rezervă etc. Prevederea crizelor interne, dar mai ales a crizelor 
internaţionale este uneori relativ mai greu de realizat comparativ cu alte 
fenomene sociale contemporane. Criteriul de bază al gestionării crizelor 
interne este prevederea fenomenului, oprirea acţiunii negative a acestuia şi 
realizarea obiectivului, adică menţinerea sau aducerea la normalitate a stării 
de fapt a fenomenului respectiv, de exemplu ordinea socială internă. 

3. Planificarea pe termen lung. 
4. Obligativitatea îndeplinirii (planului), a sarcinilor prevăzute 

pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite; 
5. Angajarea şi asumarea responsabilităţii pentru menţinerea 

ordinii sociale interne; 
6. Principiul schimbării, redefinirii planurilor pe timpul crizelor. 

Este cunoscută fluctuaţia şi dinamica pe care o impune gestionarea unei crize. 
Unii specialişti numesc acest lucru „ schimbarea navigaţională, altfel spus, 
schimbarea direcţiilor sau obiectivelor din mers. Tocmai aici sunt cele mai 
multe probleme care apar şi trebuie rezolvate în timp scurt. 

 
 
 

9.2. ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DESTINATE A DESFĂŞURA 
ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA CRIZELOR 
CONTEMPORANE 

 
Din analiza crizelor interne, dar şi a situaţiilor similare din celelalte 

state, se apreciază că, în viitor, ele vor fi generate de disfuncţionalităţi în 
domeniul relaţiilor politico-militare şi economico sociale, provocate de 
nesincronizări ale strategiilor de dezvoltare cu modul practic de derulare a 
acestor relaţii şi unele dezastre, calamităţi etc., ambele cu implicaţii profunde 
privind nivelul de trai şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. 

În funcţie de domeniul în care se manifestă criza, sunt implicate sau 
au atribuţii una sau mai multe instituţii şi autorităţi ale statului de drept. 

Pot fi implicate în soluţionarea unei crize contemporane instituţii sau 
autorităţi ale statului, astfel: 

a) Parlamentul României, este instituţia care asigură cadrul legal de 
prevenire şi gestionare a crizelor, precum şi armonizarea acestora cu legislaţia 
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internă existentă. Armonizează legislaţia naţională şi ratifică tratatele 
internaţionale semnate de România în scopul realizării schimburilor de 
informaţii şi realizarea asistenţei reciproce privind prevenirea şi gestionarea 
crizelor. Aprobă, atunci când este cazul, constituirea şi participarea în afara 
graniţelor, a forţelor pentru monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor de criză, 
precum şi intervenţia forţelor aparţinând altor state pe teritoriul naţional. 
Aprobă măsurile excepţionale instituite de preşedintele României, în situaţii de 
criză majoră care ameninţă funcţionarea normală a statului de drept. 

b) Preşedintele României instituie măsuri excepţionale prevăzute în 
Constituţie la producerea situaţiilor de criză complexe şi solicită încuviinţarea 
acestora de către Parlament. Consultă Guvernul pentru adoptarea măsurilor 
de prevenire, control şi înlăturare a situaţiilor de criză internă. Participă şi 
conduce şedinţele Guvernului în care se dezbat sau hotărăsc acţiuni ce trebuie 
întreprinse pentru soluţionarea crizelor majore. Adresează Parlamentului 
mesaje la producerea situaţiilor de criză complexe care ameninţă funcţionarea 
instituţiilor fundamentale ale statului sau însăşi existenţa statului de drept. 
Încheie tratate între România şi alte state, inclusiv în problematica prevenirii şi 
gestionării crizelor şi le supune aprobării Parlamentului. În Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării urmăreşte coordonarea activităţilor de prevenire şi gestionare a 
crizelor care pot afecta securitatea naţională. 

c) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării desfăşoară activităţi pentru: 
avizarea structurii sistemului naţional de prevenire şi gestionare a crizelor; 
analizarea situaţiilor de criză complexe, de natură să impună instituirea 
măsurilor excepţionale prevăzute de lege; analizarea şi aprobarea planurilor de 
acţiune întocmite pentru prevenirea şi gestionarea crizelor care au impact 
asupra siguranţei naţionale; adoptarea hotărârilor cu privire la prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de criză care afectează siguranţa naţională, obligatorii 
pentru cetăţenii ţării şi instituţiile la a căror activitate se referă. 

d) Guvernul României este instituţia care elaborează şi supune spre 
aprobare Parlamentului „Strategia naţională de prevenire şi gestionare a 
crizelor interne” şi asigură, la nivel naţional, realizarea strategiei. Organizează 
şi răspunde de funcţionarea Centrului Naţional de Criză. Conduce activitatea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru prevenirea şi 
gestionarea crizelor şi cooperează în acest sens cu organismele sociale 
implicate.  

e) Ministerul Administraţiei şi Internelor este instituţia care 
acţionează pentru culegerea de informaţii şi date privind apariţia şi evoluţia 
situaţiilor de criză, analizează factorii care generează situaţii de criză internă, 
asigură creşterea capacităţii operative de acţiune a structurilor subordonate cu 
răspunderi în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de criză internă, cu 
scopul normalizării vieţii economico-sociale şi politico-militare. Alte atribuţiuni 
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ale M.A.I. se referă la: realizarea dispozitivelor specifice pentru rezolvarea 
situaţiilor de criză; emiterea de ordonanţe militare la instituirea stării de 
urgenţă, ca urmare a producerii unor situaţii de criză care afectează 
securitatea naţională; punerea în aplicare a planurilor operative şi de 
cooperare pentru soluţionarea crizelor din domeniul de responsabilitate; 
sprijinirea autorităţilor statului în exercitarea atribuţiunilor legale de prevenire, 
control şi înlăturare a crizelor interne; asigurarea tranzitului legal al persoanelor 
şi bunurilor şi respectarea regimului frontierei de stat pe timpul situaţiilor de 
criză; intensificarea acţiunilor de prevenire a producerii şi stingerii incendiilor în 
raioanele situaţiilor de criză. De asemenea, conduce activitatea în situaţii de 
criză şi asigură reprezentanţi în Centrul Naţional de Criză, colaborează cu 
autorităţile publice şi instituţiile centrale (locale) cu responsabilităţi în domeniu, 
precum şi cu organismele similare din alte state, în baza înţelegerilor 
internaţionale la care România este parte. Participă, conform legii, la 
constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni de 
instruire, asistenţă şi cooperare în domeniul ordinii publice şi pentru acţiuni 
umanitare în vederea gestionării unor situaţii de criză externe. Analizează 
informaţii privind premizele de declanşare a unor posibile crize, ca urmare a 
stării economice, precum şi evoluţia raporturilor sociale, culturale şi 
administrative în unele zone ale ţării. Îndrumă şi controlează activitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi prefecţilor pentru prevenirea unor 
situaţii de criză internă şi coordonează, în domeniul de competenţă, 
gestionarea acestor situaţii.  

f) Ministerul Apărării Naţionale monitorizează, prin structurile proprii, 
factorii interni şi externi care pot genera situaţii de criză ce pot afecta 
securitatea naţională şi informează despre aceasta autorităţile abilitate ale 
statului. Coordonează aplicarea măsurilor stabilite prin decretul de instituire a 
stării de asediu şi asigură creşterea capacităţii de luptă a marilor unităţi şi 
unităţi din subordine. Întocmeşte şi pune în aplicare planurile proprii pentru 
prevenirea şi gestionarea crizelor din domeniul de competenţă, 
operaţionalizează şi conduce forţele şi mijloacele structurilor proprii care 
participă la limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi calamităţilor 
naturale, cooperează cu celelalte autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în 
rezolvarea crizelor interne.  

g) Ministerul Afacerilor Externe are atribuţiuni pentru a identifica 
zonele de risc externe care pot să genereze crize cu efecte în plan intern şi 
informează permanent autorităţile române. Promovează şi face cunoscută 
opiniei publice internaţionale poziţia României cu privire la modalităţile de 
soluţionare a crizei, depune eforturile necesare, prin folosirea mijloacelor 
specifice de acţiune, pentru dezamorsarea crizei pe calea tratativelor şi a 
convorbirilor diplomatice. Realizează contacte diplomatice cu alte state şi 
organisme internaţionale, pentru acordarea sau primirea de asistenţă şi 
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ajutoare în situaţii de criză. Desfăşoară acţiuni de bune oficii în găsirea 
soluţiilor de dezamorsare a conflictelor din diverse zone ale ţării. 

h) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
acţionează pentru prevenirea producerii unor accidente grave pe căile de 
transport (aeriene, navale, terestre) care pot duce la situaţii de criză, stabileşte, 
împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, mijloacele de transport 
feroviare şi aeriene necesare, care urmează să fie asigurate de agenţii 
economici din subordine, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiei de 
criză, pentru evacuarea populaţiei şi a bunurilor din zonele respective, precum 
şi pentru transportul resurselor pentru asistenţă în zonă. Autorizează 
transporturile speciale, strategice şi stabileşte, împreună cu Ministerele 
Apărării şi de Interne, norme unitare pentru activitatea de intervenţie, căutare şi 
salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a 
vieţilor omeneşti. Pune în aplicare planurile proprii de acţiune şi cooperare, 
pentru organizarea viabilităţii reţelei de transport în situaţii de criză, întocmite 
împreună cu instituţiile competente ale Sistemului Naţional de Apărare.  

i) Serviciul Român de Informaţii asigură, cu prioritate, informaţiile 
privind eventualitatea producerii situaţiilor de criză, evoluţia acestora, precum 
şi impactul măsurilor şi acţiunilor adoptate de autorităţile responsabile în 
gestionarea crizelor. Sprijină informativ acţiunile forţelor care intervin în 
soluţionarea crizelor şi execută acţiuni specifice prevenirii, producerii şi 
anihilării actelor diversionist-teroriste pe teritoriul naţional. 

j) Serviciul de Informaţii Externe asigură informaţiile necesare 
autorităţilor statului român pentru prevenirea şi contracararea factorilor de risc 
externi, care pot genera crize cu efecte asupra securităţii naţionale, şi sprijină 
informativ acţiunea forţelor naţionale, la operaţiuni internaţionale de gestionare 
a unor situaţii de criză. 

k) Serviciul de Protecţie şi Pază intensifică acţiunile specifice pentru 
prevenirea producerii atentatelor asupra persoanelor care le asigură protecţia 
şi care ar putea genera situaţii de criză internă. Asigură, conform legii, 
protecţia persoanelor care acţionează pentru soluţionarea situaţiilor de criză. 
Informează autorităţile abilitate, cu date despre iminenţa sau producerea 
situaţiilor de criză din domeniul său de competenţă. Asigură creşterea 
capacităţii operative a serviciului, pentru realizarea unui nivel corespunzător 
situaţiilor existente, al protecţiei demnitarilor şi al pazei obiectivelor. 
Coordonează activitatea tuturor forţelor participante la misiuni de protecţie şi 
pază. 
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l) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură legăturile de 
conducere şi cooperare în reţelele de telecomunicaţii pe care le administrează, 
în funcţie de solicitările autorităţilor care participă la monitorizarea şi prevenirea 
deteriorării situaţiilor conflictuale. Realizează legături şi dispozitive de 
telecomunicaţii speciale temporare, la solicitare, în funcţie de evoluţia situaţiei 
operative. Asigură, cu prioritate, transmiterea informaţiilor privind probabilitatea 
declanşării şi producerii unor situaţii de criză. Execută manevra necesară de 
personal de intervenţie şi mijloace tehnice specializate, pentru asigurarea 
telecomunicaţiilor speciale necesare gestionării situaţiilor de criză în zonele de 
producere a acestora. 

m) Ministerul Sănătăţii elaborează strategia de prevenire şi 
gestionare a crizelor în domeniul ocrotirii sănătăţii, ca parte integrantă a 
Strategiei Naţionale de Prevenire şi Gestionare a Crizelor Interne. Elaborează 
normele de igienă specifice pentru situaţia respectivă şi controlează 
respectarea normelor de igienă generale şi specifice de către populaţie, 
supraveghează starea de sănătate a acesteia pentru depistarea bolilor 
determinate de criză. Dispune luarea măsurilor care să limiteze răspândirea 
bolilor (vaccinare, carantină etc.), organizează şi coordonează, în situaţii 
deosebite, asistenţa medicală, asigurând rezerva de medicamente şi materiale 
sanitare. Execută control radioactiv chimic şi biologic al mediului înconjurător, 
al alimentelor şi populaţiei, pe timpul stării de criză. Verifică, împreună cu 
organismele abilitate, prin antrenamente, exerciţii, înzestrarea şi funcţionarea 
formaţiunilor medico-sanitare, destinate asistenţei de urgenţă pentru populaţie 
în situaţii de criză internă, asigurând logistica necesară. Organizează 
pregătirea personalului medico-sanitar în problemele specifice de acordare a 
asistenţei medicale. 

n) Comisia Guvernamentală de Apărare Împotriva Dezastrelor 
iniţiază elaborarea de acte normative privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de criză generate de dezastre. Analizează amploarea şi efectele 
dezastrelor produse şi propune instituirea stării de urgenţă în zonele afectate, 
emite hotărâri obligatorii pentru toţi cetăţenii şi instituţiile la a căror activitate se 
referă şi coordonează întreaga activitate de aplicare a măsurilor stabilite în 
cadrul stărilor de urgenţă, ca urmare a producerii unor dezastre. 
Monitorizează, prin sistemul informaţional propriu şi secretariatul tehnic 
permanent, factorii de risc care pot genera dezastre şi informează despre 
aceasta autorităţile cu responsabilităţi în domeniu. Pune în aplicare planurile 
de apărare împotriva dezastrelor şi coordonează activitatea comisiilor centrale 
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şi a celor judeţene de apărare împotriva dezastrelor. Analizează şi propune 
Guvernului, în funcţie de efectele dezastrului şi capacitatea naţională de 
răspuns, să solicite ajutor umanitar internaţional şi de asemenea, acordarea de 
ajutor umanitar statelor afectate de dezastre majore, în conformitate cu 
acordurile internaţionale în vigoare. 
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CRIZELE ŞI CONFLICTELE LA NIVEL 
DE ORGANIZAŢIE, PERSOANĂ 

 
 
Trecerea în noul mileniu a generat o mare efervescenţă în cadrul 

psihologiei şi în rândul psihologilor. În mai toate domeniile s-au realizat şi au 
fost publicate lucrări de mare sinteză, care prezintă bilanţul cercetărilor şi 
deschid noi perspective pentru viitor. S-ar părea, cel puţin la prima vedere, că 
momentul finalului de mileniu a fost extrem de benefic pentru psihologie, 
aceasta construindu-se ca o ştiinţă unitară, coerentă, bogată în resurse 
conceptuale, metodologice şi aplicaţii practice. În realitate, lucrurile nu stau 
deloc aşa. Nici nu se încheia bine mileniul trecut şi în numărul 1 din anul 2000 
revista „American Psychologist” lansa prin M.E.P Seligman şi M. 
Csiksentmihalyi, noua orientare psihologică numită psihologia pozitivă cu 
deviza ei generală „trebuie să existe motive pentru ca viaţa să merite să fie 
trăită”. În octombrie 2001, aceeaşi revistă publica articolul psihologului 
american Kenneth J. Gergen intitulat „Ştiinţa psihologică în contextul 
postmodernismului” în care găsim informaţii despre o psihologie „mai bogată şi 
mai eficientă decât cea de până acum… o psihologie care abundă în resurse 
conceptuale, deschisă ideologiei şi istoriei, inovativă în privinţa metodelor de 
investigare… care va aduce contribuţii societăţii şi lumii în general”. Peste 
numai două luni, în decembrie 2001, Robert J. Sternberg şi Elena L. 
Grigorenko lansau chemarea pentru o „psihologie unificată”, concepută ca un 
studiu multiparadigmatic, interdisciplinar şi integral al fenomenelor psihologice. 
Concomitent se poartă discuţii ample pe tema psihologiei teoretice şi 
psihologiei critice. Apariţia, în 1997, a lucrării semnată de R.S. Slife şi R.N. 
Williamson în care se vorbea despre nevoia actuală de psihologie teoretică 
„înţeleasă ca o disciplină formală de sine stătătoare”, desfăşurarea primei 
conferinţe internaţionale pe tema psihologiei critice (Sydney, 2000), editarea 
unui International Jurnal of Critical Psychology (2002), publicarea unor lucrări 
precum: Critical Psychology de Dennis Fox si Isaac Prilleltensky (1997), şi 
Critical Social Psychology de Brendan Gough şi Majella McFadden (2001) sunt 
exemple edificatoare care ilustrează contextul actual în care evoluează 
psihologia. Aşadar, mai toţi autorii încep să vorbească despre o nouă 
psihologie, continuatoare a celei de până acum, totuşi diferită de ea. Pe bună 
dreptate ar trebui să ne întrebăm ce este şi cum arată noua psihologie, care îi 
sunt conceptele şi metodologiile fundamentale, ce finalitate urmăreşte. Este nu 
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numai dificil de a formula un răspuns categoric la toate aceste întrebări, dar şi 
prematur, cu atât mai mult cu cât discuţiile contradictorii şi dezbaterile sunt în 
toi. Din multitudinea problemelor pe care le ridică noua psihologie, dorim să ne 
oprim doar asupra uneia dintre ele, care are însă nenumărate implicaţii. Este 
vorba despre măsura în care psihologia actuală influenţează şi chiar modifică 
viaţa şi practica culturală a unei societăţi. 127 A face ştiinţă nu înseamnă doar a 
descoperi adevăruri cu utilitate redusă, restricţionată temporal şi spaţial, 
eventual doar pentru cadrul artificial şi limitat experimental, ci a descoperi 
adevăruri utile din punct de vedere cultural, a le pune în slujba societăţii. 
Psihologul nu mai trebuie conceput ca o fiinţă închisă între pereţii laboratorului, 
ci ca un participant activ la cultură. A face ştiinţă înseamnă nu doar a accepta 
realitatea aşa cum este, mai ales atunci când conţine influenţe nefaste, 
needucative, ci a te raporta critic şi creativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
127. Mielu Zlate , Unde ne aflăm? Spre ce ne îndreptăm? sau Necesitatea opţiunilor. Bucureşti, 
2001.  



Capitolul X 
 
 
 

CRIZĂ – CONFLICT 
 
 
 
 
Am analizat criza şi conflictul ca problematică de nivel macrosocial, 

regional, naţional şi mondial, dar cele mai des întâlnite situaţii se regăsesc în 
unităţile sociale, organizaţii şi între indivizi sau aceştia şi grupurile interumane, 
ca modalitate de interrelaţionare socială. Se impune să explicăm ce înţelegem 
prin criză şi conflict, ce ţine de aceste noţiuni în contextul persoanei şi al 
organizaţiilor.  

 
 
 

10.1. ORIGINILE CRIZELOR 
 
Având în vedere că am vorbit deja despre actualitatea crizelor, vom 

încerca să precizăm criteriile de la care credem că se poate porni pentru 
calificarea unei situaţii drept criză sau conflict la nivel microsocial. 

Cei mai mulţi autori care se referă la noţiunea de criză, notează 
etimologia greacă krisis, „decizie” şi nici noi nu facem excepţie. Această 
etimologie nu conotează a priori noţiunea de criză, aşa cum o înţelegem în 
mod obişnuit. Totuşi, a decide înseamnă „a adopta o concluzie definitivă 
asupra (unui punct litigios)” (Petit Robert). Aceasta implică o deliberare, un 
arbitraj între două părţi (luate ca entitate socială sau ca indivizi) aflate în 
cumpănă. Indecizia, dificultatea de a alege, preced decizia care tranşează. Se 
intră apoi în faza de rezolvare, se ia o hotărâre care pune capăt ezitării sau 
incapacităţii la care se găsea redusă unitatea în timpul crizei. Aceasta 
înseamnă că o criză este o profundă reevaluare, ridicând probleme de 
supravieţuire în coeziune şi de continuitate a unităţii în chestiune, care nu 
poate reveni la o dinamică viabilă decât printr-o alegere decisivă. Deci, criza 
este determinată de durata incapacităţii de decizie, timp în care structura 
unităţii luate în considerare (persoană, grup ...) este compromisă. 128 
                                                           
128 Petelean Adrian, Managementul personal al resurselor umane, Tg. Mureş, 2001. 
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De asemenea, criza poate fi considerată ca un efect decisiv: o ruptură 
creată de un eveniment ce poate transforma în mod radical condiţiile de 
existenţă. Evenimentul poate fi tocmai o decizie luată de o minoritate şi 
suportată de un ansamblu căruia îi lipsesc modurile de adaptare. În toate 
cazurile se evidenţiază imposibilitatea de a menţine starea cunoscută, datorată 
în general amplorii transformărilor contextului, debordării şi nepregătirii. 

Fără a reaminti toate definiţiile din Petit Robert referitoare, în primul 
rând, la aspectul medical, vom observa că, în orice domeniu, caracterul atribuit 
crizei desemnează o schimbare subită. Revin termenii de violenţă, gravitate 
sau agravare bruscă. Sinonimele menţionate: acces, atac, ruptură, faza 
(critică), impas, cădere, tensiune, conflict, clătinare adaugă la brutalitatea 
schimbării de stare ideea severităţii dificultăţilor care par a afecta funcţii 
esenţiale, dacă nu chiar vitale. În limba franceză, accepţiunea cuvântului criză 
este mai aproape de riscul de ruptură decât de etapa progresivă. Etimologia 
greacă este singura care păstrează ideea unei rezolvări şi unei hotărâri ca 
ieşire din criză. În sine, criza este comparabilă cu un atac brusc asupra părţilor 
vii ale unei unităţi, până atunci mai mult sau mai puţin coezivă. Intrarea în 
faliment, desfiinţarea unei organizaţii, trecerea în şomaj, trecerea în rezervă a 
unor grupuri, încetarea misiunilor la posturi din ţară sau din străinătate poate 
genera dificultăţi de adaptare, o reacţie sau un atac brusc la adresa indivizilor 
(chiar până la suicid), atunci când managementul nu este corespunzător. 
Bruscheţea ei presupune un început neaşteptat, sfârşitul fiind incert. Criza 
poate fi considerată ca un moment intens de transformare.  

Dacă analizăm această problemă din punct de vedere medical, 
constatăm alte conotaţii. Valoarea acordată de Hipocrate crizei este legată de 
concepţia lui asupra bolii ca dezechilibru, rezultat al unei lupte duse de corp 
împotriva influenţelor exterioare nocive. Boala nu este, în acest caz, o suferinţă 
suportată, ci un efort de însănătoşire. Numeroase simptome, printre care febra 
şi „crizele”, sunt expresia unui travaliu, înscris în timp, prin care corpul obţine 
vindecarea.  

Ideea că o criză poate fi echivalentul unui travaliu progresiv este mai 
puţin susţinută în ziua de astăzi, deşi încă prezentă. 

A gândi criza ca un fapt pozitiv poate ţine de o sociologie care 
priveşte evenimentele studiate în durata lor, integrând perioadele de regres şi 
de progres, şi care se referă, ca Auguste Comte, la o filozofie a istoriei 
convinsă de existenţa progresului social. Or, după secolul trecut, care a 
traversat două războaie mondiale combinate cu o gravă criză economică, în 
ziua de astăzi nu se mai consideră că schimbarea ar fi, în mod necesar, 
sinonimă cu progresul.  

În domeniul individual, doar situaţiile considerate disperate mai 
„autorizează” psihiatria să recurgă la crize provocate (de genul electroşocului, 
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sau al curei Sakel: „doftorii pentru cai”), absolut aleatori, al căror principiu este 
îngrijirea răului prin rău. 

Dacă, în optica psihologiei sociale clinice, situându-ne în mod 
deliberat alături de actori, evocăm caracterul catastrofal al crizei, o facem mai 
puţin pentru a emite prejudecăţi asupra rezultatului ei, în esenţă întotdeauna 
aleatoriu, cât pentru a ne da seama de modul în care este trăită. Un punct de 
vedere exterior poate conduce la considerarea crizelor existente şi a celor care 
traversează organizaţiile normale de către un observator care a mai văzut şi 
altele. Dar experienţa actorilor, plină de surprize, de perturbări, de dezordini 
sau de incertitudini este întotdeauna asociată cu sentimente de neînţelegere, 
de nesiguranţă, de anxietate şi cu teama de un rezultat catastrofic. 

Noţiunea de criză se estompează în zilele noastre; extinderea ei, 
stigmatizată de mai mulţi autori,129 a dus la faptul că ea desemnează la fel de 
bine o ameninţare, care pune în cauză însăşi existenţa organizaţiei, cât şi 
modificările parţiale sau chiar o nehotărâre la nivelul direcţiei. Criza tinde astfel 
să fie asimilată cu toate aceste fenomene necunoscute, care revin şi 
descumpănesc atât subiectul, cât şi organizaţia, în pretenţia lor de stăpânire.  

Astfel, „este deja un progres”, scrie E.H.Erikson, faptul că termenul de 
<<criză>> nu mai evocă ideea de catastrofă iminentă, care la un moment dat a 
părut să se opună justei înţelegeri a termenului. Acesta a devenit astăzi 
sinonim cu viraj necesar, moment crucial în dezvoltare” (1972). 130 

Psihosociologii şi sociologii au abordat criza prin intermediul cazurilor 
clinice, tratând efectele critice ale organizaţiei asupra indivizilor. Se poate 
astfel vedea în ce mod constrângerile organizaţiei, exigenţele şi contradicţiile 
sale, profund investigate de către actori, îşi exercită dominaţia asupra 
acestora, se oferă ca solicitări cu componente pulsionale şi ca răspuns la 
neîmplinirile subiectului 131. 

O sociologie reprezentată de Eugène Enriquez şi a adăugat termenul 
de „clinică” datorită acestei abordări prin intermediul actorilor sociali şi, mai 
ales, datorită referinţei psihanalitice care face posibilă o lectură a organizaţiilor 
în termeni de pulsiune de viaţă şi de moarte, prezente în dinamica lor. 
Aderenţa membrilor lor la „obiectele” organizaţionale, la imaginarul 
organizaţiei, le furnizează materie transferenţială, propriilor lor închipuiri şi 
fantasme, fie cu titlul de sublimare, fie cu titlu defensiv sau patologic. În acest 
curent, lucrări precum Le coût d'excellence de Nicole Aubert şi Vincent de 
Gaulejac (1991) caută să pună în evidenţă raporturile de cauzalitate şi 
corespondenţele dintre modurile de funcţionare ale organizaţiei şi răspunsurile 
                                                           
129 E. Morin, R. Thom, 1976. 
130 Petelean Adrian. Op. cit. 
131 . A. Lévy, 1978; M. Pagès şi colaboratorii, 1980; N. Aubert, M. Pagès, 1989; N. Aubert, 
V. De Gaulejac, 1991; E. Enriquez, 1992. 
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indivizilor în efectele lor negative, mergând chiar până la crearea unor tulburări 
psihologice grave132. 

Regăsim noţiunea de criză: comprimarea energiilor şi a contradicţiilor 
la diferite niveluri vor duce fie la o prăbuşire a raporturilor sociale, fie la o 
schimbare a acestor raporturi (revoluţie), implicând, pe termen lung, o 
desfăşurare a energiilor în sensul plenitudinii. Revoluţia succede crizelor. 
Crizele sunt legate de raporturile de producţie, fiind, prin cauzele lor, 
economice: răsunetul lor asupra psihologiei umane nu le înscrie în studiul 
procesului. 

