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Introducere

:n ultimii ani, politica de ap\rare a Rom=niei a cunos-
cut un proces de transformare profund\. Pu]ini speciali[ti
pot ;nc\ aprecia sensul acestei adev\rate revolu]ii ;n
problematica strategic\ [i politic\ a ap\r\rii, dincolo de
binecunoscutele cli[ee despre semnifica]iile dob=ndirii ga-
ran]iei de securitate din partea Alian]ei Nord-Atlantice. :n
realitate, transformarea despre care vorbeam echivaleaz\
cu o schimbare a identit\]ii strategice a Rom=niei, ale c\-
rei dimensiuni sunt at=t de natur\ intern\, c=t [i ;n ceea ce
prive[te harta mental\ a prezen]ei [i intereselor Rom=niei
;n raporturile interna]ionale actuale. Noua identitate stra-
tegic\ a Rom=niei se consolideaz\, ;n primul r=nd, prin
capacitatea intelectual\ de a valorifica @ferestrele de
oportunitate# produse de interdependen]ele dintre dinami-
ca transforma]ional\ de la nivel intern cu evolu]iile din
mediul interna]ional de securitate. Abilitatea de a valori-
fica aceste dinamici interdependente aproximeaz\ ;ntr-un
fel at=t Arcana Imperii, c=t [i arta bunei guvern\ri ;ntr-o
lume post-modern\, c\reia am ;nceput s\ ;i apar]inem.



Am ales aici trei teme care ilustreaz\ natura schimb\rii
;n profilul strategic al ap\r\rii.

Prima tem\ marcheaz\ extraordinara interdependen]\
;ntre ap\rare [i diploma]ie, ;ntre politica de ap\rare [i
politica extern\ a statului. C=nd mii de militari rom=ni
ac]ioneaz\ acum ;n Afganistan sau Irak, apropierea dintre
diploma]ie [i ap\rare devine un aspect de domeniul
eviden]ei. Profilul particip\rii militare interna]ionale
rom=ne[ti trebuie ;ns\ v\zut prin prisma unei transform\ri
unice ;n orizontul conceptual al g=ndirii politicii de
ap\rare. Vorbim aici, practic, de transferul de la logica
exclusiv\ a ap\r\rii teritoriale spre logica multipl\ a
expedi]ionarismului. Cu alte cuvinte, este vorba de insera-
rea, ;n premier\, a unor noi variabile c\rora politica de
ap\rare va trebui s\ le g\seasc\ r\spuns afirmativ> capa-
citate de desf\[urare [i autosus]inere, mobilitate, agilitate,
flexibilitate etc.

A doua tem\ vizeaz\ modific\rile inevitabile ce au loc
;n rela]iile dintre militari [i civili ;n vremuri de profunde
transform\ri interne [i externe, utiliz=nd ca variabil\
dependent\ evolu]iile din politica de ap\rare. Provocarea
;n acest caz provine din necesitatea de a men]ine un raport
democratic, institu]ionalizat, ;ntre transform\rile @hard#
(sistemice, institu]ionale) [i cele @soft# (flexibilitate ;n
componentele material\, conceptual\ [i moral-uman\), la
nivel intern, pe de o parte, [i, pe de alt\ parte, tendin]ele
din mediul interna]ional [i regional de securitate. Cu alte
cuvinte, formula unui succes interna]ional survine aproape

;ntotdeauna din for]a performan]elor interne, [i nu invers.
Nu ;n ultimul r=nd, apartenen]a la NATO trebuie v\zut\

ca inserarea Rom=niei nu doar ;n comunitatea pluralist\
de securitate transatlantic\, ci [i ;ntr-o comunitate epi-
stemic\. Acest lucru ;nseamn\ a facilita, promova [i
consolida ;n]elegerea [i cunoa[terea unor noi regiuni cu
poten]ial strategic pentru post-Occident. De aceea, a[a
cum cel de-al treilea studiu va ar\ta, dorim asocierea noii
noastre identit\]i strategice [i la redefinirea poten]ialului
strategic al M\rii Negre. Din perspectiva interdependen-
]elor lumii postmoderne, Marea Neagr\ trebuie s\ devin\
mai mult dec=t cel mai bun vecin pe care l-am avut.
Regiunea extins\ a M\rii Negre poate constitui platforma
[i punctul de plecare al deschiderii, pe baze ra]ionale, spre
noi orizonturi de oportunit\]i [i dimensiuni ale cooper\rii
c\tre regiuni asociate adiacente, cum ar fi zona Caspic\ [i
Orientul Mijlociu.

Pe de alt\ parte, o nou\ viziune securitar\ asupra M\rii
Negre trebuie dezvoltat\ ca element definitoriu al acelei
Europe c\reia ;i vom deveni parte integrat\ ;n 2007. De
aceea, regiunea M\rii Negre va c\p\ta un sens defensiv,
un spa]iu de diminuare al vulnerabilit\]ilor [i de con-
tracarare a noilor amenin]\ri. G=ndit\ astfel, din perspec-
tiva noilor tipuri de amenin]\ri, regiunea M\rii Negre
poate deveni una din dimensiunile credibile ale politicii
Noilor Vecin\t\]i a Uniunii Europene, o diafragm\ a unei
strategii de ap\rare elastice. Aceast\ perspectiv\ nou\
este anticipat\ [i de Robert Cooper, un veritabil g=nditor



al vremurilor de transformare pe care le tr\im> @:n era
globaliz\rii, nici un continent nu este o insul\, iar ;ntre-
barea cheie pentru Europa a ;ncetat s\ fie cum s\ pun\
cap\t conflictelor fratricide, ci cum s\ tr\iasc\ ;ntr-o lume
;n care conflictele, rachetele [i terori[tii ignor\ grani]ele [i
unde certitudinile familiare ale R\zboiului Rece [i ale
alian]elor s-au dus#.
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I. Diploma]i [i solda]i> 
o alian]\ postmodern\
Modele de dezvoltare a diploma]iei ap\r\rii. 