Pentru Freud, criza internă a subiectului stigmatizează diviziunea 
acestuia: refularea şi dualitatea pulsiunilor. Ca practică mai întâi, ca teorie mai 
apoi, psihanaliza s-a constituit plecând de la capacitatea sa de a înţelege 
spectacolul crizei isterice ca efect al unui conflict inconştient. Astfel, pentru 
Freud, criza survine atunci când eul slăbit se află în incapacitate de a 
transforma şi de a interpreta dinamica pulsională. Această perspectivă 
corespunde, în referenţialul lacanian, unei confuzii între imaginar şi real, ca 
rezultat al pierderii reperelor identitare furnizate în mod obişnuit de registrul 
simbolic. Criza oferă nu numai un model teoretic pentru gândirea proceselor 
intrapsihice ale crizei, ci permite şi înţelegerea modului în care problematicile 
inconştiente modelează atitudinile şi comportamentele sociale, făcând legătura 
între dinamica psihică şi dinamica socială. Astfel, psihanaliza constituie o 
referinţă esenţială pentru studiul crizelor în care sunt implicaţi indivizii. 

Conceptul de anomie, scump lui Durkheim (1897), trimite în mod 
direct la noţiunea de criză ca dereglare socială aducătoare de 
dezorganizare, de slăbire a legăturii sociale. Totuşi, criza individuală sau 
colectivă nu decurge în mod necesar din lipsa regulilor. Îi lipsesc caracterul 
iruptiv şi subiectiv. 

În sociologia organizaţiilor, M. Crozier a insistat în numeroase rânduri 
asupra interesului studiului crizelor pentru analiza organizaţiilor. Dar el însuşi 
nu a întreprins acest studiu, trimiţând fie la Edgar Morin, fie doar evocând criza 
ca etapă obligatorie pentru schimbarea organizaţiilor birocratice à la française, 
şi chiar a oricărei organizaţii.133  

Touraine observă, pe bună dreptate, că „disocierea între interiorul şi 
exteriorul organizaţiei, substituindu-se temei conflictului este semnul crizei 
organizaţionale şi al absenţei unei mişcări sociale”: „Criza este trăită ca un 
non-sens, nu ca rezultat al unei acţiuni adverse”. Dar mai rămâne de explicat 
în ce mod se instalează această substituţie, cum survine non-sensul, ceea ce 
duce la analiza subiectivităţii actorilor. 
                                                           
132. Nicole Aubert şi Max Pagès,  Le stress professionnel, 1989.  
133 . M. Crozier, 1970; M. Crozier, E. Friedberg, 1977. 
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Conceptul sociologic cel mai apropiat este cel de disfuncţie, care a dat 
naştere la numeroase lucrări de sociologia organizaţiilor. Dar disfuncţia nu este 
echivalentă cu criza, chiar dacă o criză comportă disfuncţii şi conflicte. 

Intervenţia este o criză controlată, instrument de analiză şi de 
schimbare. Ea provoacă deconstruirea rigidităţilor psihice şi sociale, pentru 
reîntoarcerea la sursele de energie. Instituţionaliştii analizează mai puţin criza 
în sine, folosind-o mai degrabă într-un scop de deconstruire a ceea ce este 
instituit; în fine, ei rămân sociologi: după cum Touraine urmăreşte dinamicile, ei 
suscită energii în scopuri sociale fără a acorda o atenţie aparte interiorizărilor 
de către actorii sociali a structurilor sociale şi ambivalenţelor la nivel individual. 

Crizele în organizaţii pot fi, în anumite cazuri, înţelese conform acestui 
model, dar trebuie să ne întrebăm dacă unele crize dezbinate, cu instabilitate 
şi deplasare de putere, se constituie tot conform acestor modele sau, 
dimpotrivă, fac să intervină alţi determinanţi conform altor procese. 

Pentru P. Watzlawick şi colegii săi (1992), comunicarea paradoxală 
este starea disjunctivă pe care o încearcă receptorii unei comunicări cu două 
mesaje concomitente şi incompatibile.  

Este vorba de o criză indusă de contradicţia logică dintre 
conflictul interior care rezultă de aici şi grupurile sau persoanele implicate. 
Ea implică procesele de comunicare şi efectele lor patogene. Ea este uşor de 
transpus în organizaţia însăşi, înţeleasă ca un sistem care primeşte informaţia, 
o tratează, o distribuie pe canale interne sau externe. Criza ar putea fi 
înţeleasă ca disfuncţie gravă, care atinge întreg sistemul, începând cu 
mesajele contradictorii, simultane sau eşalonate în timp, adresate întregului 
sau unei părţi a actorilor de către sistem sau unele dintre componentele sale. 
Este vorba de o perspectivă interesantă, dar limitată la aspectul 
comunicaţional. Ea nu oferă elemente pentru înţelegerea rădăcinilor crizei. 

R. Thom distinge criza de catastrofă, pe care cea dintâi o prevesteşte 
adesea. Pentru el, criza poate rămâne latentă, ea afectează funcţionarea, în 
timp ce catastrofa atinge structura. Dar catastrofa este totuşi sfârşitul temut, 
efectul de criză explodat, întotdeauna prezent în spiritul actorilor care trăiesc 
criza, de nedisociat la nivelul reprezentărilor. Iar cea mai mare parte a 
autorităţilor sunt de acord în a vedea în criză tocmai o ameninţare la adresa 
integrităţii subiectului. Thom subliniază că există întotdeauna un element 
subiectiv în criză. „Criza poate apărea ca fiind inseparabilă de subiectul care 
o gândeşte”, observă, de asemenea, J. Goyena într-un articol din Dialogue 
(1982). Criza poate fi oare, într-adevăr, „prinsă” altfel decât prin intermediul 
experienţei? Plasându-ne în câmpul social, avem întotdeauna a face cu 
subiecţi individuali sau colectivi. Ei sunt cei care exprimă criza, care dau 
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semnificaţie, fie ea şi incoerentă, unor evenimente sau situaţii a căror logică le 
scapă chiar atunci când sunt autorii ei direcţi sau mai îndepărtaţi. 134 

Examinând Le Concept clinique de crise (1982), A. Bolzinger reia, pe 
urmele altor autori (J. Goyena, 1982; G. Rouan, 1982), etimologia cuvântului 
criză, care trimite la o decizie de luat, la momentul crucial când trebuie tranşat 
între două stări şi luată o hotărâre cerând o adevărată convertire a subiectului. 
Decizia necesită un subiect, pericolul de dezintegrare în momentul alegerii fiind 
la fel de mare ca şi şansa de renaştere. Este un moment al adevărului. Şi 
pentru A. Bolzinger, criza joacă rolul de analizator care dezvăluie ceea ce 
rămâne ascuns. 

Pe de altă parte, G. Rouan stigmatizează ambiguitatea noţiunii în 
aceşti termeni: „Dacă pe plan fenomenologic experienţa crizei poate atinge 
tragicul, pe plan naţional situaţia este umoristică ştiind că, etimologic, vocabula 
juridică desemna momentul de terminare a ambiguităţii” (1982). 

La rândul său, J. Guillaumin propune, în articolul135 său, o definiţie a 
crizei ca „dereglare”, „confuzie” sau „pierdere” trăite la nivel intrapersonal, 
interpersonal (relaţii) sau transpersonal (raporturile unor ansambluri de 
persoane), niveluri ale sistemelor care se includ unele în altele, orice criză 
putând fi prinsă pe oricare din aceste planuri. După cum psihanaliza oferă o 
criză „substitutivă” el propune, pe urmele lui René Kaës, degajarea unui 
spaţiu simbolic în care să se poată opera întâlnirea situaţiilor trăite şi „trecerea 
de la reprezentare la teoretizare”. Acest spaţiu nu se deschide în mod 
operatoriu şi explicativ decât prin păstrarea unei perspective „intercritice”, 
deplasând problematica pe diferite planuri aflate în rezonanţă. 

Criza este multidimensională, dar experienţa subiecţilor este 
esenţială. Ea nu devine creatoare decât prin restituirea capacităţii lor 
simbolizante. Demersul nostru, deşi alege de la început câmpul social, 
respectiv terenul organizaţiei, acordă subiectului locul central. 

Criza nu trece neobservată, violenţa sa o face evidentă în ochii 
martorilor şi mai ales în ochii celor care o suportă. Criza este un eveniment 
care durează un anume timp. Ea este marcată de momente, faze, etape. Ea 
însăşi marchează o etapă. După, lucrurile nu mai sunt ceea ce erau înainte. 
Funcţiile atinse (despre care am spus că sunt esenţiale) cer o modificare sau o 
refacere a întregii structuri, adică a unui ansamblu cu elemente 
interdependente şi suficient de coordonate pentru a avea autonomia, 
bineînţeles întotdeauna relativă, a unei structuri. 136 
                                                           
134 Cf. Petelean Adrian, Managementul personal al resurselor umane, Tg. Mures, 2001. 
135 Cf. J. Guillaumin, articolul „ Pour une méthodologie générale des recherches sur les 
crises”, 1979. 
136 Cf. Petelean Adrian. Op. cit. 
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Această idee se poate aplica crizelor atât în unităţile sociale, cât şi 
individuale, fie că sunt constatate din exterior sau confirmate de membrii 
unităţii. După cum am spus mai sus, adevăratele crize sunt cele recunoscute 
de către cei afectaţi. Criza este mai întâi ceea ce spun şi ceea ce resimt 
actorii în legătură cu ea. Criza afectează o unitate conştientă, individuală sau 
colectivă, ceea ce nu exclude, bineînţeles, tăgăduiala. Şi dacă un individ poate 
nega faptul de a fi în criză, lucrurile nu stau la fel într-o unitate socială. Toată 
sau o parte a acesteia denunţă criza, chiar dacă unii o neagă. În interiorul unei 
organizaţii, interesele sunt diverse, elementele sunt divizate potrivit unor funcţii 
complementare, dar diferite. Este de înţeles că grupul de conducere neagă 
criza pentru a nu trebui să înfrunte un conflict generalizat sau, dimpotrivă, o 
afirmă pentru a avea motive de a modifica structura. 

 
 
 
10.2. ORIGINILE ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR 
 
„Conflictele au reprezentat, pentru multă vreme, veritabile subiecte 

tabu în societate. Existenta lor a fost fie negată cu vehementă, fie ignorată (cu 
intenţia clară de a le face să treacă neobservate), fie înfierată/incriminată, fiind 
atribuită unor pulsiuni individuale sau unor anomalii sociale incontrolabile. 
Subiectul dezacordurilor, tensiunilor, conflictelor dintre diferiţi actori 
sociali(indivizi, grupuri, organizaţii etc.) poate fi considerat, în consecinţă, unul 
deosebit de incitant si atrăgător atât pentru teoreticieni, cât mai ales pentru cei 
siliţi sa gestioneze zilnic asemenea situaţii, adică pentru manageri, indiferent 
de nivelul la care aceştia se situează în piramida unei organizaţii. 

În realitate, conflictele nu pot fi considerate apriori nici bune, nici rele. 
Dar gestionarea lor eficientă sau mai puţin eficientă este aceea care poate 
determina efecte pozitive, benefice, sinergetice sau, deopotrivă negative, 
destructive, la nivelul unei întregi organizaţii şi uneori chiar dincolo de aceasta, 
la nivelul societăţii.137” 

La intersecţia mai multor ştiinţe – psihologia, sociologia, pedagogia, 
dreptul, politologia, managementul, etica şi nou constituita creatologie fiind 
cele mai implicate – este în curs de structurare o nouă disciplină: rezolvarea 
conflictelor (RC).138 
                                                           
137 Psiholog Marius Milcu. Conflicte în grupuri şi organizaţii, Editura Universităţii Lucian 
Blaga, Sibiu, 2006 pag. 9. 
138 Helena Cornelius, Shoshana Faire, Ştiinţa rezolvării Conflictelor, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, 
Bucureşti, 1996. 
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Cu preocupări demarate prin deceniul şapte, sub formă de teme 
subiacente în capitole din lucrări sau chiar în studii mari, unii autori 139 vorbesc 
despre „ştiinţa rezolvării conflictelor” – deşi se ezită să o numească astfel, 
optând pentru sintagma mai modestă „rezolvarea conflictelor”. Aceasta are 
şansa să devină o ştiinţă de sine stătătoare. 

Conflictele sunt diverse, iar o taxonomie a lor va trebui să îmbrăţişeze 
mai mute criterii. Mihaela Vlăsceanu,140 într-o lucrare, citează definiţia pe care 
o dădea conflictului Luis Stern (1970): „Conflictul... poate fi considerat din 
punct de vedere comportamental ca o formă de opoziţie care este concentrată 
pe adversar; este bazată pe incompatibilitatea scopurilor, intenţiilor sau 
valorilor părţii oponente; opoziţie care este directă şi personală, în care 
adversarul controlează scopul sau intenţia dorite de ambele părţi.”141 

Însă conflictul pare să fie mai divers, iar câteva clasificări ne vor 
convinge de acest lucru. Chiar criteriile pot varia, de la cel comportamental, pe 
care am văzut că îl utilizează Stern, la aria socială, participanţi, litigii, mijloace 
etc. (M. Deutch, 1965).În funcţie de aria socială, acceptăm că primul nivel este 
cel individual, intrapersonal (conflicte interne, de exemplu, între cele două 
pulsiuni contrare Eros şi Thanatos), dar de acestea se ocupă psihologia şi 
psihiatria. Urmează conflictele sociale interpersonale, intragrupale, (familii, 
înreprinderi, firme, companii ) şi intergrupale ( bande, grupări etnice, rasiale, 
etc.), internaţionale (implicând naţiuni, regiuni sau chiar blocuri NATO, SEATO 
etc.). 

În primul rând, accepţia termenului „conflict” suferă o extensie, el 
însemnând nu doar forma acută (violenţă verbală, fizică sau armată) a 
confruntării dintre două sau mai multe „părţi”, ci şi cel mai redus grad de 
intoleranţă faţă de persoana de alături, pentru simplul fapt că ea este altfel 
decât mine. Or, diversitatea oamenilor este imensă; fiecare individ este un 
unicat, întrucât el este produsul unui genotip singular, peste care s-a suprapus 
o experienţă de viaţă tot atât de singulară. În interacţiunea dintre două sau mai 
multe persoane, fiecare se prezintă cu cortegiul său de informaţii diferite sau 
diferit procesate, motive, interese, aşteptări, credinţe, convingeri, aspiraţii, 
atitudini, valori, opţiuni. 

Înainte ca raţiunea să intervină, un impuls egocentric ne determină să 
ne instituim în etalon al corectitudinii şi echităţii. „cum sunt, gândesc şi fac eu 
este bine, corect şi frumos; dacă tu eşti, simţi, gândeşti sau faci altfel, este 
greşit”. Când diferenţele dintre oameni nu sunt acceptate, apare dezacordul, 
                                                           
139 K. Lewin, M. Deutch, A. Rapaport ş.a. 
140 Mihaela Vlăsceanu, Psihologia organizaţiilor şi conducerii, 1993, p. 172. 
141 Helena Cornelius, Shoshana Faire, Ştiinţa rezolvării Conflictelor, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, 
Bucureşti, 1996. 
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verbalizat sau nu; este prima formă a conflictului, uşoară şi incipientă. 
Rezolvarea conflictelor se ocupă inclusiv de ea. 

A doua premisă a rezolvării conflictelor este acceptarea conflictului, 
recunoaşterea prezenţei sale universale. Nu ideea omniprezenţei conflictului 
este nouă (vezi Heraclit: „Totul se naşte din lupta contrariilor şi din cea mai 
adâncă discordie rezultă cea mai perfectă armonie”; vezi dialectica lui Hegel 
sau chiar a lui Engels), ci aşezarea ei la temelia noii discipline. A ignora 
conflictul interuman sau a-l nega jenaţi, a-l ascunde acolo nu este exclus ca el 
să nu existe, a declara demagogic că trăim într-un climat absolut steril, fără 
germenii contradicţiilor, înseamnă a duce politica păguboasă a struţului, lăsând 
liber conflictul să se dezvolte malign. La nivel macrosocial, s-a văzut că 
mascarea deliberată a conflictului, negarea lui publică, ţin de natura regimurilor 
autoritare, iar cetăţenii născuţi şi crescuţi într-un astfel de climat vor fi inevitabil 
marcaţi de această atitudine. 

Promotorii rezolvării conflictelor merg mai departe: transformarea 
conflictelor, negative şi distructive prin natura lor, în oportunităţi, şanse de 
progres. Aceasta se poate realiza prin convertirea, reorientarea energiei 
conflictului în direcţii acceptate şi utile social sau, cel puţin post factum, după 
manifestarea acestuia, prin valorificarea lui ca experienţă de viaţă, ca act de 
învăţare cu beneficii profilactice ( cum să evităm repetarea lui ) sau 
diagnostice, epistemice ( aprofundăm înţelegerea celuilalt, a noastră înşine, a 
fenomenelor psihosociale ). Vom învăţa deci să înlocuim exclamaţia : Vai, un 
conflict!” cu: „Un conflict! Ah, ce ocazie!”.  

Într-un autentic spirit etic, de fair-play, democratic, disciplina rezolvării 
conflictelor propune o nouă abordare, finalitate, şi implicit, metodă de rezolvare 
a conflictelor, la sfârşitul căreia ambii sau toţi protagoniştii beneficiază de 
avantajele care în mod curent revin exclusiv învingătorului, şi anume strategia 
victorie/victorie. Este „filozofia” rezolvării conflictelor, forţa ei (oferă o rezolvare 
de durată, deoarece convine integral şi, în consecinţă, este acceptată de 
părţile implicate), temeiul etic şi psihologic. În abordarea strategiei 
victorie/victorie, găsim chintesenţa şi simbolul rezolvării conflictelor.  

Net superioară compromisului prin chiar faptul că nu oferă soluţii în 
jumătăţi de măsură, lăsându-i parţial nesatisfăcuţi şi oricând dispuşi la 
redeschiderea conflictului, rezolvarea victorie/victorie uzează de creativitatea 
partenerilor pentru a descoperi sau crea o paletă largă de variante de rezolvare, 
până se ajunge la una care răspunde integral nevoilor formulate de fiecare. 

Perspectiva anterioară asupra rezolvării conflictelor nu avea în vedere 
această strategie. D.R. Forsyth142 descrie procesualitatea conflictului la nivel 
de grup, analizând cinci secvenţe: dezacordul, confruntarea, escaladarea, 
                                                           
142 D.R.Forsyth, An Introduction To Group Dynamics, 1983. 
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dezescaladarea şi rezolvarea. Rezolvarea (termen pe care pe bună dreptate 
A.Rapaport, 1974, îl socotea limitativ, întrucât conotează doar „reconcilierea”, 
ignorând posibilitatea ca părţile să se dezangajeze” sau să se „distrugă”) era 
văzută de autor, inclusiv de Forsyth, ca o încetare a conflictului prin una din 
următoarele căi: 

a) Disputantul renunţă la cerere fără să fie convins că cealaltă parte 
este corectă, dreaptă;  

b) O facţiune îşi impune punctul de vedere asupra celorlalte părţi, 
printr-un act de autoritarism;  

c) Acord prin compromis (prin negociere sau „tocmeală”); 
d) Conversia la punctul de vedere exprimat de cealaltă parte (prin 

justificări adaptative). 
La Helena Cornelius şi Shoshana Faire regăsim variantele clasice, în 

conceptualizare proprie (rezolvările prin reprimare, abandon, victorie/ 
înfrângere şi compromis), dar punctul forte al cărţii – şi nu numai al cărţii, ci şi 
al conflictologiei – îl constituie introducerea strategiei victorie/victorie.143 

Alt autor144 consacră un capitol întreg taxonomiei conflictelor, pe care 
le grupează în funcţie de sistemele implicate şi de modul de percepere al 
adversarului. Primul criteriu, sistemele implicate în conflict discerne între 
conflictele endogene şi cele exogene; simetrice şi asimetrice; orientate spre 
litigiu (care s-au stins în clipa în care s-ar rezolva problema) sau spre structură 
(cazul revoluţiilor social-politice); competiţia (economică, lupta pentru putere). 
Valerie Sessa (1994) mai menţionează, în dinamica grupelor de muncă, 
conflictul orientat spre sarcină (care se referă la substanţa activităţii: idei sau 
metode) şi conflictul orientat spre structură (luptă pentru conducere, încărcare 
inegală cu sarcini de lucru şi diferenţe de personalitate). Luptele (dominante de 
afecte, urmărind distrugerea, avertizarea sau îndepărtarea duşmanului), 
jocurile (raţionale, axate pe situaţie, în care conduita ambilor adversari este 
ghidată de reguli) şi dezbaterile schimburi de stimuli verbali care urmăresc 
aducerea adversarului sau a unei terţe părţi (procesele din instanţa 
judecătorească, dezbaterile din corpurile legislative) la propriul mod de a 
percepe şi evalua situaţia, sunt incluse în categoria conflictelor, depăşind astfel 
limitele trasate de definiţia lui Stern. 

Şcoala australiană145 a rezolvării conflictelor operează cu cinci 
genuri de conflicte, în funcţie de intensitatea sau nivelul acestora. Autoarele 
                                                           
143 Helena Cornelius, Shoshana Faire, Ştiinţa rezolvării Conflictelor, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, 
Bucureşti, 1996, 
144 A. Rapaport , Conflict in Man-Made Environment, 1974, 
145 Helena Cornelius, Shoshana Faire, Ştiinţa rezolvării Conflictelor, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, 
Bucureşti, 1996, 
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lucrării Ştiinţa rezolvării conflictelor le prezintă chiar în introducere: 
disconfortul, incidentul, neînţelegerea, tensiunea şi criza.  

Dincolo de taxonomii, o simplă enumerare a tipurilor de conflicte ce 
pot fi soluţionate prin metodologia propusă în acest volum ne va întregi 
imaginea diversităţii şi omniprezenţei acestora: conflictul material, între părinţi 
şi copii, între copiii unei familii, conflictele din instituţiile educative, între vecini, 
etnice, religioase, conflictul salariaţilor, conflictul consumatorului, comercial, 
ecologic, cu autorităţile statale, conflictul politic, militar, internaţional, conflictul 
valorilor. 

Conflictologia, ca disciplină emergentă, este obiectul unor 
departamente speciale din cadrul unor facultăţi (de filozofie, politică, 
psihologie, sociologie, studii asupra păcii etc.), al unor centre sau institute de 
studiere a conflictului (existente în state ca New York, Carolina de Nord, 
Oregon, Texas, Virginia, în Anglia şi Islanda, în Africa de Sud, Rusia, Australia, 
Tasmania sau Noua Zeelandă) sau organizaţii mai largi, cum este Reţeaua 
Internaţională pentru Rezolvarea Conflictelor (C.R.N), cu sediul în Chatswood, 
Australia. Institutul pentru Analiza şi Rezolvarea Conflictelor (I.C.A.R.) de la 
George Mason University, Virginia. SUA, condus de Kewin Clements, a fost 
prima instituţie de învăţământ superior în domeniul rezolvării conflictelor. 

Ştiinţa „la zi” este promovată prin publicaţii de specialitate şi întruniri 
ştiinţifice. Numai în 1995 au avut loc mai multe conferinţe internaţionale axate 
direct pe conflictologie. Introducere în rezolvarea conflictelor de mediu, Ontario 
şi Banff ,Canada. A IX-a Conferinţă anuală a Canadei pe tema medierii 
familiale, Conferinţa Regatului Unit asupra conflictelor, Herdfordshire, Anglia, 
Conflictele interculturale, Malta, Armonia personală/globală, St.Petersburg, 
Rusia şi trei conferinţe pe tema construirii păcii şi rezolvării conflictelor , San 
Sebastian – Spania, Malta, Minneapolis – S.U.A.. 

Centrul pentru Rezolvarea Conflictelor de la Macquarie University din 
Sidney, Australia, condus de Gregory Tillet, ne va da o imagine a amplorii şi 
diversităţii fenomenului: centrul asigură cursuri universitare în facultăţile care 
pregătesc profesionişti în rezolvarea conflictelor (mediatori şi conciliatori), dar 
şi pentru cei ale căror responsabilităţi profesionale incumbă implicarea în 
rezolvarea conflictelor: asistenţi sociali, consilieri, magistraţi, ingineri, manageri 
ai resurselor umane, oficialităţi, profesori. Aceste cursuri asigură o introducere 
în teoria conflictului, dar şi practicarea analizei conflictelor, comunicării 
interpersonale, negocierii şi medierii. Centrul organizează, de asemenea, 
cursuri postuniversitare în cadrul unor programe pentru obţinerea următoarelor 
atestate: certificat, diplomă de licenţă, master şi doctor în rezolvarea 
conflictelor şi, separat, în mediere. 
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Reţeaua Internaţională pentru Rezolvarea Conflictelor (CRN)146, are 
drept scop „cercetarea, dezvoltarea, predarea şi implementarea teoriei şi 
practicii rezolvării conflictelor printr-o reţea naţională şi internaţională”. Ea oferă 
nouă categorii de servicii, printre care pregătirea de profesori (instructori) de 
rezolvarea conflictelor, grupe de consultanţă, resurse (cărţi, manuale, casete 
audio şi video), asistenţă pentru predarea rezolvării conflictelor în învăţământul 
şcolar, proiecte speciale (de exemplu, rolul mass-media în rezolvarea 
conflictelor, analiza problemelor fierbinţi din punctul de vedere al rezolvării 
conflictelor, managementul conflictelor, activităţi internaţionale), sprijinirea 
profesioniştilor în rezolvarea conflictelor, organizarea de workshop-uri publice 
pentru industrie, administraţia de stat, organizaţii profesionale şi persoane 
particulare. 

CRN s-a implicat în schiţarea profilului comunităţii care ştie să-şi 
rezolve conflictele etic şi nonviolent (Stella Cornelius, 1994): omul capătă nu 
doar sentimentul securităţii psihologice şi fizice, dar şi putere personală, ca 
rezultat al dezvoltării capacităţilor de consultare, opţiune şi participare. 
Decalajul dintre cei puternici şi cei slabi se reduce, deoarece capacităţile de a 
rezolva conflictele îi tonifică pe cei care credeau că vocea lor nu este deloc 
auzită sau că le este refuzat orice rol. Asertivitatea adecvată (exprimarea 
propriei poziţii fără a incita reacţia de apărare sau de atac), capacitatea de a-i 
asculta necazurile celuilalt, forţa colaborării şi voinţa de a rezolva, sunt 
caracteristici cheie pentru o comunitate care preţuieşte contribuţiile tuturor 
membrilor săi. 

Valorile centrale ale unei comunităţi care ştie să-şi rezolve conflictele 
sunt libertatea alegerii, responsabilitatea individului şi promovarea unei 
societăţi echitabile. Ea va trebui să fie aptă să genereze variante opţionale, să 
lărgească perspectivele, să avanseze soluţii creative mai degrabă decât să 
devină prizoniera polarităţii bun-rău, corect-greşit. 

                                                           
146 CRN a fost iniţiată şi condusă de Stella Cornelius şi Helena Cornelius începând cu anul 1994. 



Capitolul XI 
 
 
 

MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 
 
 

 
În general, conflictul apare ca o formă a interacţiunii umane prin care 

doi sau mai mulţi membri ai unei colectivităţi intră în dezacord total sau parţial 
asupra unor probleme. Cu alte cuvinte, conflictul este amestecul intenţionat al 
unui individ sau al unui grup, în eforturile de realizare a scopurilor unui alt grup. 

Deoarece scopurile celor două părţi sunt de cele mai multe ori 
incompatibile, realizarea scopului de către una din părţi face imposibilă 
realizarea acestuia de către cealaltă parte.  

Pentru fiecare dintre noi, întotdeauna există „bun” şi „rău”, 
întotdeauna există „eu” şi „ceilalţi”, întotdeauna există „al meu” şi „al tău”. 

„Niciodată nu gândim referitor la o altă persoană că „avem doar o 
mică neînţelegere trecătoare...” sau că „se întâmplă să nu fim de acord, dar 
acest lucru nu constituie o problemă deosebită”. De cele mai multe ori, 
mecanismele de apărare ale Eului ne fac să abordăm relaţiile interpersonale în 
termenii perspectivei tranzacţionale „Eu sunt o.k., ceilalţi nu sunt o.k.”.147 
Întotdeauna pretindem că abordăm dezacordurile, situaţiile tensionate / 
conflictuale într-o manieră raţională, dar prea frecvent sfârşim prin a ne implica 
emoţional. Deşi ar trebui să soluţionăm prompt asemenea situaţii, urmărind cu 
precădere să obţinem cele mai bune rezultate, cu consumul a cât mai puţine 
resurse, de nenumărate ori alegem alternative complicate, bizare, prin 
excelenţă emoţionale şi, în ultimă instanţă, non-profitabile (cel puţin din punct 
de vedere subiectiv), acestea implicând exorbitante costuri subiective, 
relaţionale şi, destul de frecvent, chiar materiale, dar care reuşesc totuşi să ne 
satisfacă nevoi şi trebuinţe obscure, nebănuite.”148  

Sam Deep şi Lyle Sussman recomandă managerilor să stimuleze 
conflictele benefice în cadrul organizaţiilor. Enumerăm câteva din măsurile 
propuse de aceştia: 
                                                           
147 . Adrian Petelean, Op. cit. 
148. Psih.dr. Milcu Marius, Managementul stresului profesional, Editura M.A.I., Bucureşti, 
2005, pag. 209. 
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1). Încurajaţi angajaţii să aibă păreri diferite şi să-şi pună întrebări 
referitoare la situaţia de fapt; recompensaţi-i când procedează aşa; 

2). Angajaţi persoane care nu gândesc în acelaşi fel ca şi 
dumneavoastră, dar asiguraţi-vă că vă vor respecta autoritatea; 

3). Atunci când bănuiţi că subordonaţii dumneavoastră se tem să 
recunoască faptul că au altă părere, spuneţi-le că doriţi să ascultaţi acea 
părere; 

4). Nu reacţionaţi negativ la veşti proaste, din contră, lăudaţi-i pe 
angajaţii care vă ţin la curent; 

5). Ajutaţi echipa să vadă proiecte care vin din afară, pentru a mări 
coeziunea dintre membrii ei; 

6). Ridicaţi nivelul obiectivelor şi aşteptărilor dvs. faţă de angajaţi; 
7). Puneţi-i pe subordonaţi în poziţie de competiţie unul faţă de 

celălalt, dar nu le permiteţi să se saboteze între ei. 
„Managerii buni ştiu că cea mai bună tehnică de abordare a 

tensiunilor şi conflictului este prevenirea şi, când acest lucru nu este posibil, 
intervenţia” 149  

Practica organizaţională arată că situaţiile conflictuale sunt utilizate ca 
strategii importante de obţinere a unui rezultat cât mai bun în detrimentul 
progresului celorlalţi. În consecinţă, conflictul trebuie privit ca un element al 
vieţii organizaţionale, tocmai datorită divergenţelor existente între atitudini, 
scopuri, modalităţi de acţiune sau faţă de o situaţie din procesul de conducere. 
Practicarea managementului de succes impune de la bun început identificarea 
surselor conflictuale precum şi factorii care favorizează orientarea acestora în 
sensul diminuării performanţelor manageriale. 

În ceea ce priveşte rolul pe care îl au conflictele în viaţa 
organizaţională, există mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, conflictele 
sunt stări anormale în activitate, având un profund caracter disfuncţional. Pe 
de altă parte, conflictele sunt aspecte fireşti de existenţă şi evoluţie a 
afacerilor, funcţional având un rezultat pozitiv.  

De-a lungul timpului practica managerială a dezvoltat două viziuni 
asupra conflictelor150 . 

Conform conceptelor promovate în viziunea veche: 
– conflictul poate fi evitat; 
– conflictul e cauzat de erori manageriale în proiectarea şi 

conducerea organizaţiei; 
– conflictele dezbină organizaţia şi împiedică obţinerea performanţei 

optime; 
– obiectivul managementului este de a elimina conflictul; 

                                                           
149. Souvage şi Hilton , 2001 pag.18. 
150 J.A. Stoler, R. Freeman , 1989, pag. 132. 
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– performanţa optimă necesită îndepărtarea conflictului. 
– În prezent, lumea specialiştilor prezintă o viziune nouă asupra 

conflictelor, care poate fi rezumată astfel:  
– conflictul este inevitabil; 
– conflictul este cauzat de: structura organizatorică, diferenţe în 

scopuri, în percepţii, evaluarea resurselor umane, etc.; 
– conflictele contribuie la defăimarea performanţei organizaţiilor în 

diferite grade; 
– obiectivul managementului este de a conduce nivelul conflictului 

spre obţinerea performanţelor optime în organizaţie; 
– performanţa optimă necesită reducerea nivelului conflictului.  
Perspectiva clasicilor ştiinţei manageriale prezintă conflictul ca un 

lucru „rău” determinat de lipsa înţelegerii dintre oameni şi de relaţiile 
interpersonale deficitare. Caracteristicile mediului organizaţional, principalul 
modelator al comportamentului uman, sunt considerate „vinovate” de apariţia 
conflictelor.  

Pentru evitarea coordonatelor conflictuale, organizaţiile se vor centra 
pe cultivarea unei cooperări armonioase între management şi angajaţi. 
Organizaţiile care practică această politică promovează armonia cu orice preţ, 
spiritul de familie şi într-ajutorarea, fiind considerate organizaţii paternaliste. 
Echipa unită nu va accepta imixtiunile nedorite care să tulbure viaţa 
organizaţiei. 

O altă concepţie în opoziţie cu cea tradiţională, numită 
comportamentală, acceptă existenţa conflictului ca pe un fapt inevitabil, chiar 
dezirabil. Apariţia conflictului nu este cauzată de mediul organizaţional, ci de 
interese, scopuri şi obiective personale diferite. Pluralitatea şi divergenţa 
intereselor poate avea efecte pozitive cât şi negative, fiind văzute ca o 
modalitate de revitalizare a organizaţiei. Acceptarea conflictului atunci când se 
urmăreşte realizarea propriilor interese, în scopuri neproductive nu este 
benefică. Lipsa conflictelor însă, poate cauza apatia, imobilismul şi inadaptarea 
organizaţiei la provocările schimbării.  

Astfel, managementul va avea ca sarcină identificarea exactă a 
nivelului conflictului care afectează obţinerea performanţelor, respectiv 
momentul în care stimularea conflictului poate avea efecte benefice asupra 
organizaţiei. De altfel, adepţii acestui curent insistă asupra aspectului pozitiv al 
confruntării şi dezacordului, mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea 
introducerii pe această cale a inovaţiei şi a schimbării. Susţinătorii acestui 
punct de vedere arată că între performanţele manageriale şi conflict există o 
legătură directă – până la un anumit nivel „optim” al conflictului performanţa 
managerială înregistrează o creştere continuă; după ce starea conflictuală 
depăşeşte punctul optim, performanţele scad o dată cu amplificarea stării 
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conflictuale. În concluzie, această concepţie subliniază caracterul pozitiv care 
poate fi atribuit situaţiei conflictuale în perspectiva obţinerii unor performanţe 
ridicate. 

Concepţia radicală asupra conflictului a fost inspirată în principal din 
teoriile lui K. Marx şi M. Weber, având un cadru de referinţă mult mai larg. 
Perspectiva radicală insistă asupra contradicţiei între interesele de clasă şi 
asupra distribuţiei inegale a puterii în societate. Antagonismul dintre clasele 
sociale poate constitui o principală sursă de conflict mai ales în organizaţiile 
caracterizate de o puternică diviziune a muncii. Altfel spus, organizaţia devine 
terenul propice pentru manifestarea unor forţe opuse (management-sindicate) 
care reflectă structura de putere specifică societăţii.  

Utilizată ca instrument ideologic, îndeosebi în spaţiul totalitarist, 
această perspectivă asupra conflictului a condus la obţinerea solidarităţii 
muncitorilor împotriva managementului. Fiecare dintre cele două părţi sunt 
angajate într-o luptă continuă şi urmăresc obţinerea unor avantaje cât mai 
mari. Aşadar, în concepţia radicală, conflictele sunt determinate de competiţia 
pentru dobândirea bunurilor economice şi de distribuţia diferenţiată a autorităţii 
în societate.151  

În exercitarea profesiunii de manager, prezenţa şi acţiunea raporturilor 
conflictuale demonstrează necesitatea cunoaşterii profunde a acestora, în 
scopul perfecţionării continue a managementului organizaţional. Susţinem 
pertinenţa acestei afirmaţii cu atât mai mult cu cât cele mai recente argumente 
sugerează că situaţiile conflictuale sunt un bun predictor pentru 
performanţele organizaţionale. Totuşi, nu trebuie să uităm că dezacordurile 
par să existe peste tot, nu numai în spaţiul organizaţiilor de muncă. Le 
găsim în viaţa noastră de zi cu zi, acasă, între părinţi şi copii şi între soţi, 
sau la serviciu, între patron şi angajat. În definitiv, nu se pune problema 
dacă există conflicte în viaţa noastră, contează ce facem pentru a le 
rezolva. Concluzia este că rezolvarea prosperă şi eficientă a conflictelor are 
loc mai degrabă în organizaţiile care sunt deschise spre învăţare. În 
domeniul practicilor de rezolvare a conflictelor, aceste organizaţii pot 
produce, la rândul lor, învăţare. Spunem aceasta deoarece învăţarea 
influenţează cu certitudine situaţiile de preluare, prelucrare şi aplicare a 
unor modele de succes sau experienţe pozitive de rezolvare a conflictelor 
aparţinând altor organizaţii. 
                                                           
151 Adrian Petelean, Managementul conflictelor, Tg. Mureş, 2005. 
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11.1 STILURI ŞI METODE DE MANAGEMENT AL CONFLICTELOR 
 
În literatura de specialitate se regăsesc câteva opinii privind stilurile şi 

metodele de management al conflictelor. 
Folosind bine-cunoscuta grilă managerială elaborată de Blake şi 

Mouton în 1964, se pot evidenţia alte cinci stiluri de management al 
conflictelor152 interpersonale / al situaţiilor de criză, care sunt conceptualizate 
în diferite instrumente, după cum urmează: 

1. Evitarea – participanţii nu doresc încă să-şi asume în mod deschis 
dezacordul / conflictul. Aceste situaţii se vor regăsi în organizaţiile cu persoane 
care au teamă faţă de manageri, relaţiile şefi subordonaţi sunt tensionate, iar 
şeful de regulă este autoritar; 

2. Acomodarea – se referă la trecerea peste diferenţele existente şi 
concentrarea asupra zonelor de acord, în vederea menţinerii unei relaţii 
interpersonale pozitive; 

3. Competiţia – fiecare participant încearcă să-şi atingă obiectivele 
fixate, în detrimentul celorlalţi, dar într-un cadru normativ ferm, care împiedică 
escaladarea ostilităţii şi a comportamentelor de tip agresiv; 

4. Compromisul – fiecare participant cedează parţial (renunţă 
temporar la unele dintre solicitările iniţiale), în vederea găsirii unei soluţii 
acceptabile pentru ambele părţi; 

5. Colaborarea – este vorba despre utilizarea mecanismelor de 
problem-solving pentru abordarea directă a diferenţelor existente.153 

În continuare, vom reproduce cele cinci stiluri de management al 
conflictelor pe care, în anul 1998, G. Johns, le descrie . 

Stilul ocolitor descrie dorinţa de a suprima un conflict, de a face tot 
posibilul de a se retrage din el şi este caracterizat printr-o capacitate redusă de 
afirmare a intereselor proprii şi cooperare slabă cu cealaltă parte. Conflictul 
există, dar se încearcă să nu se recunoască existenţa lui şi se aplică, de fapt o 
politică de tip „ascunderea capului în nisip”.În acest mod, stresul este oarecum 
diminuat, dar problema nu este rezolvată. În anumite cazuri, însă, este 
recomandată ocolirea conflictului: atunci când, fie problema este neînsemnată, 
fie când oponentul este foarte puternic. Eficienţa stilului ocolitor este limitată 
pentru că problema de fond nu se schimbă, ba mai mult, este amânată, iar la 
revenirea conflictului, acesta poate fi mai complex. 

Stilul îndatoritor este un act voluntar al uneia dintre părţi care 
consideră necesar a pune imediat capăt conflictului prin a acorda celeilalte 
                                                           
152 . Blake şi Mouton 1964. 
153 Milcu Marius, Managementul stresului profesional, Editura M.A.I., Bucureşti, 2005,      
pag. 219, 220. 
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părţi ceea ce doreşte şi se caracterizează printr-o cooperare în care individul 
nu-şi susţine interesul propriu. Acest stil poate fi interpretat de ceilalţi ca un 
semn de slăbiciune, dar sunt şi situaţii în care poate fi util, mai ales când se 
doreşte păstrarea unei relaţii de bunăvoinţă. Credem că un asemenea stil este 
mai rar întâlnit şi presupune cooperarea cu cealaltă parte, pe fondul 
nesusţinerii interesului propriu - o situaţie în care o parte este dispusă să 
cedeze, apreciind că va obţine în acest fel o lichidare a conflictului cu mai 
puţine pierderi din parte sa.  

Stilul competitiv implică punerea pe prim plan a interesului propriu, 
lăsând în plan secund cooperarea. Aceasta presupune o abordare de genul 
câştig/pierdere. Vă puteţi permite această abordare atunci când dispuneţi de 
multă putere sau nu o să mai aveţi de-a face vreodată cu oponentul. Stilul 
competitiv descrie dorinţa de a-ţi satisface propriile nevoi fără a lua în 
considerare impactul asupra celeilalte părţi din conflict — una din părţi este 
foarte asertivă şi nu ţine seama de efectul acţiunilor asupra celorlalţi. Cu alte 
cuvinte, se maximizează interesul propriu şi se minimalizează interesul 
celuilalt, conflictul fiind încadrat in termenii stricţi de câştig-pierdere. Când 
puterea este folosită, apare elementul coercitiv, posesiunea puterii fiind un 
determinant al tipului de decizie care este utilizată pentru a rezolva un conflict.  

Stilul concesiv combină în doze medii impunerea interesului propriu 
şi cooperarea. Când alte strategii eşuează, compromisul este o alternativă 
viabilă şi permite o abordare a conflictului în care, în final, ambele părţi au de 
câştigat. Stilul concesiv apare când fiecare parte este dispusa sa cedeze ceva, 
sa facă unele compromisuri necesare. În această abordare nu există 
câştigători sau învinşi în mod clar, căci se combină cu jumătăţi de măsura 
impunerea interesului propriu şi cooperarea, si se acceptă o soluţie care 
afectează raţionalitatea conflictului.  

Stilul colaborativ pune accent, în acelaşi timp, pe interesul propriu şi 
pe cooperare, pentru satisfacerea intereselor ambelor părţi. Nu se pleacă de la 
premisa că cineva trebuie să piardă. Funcţionează cel mai bine când conflictul 
nu este intens şi fiecare parte conţine informaţii utile celeilalte. Stilul 
colaborativ reflectă o situaţie în care toate părţile implicate în dispută încearcă 
să satisfacă total interesele tuturor părţilor. Atât impunerea interesului propriu, 
cât şi cooperarea, sunt maximizate în speranţa obţinerii unui acord în care 
nimeni nu trebuie să piardă. Accentul se pune pe o situaţie de tip câştig-câştig, 
în care se presupune că soluţionarea conflictului poate aduce ambele părţi într-
o situaţie mai bună.  

Ca să concluzionăm, putem afirma că intenţiile sunt variabile în timp, 
căci schimbarea desfăşurării evenimentelor poate impune alte reacţii şi 
reconceptualizarea poziţiilor. Totuşi, înclinăm să credem că există o anumită 
constanţă în alegerea intenţiei de abordare a conflictelor, în funcţie de 
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variabilele individuale şi situaţionale ale organizaţiei. Practica ne dovedeşte că 
într-o confruntare, unele persoane doresc să câştige cu orice preţ, unele 
doresc atingerea unei soluţii optime, altele sunt curtenitoare, iar unele sunt 
mulţumite dacă împart, prin compromis, rezultatele procesului conflictual, chiar 
dacă nu sunt cele mai bune. 

În ciuda intenţiilor tradiţionale de rezolvare a conflictelor pe care le-am 
detaliat, în organizaţii se impune tot mai mult un nou termen: transformarea 
conflictului. Deşi această noţiune o întâlnim la Johan Galtung, creatorul 
metodei Transcend, care propune pace prin abordarea transformativă (Conflict 
Transformation by Peaceful Means), John Paul Lederach descrie poate cel mai 
bine evoluţia acestei abordări care urmăreşte obţinerea păcii in organizaţii. 
Termenului de transformare îi acordă o înţelegere mai cuprinzătoare, care 
poate fi evidenţiată la mai multe niveluri. Ideea de transformare nu sugerează 
faptul că eliminăm pur şi simplu sau controlăm conflictul, ci mai degrabă arată 
natura lui dialectică – conflictul social trece prin anumite faze previzibile care 
transformă relaţiile şi organizarea socială. 154 

„Conflictul schimbă schemele de comunicare, afectând astfel relaţiile 
şi organizarea socială, transformă percepţiile despre sine, despre ceilalţi, cât şi 
problemele aflate în dispută. Modelul lui Lederach se bazează pe un proces 
participativ, care urmăreşte crearea schemelor de transformare a conflictului, 
incluzând etape cum ar fi: 

1. Descoperirea: participanţii se angajează şi interacţionează cu 
propria lor înţelegere asupra modului in care funcţionează conflictul. 

2. Recunoaşterea şi structurarea în categorii: pune participanţii în 
situaţia de a crea propria lor teorie pe baza experienţei trecute şi pe înţelegere, 
fiind importantă contribuţia procesului de învăţare.  

3. Evaluarea: o dată ce participanţii au descoperit ce este conflictul şi 
cum se rezolvă, ei pot începe să evalueze ce i-a ajutat şi ce nu din modul cum 
au gestionat conflictul.  

4. Adaptare/Recreare: aceasta este ocazia de a adapta modalităţile 
curente de gestionare a conflictului sau de a explora noi strategii, prin 
analizarea practicilor din culturi şi contexte diferite.  

5. Aplicarea practică: stadiul final al învăţării rezolvării conflictelor 
implica exerciţii prin care se experimentează noile idei si opinii. Membrii 
organizaţiei sunt capabili sa folosească noile cunoştinţe si aptitudini in situaţii 
de confruntare.”155 
                                                           
154  Petelean, Managementul Conflictului, Tg. Mureş, 2005. 
155 Milcu Marius, Managementul stresului profesional, Editura M.A.I., Bucureşti, 2005,      
pag. 219. 
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Faptul că în organizaţiile care învaţă compromisul şi colaborarea se 
creează o „coaliţie” dominantă în rezolvarea conflictelor, ne face să credem că 
abordarea transformativă îşi va găsi mai repede terenul de manifestare în 
acest tip de organizaţii şi nu în cele „închise”, plafonate şi sortite, în cele din 
urmă, eşecului. 

Obiectivul cheie în cazul unui proces de rezolvare a conflictelor prin 
abordarea transformativă este un acord care dă satisfacţie reciprocă părţilor şi 
îmbunătăţeşte situaţia. În abordarea transformativă, obiectivul principal este 
chiar „schimbarea în bine” a părţilor. Practic, abordarea transformativă are 
succes atunci când părţile experimentează succesul atât prin capacitatea de a 
se întări pe sine, cât şi prin capacitatea de relaţionare cu ceilalţi. Cu alte 
cuvinte, părţile obţin împuternicire şi recunoaştere. Organizaţiile care învaţă 
sunt primele care cunosc efectele pozitive ale împuternicirii, proces care redă 
persoanei simţul propriei valori şi puteri de dezvoltare a capacitaţii de rezolvare 
a problemelor.  

Concluzia este că rezolvarea prosperă şi eficientă a conflictelor are 
loc mai degrabă în organizaţiile care sunt deschise spre învăţare. În domeniul 
practicilor de rezolvare a conflictelor, aceste organizaţii pot produce, la rândul 
lor, învăţare. Spunem aceasta deoarece învăţarea influenţează cu certitudine 
situaţiile de preluare, prelucrare si aplicare a unor modele de succes sau 
experienţe pozitive de rezolvare a conflictelor aparţinând altor organizaţii.156 

În rezolvarea conflictelor, o modalitate eficientă poate fi cea a 
negocierii (Băban, 2001). Din acest punct de vedere, există trei metode. 

Metoda câştig-pierdere, adică una din părţi primeşte ce a vrut, iar 
cealaltă pierde. În cele mai multe dintre situaţiile de comunicare, nu este 
necesară această metodă. Totuşi, când una din părţi are prea puţine resurse 
sau când doar una poate să-şi împlinească nevoile, metoda este necesară. 

Metoda pierdere-pierdere are ca formă compromisul. Există şi 
situaţii în care această metodă este cea mai eficientă soluţionare. 

Metoda câştig-câştig are ca scop satisfacerea cererilor tuturor 
părţilor care lucrează împreună pentru a ajunge la soluţia cea mai eficientă şi 
reciproc avantajoasă. 

La managementul dezacordurilor şi situaţiilor conflictuale au contribuit 
în mod semnificativ două principii (Billikopf, 2004): 

Încearcă prima dată să înţelegi, pentru a fi ulterior înţeles de către 
ceilalţi. Încurajându-i pe ceilalţi să-şi explice ei primii perspectivele şi punctele 
de vedere, aceştia vor fi mult mai deschişi pentru a ne asculta; 

Ajungerea la un acord acceptabil pentru participanţi – constituie 
finalitatea oricărui dezacord / conflict. 
                                                           
156 . A. Petelean, Op. cit. 
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Considerăm utilă, în acest moment, enumerarea câtorva strategii şi 
tehnici care pot grăbi rezolvarea dezacordurilor şi a conflictelor: 

Participanţii aflaţi în dezacord trebuie să se focalizeze mai degrabă 
asupra nevoilor lor decât asupra poziţiilor ocupate momentan. Concentrarea 
acestora asupra poziţiilor duce la o tendinţă de supraestimare / accentuare a 
dezacordului existent. Focalizarea participanţilor asupra nevoilor şi temerilor 
duce la conştientizarea faptului că au în comun mai multe lucruri decât şi-au 
asumat iniţial, ajungându-se finalmente la satisfacerea sumei nevoilor 
participanţilor (atât ale unuia, cât şi ale celuilalt). Participanţii conştientizează 
astfel suma non-nulă a interacţiunilor, altfel spus, îşi dau seama că nu este 
nevoie ca unul să piardă pentru ca altul să câştige. Participanţii capătă 
certitudinea că pot rezolva dezacordul cu un simplu compromis. În fapt, 
obiectivul fundamental al oricărui dezacord / conflict trebuie să fie nu victoria 
unei părţi asupra celeilalte, ci obţinerea unui acord / compromis acceptabil 
pentru ambele părţi. În aceste condiţii, ambele părţi pot fi câştigătoare. 
Participanţii pot învăţa cum să menţină deschise canalele de comunicare şi să-
şi rezolve disputele atunci când lucrurile nu merg aşa cum ei ar dori. 

Concentrarea participanţilor asupra problemei existente şi nu asupra 
soluţiilor posibile, constituie de asemenea o strategie rezolutivă eficientă 
(Billikopf, 2004). Atunci când unul dintre participanţi vine cu o soluţie la 
dezacordul asumat, chiar dacă această soluţie este realmente bună, induce 
celorlalţi impresia că au pierdut controlul situaţiei, că nu au nici un control 
asupra rezultatelor, ceea ce împinge conflictul pe un circuit ascendent, tot mai 
greu de rezolvat. 

Deoarece conflictul afectează participanţii în numeroase moduri, o 
altă strategie posibilă şi eficientă este aceea de a arunca blamul asupra 
conflictului propriu-zis şi nu asupra participanţilor (situaţia de criză este de 
vină, conflictul în sine, nu participantul). Această strategie rezolutivă bazată pe 
evitarea personalizării situaţiilor conflictuale / tensionate permite păstrarea sau 
recuperarea stimei de sine, împiedicându-i pe ceilalţi să devină defensivi. 

Distanţarea participanţilor de situaţia conflictuală, aceasta fiind 
deja supra-saturată din punct de vedere emoţional, pentru a privi situaţia în 
mod raţional, cu o anumită detaşare157.Este vorba despre evitarea capcanelor 
reacţiilor emoţionale şi încercarea de a rămâne în sfera raţională, precum şi de 
a înţelege natura problemelor şi dezacordurilor înainte de a lansa agresiunea. 
Abordarea problemelor şi nu a personalităţilor constituie un demers realmente 
la fel de periculos ca şi atacarea deschisă a adversarului. Dacă acesta din 
                                                           
157 Billikopf, Gregory Encina, Helping others resolve differences. Empowering stakeholders, 
The Regents of the University of California, Agricultural Extension Stalinslaus Country, 2004, 
pag. 13. 
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urmă se simte ameninţat, el va fi preocupat îndeosebi de a-şi apăra stima de 
sine, ceea ce îl va face să abordeze în maniere inadecvate şi ineficiente 
dezacordul existent, contribuţia lui la identificarea unor soluţii reciproc 
satisfăcătoare scăzând astfel dramatic. 

Rămânând la nivelul strategiilor posibile în vederea gestionării 
adecvate a conflictului, mai putem aminti focalizarea atenţiei participanţilor 
asupra comportamentelor viitoare şi nu asupra ostilităţilor şi nedreptăţilor 
din trecut. Cu cât participanţii reuşesc să se focalizeze mai repede asupra 
interacţiunilor viitoare, cu atât cresc şansele rezolvării eficiente a conflictului. 
Evident, această ultimă strategie menţionată este valabilă numai pentru 
participanţii care au deja o istorie, un trecut comun. În acest context, 
cunoaşterea trecutului este esenţială pentru analiza patternurilor situaţiilor 
conflictuale / tensionate, pentru a ajuta participanţii să găsească modalităţi 
constructive de a aborda dezacordurile viitoare, pregătindu-se astfel pentru 
acestea. 

Căutarea unei soluţii integrative (orientarea participanţilor către 
abordări de tip câştig-câştig). Abordarea, în maniera menţionată, a unor 
dezacorduri / situaţii de criză creşte semnificativ probabilitatea identificării unor 
soluţii satisfăcătoare pentru toţi participanţii implicaţi. Este vorba despre a 
identifica strategii alternative suplimentare, cum ar fi concesiile minore, dar 
care pot fi puternic valorizate de către ceilalţi, elaborarea unor opţiuni în 
termenii intereselor celorlalţi participanţi, crearea aparenţei unor alternative 
care să permită partenerului să-şi declare victoria, manifestarea unui interes 
constant pentru interesele celorlalţi. Chiar şi în situaţiile în care pare să fie 
vorba despre un câştigător şi un învins, de cele mai multe ori viaţa socială 
oferă soluţii surprinzătoare, de tip câştig-câştig. 

Elaborarea unui plan înainte de interacţiunea propriu-zisă, pe 
baza clarificării propriilor scopuri, poziţii, interese. Cu alte cuvinte, este 
deosebit de util a cunoaşte dacă ne aflăm într-o situaţie socială de tip câştig-
câştig sau, dimpotrivă, într-una de tip câştig-pierdere. De asemenea, avem în 
vedere încercarea de a stabili cu precizie care este cea mai bună soluţie 
posibilă, care sunt scopurile şi problemele reale ale propriei persoane, dar şi 
ale celuilalt participant, ce anume este corect / just şi ce anume este injust, 
precum şi ce anume poate fi considerat acceptabil pentru ambele părţi 
implicate, care sunt avantajele şi inconvenientele situaţiei atât pentru un 
participant, cât şi pentru celălalt. 

Găsirea unor interese subiacente. Este vorba atât despre 
clarificarea intereselor şi nevoilor subiacente, cât mai ales despre a trimite 
semnale celorlalţi asupra acestui fapt, despre găsirea punctelor comune 
existente între participanţi şi minimalizarea diferenţelor aparente dintre 
interesele şi nevoile participanţilor. 
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Utilizarea eficientă a acestor pârghii, strategii şi tehnici de gestionare 
eficientă a conflictelor constituie rezultatul unui proces complex şi dinamic de 
învăţare socială, pornind de la cunoscutele mecanisme ale feed-back-urilor 
pozitive şi negative. Pe viitor, actorii sociali vor selecta numai acele alternative 
comportamentale, orientări atitudinale, mecanisme de problem-solving care s-
au dovedit eficiente, benefice în trecut, în timp ce orientările atitudinale, 
comportamentale, strategiile rezolutive care nu au permis realizarea scopurilor 
urmărite vor fi evitate în interacţiunile viitoare. 

Ca rezultat direct al învăţării sociale, se activează astfel creativitatea 
socială a indivizilor şi grupurilor sociale, care se află într-o permanentă 
explorare a mediului social, în vederea identificării alternativelor acţionale cele 
mai benefice şi eficiente pentru gestionarea dezacordurilor şi conflictelor. 
„Nimic nu ucide creativitatea mai repede decât furia, mândria, jena, invidia, 
lăcomia sau alte emoţii negative puternice.... Aceste scurt-circuite emoţionale 
tind mai degrabă să escaladeze decât să rezolve un conflict. Dacă ne putem 
îmbunătăţi abilitatea de a gestiona emoţiile şi de a răspunde (solicitărilor 
celorlalţi – n.n.) fără să intrăm în defensivă, putem intra pe drumul lung al 
negocierii creative”158 . 

 
 
11.2. MITURI DESPRE CONFLICTE 
 

Literatura de specialitate prezintă o serie de situaţii cu privire la modul 
de soluţionare a unor conflicte. În soluţionarea oricărui conflict, primul pas este 
identificarea şi renunţarea la miturile pe care le avem în legătură cu conflictul: 

1. Conflictul se rezolvă de la sine, cu trecerea timpului. Această 
afirmaţie se referă la faptul că, în majoritatea cazurilor, un conflict nu se 
rezolvă de la sine. Timpul acţionează, dar nu întotdeauna rezolvă un conflict. 
Există întâmplări şi situaţii mai rare când se rezolvă de la sine un conflict. 
Acest mit ne spune clar că trebuie acţionat cu mijloacele ştiinţei pentru a 
rezolva corect un conflict. 

2. Confruntarea cu o problemă sau o dispută este întotdeauna 
neplăcută. Mitul spune că pentru orice problemă, conflict este necesar să 
depunem un efort. Şi numai din acest punct de vedere pentru anumite 
persoane este greu, dificil, neplăcut. Realitatea a demonstrat că nu 
întotdeauna confruntarea este neplăcută. Dacă se adoptă poziţii corecte, 
ştiinţifice, unele confruntări sunt chiar agreabile. Nu de puţine ori au dus la 
rezolvarea favorabilă a ambelor părţi, fără probleme sau neplăceri. 

3. Prezenţa unui conflict este semnul unui prost management. Se 
afirmă foarte des că este un management defectuos, că nu s-a făcut nimic 
pentru a evita conflictul. Nu întotdeauna este corect, sunt suficiente situaţii 
când conflictul apare oricum. Greşită este concepţia privind modul de 
abordare.  
                                                           
158. Billikopf, Gregory Encina, Op. cit., pag. 37 
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4. Conflictul este întotdeauna negativ şi distructiv. Acest mit a fost 
multă vreme considerat ca fiind adevărat, negativ şi distructiv.  

Realitatea este că sunt foarte multe conflicte care sunt pozitive, care 
rezolvă probleme. Acest lucru nu înseamnă că aceste conflicte se auto conduc 
sau se autorezolvă.  

5. Conflictul nu se rezolvă decât printr-un compromis, cineva trebuie 
să piardă. Nu este adevărat. Majoritatea conflictelor se rezolvă prin acţiuni de 
management temeinic fundamentate. 

6. A avea un conflict este un semn de slăbiciune sau vulnerabilitate. 
Sunt încă persoane care apreciază că un conflict într-o organizaţie este o 
tragedie. Depinde ce conflicte sunt, care este intensitatea lor, ce frecvenţă au 
şi în special de modul cum se intervine pentru soluţionare.  

Într-un alt model, Stephen Robbins evidenţiază următoarele etape ale 
conflictelor: 

– opoziţia potenţială sau incompatibilităţile între indivizi, grupuri, 
organizaţii; 

– recunoaşterea şi personalizarea; 
– intenţiile sau scopurile; 
– comportamentul; 
– consecinţele sau efectele. 
Modelul lui Robbins este centrat mai mult pe relaţiile interumane şi 

evidenţiază faptul că adoptarea unui anumit comportament declanşează reacţii 
similare la ceilalţi. Aşadar, pentru a păstra situaţia conflictuală în limite 
constructive este bine să reţinem că relaţiile bune se păstrează cu un control 
asupra comportamentului, fiind pe deplin conştienţi de puterea pe care o are 
comportamentul adoptat asupra relaţiilor interumane. 

 

 
Un model explicativ al procesului conflictual este dat de schema următoare:159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
159 S. P. Robbins, Organizaţional Behavior, McGraw Hill, Boston, 1998. 
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Un aspect important al modelului îl reprezintă interdependenţa dintre 

stadiile diferite pe care le parcurge şi faptul că părţile implicate sunt 
dependente una de cealaltă pentru consecinţe. Robbins a realizat un model 
care ia în considerare concepţia nouă asupra conflictelor, ca măsură în care 
interacţiunea părţilor îmbunătăţeşte rezultatele sau le diminuează. 

Curentele de gândire prezentate impun tehnici şi modalităţi diferite de 
soluţionare a conflictelor. Cunoscuţii teoreticieni ai stilurilor de conducere 
bazate pe oameni şi sarcini, R. Blake şi J. Mouton propun o tehnică de 
abordare a conflictului bazată pe dezvoltarea unor relaţii de cooperare între 
părţile aflate în conflict. 160 

Cooperarea este necesară datorită dependenţei care există între 
diferite grupuri sau indivizi. Desigur, simpla existenţă a dependenţei nu 
generează implicit cooperarea; realizarea acesteia ţine de intervenţia ierarhiei 
manageriale în sensul coordonării acţiunilor sectoarelor subordonate. 
Momentele declanşării conflictului nu pot fi marcate cu exactitate în toate 
situaţiile. Oricum, atunci când indivizii sau grupurile renunţă la colaborare, 
fireşte că starea conflictuală domină. Această tehnică a cooperării este 
desemnată să reducă percepţiile greşite, să stimuleze comunicarea corectă şi 
să dezvolte sentimente de încredere între membrii organizaţiei respective.  

De altfel, cei doi autori prezintă şi alte cinci moduri de abordare a 
conflictului, pornind de la două dimensiuni organizaţionale: preocuparea pentru 
rezultate (productivitate) şi preocuparea pentru subordonaţi. 

Retragerea arată o preocupare redusă atât pentru rezultate, cât şi 
pentru relaţiile cu subordonaţii. Managerii care adoptă această soluţie se retrag 
din conflict, amână asumarea responsabilităţilor, ignoră situaţiile şi persoanele 
şi este caracteristică celor lipsiţi de încredere în ei înşişi. Evitarea conflictului 
presupune ignorarea acestuia, în speranţa că va dispare de la sine. Conflictul 
însă nu dispare, ci rămâne în stare latentă. El poate reizbucni cu o intensitate 
mult mai mare dacă situaţia care a generat conflictul este deosebit de 
importantă pentru organizaţie. 

Aplanarea se rezumă la încercările managerului de a mulţumi toate 
părţile implicate în conflict. În această situaţie sunt supraevaluate relaţiile cu 
subordonaţii şi sunt neglijate problemele „tehnice” ale organizaţiei. Pentru că 
managerul doreşte aprobarea celor din jur, va considera orice situaţie 
conflictuală ca fiind o gravă disfuncţie, în consecinţă va ceda în faţa celorlalţi 
doar de „dragul” calmării situaţiei. Altfel spus, aplanarea conflictului se 
întâlneşte atunci când una dintre părţi este dispusă să satisfacă interesele 

                                                           
160. Petelean, Op. cit. 
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celeilalte părţi, în dauna propriilor sale interese, fie pentru a obţine un credit din 
partea celorlalţi, fie pentru că armonia şi stabilitatea sunt vitale în organizaţie.  

Aplanarea, în schimb, poate genera în viitor obstacole pentru 
obţinerea de performanţe ridicate, mai ales în cazul organizaţiilor cu rezultate 
mediocre. 

 
 

 
Modalităţi de rezolvare a conflictului 
 

Forţarea este utilizată îndeosebi în cazul în care managerul doreşte, 
cu orice preţ, obţinerea rezultatelor, fără a avea consideraţie faţă de 
aşteptările, nevoile şi sentimentele celorlalţi. De obicei, această modalitate de 
rezolvare a conflictului se bazează pe forţa de constrângere a managerului, 
care utilizează abuziv sursele de putere pe care le deţine, asupra 
subordonaţilor săi. Pe termen scurt, forţa poate reduce conflictul, dar efectele 
nu sunt dintre cele favorabile pe termen lung. Practica a confirmat că într-un 
climat de constrângere productivitatea va scădea. În realitate, se poate ajunge 
la motivaţia negativă a subordonaţilor, lucru ce atrage frustrări, în consecinţă 
conflicte mai grave. 

Compromisul presupune concesii reciproce, ambele părţi obţinând 
oarecare satisfacţie. Această posibilitate de soluţionare a conflictelor porneşte 
de la supoziţia că există întotdeauna o cale de „mijloc” pentru soluţionarea 
diferendelor, dezacordurile fiind rezolvate prin negocierea unei soluţii de 
compromis. Compromisul este de fapt o soluţie superficială de împăcare a 
tuturor părţilor, care presupune sacrificarea convingerilor şi uneori a 
raţionalităţii. Adoptarea acestei metode se face mai ales atunci când părţile au 
puteri egale şi sunt ferm hotărâte să-şi atingă scopurile în mod exclusiv. 

Confruntarea este o abordare a conflictului care ia în considerare 
atât nevoia de rezultate, cât şi relaţiile cu subordonaţii. Aceasta constituie, 
probabil, singura cale de rezolvare definitivă a conflictului şi este utilizată în 
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cazul în care se acceptă diferenţele legitime dintre părţi, cheia soluţionării 
conflictului fiind recunoaşterea onestă a diferenţelor. Studiile arată că cei mai 
eficace manageri abordează conflictul prin confruntare, pentru început, iar apoi 
încearcă aplanarea, compromisul, forţarea şi, abia la urmă, retragerea.  

Pe lângă aceste modalităţi mai putem identifica o altă tehnică de 
soluţionare a conflictelor care se referă la fixarea unor scopuri supra-
ordonate. Pentru părţile aflate în conflict se stabilesc obiective comune care 
nu pot fi realizate decât prin unirea eforturilor şi resurselor fiecărui grup în 
parte. Conform acestei tehnici, scopurile supra-ordonate ar forţa părţile să uite 
dezacordurile dintre ele şi să-şi concentreze atenţia pe depăşirea surselor de 
conflict. Deşi este o tehnică ce nu presupune eforturi deosebite pentru 
aplicarea în practică, utilizarea scopurilor supra-ordonate prezintă dezavantajul 
că, o dată ce scopul a fost îndeplinit, conflictul poate să reapară. 

În practică se apelează frecvent la utilizarea mediatorului sau părţii a 
treia. Metoda este deosebit de eficientă atunci când cele două părţi aflate în 
conflict nu mai sunt dispuse la o confruntare onestă, fiind prinse între 
presiunea organizaţiei şi neîncrederea reciprocă. O a treia persoană, cu rol de 
mediator, va încerca să provoace o întâlnire între părţi, favorizând 
comunicarea deschisă. În acest fel se reduce emotivitatea şi se creează 
oportunităţi egale pentru ambele părţi spre a-şi exprima sentimentele. Pentru a 
reuşi în demersul său, mediatorul trebuie să inspire încredere, armonie şi 
stabilitate. Numai astfel mediatorul oferă o şansă de împăcare părţilor adverse 
şi apoi crearea unor facilităţi pentru comunicarea constructivă.  

Analizând structura organizaţiilor, pot fi identificate alte căi de evitare 
a conflictelor. Prima constă în reducerea diferenţierilor între departamente sau 
sectoare, aşadar, crearea unor departamente cât mai similare unul faţă de 
celălalt prin pregătirea cât mai apropiată a resurselor umane ce lucrează în 
compartimente diferite. Reducerea gradului de interdependenţă, a doua 
soluţie, poate avea efecte benefice atunci când fiecare unitate de muncă are 
un grad de autonomie care îi permite funcţionarea optimă. În fine, o altă cale 
de evitare a conflictului structural o constituie creşterea resurselor alocate 
fiecărui departament în parte, lucru dificil de realizat în condiţiile în care 
resursele sunt tot mai limitate. 

Indiferent de metoda utilizată, în relaţiile interpersonale pot fi puse în 
practică şi câteva îndrumări utile pentru soluţionarea favorabilă (după modelul 
victorie/victorie) a situaţiilor conflictuale:  
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– formulaţi nevoile fiecăruia şi încercaţi să veniţi în întâmpinarea lor; 
– sprijiniţi atât valorile celorlalţi, cât şi pe ale dumneavoastră; 
– încercaţi să fiţi obiectiv şi disociaţi problema de persoană; 
– concentraţi-vă pe corectitudine, nu pe forţă; 
– căutaţi soluţii creative şi ingenioase; 
– fiţi dur cu problema, dar blând cu oamenii. 
Cu resurse sau fără resurse financiare este necesar ca fiecare 

manager să-şi mobilizeze personalul astfel încât să pună în practică cel puţin 
aceste îndrumări care, sigur, sunt cu mult mai mult decât nimic. 



Capitolul XII 
 
 
 
 

ROLUL NEGOCIERII ŞI AL MEDIERII 
ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR  

 
 
 
Stephen P. Robbins defineşte conflictul ca fiind un proces care începe 

când o parte percepe că o altă parte a afectat negativ sau este pe cale să 
afecteze negativ ceva care are o anumită valoare pentru prima parte. Conflictul 
poate fi divergenţa percepută de interese, o credinţă că aspiraţiile curente ale 
părţilor nu pot fi atinse simultan sau interacţiunea unor persoane, grupuri 
interdependente care percep scopurile incompatibile şi interferenţa reciprocă în 
atingerea acestora. Robert Callahan foloseşte termenul de conflict pentru a 
descrie inclusiv stările afective ale indivizilor (ostilitate, frământare, frustrare, 
nelinişte sau anxietate), stările cognitive (conştientizarea situaţiilor conflictuale) 
şi cele comportamentale - de la rezistenţa pasivă, până la agresiunea 
declarată. De remarcat că studiile recente arată că managerii nu fac distincţie 
între conflictele emoţionale şi cele structurale, ceea ce înseamnă că nu 
conflictul în sine ci tipologia lui constituie o problema. Problema este conflictul 
nerezolvat.  

Intenţiile de rezolvare a conflictelor sunt decizii de a acţiona într-un 
anumit mod, în cadrul unei situaţii conflictuale. Pentru a putea fi pregătit să 
reacţionezi la comportamentul celeilalte părţi trebuie cunoscute mai întâi intenţiile 
pe care le are cealaltă parte implicată. Activitatea de negociere reprezintă un 
ansamblu de măsuri şi acţiuni specifice, ce se execută într-o concepţie unitară de 
către personal specializat, în vederea fundamentării ştiinţifice a deciziilor din sfera 
managementului rezolvării crizelor şi conflictelor, prin stabilirea comunicării şi 
factorului de influenţare a schimbării comportamentale, trecerea subiectului ţintă 
din sfera emoţionalităţii în sfera raţionalităţii, reducerea emoţiilor subiectului şi 
readucerea la starea de normalitate, culegerea de date, încurajarea şi 
determinarea comportamentului raţional. 

În exercitarea profesiunii de manager, prezenţa şi acţiunea raporturilor 
conflictuale demonstrează necesitatea cunoaşterii profunde a acestora, în 
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scopul perfecţionării continue a managementului organizaţional. Susţinem 
pertinenţa acestei afirmaţii, cu atât mai mult cu cât cele mai recente argumente 
sugerează că situaţiile conflictuale sunt un bun predictor pentru performanţele 
organizaţionale. Totuşi, nu trebuie să uităm că dezacordurile par să existe 
peste tot, nu numai în spaţiul organizaţiilor de muncă. Le găsim în viaţa 
noastră de zi cu zi, acasă, între părinţi şi copii şi între soţi, sau la serviciu, între 
patron şi angajat. În definitiv, nu se pune problema dacă există conflicte în 
viaţa noastră, contează ce facem pentru a le rezolva.  

Multe conflicte intră în faza de escaladare pentru că nu se cunosc 
intenţiile celeilalte părţi. Pe de altă parte, poate interveni şi o dedublare 
deoarece comportamentul nu reflectă întotdeauna intenţiile unei persoane. 
Taxonomia intenţiilor de abordare a conflictelor se poate realiza prin folosirea a 
două dimensiuni: gradul de cooperare sau dorinţa de satisfacere a dorinţelor 
celuilalt (cât de cooperantă este fiecare parte în a satisface interesele celeilalte 
părţi) şi gradul în care o parte încearcă să-şi satisfacă propriile interese (cât de 
asertivă este fiecare parte în urmărirea propriilor interese). Practic, cele două 
dimensiuni creează cadrul distributiv şi integrativ al rezolvării conflictelor. 

Nici una din aceste intenţii de abordare a conflictelor nu este mai 
performantă în sine, ci fiecare are rolul ei, în conformitate cu situaţia în care se 
desfăşoară conflictul. Acest model cunoscut sub denumirea Thomas-Kilmann 
defineşte câteva opţiuni de management al conflictului care pot varia din punct 
de vedere al utilităţii, în funcţie de contextul în care sunt folosite. Modelul nu 
trebuie văzut ca norma de comportament, deşi autorii dovedesc o oarecare 
înclinaţie spre colaborare. Susan Schneider şi Jean-Louis Barsoux propun 
cazul ideal al unei echipe de manageri compusă din persoane din diverse părţi 
ale lumii, care ar putea să gestioneze conflictele. De exemplu, un manager 
dintr-o ţară unde există dezechilibru în distribuirea puterii (cultul puterii) ar 
putea fi tentat să evite conflictul şi să-l transfere spre vârful ierarhiei, unde 
până la urmă se poate transforma în confruntare. Un alt manager, dintr-o ţară 
în care primează cultura orientată spre relaţii, va fi înclinat mai degrabă spre o 
poziţie de acceptare în conflict. 

 
 
 
12.1. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND NEGOCIEREA ŞI 

MEDIEREA ÎN MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
 
Negocierea este cel mai eficient mijloc de comunicare, având 

avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efectul scontat şi are următoarele 
priorităţi: protejarea vieţii, proprietăţii şi drepturilor constituţionale, respectarea 
legilor, evitarea folosirii forţei şi rezolvarea pe cale paşnică a crizelor. 
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Negocierea însoţeşte acţiunile planificate şi conduce la îndeplinirea cu 
uşurinţă a acţiunilor de soluţionare nonviolentă a crizelor şi prevenirea unor 
atitudini şi manifestări ostile, din partea celor care au generat criza (terorişti, 
persoane care revendică diverse probleme şi sunt în situaţii disperate sau 
încearcă presiuni asupra autorităţilor prin ameninţări cu suicidul, incendierea, 
aruncare în gol de înălţimi etc.).  

Negocierea, ca formă de acţiune militară nonviolentă, este o etapă din 
intervenţie şi se adoptă, obligatoriu, înainte de intervenţia în forţă  

Intervenţia, în sensul larg, cuprinde, de regulă, mai multe faze: 
informarea autorităţilor; verificarea autenticităţii informaţiei prin organe 
specializate; blocarea zonei cu efective de ordine publică şi apoi cu forţele şi 
personalul specializat pe categorii de crize; negocierea cu personal de 
specialitate; intervenţia în forţă după epuizarea totală a celorlalte activităţi şi 
numai cu aprobarea scrisă a organelor administraţiei publice; restabilirea 
ordinii prin măsuri specifice pe întreaga zonă unde a avut loc criza.  

 
Negocierea în situaţii de criză reprezintă un ansamblu de măsuri 

specifice, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea de 
comunicare optimă a echipei de negociere, însuşirea unor reguli, alegerea 
unor strategii, tehnici şi tactici, precum şi formarea unor deprinderi care să 
asigure rezolvarea crizei. Echipele de negociatori sunt compuse în general 
astfel: 1 ofiţer negociator – coordonatorul activităţii de negociere; o echipă de 
negociere, constituită la ordin, în funcţie de natura crizei; unul sau mai mulţi 
ofiţeri specialişti psihologi, sociologi, pedagogi etc. 

Echipele de specialişti se subordonează nemijlocit ofiţerului 
negociator. 

Echipa de negociere este dispusă acolo unde are toate condiţiile 
tehnice, de comunicare şi contact cu cei cu care se negociază. Locaţia poate fi 
mobilă sau fixă, dotată cu tehnica necesară asigurării comunicării şi 
înregistrării convorbirilor, rapoartelor şi dialogului între cele două părţi. 

Negociatorii vor urmări întotdeauna atingerea scopurilor şi intereselor 
instituţiei pe care o reprezintă, acestea identificându-se cu interesele statului 
român.  

O structură de negociere poate avea următoarea organizare:  
– coordonatorul negocierii; echipa de negociere compusă dintr-un şef, 

negociatori principali, secundari, asistenţi, ofiţeri specialişti psihologi, sociologi 
sau pedagogi. 

Echipa de negociere este formată din 2-4 negociatori, în funcţie de 
complexitatea activităţii de negociere şi multiplele solicitări pe care le impune o 
criză contemporană.  
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Şeful şi coordonatorul negocierii – sunt dispuşi în zona de criză 
sau în afara acesteia şi organizează, coordonează, evaluează activitatea de 
negociere, monitorizează permanent desfăşurarea acesteia, colaborează cu 
personalul de specialitate din serviciile de informaţii, cercetare, judiciare, 
operaţii comunicaţii în vederea eficientizării fluxului de date şi informaţii de la şi 
către echipa de negociere.  

Primeşte de la comandantul acţiunii şi transmite ordinele privind miza 
negocierii şi schimbările survenite. Recomandă comandantului acţiunii 
încetarea negocierilor şi intervenţia în forţă, în funcţie de evoluţia problemei. 

Stabileşte strategiile şi tacticile de negociere, iar împreună cu şeful 
echipei de negociere modalităţi de adaptare a strategiei de negociere la noile 
evoluţii ale crizei. 

Şeful echipei este responsabil de instruirea negociatorilor din cadrul 
echipei de negociere, filtrează toate informaţiile, analizează şi propune variante 
de negociere, scenarii alternative. Menţine permanent legătura cu 
coordonatorul negocierii, se preocupă permanent de cea mai bună soluţionare 
a negocierii prin implementarea strategiilor şi tehnicilor de negociere. 
Urmăreşte starea psiho-emotivă a negociatorului principal şi eventualele 
dificultăţi apărute.  

Intervine în timpul negocierii, ordonând schimbarea de strategie sau 
înlocuirea negociatorului principal cu cel secundar, atunci când primul solicită 
aceasta sau se află în imposibilitatea de a executa misiunea. Stabileşte, 
împreună cu negociatorul principal, momentul de pauză în negociere, în funcţie 
de situaţie şi caută să obţină cât mai mult timp de pregătire şi acţiune. Propune 
încetarea negocierii şi intervenţia în forţă.  

 
Ofiţerul negociator principal desfăşoară negocierea în baza mizei 

negocierii, obiectivelor şi limitelor maxime şi minime în interiorul cărora poate 
lua decizii. Iniţiază primul contact. Pe baza abilitaţilor de ascultare activă şi a 
tehnicilor de comunicare, realizează contactul cu subiectul în conformitate cu 
strategia de negociere comunicată de şeful echipei, influenţează modificarea 
nivelului emoţional al subiectului – de trecere de la emoţionalitate la 
raţionalitate – adaptând evoluţia comunicării în funcţie de ordinele şi miza 
negocierii. 

 
Negociatorul secundar lucrează lângă negociatorul principal, pe 

care îl sprijină permanent, urmăreşte evoluţia negocierii, selectează notele 
scrise şi este în măsură să preia, în orice moment, atribuţiile negociatorului 
principal. Pe parcursul negocierii preia ordinele şi informaţiile de la şeful 
echipei, recomandă acestuia sau negociatorului principal modalităţi de 
soluţionare a dificultăţilor apărute. 
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Negociatorul asistent răspunde de preluarea şi înregistrarea 
ordinelor şi informaţiilor în documentele de negociere, de actualizarea, 
păstrarea, manipularea şi predarea acestora către şeful echipei. Este în 
măsură să preia misiunea negociatorului secundar. Este responsabil de 
completarea documentelor negocierii precum şi de acurateţea datelor şi 
informaţiilor cuprinse în acestea. Execută şi alte sarcini primite de la şeful 
echipei. 

 
Psihologul sprijină echipa de negociere prin analiza psihosocială a 

datelor privitoare la „ţintă”, identifică dominantele personalităţii acestuia, 
vulnerabilităţile detectate în timpul procesului de negociere, relevate de 
comportamentul manifest şi recomandă şefului echipei de negociere 
oportunităţi de valorificare a acestora. Evaluează starea de spirit, morală, 
părţile tari şi părţile slabe ale subiectului şi caută să stabilească starea psihică 
şi de sănătate a ostaticilor/victimelor dacă aceştia există. 

Principalele etape ale negocierii sunt: pregătirea negocierilor care 
constă în analiza informaţiilor preliminare, stabilirea intereselor şi scopurilor 
instituţionale, a priorităţilor, a mediului şi subiectului supus negocierii, 
informarea membrilor echipei, desemnarea elementelor funcţie de 
particularităţi, obţinerea altor informaţii despre caz, cercetarea la faţa locului, 
dispunerea echipamentului necesar; elaborarea strategiei care se realizează 
de coordonatorul negocierii, în urma unei analize la nivelul echipei de 
negociere; desfăşurarea negocierii începe cu primul contact între 
negociatorul principal şi subiectul negocierii, în care negociatorul îşi declină 
calitatea şi caută să obţină informaţii despre subiect, eventuale victime/ostatici, 
cauzele care au determinat producerea evenimentului, cereri, termene limită, 
invocă rezolvarea situaţiei pe cale paşnică. Informaţiile obţinute se transmit 
imediat comandantului acţiunii; se continuă cu clarificarea poziţiilor, care 
constă în reevaluarea situaţiei de negociere în care negociatorii îşi justifică 
poziţiile, apreciază poziţia subiectului şi se reorientează strategia de 
negociere; negocierea propriu-zisă este etapa hotărâtoare când se confruntă 
cererile subiectului şi ofertele negociatorilor, se prezintă şi se susţin 
argumente, se fac concesii şi se încearcă o rezolvare pozitivă a situaţiei; 
încheierea negocierii ca fază finală a procesului de negociere este 
caracterizată de ajungerea la o înţelegere, la un acord, sau dimpotrivă la 
blocarea negocierii. 

 
Evaluarea negocierii este principala activitate care se execută după 

finalizarea crizei de către coordonatorul negocierii şi are în vedere compararea 
datelor, informaţiilor exprimate iniţial cu rezultatele obţinute în urma negocierii. 
Evaluarea negocierii are în vedere şi procesul de feed-back profesional, prin 
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care se urmăreşte verificarea şi reproiectarea strategiilor echipei de negociere, 
aprecierea modului în care membrii echipei şi-au îndeplinit atribuţiile, precum şi 
inventarierea tehnicilor folosite de subiect.  

Tehnicile de comunicare asigură negociatorilor o gamă largă de replici 
la adresa declaraţiilor făcute de subiecţi. Negociatorii trebuie să-şi formeze o 
părere asupra situaţiei şi a stării mentale a ţintei, înainte de a se decide ce 
tehnică trebuie aplicată la momentul respectiv. Tehnica utilizată trebuie să 
direcţioneze ţinta să răspundă în aşa fel, încât să se diminueze tensiunile şi să 
se menţină în desfăşurare negocierile. În acest sens se utilizează : 

a) Replici de interceptare, cu rolul de a stabili legătura cu subiectul, de 
a clarifica, lămuri, rezuma situaţia; 

b) Replici de acţiune, cu rolul de a examina starea subiectului, de a 
obţine date despre subiect, de a transmite instrucţiuni;  

c) Replici de acceptare, cu rolul de a-l face pe subiect să-şi dezvăluie 
sentimentele, de a-l sprijini şi încuraja în rezolvarea pozitivă a situaţiei;  

d) Lungirea la maxim a timpului are ca scop mărirea nevoilor umane 
de bază, creşterii raţionalităţii, permite evoluţia unei relaţii pozitive 
subiect/victimă, creşte posibilităţile ostaticilor/victimelor de a fi eliberate, reduce 
stresul şi anxietatea, permite luarea unei decizii mai bune, asigură formarea 
unei relaţii de încredere reciprocă negociator – subiect, determinând reducerea 
aşteptărilor subiectului; 

e) Pauza este necesară pentru revizuirea a ceea ce s-a ascultat şi s-a 
materializat, analiza schimbărilor în cereri, revizuirea strategiei şi tacticii, 
discuţii în echipa de negociere, cu psihologul, comandantul acţiunii, 
comandantul subunităţii de intervenţie, evaluarea posibilelor concesii, odihnă. 

Comunicarea, în general, presupune un proces dinamic prin care 
doua sau mai multe părţi îşi transmit poziţiile pentru a ajunge la un acord. În 
funcţie de natura şi specificul misiunii, mijloacele de comunicare folosite sunt: 
sisteme de transmisie fir sau radio (telefon, staţii radio), comunicarea prin 
portavoce sau note scrise. 

Negocierea are o serie întreagă de priorităţi de importanţă majoră 
care nu pot fi ignorate. Pot fi negociate, în general, sau folosite ca 
recompensă pentru cel care se predă, următoarele: mâncarea, băutura, banii, 
asistenţa medicală corespunzătoare, prescrierea medicamentelor, contactul cu 
familia / prietenii, accesul la media, toate acestea cu precauţia şi controlul 
adecvate. 

Nu pot constitui obiect al negocierii armele, alte obiecte şi mijloace a 
căror utilizare ar pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, schimbul de 
ostatici, extrădarea unor persoane, revendicări politice, mediatizarea suicidului. 



 275

Negocierea nu poate servi drept temei sau condiţie pentru absolvirea 
subiectului de răspunderea pentru faptele săvârşite. 

O strategie a echipei de negociere se poate desfăşura pe următoarele 
etape: 

Înainte de primul contact cu ţinta, coordonatorul negocierilor: 
selectează datele din analiza informaţiilor preliminare deţinute despre subiect, 
ostatic/victimă, revendicări (atunci când există), supraveghere, observare, 
cooperarea cu structuri specializate din cadrul celulei de criză; stabileşte 
strategia în funcţie de ordinul, miza şi obiectivele negocierii; transmite limitele 
maxime şi minime în interiorul cărora negociatorul principal poate lua decizii de 
coordonare a negocierii, către şeful echipei de negociere; ordonă dispunerea 
echipamentului necesar; 

Pe timpul negocierii contactul cu subiectul se stabileşte în momentul 
în care negociatorul are propria siguranţă şi informaţiile preliminare. 

Introducerea în negociere necesită un dialog de timp variabil, care de 
regulă nu depăşeşte 10-15 minute, în care negociatorul îşi declină calitatea şi 
stabileşte o legătură de încredere şi siguranţă.  

În cazul lipsei de comunicări din partea ţintei, negociatorul se 
angajează într-o comunicare cu sens unic, creează subiectului elemente de 
siguranţă şi face afirmaţii lipsite de ameninţări, evită să repete propriile cereri, 
anticipează emoţiile subiectului şi se foloseşte de ele, sugerează acestuia mai 
multe metode de răspuns. Simplul fapt că ţinta nu răspunde nu înseamnă că 
nu ascultă. 

În timpul negocierii se identifică starea ţintei, dacă subiecţii sunt 
înarmaţi sau nu, cererile acestora, termenele limită transmise, starea 
ostatecilor şi/sau victimelor atunci când aceştia există. 

Coordonatorul negocierilor primeşte toate datele cu privire la ţintă, 
evaluarea finală a situaţiei, propunerile eşaloanelor superioare şi pe această 
bază restabileşte strategia de negociere şi o transmite şefului echipei de 
negociere. 

Pe timpul intervenţiei în forţă, coordonatorul negocierilor, şi echipa de 
negociere continuă supravegherea, transmit date despre situaţia curentă către 
celula de criză.  

În faza de eliberare a ostaticilor/victimelor, negociatorul ajută pe 
aceştia să înţeleagă procedeul unei predări/eliberări sigure şi controlate, să 
perceapă avantajele unei soluţionări imediate. 

După eliberare, victimele/ostaticii se vor reţine la punctele de triere 
unde li se vor lua declaraţii amănunţite privind calitatea avută în eveniment. 

După executarea misiunii se analizează, la nivelul echipei şi 
individual, activitatea desfăşurată, gradul de implicare profesional şi emoţional 
în soluţionarea situaţiilor, reproiectarea strategiilor echipei, inventarierea 
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tehnicilor folosite de subiecţii oponenţi şi integrarea soluţionării acestora în 
practica echipei. 

Înregistrarea negocierilor permite evaluarea şi analiza activităţii de 
negociere. Este folosită în instruirile ulterioare şi asigură un ajutor considerabil 
negociatorilor, permite trecerea imediată în revistă a conversaţiei, înţelegerea 
tonului, şi a conţinutului, furnizând date importante despre starea mentală a 
subiectului, ameninţările asupra ostaticului / victimei, antecedentele penale. 
Pregătirea negociatorilor şi a personalului din structurile de negociere se 
desfăşoară la numirea în funcţie de către Centrul de Psihosociologie al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Activităţile de pregătire fundamentală şi 
aplicativă se desfăşoară în cadrul altor instituţii şi organizaţii profesionale, din 
ţară şi străinătate.  

În urma analizei conflictelor din grupuri şi organizaţii, estimăm că 
formarea unor profesionişti specializaţi în promovarea, controlul şi rezolvarea 
conflictelor, în captarea şi direcţionarea constructivă a energiilor individuale şi 
sociale dezlănţuite de acestea, ar fi de natură a minimaliza riscurile mai sus 
menţionate, maximizând în schimb oportunităţile de transformare a organizaţiei 
într-o structură extrem de dinamică, flexibilă, adaptată la evoluţiile societăţii în 
ansamblul ei. După cum am mai spus, preferabil ar fi ca o astfel de echipă de 
specialişti să nu fie asociată în nici un fel organizaţiei respective, ci mai 
degrabă să reprezinte o structură/organizaţie realmente independentă. 

 

 
 

12.2. NEGOCIEREA CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAŢII ŞI A 
CONFLICTELOR INTERPERSONALE 

 
O dată ce am acceptat că interacţiunea dintre persoane, grupuri şi 

organizaţii generează în mod natural conflicte, devine evident că şi negocierea 
– metoda cea mai importantă de soluţionare a conflictelor dintre părţi trebuie 
să fie prezentă în toate domeniile vieţii organizaţionale. „Totul se poate 
negocia!”, ne avertizează mulţi autori care s-au dedicat acestui subiect şi care 
au transformat tehnicile de negociere într-un element esenţial pentru succesul 
personal prin vânzarea de reţete universale ale succesului în viaţă. 161 

După cum remarcă autorii unui celebru proiect de cercetare 
desfăşurat în cadrul Universităţii Harvard privind problemele negocierii162, cu 
toţii negociem câte ceva în fiecare zi. Situaţiile în care este necesară 
negocierea sunt din ce în ce mai multe, căci conflictul este o industrie în plină 
                                                           
161 . Petelean Adrian, Managementul personal al resurselor umane, Tg. Mureş, 2004. 
162  R. Fisher, W. Ury, B Patton, Succesul în negocieri, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1995. 
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dezvoltare. Oamenii sunt diferiţi şi pentru a aborda aceste diferenţe folosesc 
negocierea. Majoritatea oamenilor iau deciziile prin negociere atât în afaceri, 
cât şi în familie.  

Astfel, putem deduce că există întotdeauna două sau mai multe părţi 
care participă la negociere, există mereu un conflict de interese între părţile 
sau scopurile urmărite de cineva, iar părţile doresc, cel puţin pe moment, să 
caute mai bine o înţelegere decât să lupte deschis sau să forţeze o parte să 
capituleze.  

Desigur, atunci când negociem ne aşteptăm la o situaţie de tip oferă-
primeşte. Ne aşteptăm ca ambele părţi să-şi modifice într-un fel cererile sau 
solicitările şi să cedeze din punctele şi argumentele lor de plecare. În schimb, 
negocierile cu adevărat creative pot să nu se bazeze doar pe compromis, 
pentru că părţile pot inventa o soluţie care să satisfacă obiectivele tuturor. 

„Din punctul nostru163 de vedere, negocierea apare cel puţin din două 
motive: 1) să creeze ceva ce nici o parte nu poate realiza individual prin 
mijloace proprii, 2) să se rezolve disputa între părţi”. O asemenea explicaţie, 
rezultă şi din definiţia pe care o propune academicianul Mircea Maliţa (1972) 
pentru acest proces: „Negocierile sunt procese competitive desfăşurate în 
cadrul unor convorbiri paşnice de către două sau mai multe părţi, ce acceptă 
să urmărească împreună realizarea în mod optim şi sigur a unor obiective, 
fixate în cuprinsul unei soluţii explicite, agreată în comun.” 

Literatura de specialitate menţionează că succesul în negociere nu 
stă neapărat în modul în care se duce jocul disputei, în dramatismul prezentării 
argumentelor, cât mai ales în procesul de planificare care are loc înainte de 
începerea dialogului. Din păcate, foarte mulţi negociatori nu sesizează nevoia 
unei planificări riguroase şi atente şi nu pot realiza adevărata miză a negocierii, 
nu-şi definesc propriile poziţii şi rămân descoperiţi în faţa părţii adverse.  

Strategiile folosite în cadrul procesului de negociere sunt similare 
stilurilor de abordare a conflictelor şi includ: colaborarea (negocierea 
integrativă), competiţia (negocierea distributivă), şi acomodarea (negocierea 
îndatoritoare) cu interesele părţii opuse164. 

Urmărind calitatea relaţiilor dintre părţi, Roy Lewicki şi colaboratorii165 
săi prezintă pe larg fazele procesuale ale strategiilor enunţate, astfel: 
                                                           
163 Petelean Adrian, Managementul personal al resurselor umane, Tg. Mureş, 2004. 
164 Petelean Adrian, Managementul personal al resurselor umane, Tg. Mureş, 2004. 
165. Cf. Roy Lewicki, David Sauders, John Minton, Negociation, McGraw-Hill, Boston, 

1999. 
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Aspect Negociere 
distributivă 

Negociere 
integrativă 

Negocierea 
îndatoritoare 

Structura 
resurselor 

De obicei, o 
cantitate fixă 
limitată de resurse 
care va fi împărţită 

De obicei o 
cantitate variabilă 
de resurse care vor 
fi împărţite 

De obicei, o 
cantitate fixă limitată 
de resurse care va fi 
împărţită 

Scopuri urmărite Urmărirea propriilor 
scopuri în 
detrimentul celor 
ale părţii opuse 

Urmărirea 
scopurilor se 
realizează 
cooperativ 
împreună cu ceilalţi

Subordonarea 
scopurilor proprii în 
favoarea celor ale 
oponentului 

Relaţii Accent pe relaţia 
pe termen scurt, 
părţile nu vor mai 
negocia în viitor 

Accent pe relaţia 
de termen lung, 
părţile presupun că 
vor mai lucra 
împreună în viitor 

Pot să fie de termen 
scurt (pentru 
întărirea relaţiei) sau 
de termen lung 
(pentru încurajarea 
reciprocităţii în viitor) 

Motivaţie 
esenţială 

Maximizarea 
propriilor rezultate 

Maximizarea 
rezultatelor 
comune 

Maximizarea 
rezultatelor celuilalt 
pentru întărirea 
relaţiei 

Cunoaşterea 
nevoilor 

Părţile îşi cunosc 
propriile interese 
dar le ascund sau 
le prezintă 
deformat pentru 
manipularea 
celorlalţi 

Părţile îşi cunosc 
reciproc nevoile şi 
încearcă să le 
atingă pe cele 
proprii, 
respectându-le 
totodată pe ale 
părţii opuse 

O parte este foarte 
atentă cu nevoile 
părţii opuse, 
reprimându-le pe 
cele proprii 

 
Pe lângă aceste strategii ale negocierii mai există o a patra cale, a 

negocierii principiale, elaborată în cadrul Proiectului de Negocieri de la 
Harvard, care constă în clarificarea problemelor pe baza caracteristicilor lor şi 
nu prin nişte tratative care seamănă mai degrabă cu o târguială între părţi. 
Aceasta înseamnă că se caută, pe cât posibil, profitul ambelor părţi, şi că, 
acolo unde interesele sunt divergente, trebuie ca rezultatul să se bazeze pe 
nişte criterii echitabile, independente de voinţa oricărei dintre părţi.  

Părinţii acestei metode, R. Fisher, W. Ury, şi B Patton spun că 
negocierea principială este intransigentă faţă de criterii şi maleabilă cu 
oamenii; nu foloseşte trucuri sau imagini false, ne arată cum să obţinem ceea 
ce ni se cuvine, menţinându-ne, în acelaşi timp, pe poziţii decente; ne dă 
posibilitatea să fim corecţi, dar să ne şi protejăm împotriva celor care ar profita 
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de corectitudinea noastră. În esenţă, această metodă se bazează pe 
principii,166 cum ar fi: 

• nu vă disputaţi poziţiile; 
• nu confundaţi oamenii cu problema în discuţie; 
• concentraţi-vă asupra intereselor, nu asupra poziţiilor; 
• căutaţi soluţii reciproc avantajoase; 
• insistaţi pentru folosirea de criterii obiective. 

Dacă ne referim la o categorie aparte de conflicte, cele de muncă, 
putem constata că negocierea se încheie prin semnarea unor convenţii, 
contracte sau acorduri care oferă anumite garanţii sociale şi economice 
părţilor. Aceste negocieri, din punct de vedere juridic, sunt negocieri colective 
de muncă. 

 
 
 
12.3. MEDIEREA CA METODĂ DE REZOLVARE A 

SITUAŢIILOR CONFLICTUALE 
 
Istoria medierii este lungă şi bogată. Întâlnim prezenţa medierii în 

culturi şi ţări diferite, în toate sectoarele de interacţiune socială: educaţie, 
religie, relaţii angajatori-angajaţi, sisteme juridice, drept penal, familie, mediu 
înconjurător, comunităţi, cartiere şi toate nivelurile de guvernare. 

Deşi obiectivul medierii este rezolvarea stărilor conflictuale, distincţia 
majoră cu care operează această metodă este că prin mediere se caută să se 
ajungă la un acord cu implicarea părţilor, care vor şi susţine apoi soluţia. În 
definiţiile date conceptului de mediere, mulţi autori consideră metoda ca fiind 
„o extensie a procesului negocierii”. Medierea a însoţit de multe ori 
negocierile ca şi coordonată informală, pentru că o astfel de intervenţie reduce 
barierele pentru soluţionarea disputelor şi adaugă valoare procesului 
negocierii. Evident, negocierea însoţită de mediere tinde să producă sau să 
mărească ceea ce îşi doresc părţile. Este adevărat că medierea formală sau 
contractuală se bazează pe reguli şi proceduri stabilite şi acceptate. Mediatorii 
nu au puteri formale asupra rezultatelor negocierii şi nu pot rezolva conflictul 
sau impune singuri o soluţie. În schimb, eficienţa lor vine din abilitatea de a se 
întâlni în mod individual cu părţile, de a asigura o înţelegere a problemelor 
aflate în dispută, de a identifica zonele de compromis posibil pentru fiecare 
parte şi de a încuraja părţile să facă compromisuri pentru atingerea unui acord. 
Medierea are foarte mulţi practicieni. Chiar şi Biblia se referă la Iisus ca la un 
mediator (mijlocitor) între Dumnezeu şi oameni.  
                                                           
166 R. Fisher, W. Ury, B Patton, Succesul în negocieri, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1995. 
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Medierea este prezentată ca un proces ce transcende diferenţele 
culturale şi graniţele geografice. Liderii religioşi au ţinut seama cu mult timp în 
urmă de principiile medierii ca metodă de gestionare a conflictelor. Biserica 
Romano-Catolică a jucat un rol deosebit în medierea conflictelor din 
Renaştere. Clerul media dispute de familie, cazuri penale şi dispute 
diplomatice între nobili. Rabinii evrei au şi ei o tradiţie în acest sens în 
comunitate, iar multe religii orientale se bazează pe consens social, 
convingere morală şi armonie. Încă din Evul Mediu şi de la apariţia statelor 
naţionale, diplomaţii au folosit mediatori ca terţă parte. Medierea este 
practicată la scară largă în China, în cadrul Comitetelor Populare de 
Conciliere, este folosită în multe ţări din Africa pentru a rezolva disputele între 
vecini, iar în zona Pacificului de Sud, există consilieri şi comitete care se 
întâlnesc regulat „pentru a menţine condiţiile de dezbatere ordonată” între cei 
care au ceva de disputat. Anumite secte religioase, care au ajutat la 
colonizarea Americii de Nord, erau şi ele angajate activ în rezolvarea 
disputelor între membrii lor. Una dintre ele în mod special, Quaker-ii, sau 
Prietenii, cum li se mai spune, au o tradiţie însemnată de pacifism şi implicare 
a comunităţii în managementul conflictelor. Programul Quakerilor pentru 
Rezolvarea Conflictelor este unul dintre cele mai lungi programe de mediere 
din Statele Unite, iar manualul lor de mediere, iniţial apărut în 1982, a fost 
folosit pentru pregătirea mediatorilor de pe 6 continente. Medierea este folosită 
din ce în ce mai mult în Occident în soluţionarea disputelor civile şi comunitare. 
Astfel, au fost înfiinţate numeroase centre de mediere a conflictelor comunitare 
în care medierea este utilizată într-o arie largă de probleme, de la conflicte în 
familie, până la încercarea de soluţionare a disputelor comerciale, între diferite 
agenţii guvernamentale etc. Unele state au introdus cursuri de mediere chiar la 
nivelul şcolii elementare pentru copii, începând de la 7 ani. Aceste programe 
au condus la rezultate evidente: o îmbunătăţire semnificativă a bunului simţ şi 
scăderea cazurilor de indisciplină. Succesul proceselor de mediere şi 
negociere impun unele cerinţe decisive pentru alegerea momentului 
desfăşurării acestora. Medierea trebuie să apară atunci când părţile sunt cu 
adevărat pregătite să accepte ajutor. Negocierea este impusă de o situaţie 
creată, care a devenit iminentă şi desfăşurarea ei nu se poate amâna. Nu este 
un act voluntar, ci un act de cele mai multe ori impus de una din părţi.  

Datorită faptului că medierea este un proces în totalitate voluntar 
(părţile nu sunt forţate să intre în mediere), poate fi eficient doar dacă părţile 
sunt dispuse să coopereze. În situaţia în care părţile consideră că au mai mult 
de câştigat prin continuarea disputei sau prin soluţionarea ei autonomă, 
medierea nu-şi are rostul. Paradoxal, chiar şi părţile presate să accepte o 
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mediere pot să îi aprecieze meritele, cu condiţia să înţeleagă procesul medierii. 
Această intervenţie este uneori respinsă pentru că nu i se înţelege esenţa, iar 
părţile cred că îşi pierd avantajul de negociere dacă apelează la ea. Mediatorii 
care consideră că părţile nu sunt încă pregătite să accepte medierea trebuie să 
aştepte până când vor fi solicitaţi de către părţi. O altă cerinţă importantă este 
ca mediatorul să fie acceptat de toate părţile implicate în conflict. O 
asemenea cerinţă este stipulată inclusiv în cadrul legislativ de soluţionare a 
conflictelor de muncă din România, care arată că „mediatorii sunt aleşi de 
comun acord de către părţile aflate în conflict de interese dintre persoanele 
care au calitatea de mediator”. Mediatorul este perceput, în mod tradiţional, ca 
un individ neutru pe care părţile îl consideră imparţial, experimentat în 
rezolvarea conflictelor şi despre care se crede că poate fi de ajutor. În multe 
ţări s-a dezvoltat un sistem organizat de recunoaştere oficială a profesiei de 
mediator, fapt care contribuie la creşterea credibilităţii persoanei respective. Şi 
la noi, unele organizaţii non-guvernamentale organizează cursuri de mediatori, 
dar procesul nu este finalizat la nivel guvernamental. Ideea unei persoane 
neutre care să intervină în medierea unei dispute dintre două părţi pare destul 
de simplă şi atractivă. Procesul implică însă, în realitate, foarte mulţi factori 
care complică modelele simple explicative: experienţă în medieri similare, 
obligaţiile pe care le impune profesia, regulile formale, cultura mediatorului, 
sexul, limitele de timp, beneficiile pe care le poate obţine mediatorul din 
soluţionarea conflictului, costurile şi avantajele fiecărei tehnici pe care o 
propune.  

Mulţi teoreticieni şi practicieni spun că neutralitatea este extrem de 
dificilă, atât din punctul de vedere al modului de lucru, cât şi din acela al valorii 
operaţionale care ar trebui să ghideze procesul. Unul dintre argumente este 
dificultatea, dacă nu imposibilitatea, ca mediatorii să-şi lase la o parte 
experienţa de viaţă, părerile şi valorile personale atunci când devin mediatori. 
Ca atare, este dificil sa rămâi neutru.  

 
Vicierea negocierii este dăunătoare. Criteriile în funcţie de care am 

ales să îi luăm în considerare consecinţele spun multe chiar despre 
perspectiva noastră asupra eticii: succesul sau eşecul tacticilor folosite, sau 
reacţia părţilor.  

Indiferent de perspectivă, un lucru este însă cert: în măsura în care 
utilizarea unor tactici lipsite de etică ofereau unui negociator posibilitatea de a 
obţine rezultate de neatins dacă s-ar fi comportat etic, iar acest comportament 
rămânea nepedepsit, apărea învăţarea. Atât „victima” cât şi „agresorul” 
deveneau predispuse în a folosi asemenea tactici în circumstanţe similare.  
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Deşi comportamentele neetice în negocieri pot conduce la succes pe 
termen scurt, ele pot crea adversari puternici care vor dori să-şi ia revanşa. 
Păstrând o perspectiva neutră, cea mai gravă consecinţă a folosirii unor tactici 
neetice este generalizarea unei experienţe negative la viitoarele contexte de 
negociere. Victima unei astfel de negocieri va justifica, la rândul ei, un 
comportament neetic, deformând percepţia asupra tuturor negociatorilor din 
întâlnirile viitoare. 

În ciuda faptului că „se poartă", formele viciate în negocieri constituie 
abateri de la principiile etice. Prima şi cea mai gravă dintre aceste forme este 
uzul iminent al forţei, situaţie cu totul contrară esenţei negocierilor. Orice 
negociere sub iminenţa forţei este, de la început, degenerată. O asemenea 
negociere este total neetică deoarece nu mai are ca fundament libera alegere 
sau evaluare a unei situaţii. Un scenariu în care una din părţi încearcă să 
obţină o concesie majoră prin forţă este contrar bunului simţ, deoarece 
partenerul de negociere nu va avea decât o singură alternativă: fie va face tot 
posibilul pentru a câştiga timp, fie îşi va demonstra capacitatea de a face faţă 
forţei, probabil, tot prin forţă. 

Negocierea conflictelor se transformă, astfel, într-o escaladare a conflictelor.  
Alte forme viciate în negocierea conflictelor sunt ameninţarea şi 

înşelăciunea. Ele sunt declanşate cu scopul de a determina o schimbare de 
poziţie a oponentului, prin manipularea alegerii pe care o va face. Prin 
ameninţare se fac afirmaţii prin care partenerul de negociere este asigurat că 
urmează a i se cauza o pagubă sau un prejudiciu dacă nu se va conforma (cu 
alte cuvinte, a face ceva în detrimentul celeilalte părţi).  

Cealaltă practică neetică , înşelăciunea, este o acţiune fără acoperire 
realizată în scopul de a obţine avantaje dorite de la partenerul de negociere: 
promisiuni fără acoperire, informare falsă, nerespectarea clauzelor negociate, 
etc. O asemenea practică violează principiul de bună-credinţă care ar trebui să 
guverneze negocierea conflictelor. Utilizarea unor asemenea forme de 
negociere este nocivă pentru toate părţile aflate în negociere, ele creează mai 
mult conflicte în loc să le rezolve şi sunt surse de potenţare a unui climat de 
nesiguranţă şi neîncredere. Formalismul etic este mai mult decât necesar în 
negocierea conflictelor, căci se concentrează asupra intenţiilor asociate părţilor 
care caută să-şi rezolve un diferend şi nu asupra persoanelor care negociază. 
Regulile specifice pe care le dezvoltă formalismul etic determină principii pe 
care oamenii trebuie să le folosească pentru a avea un comportament corect 
în negocieri. Sunt multe viziuni etice asupra a ceea ce este corect (etica 
utilitaristă, etica virtuţii şi a caracterului, etica drepturilor şi îndatoririlor, etica 
obiectivităţii), dar, în ciuda elementelor care le diferenţiază, nici una nu 
împiedică negociatorii să practice o strategie proactivă în adoptarea unui 
comportament etic sau să gândească creativ soluţii în acceptarea unui 
comportament etic.  



Capitolul XIII 
 
 
 

CONFLICTUL, UNA DIN  
PRINCIPALELE CAUZE ALE STRESULUI 

 
 
 
 
 

„Multe persoane ajung în anumite momente ale vieţii să-şi pună 
întrebări cu privire la sensul acesteia. Căutarea răspunsului, de obicei, implică 
introspecţia sau consultarea cu prietenii sau mentorii, precum şi apelul la 
literatură, poezie, muzică. 

Dacă vi s-a întâmplat să vă puneţi astfel de întrebări (inutile după unii, 
chinuitoare după alţii) sau dacă v-am trezit cumva apetitul în această direcţie, 
atunci poate că ideile prezentate vă vor putea ajuta să găsiţi unele indicii după 
care să adânciţi căutarea.  

Oricum se pare că, sensul vieţii, va rămâne pentru mulţi dintre noi un 
mister. Poate că mintea umană este pur şi simplu incapabilă să cuprindă o 
idee atât de profundă precum aceea a semnificaţiei vieţii. Bineînţeles, putem 
crede că nu există nici o semnificaţie cosmică. Cu siguranţă că, pentru mulţi 
dintre noi viaţa este o luptă, uneori nedreaptă, alteori crudă. Câteodată, chiar, 
pare absurdă sau, chiar, o simplă glumă proastă.  

Pe de altă parte, întotdeauna va exista cel puţin speranţa că viaţa are 
sens. Va fi acela pe care-l vom construi noi, dar semnificaţia ar putea să 
transceadă propria noastră persoană. Unii dintre noi avem momente când 
simţim că suntem o parte a ceva mai mare decât noi înşine. Părem cu toţii 
legaţi într-o manieră misterioasă, în care viaţa este un dar şi o oportunitate. De 
aceea trebuie să trăim din plin, să savurăm experienţele, să ne bucurăm de 
această călătorie.” 167 

O privire generală asupra stresului arată că situaţiile conflictuale din 
familie, din sfera vieţii intime, de la locul de muncă sau conflictele sociale sunt 
principalele cauze ale stresului. A menţine organizaţia într-un mediu 
                                                           
167 Liţă, Ştefan, Managementul stresului profesional, Editura M.A.I., Bucureşti, 2005, p. 258. 
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concurenţial înseamnă a răspunde solicitărilor acestuia, a cunoaşte în 
permanenţă constrângerile şi presiunea pe care mediul o exercită asupra 
personalului. Atunci când individul sau organizaţia nu poate răspunde la toate 
solicitările mediului înconjurător apar tensiuni şi încordări nervoase care pot fi 
asimilate unei situaţii de stres.  

Într-o definiţie simplă putem arăta că stresul constituie o reacţie 
psihologică la solicitările factorilor care au potenţialul de a determina ca o 
persoană să se simtă tensionată deoarece nu poate face faţă acestor solicitări. 
Unul dintre primii cercetători care au teoretizat stresul a fost Hans Selye, cel 
care încă în 1936 arăta că stresul este o reacţie nespecifică a organismului la 
orice solicitare. Acesta înţelegea prin stres ansamblul reacţiilor nervoase 
comune tuturor indivizilor confruntaţi cu o agresiune, obiectivul fiind apărarea 
integrităţii fizice şi psihice.  

Uneori stresul e considerat una din maladiile civilizaţiei; cert este că 
stresul poate juca un rol de catalizator care poate agrava alte boli. 

Termenul conceptual de stres psihic a fost „inventat” de către Hans 
Selye, ocazie uriaşă de a evalua – în plan psihologic şi medical – limitele 
„maşinăriei omeneşti” (Balzac) de a face faţă adversităţilor vieţii. Astfel fiinţa 
umană este prevenită şi instruită prin diverse modalităţi să răspundă unei 
provocări pe care, Alvin Toffler o circumscria sub termenul de suprasolicitare 
ce afectează trei planuri majore ale psihicului: senzorial, informaţional şi 
decizional (toate având o inerentă rezonanţă afectivă). Din această definiţie 
rezultă că stresul este negativ. Cercetările recente scot în evidenţă, din fericire, 
existenţa ambelor forme de stres, stresul negativ, denumit de regulă distres 
şi stresul pozitiv, denumit eustres. 

Dacă, aşa cum afirma H. Selye, „sancţiunile stresului psihic sunt bolile 
şi nefericirea”, este logic să anticipăm situaţia ideală capabilă să ne apere de 
aceste veritabile primejdii: prevenirea şi anihilarea acestui adevărat flagel al 
umanităţii. Ar fi, totuşi, imposibilă o astfel de rezolvare dar, paradoxal, nici nu 
considerăm că ea ar constitui premisa unei ipotetice fericiri. De fapt, viaţa fără 
puţin stres (o veritabilă „sare în bucate”) ar constitui o sursă de enormă şi 
paralizantă plictiseală. Mark Twain a explorat, deja, într-una din scrierile sale, o 
astfel de perspectivă imaginară, analizând viaţa de după moarte pe care 
vrednicii reprezentanţi ai speciei umane o duc pe cereştile pajişti ale Raiului: 
un plictis cumplit, o lipsă de motivaţie vecină cu moartea, nicidecum mult-
lăudata „viaţa de apoi”. 

Selye introduce conceptul general de stres, pe care l-a definit ca o 
reacţie generală nespecifică a organismului la acţiunea externă a unor factori – 
agenţi stresori – de natură variată (fizică, chimică, biologică şi psihică). Au 
existat autori (iniţial Zander), tot mai rari în prezent, care, - în paralel cu 
conceptul de „stres” – au utilizat conceptul de „străin” care desemnează 
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modificările durabile ale organismului determinate de stresori (analoge cu 
deformarea corpurilor sub efectul unei presiuni externe – termen preluat din 
tehnică). Considerăm că menţinerea acestui termen ar complica inutil datele 
problemei stresului, şi aşa destul de „sensibil” la interpretări variate. 

În ultimele decenii, accentul definiţiei acestui veritabil sindrom s-a 
mutat pe caracterizarea ansamblului manifestărilor ce compun această reacţie 
(tulburări psihice şi/sau somatice multiple şi poliforme), în scopul analizării 
impactului său cu activitatea unor organe şi aparate „dotate” cu disfuncţii 
potenţiale sau actuale, dar şi asupra unor indivizi cu o anumită constituţie 
psihică, predispusă (ereditar sau prin traume psihice anterioare) apariţiei unor 
tulburări cu implicaţii dezadaptative comportamentale. 

Apreciem că o definiţie sintetică actuală a „stresului general” este cea 
dată de A. von Eiff: „reacţie psiho-fizică a organismului generată de agenţi 
stresori ce acţionează pe calea organelor de simţ asupra creierului, punându-
se în mişcare – datorită legăturilor cortico-limbice cu hipotalamusul – un şir 
întreg de reacţii neuro-vegetative şi endocrine, cu răsunet asupra întregului 
organism”. Mai recent, Derevenco prezintă o definiţie psiho-biologică a 
stresului, inspirată de teoria cognitivă a stresului elaborată de şcoala lui 
Lazarus. Astfel, în această definiţie accentul este pus pe „dezechilibrul 
biologic, psihic şi comportamental dintre cerinţele (provocările) mediului fizic, 
ambiental sau social şi dintre resursele – reale sau percepute ca atare – ale 
omului, de a face faţă (prin ajustare sau adaptare) acestor cerinţe şi situaţii 
conflictuale” (Derevenco, 1998). Referitor la definirea stresului psihic, se 
cuvine să repetăm faptul că el reprezintă un caz particular de stres, înscris în 
sfera noţională a „stresului general”, fiind declanşat de anumiţi agenţi stresori: 
cei psihici. Aceştia sunt dotaţi cu semnificaţie negativă (distres) sau pozitivă 
(eurostres) pentru indivizi şi operează în planul conştiinţei numai după 
decodificarea lor şi evaluarea „sarcinii” pe care ei o pun în faţa individului 
(Iamandescu, 1998). Lazarus şi Folkman definesc stresul drept un „efort 
cognitiv şi comportamental (cu exprimare afectivă pregnantă, am adăuga noi) 
de a reduce, stăpâni sau tolera solicitările externe sau interne care depăşesc 
resursele personale” (1984). 

Dintre definiţiile existente în literatura de specialitate asupra stresului 
psihic ni se pare mai potrivită definiţia oarecum descriptivă – dar incluzând 
majoritatea circumstanţelor de declanşare a stresului – dată de M. Golu: „stare 
de tensiune, încordare, disconfort, determinată de agenţi afectogeni cu 
semnificaţie negativă (sau pozitivă, am adăuga noi, în cazul eustresului), de 
frustrare sau reprimare a unor motivaţii (trebuinţe, dorinţe, aspiraţii – inclusiv 
subsolicitarea, n.n.), de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării unor 
probleme”. 

Completările la această definiţie (Iamandescu, 1998 – 1999), în afara 
sublinierii dihotomiei semnificaţiei puternice pentru organism a agenţilor 
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stresori negativi (distres) şi pozitivi (eustres), sunt reprezentate de includerea 
în rândul situaţiilor generatoare de stres a suprasolicitării cognitive-afective şi 
voliţionale (chiar în cursul unei activităţi pasionale pentru subiect!) şi a 
efectelor, insidios propagate la scoarţa cerebrală, a unor agenţi fizici 
(zgomotul, adesea având şi o rezonanţă afectivă negativă), chimici (noxele 
ambientale) şi biologici (boala, ca sursă a unor reflexe aferente viscero-
corticale), toţi aceşti stimuli non-psihologici producând – în ultimă instanţă – un 
„stres psihic secundar”(Iamandescu, 1993). 

Revenind la definiţiile bazate pe evaluarea în plan cognitiv (dar cu 
ecou afectiv) a discrepanţei percepute (eronat sau nu) de către subiect, între 
cerinţele sarcinii şi posibilităţile sale de a le face faţă – definiţii ce postulează şi 
caracterul anticipativ al reacţiei de stres – se cuvine să exprimăm câteva 
rezerve asupra capacităţii lor de cuprindere, în totalitate, a sferei noţiunii de 
stres. Astfel, o imagine cu impact afectiv major (revederea unei persoane 
foarte dragi sau, din contră, imaginea unui accident cu victime masacrate ori 
un vis de coşmar) – dar mai ales instalarea insidioasă a unui stres de 
suprasolicitare într-un climat afectiv pozitiv – ca şi eustresul în general, nu au 
aproape deloc de-a face cu anticiparea unui „dezechilibru de forţe” în faţa unei 
ameninţări. (Se poate specula totuşi – în astfel de situaţii, lipsite de o 
ameninţare directă a subiectului – asupra „ameninţării” momentane a 
echilibrului său sufletesc dar aşa ceva se întâmplă şi în timpul unui film 
„horror”, „gustat” de către spectator şi inclus, de regulă, în rândul eustresului). 

În altă ordine de idei, toate definiţiile de până acum ale stresului 
psihic, inclusiv cele menţionate, accentuează latura conştientizării de către 
individ (inclusiv anticiparea, realizată la nivelul evaluării cognitive) a 
potenţialului nociv al agenţilor stresori avându-se, deci, în vedere distresul. 
Prin aceasta se omite, cum am încercat să sugerăm mai sus, includerea în 
definiţie a eustresului, conceput similar din punct de vedere al intensităţii 
stărilor afective (însă cu polaritate opusă) şi al reacţiilor psihosomatice apărute 
(inclusiv implicaţiile sale în patologia acută, de exemplu, criza de astm 
declanşată de o bucurie neaşteptată), dar total diferit în perspectiva repetării 
sale pe termen lung (implicaţii pozitive privind longevitatea). 

Dacă ceea ce se defineşte, în mod obişnuit, prin stres psihic, reprezintă, în 
opinia noastră, stresul psihic primar (cu agenţi stresori psihici posesori ai unei 
semnificaţii – ca de exemplu, cuvântul „cutremur”, capabil să declanşeze 
instantaneu reacţia de stres), în cazul „stresul psihic secundar” este vorba tot de o 
reacţie de stres psihic dar care survine în continuarea (sau aproape instantaneu) 
unui stres primar, declanşat de agenţi stresori nepsihogeni (exemplu cazurile de 
insolaţie, o senzaţie dureroasă, sau o stare febrilă). 

Cel mai elocvent exemplu îl constituie stresul psihic secundar 
reprezentat de boală, în cadrul căreia simptomele psihice sau somatice 
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generează stres psihic secundar nou, cauzat de disconfort psihic şi somatic 
(dar şi un stres psihic primar prin semnificaţia de pericol pentru viaţă sau 
integritatea individului ori pentru inserţia lui socio-profesională). 

Încercând o unificare a diferitelor definiţii ale stresului psihic date de 
autori ca: Selye, von Eiff, Pichot, M. Golu, şi Bruchon-Schweitzer, putem 
considera că stresul psihic (SP), în ipostaza sa cel mai frecvent invocată de 
distres, reprezintă o reacţie a întregului organism la unul sau mai mulţi excitanţi 
corespunzând aşa-numitului „cel de-al doilea sistem de semnalizare” descris 
de către Pavlov (limbajul), dar şi la stimuli nonverbali ce posedă o semnificaţie 
cu o largă rezonanţă afectivă pentru subiectul în cauză. Reacţia de stres se 
manifestă sub forma unui sindrom „nespecific”, în linii generale – ce include 
manifestări psihice (predominant cognitive şi afective, cu exprimare 
comportamentală) şi tulburări funcţionale (psihosomatice) care pot afecta sau 
nu sănătatea unui individ. Nespecificitatea reacţiei de stres – susţinută, iniţial 
de către Selye – nu mai este acceptată în zilele noastre decât convenţional, 
existând diferenţe – uneori considerabile – între stresurile psihice la diverşi 
agenţi stresori (de exemplu, stresul de examen şi stresul de detenţie etc.). 

Conform unei definiţii personale prezentate în lucrările anterioare 
despre stres (Iamandescu, 1993, 1998, 1999), stresul psihic reprezintă un 
sindrom constituit de exacerbarea, dincolo de nivelul unor simple ajustări 
homeostatice, a unor reacţii psihice şi a corelatelor lor somatice (afectând 
cvasitotalitatea compartimentelor organismului) în legătură cu excitaţia externă 
sau internă exercitată de o configuraţie de factori declanşaţi (agenţi stresori) ce 
acţionează intens, surprinzător, brusc şi/sau persistent şi având uneori un 
caracter simbolic „de ameninţare”, alteori un rol extrem de favorabil pentru 
subiect (percepuţi sau anticipaţi ca atare de subiect). Alteori, agenţii stresori 
reprezintă excitanţi psihici cu rezonanţă afectivă majoră (pozitivă – eustres sau 
negativă – distres) sau surse de suprasolicitare a proceselor cognitive (atenţie, 
gândire, etc.) şi voliţionale, dar cu menţiunea că SP are la bază în primul rând 
o participare afectivă pregnantă. 

În faţa aceluiaşi factor de stres, nu se va reacţiona identic. Astfel, 
fiecare persoană va avea reacţii diferite. Factorii de stres cei mai importanţi nu 
sunt neapărat şi cei mai periculoşi. Astfel spus, stresul depinde de reacţia pe 
care o dezvoltă individual fiecare persoană la factorii de stres. 

Dacă aflăm ce se întâmplă în interiorul organismului nostru atunci 
când suntem stresaţi, putem să avem imaginea reală a situaţiei create şi să 
folosim mecanismele de contracarare a distresului şi de amplificare a 
eustresului. Stresul este o „boală” a timpurilor noastre, care îi afectează pe 
oameni indiferent de modul lor de viaţă. Stresul este pretutindeni, mai evident 
cu frecvenţă mai mare în ţările super dezvoltate şi în special la ofiţerii de poliţie 
din toată lumea. Stresul are variate moduri de a se manifesta: fizic, emoţional, 
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intelectual şi se caracterizează prin trăirea sau percepţia subiectivă de a fi 
copleşit, incapabil de a face faţă oricărei situaţii. 

Tehnologiile şi facilităţile moderne au mărit ritmul de lucru, ceea ce a 
condus implicit la diminuarea timpului de relaxare. Telefoanele mobile şi 
laptopurile au uşurat munca poliţiştilor, oferindu-le acestora şi posibilitatea de 
a-şi termina unele din sarcinile de serviciu chiar şi acasă. Întrucât în misiuni nu 
ai „căldura căminului” atunci trebuie să-l construieşti, să-l recreezi pentru a-ţi 
obţine confortul şi relaxarea necesară. 

Stresul emoţional creşte în intensitate atunci când nu există armonie, 
când există neînţelegeri în relaţiile de muncă, când te simţi îndepărtat de 
relaţiile sociale cu care ai fost obişnuit, când nu mai eşti conectat la sursele de 
energie pozitivă, de „micile plăceri ale vieţii”, „de plăcerile zilnice”. 

Stresul face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Până să învăţăm să-l 
recunoaştem şi să ne ferim de urmările lui asupra stării noastre sufleteşti dar, 
mai ales, asupra sănătăţii noastre (şi implicit, asupra duratei noastre de viaţă) 
– adeseori l-am simţit pe propria noastră piele, dându-i diferite nume: enervare, 
nerăbdare, plictiseală, oboseală, furie, dezgust, ruşine, teamă, panică, mânie, 
groază, frustrare etc., toate aceste stări – predominant afective – constituind, 
de fapt, măştile stresului. 

Desfăşurarea în condiţii optime a activităţii manageriale, caracterizată 
prin excelenţă de responsabilitate mărită o dată cu statutul ocupat în cadrul 
unei ierarhii organizaţionale, necesită o stare de sănătate bună din partea 
conducătorului. Din acest motiv preocuparea specialiştilor în management este 
îndreptată tot mai mult asupra elementelor din mediul intern şi extern al 
organizaţiei, care pot diminua capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor.  

Afecţiunile aparatului cardiovascular, respectiv ale sistemului digestiv, 
mai frecvent întâlnite la managerii contemporani, reprezintă tributul plătit 
stresului – un preţ apreciabil pentru succesul economic al organizaţiilor pe care 
le conduc. 

Poate mai mult decât în trecut, astăzi managerul se confruntă, zilnic, 
cu mult mai multe situaţii stresante, fiind uneori copleşit de complexitatea 
fenomenelor pe care trebuie să le controleze şi, în plus, să facă faţă unor 
schimbări care au loc într-un ritm alert. Instabilitatea mediului socio-economic a 
devenit o stare de normalitate, ceea ce solicită la maximum disponibilităţile 
organismului uman pe linia adaptării. Factorii de stres se prezintă într-o formă 
deosebit de diversificată: de la factori fizici (căldura, frigul, starea meteo), până 
la factori emoţionali (agresivitatea, competiţia, frustrările, obligaţia de a 
negocia, convinge, promova şi gestiona etc.).  

La nivelul vieţii organizaţionale, potenţialii factori de stres pot fi: 
supraîncărcarea rolului, responsabilitatea excesivă, deficienţe în proiectarea 
ergonomică a locului de muncă, forma necorespunzătoare a posturilor ocupate 



 289

Evenimente     Scala impactului 
Decesul soţului/soţiei    100 
Divorţul      73 
Închisoarea      63 
Insulte personale grave    53 
Căsătoria       50 
Concedierea                    47 
Pensionarea      45 
Schimbarea afacerii                    39 
Modificări în situaţia financiară    38 
Decesul unui prieten apropiat                  37 
Schimbări în muncă                   36 
Schimbarea responsabilităţilor în muncă                30 
Dificultăţi cu legea      29 
Începutul şi sfârşitul şcolii     26 
Schimbări în condiţiile de viaţă    25 
Dificultăţi cu şeful      23 
Schimbări în activităţile sociale    18 
Schimbări în obiceiurile privind hrana                 15 
Vacanţa       13 
Crăciunul      12 
Încălcări minore ale legii     11 

sau a rolurilor de reprezentare. Supraîncărcarea rolului apare atunci când o 
persoană este solicitată să efectueze mai multe activităţi într-un timp tot mai 
scurt. Apariţia acestui risc este semnalată mai ales în cazul întreprinderilor mici 
şi mijlocii care, cu scheme de personal reduse, încearcă să facă faţă unor 
activităţi economice tot mai complexe.  

Un studiu168 celebru realizat de dr. Thomas S. Holmes şi colegii săi de 
la Universitatea din Washington a pus în evidenţă o ierarhie a şocurilor din 
viaţa de zi cu zi care pot induce stresul.  

Stabilind criteriul referinţă la 100 de puncte pentru moartea unei 
persoane dragi (soţul sau soţia), specialiştii acestei universităţi au evaluat cu 
73 de puncte divorţul, închisoarea cu 63, pensionarea cu 45, schimbările în 
muncă cu 36, schimbarea responsabilităţilor în muncă cu 29, iar încălcările 
minore ale legii cu 11 puncte. Alte exemple în figura următoare: 

Evenimente din viaţa de zi cu zi care induc stresul 
 

                                                           
168  J. C. Williams şi G. P. Huber. Human Behavior in Organizations. South-Western 
Publishing Co., Ohio, 1986. 
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Personalitatea unică a fiecăruia impune răspunsuri extrem de 
diversificate la acţiunea factorilor de stres. De aici şi posibilitatea identificării a 
două forme generale de stres: eustresul (numit stresul pozitiv) şi distresul 
(numit stresul negativ).  

Eustresul acţionează ca un factor dinamizator, energizant asupra 
organismului uman având ca efect potenţarea realizării obiectivelor propuse la 
cote maxime. Rezolvarea problemei conduce apoi la o stare de relaxare, de 
detensionare. La polul opus se află distresul – o reacţie negativă a 
organismului aflat în imposibilitatea de a face faţă situaţiei. Persoana refuză să 
revină la starea normală, iar menţinerea acestei stări timp îndelungat poate 
provoca dereglări funcţionale ale sistemelor fiziologice. 

Pe lângă efectele fiziologice grupate de specialişti sub forma bolilor 
cauzate de stres, reacţiile la acţiunea agenţilor stresori se regăsesc şi în 
comportamentul manifest. În încercarea de a face faţă stresului, individul poate 
îmbrăţişa atitudinea de rezolvare a problemelor apărute (prin eliminarea 
factorilor de stres), retragerea din faţa acţiunii agenţilor de stres (practicarea 
absenteismului – o gravă disfuncţie atât pentru individ, cât şi pentru 
organizaţie) sau folosirea substanţelor care creează dependenţă (alcool, tutun, 
droguri cu efecte deosebit de grave).  

Referitor la stresul managerilor, o cercetare făcută de J. B. Stora 
(1985) asupra conducătorilor francezi ai celor mai competitive întreprinderi (un 
eşantion de 700 de manageri) arată că pentru a lupta împotriva frustrărilor şi 
tensiunilor permanente aceştia recurg la băuturi alcoolice (în proporţie de 
43,15%) şi, mai ales, la somnifere (17,4%) şi tranchilizante(14,5%). În 
paranteză fie spus, acelaşi studiu relevă că 46% dintre cei chestionaţi suferă 
de stres într-o formă evidentă. 

 
Stresul profesional este legat de exigenţele îndeplinirii profesiei şi 

constituie o categorie aparte, despre care mii de cercetători au arătat că 
rămâne o problemă ignorată. Sintetizând problematica studiilor consacrate 
stresului profesional în ultimii 30 de ani, putem arăta că acestea s-au 
concentrat asupra patru domenii principale: probleme de definire şi măsurare a 
stresului, relaţiile dintre stres şi cariera profesională, relaţiile dintre stres şi 
inter-relaţiile familie/muncă, respectiv rolul jucat de mediul social şi familial în 
prevenirea stresului. Pentru a convinge managerii structurilor organizaţionale 
în privinţa consecinţelor acestui fenomen, majoritatea cercetătorilor au încercat 
să evalueze costul stresului pentru organizaţii şi societate în ansamblu, într-un 
efort disperat de a atrage atenţia asupra efectelor ignoranţei în această 
chestiune. 

„În Statele Unite costul stresului a fost evaluat la 3% din PNB. 
Statisticile anilor 90 arată că aproape 9 din 10 americani suferă de un stres 
foarte intens o dată sau de două ori pe săptămână; unul din patru se plânge că 
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resimte această stare zilnic. Specialiştii în medicina muncii din întreprinderi 
constată, în cadrul consultaţiilor, că 75-90% din solicitări au ca motiv cauze 
legate de stresul profesional, în timp ce în 1983 procentul era de 65%.  

Stresul profesional cauzează industriei pierderi anuale de 200 de 
miliarde de dolari, evaluate prin luarea în calcul a scăderii productivităţii, a 
creşterii absenteismului şi cheltuielilor medicale ale întreprinderii, a costului 
asigurărilor şi indemnizaţiilor legale plătite muncitorilor, în urma proceselor 
intentate întreprinderilor pentru prejudicii cauzate de stres. Aceste 200 de 
miliarde reprezintă de zece ori costul grevelor anuale sau suma totală a 
profiturilor a 500 de întreprinderi listate de Fortune. Fenomenul „stres” pare să 
se dezvolte la fel ca fenomenul „poluării mediului înconjurător” instalat în anii 
60 în preocupările sociale, economice, politice şi legale ale factorilor de decizie 
din societăţile industrializate. Putem constata că acest fenomen, care 
antrenează costuri considerabile, nu reprezintă o miză importantă pentru 
actorii sociali care sunt sindicatele şi nici nu constituie un element esenţial în 
luarea unei hotărâri strategice din partea factorilor de decizie organizatorici. Or, 
acest concept poate sta, în următorii ani, la baza noilor analize ale 
managementului.”169 

Programele de management al stresului, practicate cu succes în 
multe organizaţii, implică tehnici prin care se urmăreşte instruirea personalului 
pentru a face faţă stresului. Exerciţiul fizic, meditaţia, tehnicile de relaxare 
musculară, controlul reacţiilor fiziologice, însuşirea gândirii pozitive sunt 
deosebit de folositoare în atenuarea acţiunii factorilor de stres.  

Înainte însă de a trece la combaterea stresului, primul pas ce trebuie 
realizat îl constituie autoobservarea. 

Managerul a cărui responsabilitate depăşeşte cu mult nivelul autorităţii 
pe care îl deţine, are toate şansele să devină o persoană tensionată. 
Responsabilitatea economică şi cea socială au potenţialul de a induce stres. 
Activităţile ilegale, dificultăţile financiare sau disponibilizarea personalului, cu 
consecinţe extrem de importante pentru organizaţie, sunt tot atâtea cauze de 
stres. Condiţiile de muncă grele, nedorite, cu grad înalt de periculozitate, 
respectiv posibilitatea producerii accidentelor de muncă sunt alţi factori de 
stres întâlniţi îndeosebi la nivelul executanţilor. În fine, munca ce presupune 
relaţionarea cu oamenii, contactul public, constituie un factor de stres pentru 
cei care ocupă asemenea poziţii. Aceste persoane trebuie să facă faţă unui set 
dublu de solicitări: pe de o parte solicitările clienţilor (a publicului), pe de altă 
parte solicitările organizaţiei. 
                                                           
169 Jean –Benjamin Stora. Le Stress. Presses Universitaires de France, Paris, 1997. 
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Este bine de reţinut că diferitele evenimente ale vieţii pot deveni 
factori de stres care nu trebuie neglijaţi. 

De multe ori managerii sau personalul unei organizaţii nici nu îşi dau 
seama că sunt tensionaţi tocmai datorită faptului că starea noastră naturală nu 
este cea relaxată. Odată ce are loc cunoaşterea stresului, faza de „alarmă” 
poate fi depăşită, moment după care specialiştii recomandă următoarele: 

– controlaţi-vă gândurile, sentimentele, comportamentul; 
– respiraţi adânc şi relaxaţi-vă în mod conştient; 
– concentraţi-vă asupra lucrurilor pe care le apreciaţi la ceilalţi; 
– reprimaţi gândirea negativă, distructivă; 
– păstraţi-vă simţul umorului. 
De asemenea, aderarea întregului personal la valorile statornicite prin 

cultura organizaţională (care are o funcţie integrativă) poate contribui la 
reducerea tensiunilor, a stresului, şi la stabilirea unei noi relaţii între sistemul 
propriu de gândire al fiecărui angajat şi emoţiile împărtăşite în comun.  

Concepţiile diferite asupra conflictului sugerează puncte de vedere 
diferite asupra surselor conflictului. Cauzele care generează stările conflictuale 
pot fi căutate atât în elementele de ordin psiho-sociologic, cât şi în elementele 
structurale ce caracterizează organizaţiile. Astfel, stările conflictuale pot fi 
determinate de: nepriceperea unui membru al grupului de a-şi îndeplini 
sarcinile ce i-au fost atribuite, nemulţumirea faţă de modul de repartizare a 
sarcinilor, percepţii şi interpretări greşite, lipsa unei comunicări deschise şi 
oneste, relaţiile interpersonale dificile, existenţa unui climat de neîncredere 
între oameni, agresivitatea, teama de a-i lăsa pe alţii să se afirme, competiţia 
etc. Aceste cauze ţin mai mult de psihosociologia grupului. 

Un prim exemplu pe care îl putem oferi este legat de percepţiile 
diferite pe care le împărtăşesc membrii unui grup faţă de alt grup. Imaginea 
grupului din oglindă este o formă de manifestare a percepţiilor greşite, prin 
care părţile aflate într-o situaţie conflictuală tind să împărtăşească aceleaşi 
percepţii eronate una despre cealaltă. În măsura în care un grup de muncă 
tinde să creadă despre un alt grup că este „rău”, acesta din urmă va manifesta 
la rândul lui aceleaşi percepţii, comportamentul fiind singurul indiciu asupra 
sistemului de valori împărtăşit de membrii grupului. În consecinţă, reacţia părţii 
adverse va fi pe măsura comportamentului manifestat.  

Într-o organizaţie ce desfăşoară o activitate economică, cel mai 
adesea se întâlneşte conflictul structural. Sursele unui asemenea conflict 
trebuie căutate în: delimitarea departamentelor după obiective diferite, 
dependenţa departamentală reciprocă, nemulţumirea faţă de statutul 
profesional, delimitarea inexactă a atribuţiilor, caracterul limitat al resurselor şi 
comunicarea în organizaţie. În acest subcapitol ne vom opri  doar asupra 
variabilelor, mai des întâlnite în organizaţii: diferenţierea, interdependenţa şi 
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folosirea în comun a resurselor. Nici unul din aceşti factori nu produce singur 
un conflict substanţial. Însă când operează împreună se poate ajunge la o 
presiune foarte puternică, ce poate exploda într-o serie de conflicte distructive 
care pot fi greu controlate sau, într-un caz fericit, în conflicte productive uşor de 
gestionat.170  

Diferenţele între departamente rezultă în mod natural când sarcina 
generală a unei organizaţii este împărţită pe specialităţi. Această diviziune a 
muncii permite indivizilor să realizeze o parte din sarcina totală, astfel că 
lucrătorii din departamente diferite ajung să realizeze sarcini total diferite. Ei 
folosesc alte mijloace de muncă, au legături cu alţi oameni, primesc altă 
instruire, gândesc şi acţionează diferit. Aceste diferenţe sunt normale, 
intenţionate şi necesare pentru succesul organizaţiei. Totuşi diferenţele 
creează dificultăţi ca intoleranţă şi antipatie între departamente. Diferenţierea 
îngreunează comunicarea prin individualizarea unui grup faţă de altul, cel mai 
simplu exemplu fiind dat de numeroasele conflicte dintre ingineri şi economişti 
în activitatea productivă. Diferenţierea include atât aspecte ale structurii cât şi 
ale caracteristicilor personale ale oamenilor. Cele două sunt, probabil, într-o 
strânsă legătură pentru că orientarea psihologică a personalului 
departamentului este influenţată de structura şi sarcinile din interiorul 
departamentului. 

Interdependenţa este o cauză importantă a conflictelor, deoarece dă 
posibilitatea de amestec şi obstrucţionare care altfel nu ar exista. Această 
interdependenţă poate apărea sub mai multe forme: un contact minim, când 
fiecare departament îşi aduce o mică contribuţie la întreg şi fiecare este sprijinit 
de întreg; o interdependenţă secvenţială care acţionează ca o linie de 
asamblare în care există o dependenţă reciprocă de la un capăt al liniei la 
celălalt; o interdependenţă reciprocă în care unităţile organizaţiei îşi dau una 
alteia sarcini. Evident, cu cât interdependenţa este mai mare cu atât potenţialul 
unui conflict este mai ridicat. 

Folosirea resurselor în comun este o altă cauză structurală ce 
poate conduce la conflict. Resurse ca bani, timp, spaţiu, personal, echipament 
produc deseori conflicte legate de cine le va folosi, unde, cât şi când. 
Izbucnesc conflicte distructive mai ales atunci când resursele sunt foarte 
limitate iar nevoile mari. În mod normal, repartizarea resurselor va constitui 
subiect al negocierilor, atenţia managementului fiind centrată pe controlul şi 
gestionarea conflictului într-o manieră ordonată şi constructivă. Aşadar, o 
diferenţiere mare, interdependenţele, folosirea în comun a resurselor constituie 
factori de presiune în organizaţie. O viziune de ansamblu asupra conflictului 
                                                           
170 D. Robey, 1986. 
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evidenţiază mai întâi aceste cauze structurale şi abia apoi caracteristicile 
indivizilor antrenaţi în conflict. Managementul conflictelor va avea în atenţie 
atât cauzele structurale cât şi diagnosticarea relaţiilor interpersonale, o tratare 
completă a conflictului necesitând elaborarea unor strategii de modelare 
structurală şi a unor tactici de abordare a relaţiilor interpersonale în cadrul 
organizaţiei. 

Un model mai simplu de explicare a conflictelor surprinde, într-o 
variantă instrumentală, contradicţiile, atitudinile şi comportamentul părţilor 
implicate. Din punctul nostru de vedere, cauzele conflictelor trebuie privite pe 
toate cele trei laturi, deoarece conflictul este un proces dinamic în care 
contradicţiile, atitudinile şi comportamentele se schimbă continuu şi se 
influenţează reciproc . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementele structurii conflictuale 
 
Contradicţia se referă la incompatibilitatea, percepută sau reală, de 

scopuri între părţile care intră în conflict, generată de interese, norme, valori, 
structuri diferite. Atitudinile includ elemente emoţionale, cognitive şi de voinţă, 
în timp ce comportamentele sunt rezultatele unor dezechilibre, tensiuni, nevoi, 
lipsuri, dorinţe şi aşteptări nesatisfăcute.  

Orice acţiune întreprinsă este justificată de un ansamblu de factori 
care energizează, activează şi susţin comportamentul. Insistăm asupra rolului 
pe care îl îndeplinesc nevoile pentru că starea de necesitate nu numai că 
stimulează dar şi orientează organismul uman spre anumite moduri de 
satisfacere adecvată a dorinţelor. Deci comportamentul motivat nu este o 
simplă cauză, ci şi un mijloc prin care se poate ajunge la realizarea scopului, 
intensitatea acestuia fiind determinată de trebuinţele specifice dar şi de 

 
conflict 

Contradicţiile 

Atitudini 
 

Comportamente 
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particularităţile stimulilor. O astfel de abordare are avantajul că propune 
soluţionarea conflictelor prin dezamorsarea comportamentului conflictual, o 
schimbare în atitudini şi o transformare a relaţiilor şi intereselor care se află în 
centrul structurii conflictuale.171 

 
Intervenţia consultanţilor în rezolvarea conflictelor 
Două departamente ale unei organizaţii au ajuns într-o situaţie de 

confruntare tot mai mare: un departament operaţional care foloseşte 
echipament avansat în activităţile sale şi un departament tehnic care face 
recomandări privind utilizarea celor mai adecvate echipamente. Deasupra lor 
se află un director care, împreună cu cele două departamente, ia deciziile. 

Departamentul tehnic a devenit, de curând, mai influent. În trecut, 
departamentul operaţional putea decide asupra echipamentelor dorite dar, 
creşterea complexităţii tehnice a dat departamentului tehnic oportunitatea de a 
câştiga tot mai multă influenţă. Departamentul operaţional trebuia să furnizeze, 
din ce în ce mai frecvent, toate tipurile de informaţii, în timp ce compartimentul 
tehnic lua deciziile. La un moment dat compartimentul tehnic s-a lovit de 
rezistenţa departamentului operaţional, cu efecte negative în luarea deciziilor. 
Conflictul creştea, se evitau contactele directe, iar la ordinea de zi erau 
stereotipiile, reproşurile, acuzaţiile şi o iritaţie intensă între persoane. De 
asemenea, angajaţii au început să acumuleze cât mai multe argumente pentru 
a avea un suport în ceea ce priveşte opoziţia lor împotriva celeilalte părţi. 

Un oficial al departamentului de personal a intervenit prin intermediul 
unor tehnici de consultare organizaţională. Se simţea că la mijlocul problemei 
se află neîncrederea reciprocă, în consecinţă a folosit o variantă a unei tehnici 
de intervenţie cunoscută ca o întâlnire de confruntare. Părerile au fost 
schimbate prin intermediul unui comportament pe care ambele părţi l-au găsit 
iritant şi frustrant. Apoi s-a investigat cum ar putea cele două părţi să schimbe 
situaţia existentă. Relaţiile dintre angajaţi păreau să se îmbunătăţească. A fost 
expus planul soluţiilor la câteva probleme, iar intensitatea conflictului fusese 
întrucâtva redusă. După numai câteva săptămâni, continuarea abordării 
eficiente, orientată direct pe probleme (consultantul de la departamentul de 
personal fiind un bun conducător al discuţiilor) a avut ca efect o îmbunătăţire 
de-a dreptul veritabilă. Totuşi, o parte dintre probleme au rămas nerezolvate, 
iar situaţia a rămas în impas. 

Între timp, noi consultanţi chemaţi, iniţial, pentru o altă problemă, au 
reuşit să dezvolte o cu totul altă abordare. Au identificat încă o dată problemele 
importante împreună cu toate soluţiile posibile. Problemele au fost tratate pas 
cu pas, în discuţii la care a participat un număr limitat de vorbitori - doar şefii 
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celor două departamente. Atunci când a fost necesar, consultanţii au formulat 
compromisuri, iar părţile au fost sfătuite să-şi spună condiţiile şi să încerce să 
ajungă la o înţelegere. Înainte de a începe discuţiile, s-a stabilit că orice punct 
la care nu se va găsi o soluţie va fi rezolvat de o autoritate mai înaltă. În cele 
din urmă, deciziile au fost luate, fie de către părţile implicate, fie de o altă 
autoritate, efectele fiind pozitive în relaţiile dintre cele două departamente.172 

Cazul prezentat ilustrează importanţa puterii în organizaţie şi aspectul 
dependenţei în relaţii. O analiză mai atentă a părţilor implicate şi a situaţiei 
conflictuale arată că problema de fond a fost aceea a unui vid de putere 
deasupra părţilor aflate în conflict. S-a dovedit că directorul era incapabil să ia 
decizii, lucru care a încurajat părţile să lupte pentru îmbunătăţirea şi 
consolidarea poziţiilor lor. În cele din urmă, s-a ajuns la o ruptură totală de 
putere. Dezvoltarea propusă de grupul de consultanţi s-a dovedit a avea o 
influenţă mult mai puternică asupra comportamentului lor şi asupra relaţiilor 
dintre părţi, decât intervenţiile socio-emoţionale propuse de oficialul de la 
departamentul de personal. Ultima intervenţie, a consultanţilor din afară, a 
spart cercul vicios dintre părţi, reuşind să introducă unele îmbunătăţiri în 
organizarea interioară, lucru care a adus părţile într-un echilibru. În plus, a fost 
angajat un director adjunct, acţiune al cărei rezultat l-a constituit un sistem de 
conducere mai capabil să sublinieze interesul comun şi să orienteze 
compromisurile spre acelaşi obiectiv. 

                                                           
172 Studiul de caz a fost adaptat după W. F. Mastenbroek. Conflict Management and 
Organization Development, John Wiley & Sons Ltd., England, 1987. 



Capitolul XIV 
 
 
 

MANAGEMENTUL TIMPULUI 
 
 

 
Timpul, durata vieţii unei persoane este esenţa vieţii pe pământ. Cine 

nu ar dori să întoarcă timpul înapoi, să retrăiască anumite momente, să 
reacţioneze altfel în alte situaţii. Deciziile luate de oameni sunt ireversibile. Nu 
de puţine ori s-au luat decizii greşite, uneori catastrofale, care au adus pagube 
imense şi pierderi de vieţi umane. Organizarea timpului se impune pentru 
obţinerea datelor necesare luării unor decizii corecte. Organizarea timpului se 
materializează într-un ansamblu de activităţi ştiinţifice, metodice, bine 
desfăşurate, pe care le efectuăm în scopul obţinerii prevederii şi planificării 
evoluţiei proceselor şi activităţilor pe care dorim să le conducem, pentru a 
anticipa şi desfăşura în condiţiile obiective o acţiune socială. Ca activitate, 
organizarea timpului constituie cadrul subiectiv al desfăşurării activităţilor 
viitoare, pentru fixarea obiectivelor acestora şi determinarea evoluţiei 
sistemului. 

De ani de zile ni se oferă metode, tehnici, instrumente şi informaţii 
despre felul în care ar trebui să ne folosim şi să ne controlăm timpul. Ni s-a 
spus că dacă muncim mai mult, mai bine, mai repede, facem lucrurile să 
meargă foarte bine şi dacă învăţăm metode şi tehnici de organizare a timpului, 
atunci vom fi capabili să rezolvăm toate problemele rapid. S-a sugerat crearea 
de agende, folosirea metodelor „ştiinţifice” de conducere şi management al 
timpului pentru obţinerea rezultatelor pozitive, dar nu întotdeauna, în practică, 
s-a reuşit. 

Regulile tradiţionale de administrare a timpului sugerează că, lucrând 
cu mai multă eficienţă, vei reuşi în cele din urmă să-ţi controlezi viaţa. Stephen 
R. Covey afirmă că „pentru majoritatea celor pe care i-a întâlnit, rezultatul este 
doar sporirea frustrării şi a sentimentului de vinovăţie”.173 

În jurul nostru auzim tot mai des afirmaţii de genul: am nevoie de mai 
mult timp!; vreau să mă bucur mai mult de viaţă; tot timpul sunt pe fugă; 
                                                           
173 Stephen R.Covey Managementul timpului sau cum ne stabilim priorităţile, traducere 
Editura Allfa Bucureşti, 2002, p. 2. 
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niciodată nu am timp pentru mine însumi; familia vrea mai multe de la mine; 
cum să fac să ofer mai mult instituţiei şi familiei?; sunt tot timpul în criză; 
temporizez lucrurile tocmai pentru că mă aflu în criză de timp; nu pot să 
echilibrez balanţa dintre muncă şi viaţa mea personală; când iau timpul uneia 
dintre activităţi, o vitregesc pe alta; sunt tot timpul prea stresat; sunt atâtea de 
făcut şi nu ştiu care este prioritară, pe care s-o fac prima; şeful permanent îmi 
dă sarcini cu termen scurt, iar eu nu ştiu pe care s-o finalizez. Afirmaţiile ar 
putea continua la infinit. 

Ne-am propus să abordăm managementul timpului astfel încât să 
putem avea controlul asupra opţiunilor noastre dar şi asupra consecinţelor 
acestor opţiuni. În acelaşi timp, facem afirmaţia că o viaţă împlinită nu 
înseamnă doar viteză şi eficienţă, ci înseamnă realizarea profesională şi 
personală cu o planificare atentă şi normală a timpului necesar profesiei şi 
familiei. 

Plecând de la istoricul „time management” constatăm că numai cu trei 
generaţii în urmă, existau mai puţin de o duzină de cărţi semnificative pe tema 
aceasta. Astăzi avem peste o sută de volume, sute de articole şi o mare 
varietate de programe, agende, calendare şi alte instrumente pentru 
organizarea timpului. Specialiştii în domeniu au rezumat şi redus întreaga 
informaţie la câteva tipuri de abordare a „time managementului”174. Ele merg 
de la abordarea mai tradiţională, orientată spre eficienţă, la viziunile mai noi, 
care depăşesc paradigmele tradiţionale.  

Abordarea de tipul „Lasă-te în voia curentului”, de origine orientală, 
ne încurajează să ne apropiem mai mult de ritmurile naturii, să ne lăsăm în 
voia acelor clipe inefabile cânt ticăitul ceasului pur şi simplu dispare în bucuria 
momentului. 

Calea Redresării ne demonstrează cum obiceiuri cronofage ca 
tergiversarea sau delegarea ineficientă sunt adesea rezultatul unui profund dat 
psihologic, şi cum persoane cunoscute îndeobşte ca „oameni care nu pot 
spune nu” adeseori îşi asumă mai multe obligaţii şi responsabilităţi decât s-ar 
cuveni, de ruşine sau de teama respingerii. Aceste două abordări sunt în 
general asociate în literatura de specialitate cu cele trei „generaţii” ale time 
managementului. 

 
Prima generaţie se bazează pe repere, încurajează ideea „lasă-te în 

voia curentului” şi încearcă să păstreze jaloane ale felului în care fiecare îşi 
foloseşte timpul, prin diverse notiţe de genul: de scris raportul; de participat la 
şedinţă; de dus lucrarea şefului la ora X; de anunţat …etc. Această generaţie 
se caracterizează prin acele adnotări şi liste prin care se controlează şi 
                                                           
174 C.f. Managementul timpului sau cum ne stabilim priorităţile, Stephen R.Covey , traducere 
Editura Allfa Bucureşti, 2002, pag. 17 
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planifică activităţile. De regulă, cei care aparţin acestei generaţii vor lua cu sine 
listele, le vor consulta, le vor verifica, astfel încât să nu uite ceva. La sfârşitul 
zilei se constată că s-au făcut multe dintre aceste lucruri pe care majoritatea şi 
le-a propus şi pe care le taie de pe listă. Dacă îi rămân sarcini neîndeplinite, în 
mod cert persoana respectivă le va trece pe lista de mâine.  

Persoanele din această generaţie au tendinţa să fie flexibile, sunt 
capabile de reacţii şi îşi pot modifica necesităţile. Se adaptează uşor şi rezolvă 
probleme cu succes. Lucrează după un program lejer şi fac orice simt că 
trebuie făcut sau orice îi presează la un moment dat. De obicei, lucrurile se 
deteriorează şi aceştia intră în criză de timp, uită întâlnirile importante, scapă 
din atenţie obligaţii urgente. Sunt lipsiţi de viziuni asupra vieţii şi a stabilităţii 
unor scopuri, priorităţile acestui tip de oameni sunt doar lucrurile care se 
întâmplă se le pice în cale. În general, au lipsa viziunii de ansamblu şi a 
stabilirii unor scopuri de durată.  

 
A doua generaţie este prezentată de specialişti ca fiind acea 

generaţie „planurilor şi pregătirilor”. Se caracterizează prin calendare, agende, 
programe IT şi prin eficienţa, responsabilitatea personală, realizarea scopurilor 
propuse, organizarea activităţilor în perspectivă. Execută planificări anticipate 
şi prevede evenimentele viitoare. Personalul care face parte din această 
generaţie îşi face planificări, îşi notează promisiunile făcute, stabileşte termene 
şi notează până la amănunt locaţiile şi modalităţile de desfăşurare a 
activităţilor. O parte dintre aceştia îşi păstrează totul pe un fişier, într-o agendă 
electronică sau pe computer. Oamenii din generaţia a doua planifică activităţile 
şi le pregătesc pe aceştia şi pe ei. În general au un înalt nivel al 
responsabilităţii faţă de rezultatele şi obligaţiile profesionale şi personale. 
Calendarele şi agendele nu le servesc doar ca memorii anexe, ci le 
încurajează pregătirea activităţilor pe care le desfăşoară în plan profesional, în 
familie, cu prietenii. Rezultă că sunt mai disciplinaţi, punctuali şi îşi stabilesc 
scopuri pe bază de planificare ştiinţifică, lucru care le măreşte performanţa şi 
rezultatele. Concentrându-se asupra programului, a scopurilor şi eficienţei, 
instaurează o planificare severă. Se izolează de semeni sau îi folosesc, 
văzând în restul lumii mai ales o resursă prin care îşi pot spori influenţa 
personală. În plus, cei din generaţia a doua pot obţine mult din ceea ce doresc, 
fără ca asta să le aducă neapărat sentimentul profund de împlinire sau pacea 
interioară. Esenţial pentru aceştia devine respectarea calendarului şi 
îndeplinirea scopurilor propuse. 

 
A treia generaţie se caracterizează printr-o planificare, control, 

întocmirea listelor de priorităţi stricte. Cei care aparţin acestei generaţii au 
petrecut ceva timp în instituţii de învăţământ specializate, s-au calificat, au 
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principii şi priorităţi. Îşi stabilesc sarcini pe termen lung, mediu şi scurt, pentru a 
duce la îndeplinire ceea ce şi-au propus. Îşi organizează activităţile după 
importanţă, zi de zi. Această generaţie se caracterizează printr-o gamă foarte 
largă de agende electronice sau creion-hârtie, agende, programe IT cu rubrici 
detaliate sau cu o planificare ştiinţifică. Această generaţie aduce o contribuţie 
majoră, legând obiectivele şi planurile, de principii. Oamenii acestei generaţii 
realizează progrese considerabile în eficienţa personală prin planificare şi 
alcătuirea listelor de priorităţi zilnice. Cel mai important lucru este rolul 
principiilor şi al obiectivelor. Foarte mulţi specialişti apreciază această 
generaţie ca fiind culmea time managementul-ului. Îşi închipuie că dacă ar 
reuşi să se integreze cu adevărat în ea, ar reuşi tot ce-şi propun. Rezultatele 
involuntare create de paradigmele incomplete şi lipsa unor elemente 
fundamentale sunt câteva din neajunsurile serioase ale acestei generaţii. 
Aceste paradigme stau la baza întregului sistem tradiţional de time 
management, fiind şi mai accentuate în generaţia a treia. 

Paradigma de bază a celei de-a treia generaţii este cea referitoare la 
control. Nu se lasă nimic neorganizat, neadministrat sau neplanificat, nu 
rămâne nimic la voia întâmplării. Mulţi dintre cetăţeni cred că ar fi grozav să ne 
controlăm perfect vieţile, dar adevărul e că noi nu le controlăm, ci principiile pe 
care le stabilim ni le controlează. Ne putem controla opţiunile, dar nu avem 
control asupra consecinţelor acestor opţiuni. Time managementul nu ia în 
considerare faptul că cea mai mare parte a timpului ne-o petrecem trăind şi 
lucrând cu alte persoane pe care nu le putem controla. Exemplu, o zi de 
muncă oricare ar fi ea, are surprize, sarcini, persoane pe care nu le-am inclus 
în programul nostru, dar ele şi-au făcut apariţia şi ne-au influenţat programul, 
ne-au consumat timpul.  

Eficienţa înseamnă a face mai mult într-un timp mai scurt. Sună 
frumos, ni se pare înţelept dar cât reuşim să facem din acest lucru?. Încercăm 
să ne restructurăm, să facem reforme, să reducem sau să eliminăm timpii 
morţi pentru a creşte eficienţa, pentru a dezvolta productivitatea şi nu de puţine 
ori observăm o creştere a productivităţii, a eficienţei incredibilă. De obicei, 
apreciem că mai mult şi mai iute înseamnă mai bine. Nu întotdeauna este 
adevărat, sunt cazuri când asta înseamnă mai rău.  

De regulă, a preţui înseamnă a estima că acel lucru pe care îl 
preţuiesc are valoare, iar valorile sunt importante.  

„Time managementul lucrează cu cronos, cuvântul grecesc care 
înseamnă timpul cronologic. Timpul lui cronos este perceput ca liniar şi 
secvenţial. Nici o secundă nu valorează mai mult decât altă secundă. Ceasul 
ne dictează în mod fundamental ritmul vieţii. Dar există culturi în lume care 
abordează viaţa din perspectiva paradigmei kairos – un timp potrivit sau de 
calitate. Timpul este ceva ce trebuie trăit existenţial. Esenţa timpului kairos 
constă în cât de multă valoare poţi smulge din el, şi nu cât de mult timp de tip 
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cronos aloci pentru asta. În limba engleză se poate distinge timpul de tip kairos 
în întrebarea „Did you have a good time?” (ai petrecut bine, te-ai distrat?), 
unde nu interesează cantitatea de timp petrecut într-un anume fel, ci calitatea, 
valoarea acelui interval de timp”175. Time managementul înseamnă, în esenţă, 
o serie de competenţe. Ideea este că, dacă reuşeşti să-ţi dezvolţi anumite 
competenţe, vei fi capabil să obţii rezultate privind calitatea vieţii. Dar 
eficacitatea personală e suma competenţei şi caracterului. Într-un fel sau altul, 
aproape toată literatura aminteşte că „timpul înseamnă viaţă”, dar, ca 
majoritatea literaturii care ne învaţă cum să avem succes, apărută în ultimii 70 
de ani, cărţile despre time management reduc esenţialmente ceea ce facem la 
ceea ce suntem. Pe de altă parte, înţelepciunea, adunată de secole în cărţi, 
confirmă importanţa supremă a dezvoltării caracterului ca şi a competenţei în 
obţinerea unei vieţi de calitate. 

Plusurile şi minusurile celor trei generaţii de time management sunt 
prezentate de Stephen R.Covey succint în următorul tabel: 

 

 Plusuri Minusuri 
 
 
 
Prima 
generaţie 
 

• Abilitatea de adaptare la 
apariţia unor repere mai 
importante – flexibilitate de tipul 
„lasă-te în voia curentului” 
• Mai multă cordialitate faţă de 
semeni 
• Fără programări şi organizări 
• Mai puţin stres 
• Repere cu obiective de 
îndeplinit 

• Lipsa unei organizări reale  
• Lucruri care scapă de sub 
control 
• Obligaţii uitate sau ignorate, 
relaţii care suferă 
• Destul de puţine realizări 
• Trecerea de la o criză la alta 
din cauza ignorării programărilor 
şi organizării 
• Priorităţile - cele care se 
nimeresc să fie la îndemână 
 

 
 
 
 
 
 
A doua 
generaţie 
 

• Repere ale obligaţiilor şi 
întâlnirilor 
• Mai mare succes în 
îndeplinirea obiectivelor şi a 
lucrărilor propuse 
• Întruniri şi prezentări mai 
eficiente datorită pregătirii 
minuţioase 

• Tendinţa de a extinde 
programarea asupra persoanelor 
din jur 
• Ai mai degrabă ceea ce vrei 
şi nu ceea ce îţi trebuie sau te 
face să te simţi împlinit 
• Gândire şi acţiune 
interdependentă – cei din jur sunt 
priviţi doar ca instrumente sau 
bariere în calea reuşitei 
• Lucrul cel mai important – 
bifarea reperelor din agendă 

 • Asumarea responsabilităţii • Întreţinerea iluziei că tu deţii 
                                                           
175  Ibidem. P.23. 
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A treia 
generaţie 
 

vis-a-vis de rezultate 
• Legătura cu valorile 
• Accentul pe stabilirea 
obiectivelor pe termen scurt, 
mediu sau lung 
• Transformarea valorilor în 
obiective şi acţiuni. 
• Sporirea productivităţii 
personale prin planificare zilnică 
• Sporirea eficienţei 
• Asigurarea ordinii în viaţă 
• Creşterea abilităţii de 
organizare a timpului şi a 
propriei persoane 

controlul, nu legile fireşti sau 
principiile – senzaţia că „legea 
este în tine”  
• Înţelegerea valorilor 
necorelată neapărat cu principiile 
conducătoare 
• Insuficienta folosire a viziunii 
de ansamblu  
• Planificarea zilnică nu rezolvă 
adesea decât problemele 
personale, urgenţele, crizele 
• Poate da naştere 
sentimentului de vinovăţie, de 
programare excesivă, de 
dezechilibru între roluri  
• Pericolul de a-i planifica pe 
cei din jur şi de a-i percepe ca pe 
nişte obiecte 
• Reducerea flexibilităţii/ 
spontaneităţii 
• Perceperea nu implică 
neapărat eficacitate şi putere – ai 
nevoie şi de caracter 
• Priorităţile sunt stabilire de 
urgenţe şi principii 

 

Aceste trei generaţii de time management au generat un proces de 
învăţare prin care persoanele s-au mişcat cu mai multă eficacitate. În general, 
concepte cum sunt: planificarea, eficienţa, priorităţile, stabilirea sarcinilor, 
clarificarea principiilor de-a lungul timpului au schimbat viaţa în sens pozitiv. 
Majoritatea oamenilor se confruntă cu discrepanţa dintre ceea ce este cu 
adevărat important pentru ei şi felul în care îşi petrec timpul. Nu de puţine ori, 
această discrepanţă este profundă. „Reuşim să facem mai multe lucruri într-un 
timp mai scurt, spun oamenii, dar unde sunt relaţiile adevărate?”. 

Aşa cum spunea Einstein: problemele esenţiale cu care ne 
confruntăm nu pot fi rezolvate de acelaşi nivel de gândire care le-a creat. De 
asemenea, Platon observa că o viaţă, care nu e aprofundată, nu merită trăită. 
După parcurgerea unor programe de dezvoltare a managementului conducerii, 
foarte mulţi oameni afirmă: n-am gândit atât de profund niciodată. Acelaşi lucru 
se întâmplă şi cu time managementul care are ceva dintr-o abilitate mecanică, 
detaşată de aceste lucruri esenţiale pe care încercăm să le facem.  

În acest fel a apărut necesitatea celei de-a patra generaţii. Rezultă un 
lucru sigur că dacă o ţinem tot aşa, făcând ceea ce facem vom continua să 
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obţinem ceea ce obţinem în prezent. Una din definiţiile nebuniei este „să 
continui să faci aceleaşi lucruri şi să te aştepţi la rezultate diferite”. Dacă time 
managementul ar fi fost soluţia, cu siguranţă că multitudinea de idei bune ar fi 
schimbat până acum câte ceva. Cea de-a treia generaţie oferă speranţă şi 
promisiunea împlinirii preocupărilor vis-a-vis de calitatea vieţii, totuşi nu o 
respectă. Este clar că apare o nouă tendinţă care se impune cu necesitate ca 
fiind a patra generaţie – una care să însumeze toate avantajele celor trei 
generaţii şi să le elimine neajunsurile. Apreciem că nu este suficient şi că 
trebuie făcut totuşi mai mult decât atât, adică o ruptură fundamentală, cu 
modurile de gândire şi acţiune mai puţin eficiente.  

E cazul să trecem de la simpla ştiinţă a administrării timpului la 
conducerea propriei vieţi, mai mult decât o evoluţie, avem nevoie de o revoluţie 
care să sporească calitatea vieţii.  

În acest mod poate fi văzută organizarea muncii atunci când dorim să 
facem o activitate umană care să fie eficientă, fără pagube sau pierderi umane. 

Scopul este acelaşi, adică determină evoluţia activităţilor conduse de 
propriul sistem, pe timpul crizelor contemporane, sau în general atunci când 
desfăşurăm activităţi de orice natură. Vom folosi sistemul de feed-back, pentru 
confirmarea folosirii judicioase a timpului de lucru. Deci se va determina 
evoluţia rapidă a sistemului condus. 

Baza o constituie o analiză profundă: a resurselor disponibile (umane, 
a materiale, financiare); a rezultatelor anterioare (experienţa, teoretică, 
practică); a calităţii personalului; a acţiunilor executate şi/sau conduse; a 
metodelor şi tehnicilor folosite etc. 

Ne propunem să prezentăm un tablou al activităţilor zilnice cu activităţi 
reale, atunci când sunt privite prin contextul unei săptămâni. Atunci când începi 
să te organizezi pentru săptămâna care urmează, primul pas care trebuie să-l 
faci este să stabileşti care sunt lucrurile cele mai importante din viaţa ta. 
Răspunsul se poate găsi în întrebări de genul: care este lucrul cel mai 
important care trebuie făcut la serviciu?; ce anume prioritate ai la serviciu sau 
în familie?; ce vrei să finalizezi cu prioritate?; ce urgenţe ai primit?.  

Al doilea pas îl constituie identificarea rolurilor. Prin rol se înţelege 
poziţia pe care o deţine persoana în cadrul activităţii pe care vrea să o 
desfăşoare. Ne trăim viaţa jucând nişte roluri – nu în sensul partiturii de pe 
scenă, ci în sensul rolului autentic pe care am ales să-l îndeplinim. Avem 
probabil roluri importante în muncă, în familie, în comunitate sau în alte sfere 
de existenţă. Toate acestea înseamnă responsabilitate, aport social şi 
stabilirea unor relaţii interumane. Suferinţa noastră vine din sentimentul că 
îndeplinim un rol în dauna altora, mai importante poate decât primul. Un set 
bine definit de roluri asigură un cadru firesc pentru a crea ordine şi echilibru. 
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Atunci când se stabileşte un principiu, un crez, de regulă rolurile persoanei 
curg în mod natural.  

Al treilea pas îl constituie alegerea unor obiective pentru fiecare din 
rolurile pe care le-am stabilit că ne sunt necesare şi dorim să le desfăşurăm.  

Al patrulea pas îl constituie crearea unui cadru de decizie pentru 
săptămâna în curs. Soluţia nu este de a da întâietate agendei, ci de a-ţi 
programa priorităţile. Majoritatea indivizilor încearcă să găsească timp pentru 
activităţile „importante”. Importantă este transpunerea eficientă a obiectivelor, 
în speranţa de a găsi timp pentru lucrurile care contează cu adevărat. Este 
foarte important să planifici zilnic sarcinile prioritare, astfel încât să realizezi o 
distribuţie săptămânală a întregii game de obiective prioritare.  

Al cincilea pas îl constituie exerciţiul integrităţii. De regulă, la începutul 
zilei trebuie să ai abilitatea de a pune pe primul plan lucrurile cu adevărat 
importante: vizualizarea zilei, care este apreciată ca activitate de scurtă 
durată la începutul fiecărei zile. Se va vizualiza conţinutul agendei, cu scopul 
de a te orienta şi a-ţi aminti priorităţile zilei în contextul general al săptămânii 
de lucru. Nu de puţine ori, eşti obligat să răspunzi semnificativ provocărilor sau 
ocaziilor neaşteptate pe care ţi le oferă sarcinile neplanificate, primite de la 
eşalon etc. La acest punct mulţi preferă, în pagina zilnică, un spaţiu mai mare 
pentru detalii; stabilirea priorităţilor. Acestea pot fi numerotate în ordine 
cronologică, în sistemul cronos (metoda a, b, c, ….1, 2, 3, etc.); folosirea unor 
formule sau agende de tip T. Pe o listă zilnică poţi nota în partea stângă 
activităţile legate de anumite ore iar în dreapta activităţile care pot fi îndeplinite 
în orice moment al zilei. Această tehnică separă restul activităţilor legate de un 
orar strict, scoţând în evidenţă sarcinile prioritare importante ale zilei şi 
săptămânii. O activitate este legată de un orar strict atunci când trebuie 
îndeplinită la o anumită oră din zi. Totuşi, în cazul unei activităţi de asemenea 
natură, nu înseamnă că la ora stabilită vei lăsa automat totul şi te vei concentra 
asupra ei, orice s-ar întâmpla. Sunt situaţii când eşti antrenat în mod obiectiv în 
altceva mai important şi eşti nevoit să faci o reprogramare. Aici intervine 
capacitatea managerului de a distinge între cele două activităţi şi a decide, a 
hotărî care este mai importantă în acel moment.  

Al şaselea pas este evaluarea. La sfârşitul săptămânii, înainte de a 
revedea problematica pentru a începe organizarea următoarei săptămâni este 
imperativ necesară evaluarea săptămânii anterioare. Se face analiza 
rezultatelor şi se replanifică eventualele obiective, sarcini neîndeplinite. Acest 
proces îţi va oferi posibilitatea, în timp, să păstrezi în viaţă „prioritatea 
lucrurilor”. 

„Interiorul se transformă permanent în exterior”, spunea James Allen 
în volumul său Cum gândeşte un om. De starea sufletească a unui om depinde 
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felul în care trăieşte; gândurile i se transformă în fapte, iar faptele poartă 
roadele firii şi ale sorţii”. 

Planificarea timpului este dependentă şi de tehnica cu care se 
lucrează, dar mai ales de personalul care, cu cât este mai calificat, cu atât se 
obţine o eficienţă mai bună. 

Trăsăturile esenţiale ale managementului timpului folosit pentru 
desfăşurarea oricăror activităţi umane pot fi următoarele:  

a) Timpul este ireversibil; 
b) Organizarea, planificarea timpului pentru orice tip de activitate 

umană precede celelalte activităţi manageriale desfăşurate în general sau pe 
timpul unei crize; 

c) Ireversibilitatea timpului pune în evidenţă necesitatea exercitării 
conducerii în perspectivă, anticiparea conducerii prin crearea de scheme, 
schiţe, algoritmul specific fiecărui tip activitate umană sau de criză internă; 

d) Scurgerea timpului, adică timpul la trecut devine istorie, şi se 
impune identificarea tendinţelor de dezvoltare a procesului şi fenomenului de 
formare a condiţiilor şi cauzelor care vor duce la acutizare şi apoi izbucnirea 
unei crizei sau conflict; 

e) Timpul „stabileşte” termenul maxim în care vor avea loc aceste 
manifestări, fără a le micşora valoarea. Regula acestui gen de sistem (sistemul 
combaterii crizelor interne) este să prevezi mai mult decât se poate produce, 
să fie luate măsuri graduale din timp, astfel încât să nu se permită dezvoltarea 
crizei, iar când este posibil, să fie stagnată sau oprită. Aceasta este ipotetic 
situaţia cea mai bună, idealul, pe care de foarte multe ori nu îl putem atinge. 

Prevederea timpului de reacţie, în situaţia apariţiei unor crize 
contemporane, este activitatea umană desfăşurată de către instituţiile 
specializate ale statului, prin angajaţii acestora, pentru a realiza legătura dintre 
prezent şi activităţile viitoare ale sistemului naţional de combatere a crizelor 
interne. Este un proces în care managerul poate avea scheme prestabilite, ca 
urmare a experienţei avute din alte activităţi similare; poate aplica modele, 
scheme teoretice şi tactici practice şi poate anticipa viitorul şi stabili obiectivele 
pe etape, gradual, în conformitate cu evoluţia conflictului sau a crizei. 

Ca forme se pot folosi: 
Prevederea timpului în care se vor produce crizele şi conflictele. 

Organizarea activităţilor strict înaintea producerii evenimentului este necesară 
pentru că pe baza ei se fundamentează din timp proiecţia strategiei naţionale 
de combatere a crizelor şi conflictelor; determină întocmirea planurilor de 
acţiune pe termen lung, mediu şi scurt; solicită stabilirea planurilor, tacticilor, 
tehnicilor necesare pentru a interveni în caz de nevoie; stabileşte resursa 
umană, materială şi financiară, dimensionându-le în funcţie de mărimea 
fenomenului sau activităţii umane. 
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Formele prevederii sunt: diagnoza, prognoza şi planificarea. 
Diagnoza scoate în evidenţă un studiu bine fundamentat asupra 

fenomenului, cercetându-i punctele slabe şi cele tari, modul lor de evoluţie pe 
termen scurt, mediu şi lung. Se are în vedere şi implicaţia pe care o poate 
determina fenomenul în diverse planuri (politic, diplomatic, religios, militar, 
economic, social, individual etc.). 

Prognoza consfinţeşte evoluţia viitoare şi constituie ansamblul prin 
care managerul stabileşte tendinţele de evoluţie care se presupune că se vor 
desfăşura pe parcursul crizei sau conflictului. 

Planificarea, în sens larg, reprezintă ansamblul de acţiuni complexe 
întreprinse de către manager sau echipa managerială în vederea determinării 
clare a tuturor elementelor care caracterizează activităţile, obiectivele, 
resursele sale materiale, financiare, umane, informaţionale, problemele de 
spaţiu şi timp, instrumentele şi metodele de conducere. Planificarea stabileşte 
şi fundamentează, pe baza studiilor întocmite, a analizelor efectuate, 
obiectivele, sarcinile de realizare a acestora, precum şi resursele necesare pe 
o perioadă de timp determinată în vederea asigurării premizelor de atingere a 
obiectivelor. 

Rezultă faptul incontestabil că o criză internă poate fi 
radiografiată, într-o primă etapă, prin prevederea şi planificarea unui 
algoritm de activităţi posibile a se desfăşura, pe fazele deja cunoscute 
din practică sau de la modelele teoretice, la care se impune feed-back-ul 
desfăşurării fenomenului.  

Într-o altă etapă, o criză poate fi gestionată prin includerea în sistem a 
personalului specializat care să gestioneze evoluţia crizei. Personalul 
specializat este, de regulă, compus din specialişti în domeniul ordinii publice, 
forţe de elită, psihologi, sociologi, negociatori sau mediatori. O ultimă etapă 
poate fi analiza postfactum a modului de desfăşurare a crizei. În acest fel se 
pot trage concluzii finale asupra modului în care a evoluat criza, a modului în 
care personalul specializat a acţionat, folosindu-se metoda feed-backului.  

Criza timpului. Să facem un mic exerciţiu. Imaginaţi-vă de câte ori aţi 
auzit un şef, un coleg, un membru al familiei, sau un apropiat: sunt în criză de 
timp; nu pot vorbi, am altă urgenţă; nu am terminat lucrarea din cauza lipsei de 
timp etc. Ce sunt toate aceste afirmaţii?. În accepţiunea noastră sunt realităţi 
contemporane ale unei proaste organizări a timpului de lucru, a timpului alocat 
familiei, în general a timpului personal. Mai concret, fiecare om are anumite 
priorităţi pe care el se bazează. Ele sunt obiective şi subiective. Cele obiective, 
în general nu le poate schimba decât cine le-a generat sau natura (timpul real, 
care este ireversibil). Astfel, pentru exemplificare: nu-şi poate schimba părinţii, 
rudele, şefii, vecinii, dar poate să acţioneze pentru a modifica acest „obiectiv” 
folosind cunoaşterea, ştiinţa, sau de multe ori apar categorii filozofice cum ar fi 
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necesitatea sau întâmplarea. Acest lucru se face pe bază de ştiinţă, resursă 
financiară (scapi de un vecin cumpărându-ţi o altă locuinţă), întâmplare (se pot 
schimba întâmplător şefii, vecinii), necesitate (decesul părinţilor, rudelor sau 
chiar a şefului) etc. Se pot exemplifica multe situaţii. Nu suntem siguri că am 
ales cele mai semnificative situaţii obiective, dar am îndrumat creierul spre 
anumite genuri ale realităţii contemporane.  

Obiectivele subiective ţin foarte mult de formaţia culturală, socială, de 
temperamentul, comportamentul, caracterul şi voinţa persoanei. Spre exemplu, un 
funcţionar public doreşte o evoluţie socială rapidă în profesie. Lucrul este posibil 
dacă acesta este foarte bun, muncitor, corect şi are o pregătire de excepţie. Dar 
dacă are ghinionul să găsească un şef mai puţin „motivat” şi cu o pregătire la „fără 
frecvenţă”, care are alte obiective profesionale (ce-i drept au cam dispărut din 
sistem), nu va promova. Admitem că sunt foarte multe conjuncturi în care oameni 
mai puţin pregătiţi, persoane mai puţin dotate intelectual sau fizic intră în istorie 
pentru eternitate şi nu de puţine ori în sensul pozitiv.  

Conştiinţa individuală este unul dintre cele mai largi concepte 
acceptate de literatura psihologică, sociologică, religioasă şi filozofică din toate 
timpurile. De la „vocea interioară” din literatura populară până la „inconştientul 
colectiv” din psihologie această însuşire a fost recunoscută şi abordată ca 
element al fiinţei umane de foarte mulţi specialişti. Sociologul Carl Jung a 
vorbit despre conştiinţa socială dar şi despre „inconştientul colectiv” care ţine 
de spiritul universal al tuturor femeilor şi bărbaţilor. Filozoful Sigmund Freud 
afirma: conştiinţa este fundamentul introdus al culturii şi existenţei noastre 
timpurii.  

În activitatea zilnică cu personalul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor am avut de-a face, în repetate rânduri, cu acest „inconştient 
colectiv”. Când angajaţii sunt puşi la o analiză minuţioasă a vieţii lor interioare 
sau a organizaţiei din care fac parte, indiferent de specialitatea, educaţia, 
religia căreia aparţin, par a căpăta un fundamental simţ al legilor vieţii. Cu toate 
acestea, mulţi dintre ei trăiesc în organizaţii şi medii care contribuie foarte puţin 
sau deloc la dezvoltarea conştiinţei acestora. Majoritatea se angajează în 
activităţi „cu mult zgomot”, de pompă, de condiţionări sociale şi culturale, cu 
mesaje de media, „de ochii şefilor”, activităţi de multe ori „vicioase,” care 
anulează disponibilitatea unora dintre persoane de a asculta de principiile 
normalităţii şi desfăşurării activităţilor într-o organizaţie. Altfel spus, observăm 
cu ochiul liber, fără mijloacele ştiinţei, modul în care o parte din personal luptă 
pentru carierism, pentru afirmare, pe baza unor mijloace neortodoxe: 
linguşeală, mici forme de ajutor personal etc.  

O conştiinţă educată cum se cuvine seamănă foarte bine cu 
majoritatea organizaţiilor sănătoase. Pentru obţinerea acestei conştiinţe 
colective sau individuale s-a plătit un preţ important. Persoana a făcut sacrificii, 
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a depăşit multe obstacole, s-a instruit, s-a disciplinat, a parcurs etape de 
sacrificiu şi înţelepciune, atingând performanţe în specialitatea în care 
activează. Organizaţia este educată prin contribuţia marii majorităţi a 
persoanelor care o compun şi devine disciplinată atingând performanţele 
impuse de structura ierarhic superioară care a creat-o. Rebecca R. Merrill 
afirmă că ne putem educa această conştiinţă prin câteva mijloace 176:  

– citind şi meditând asupra înţelepciunii de veacuri, spre a deveni mai 
conştienţi de principiile nordului autentic (n.n.r.…este vorba de busolă, cu 
acele spre nordul geografic) care revin, peste timp, ca teme recurente; 

– detaşându-ne şi învăţând din propria noastră experienţă; 
– observând cu atenţie experienţa celor din jur, 
– găsind timp pentru a ne linişti şi ne a asculta vocea interioară, 
– răspunzând acelei voci.  
Nu e suficient doar să-ţi asculţi conştiinţa, trebuie să-i şi răspunzi. 

Atunci când nu acţionăm în armonie cu vocea noastră interioară, ridicăm încet-
încet în jurul conştiinţei, un zid care îi blochează sensibilitatea şi receptivitatea. 
Aşa cum observa C.S. Lewis, „când nu ne ascultăm conştiinţa, aceasta devine 
oarbă”. Atunci când ne conectăm la înţelepciunea veacurilor şi la înţelepciunea 
inimii, devenim nu atât o funcţie a oglinzii sociale, cât mai ales o persoană cu 
caracter şi conştiinţă. Siguranţa nu vine din modul în care cei din jur ne 
tratează sau din comparaţia noastră cu ceilalţi, ne vine din integritatea noastră 
fundamentală.  

Am învăţat, lucrând cu oamenii, că majoritatea celor care meditează la 
propria experienţă şi la experienţa altora ştiu că avem cu toţii nevoi şi aptitudini 
care sunt fundamentale pentru împlinirea umană. Mulţi au, oarecum, 
cunoştinţă de însuşirile care fac posibilă direcţionarea vieţii lor spre lucrurile 
pozitive. Faptul că ştim aceste lucruri şi nu le transpunem în viaţa de zi cu zi 
este o frustrare care accentuează parcă scurgerea ireversibilă a timpului. Este 
normal să păşim mai presus de agende şi programări, să lucrăm în 
concordanţă cu timpul real, să trăim, să iubim, să lăsăm în urmă ceva din ce 
am învăţat noi, să facem totul cu echilibru şi bucurie. Calendarele, 
programările şi agendele celei de-a treia generaţii a time managementului ar 
putea să ne ţină concentraţi pe lucrările urgente, în loc să ne lase să ne 
preocupăm de ceea ce este important. Ne sufocă, ne fac să ne simţim vinovaţi 
atunci când nu reuşim să respectăm programele din agendă şi să le bifăm pe 
listă, ne dau impresia că nu mai suntem flexibili şi spontani. De asemenea, 
creează decalaje între ceea ce simţim cu adevărat că este important şi felul în 
care trăim timpul efectiv al fiecărei zile din viaţa noastră. A face lucrurile mai 
                                                           
176 Rebecca R. Merrill & A. Roger. Managementul timpului, Editura Allfa, Bucureşti 2002, 
pag. 72. 
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repede, apreciem că nu poate înlocui necesitatea de a face lucruri importante 
care contează cu adevărat. În concluzie, puterea de a oferi calitatea vieţii nu se 
află în nici o agendă, în nici o tehnică, în nici un instrument. Ea se găseşte în 
capacitatea noastră de a planifica, de a realiza cu posibilităţile noastre 
sarcinile, provocările, surprizele, necazurile sau bucuriile în activitatea 
profesională cât şi în cea personală. Deci planificarea timpului, realizarea 
calităţii vieţii stă în noi, în capacitatea de a desfăşura activităţi planificate sau 
neplanificate, de a ne adapta la provocările şi surprizele ce apar, de a rezolva 
crizele în mod eficient după nişte reguli ale normalităţii sociale.  

Trăsăturile oamenilor principiali. Nu vom găsi oameni principiali 
care s-au format într-o zi, o lună sau un an. Procesul este mai îndelungat, 
presupune mult efort şi putem spune că este un proces de devenire. Oamenii 
principiali sunt flexibili şi spontani. Programarea este foarte importantă pentru 
ei, dar nu sunt legaţi de planuri şi agende, deşi le folosesc. Siguranţa lor nu 
constă în confort ci într-un ţel, un scop, un far călăuzitor care le permite să 
exploreze domenii, zone necunoscute; – legaţi de relaţiile cu cei din jur. Pun 
întotdeauna mai presus omul decât agenda. Nu fac comparaţii, nu critică şi nu 
intră în competiţie cu ceilalţi. Au calităţi cum sunt loialitatea şi cinstea, îşi 
respectă promisiunile şi sunt parteneri de cuvânt. Reacţionează normal la 
critică, atitudinile negative, refuză să eticheteze, nu sunt ranchiunoşi şi se 
bucură de succesul altora, fiind oricând gata să ajute. Creează un mediu 
favorabil, propice dezvoltării fireşti şi evoluţiei normale.  

De regulă, acţionează în echipă pentru a înfăptui o sarcină comună, 
aleg soluţiile alternative, compensează minusurile lor şi pe ale altora cu 
plusurile celor din echipă, sprijină colegii în găsirea soluţiilor pentru rezolvarea 
problemelor lor; sunt dispuşi permanent să înveţe câte ceva. Studiază, învaţă 
permanent de la alţii, din teorie sau chiar din activităţile lor. Sunt modeşti şi 
maleabili, citesc literatura înţelepţilor şi îi ascultă pe cei din organizaţie; sunt 
preocupaţi de contribuţia lor în soluţionarea problemelor organizaţiei, alocă 
foarte mult timp şi energie nu doar consumului, ci mai mult contribuţiei la 
dezvoltarea organizaţiei. Sunt persoane care îşi aduc aportul la creşterea 
calităţii vieţii organizaţiei; sunt persoane care obţin rezultate remarcabile, au 
preocupări de a aduce echilibrul în cadrul organizaţiei şi prin felul lor de a fi 
reuşesc să obţină succese semnificative pe termen lung. Nu lucrează pe mai 
multe planuri, acumulează cunoştinţe şi priceperi, conlucrează cu ceilalţi 
aplicând principii care aduc rezultate de calitate. Sunt, din punct de vedere 
psihologic, sănătoşi şi imuni. Gestionează foarte bine problemele organizaţiei, 
nu sunt influenţaţi de dificultăţile financiare. Dezamăgirile sunt adesea uitate, 
îşi revin foarte repede după o cădere, iar în familie sau în structurile 
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organizaţionale, prin tehnica dialogului, dezamorsează toate eventualele crize. 
Sunt capabili să-şi stabilească propriile limite. Apreciază foarte bine resursele 
financiare, nu rămân fără bani, nu promovează un proiect când constată că 
acesta este depăşit. Muncesc cu eficienţă, dar nu până la epuizare, iar 
dependenţa de factorii externi este mai redusă. Deciziile le iau singuri, pe baza 
principiilor şi înţelepciunii pe care au dobândit-o, neuitând că au anumite limite. 
În permanenţă îşi păstrează o rezervă de timp pentru recreere, de regulă 
cheltuiesc cu măsură şi economisesc pentru viitor; sunt foarte echilibraţi, nu 
devin fanatici, nu trec în extreme (consumuri de droguri, excese). Duc o viaţă 
bogată şi sunt activi din punct de vedere psihic, social, mental şi spiritual; sunt 
siguri pe ei şi încrezători în viaţa de calitate. Devin răbdători şi siguri pe ei. 
Factorii externi, cum ar fi recunoaşterea în organizaţie, averea sau statutul 
social trec pe plan secund. Prioritare sunt principiile şi faptul că au conştiinţă 
individuală similară cu conştiinţa socială pozitivă; sunt capabili să-şi respecte 
cuvântul dat, îşi cultivă relaţiile sociale, relaţiile în organizaţie prin respectarea 
promisiunilor făcute. Au integritate şi echilibru, nu sunt făţarnici, duplicitari sau 
ipocriţi. Se dedică sarcinilor importante pe care le pot rezolva folosindu-ţi 
energia pentru a coopta şi alţi membri ai organizaţiei; se bazează pe viaţa 
interioară, delectându-se cu literatură filozofică, meditează, gândesc şi îşi 
extrag forţa din înnoirile spirituale pe care le aplică cu sens în viaţa proprie; 
sunt plini de energie pozitivă. Indiferent câte sarcini ar avea, sunt joviali, 
optimişti, plăcuţi, au capacitatea de a trece repede peste aspectele negative, 
au putere de a îndepărta energiile negative şi a-i energiza pe cei slabi din jurul 
lor; se bucură mai mult de viaţă. În cazul unor eventuale eşecuri nu fac acuzaţii 
gratuite, se iartă pe ei şi pe ceilalţi, nu se uită în spate şi nu visează cu ochii 
deschişi la un viitor roz. Majoritatea au umor, râd de multe ori pe seama lor şi a 
celorlalţi, trăiesc foarte mult în prezent, dar îşi fac şi planuri de viitor pe care le 
adaptează cu mare flexibilitate la schimbările curente.  

În concluzie, apreciem că aceşti oameni duc o viaţă de calitate, 
influenţează viaţa celor din jur, sunt benefici organizaţiilor din care fac parte, 
cultivă o atitudine pozitivă pentru organizaţie, pentru cei apropiaţi dar mai ales 
pentru persoana lor.  

Acest tip este idealul pe care îl dorim, dar care este greu de atins. 
Important este ca fiecare să încerce, să se străduiască să-şi formeze trăsături 
care să se apropie de modelul prezentat. 

Alfred Sauza spune: „Mult timp am avut impresia că viaţa mea va 
începe în curând, adevărata mea viaţă! Dar mereu aveam greutăţi de înfruntat, 
mereu ceva de rezolvat, o încărcătură care cerea timp, datorii încă 
nerezolvate. După aceea, viaţa ar fi început. În fine, am înţeles că aceste 
obstacole sunt viaţa.”  
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Acest mod de a percepe lucrurile ne ajută să înţelegem că nu este o 
metodă pentru a fi fericiţi, dar că fericirea este metoda… 

În final vom reda câteva maxime, cugetări sau îndemnuri: 
Deci, trăiţi fiecare moment din viaţă şi trăiţi-l mai intens dacă puteţi să 

îl împărtăşiţi cu o persoană dragă, cu o persoană foarte dragă, cu care să trăiţi 
clipe speciale din viaţă şi amintiţi-vă că timpul nu aşteaptă pe nimeni.  

 Fă-ţi timp să iubeşti… Este secretul tinereţii veşnice! 
 Fă-ţi timp să râzi… Este muzica sufletului! 
 Fă-ţi timp să plângi … Este emoţia unei inimi mari! 
 Fă-ţi timp să citeşti … Este sursa cunoaşterii! 
 Fă-ţi timp să asculţi … Este forţa inteligenţei! 
 Fă-ţi timp să gândeşti… Este cheia reuşitei! 
 Fă-ţi timp să te joci… Este prospeţimea copilăriei! 
 Fă-ţi timp să visezi … Este răsuflarea fericirii! 
 Fă-ţi timp să TRĂIEŞTI căci TIMPUL TRECE REPEDE ŞI NU 
REVINE NICIODATĂ!  
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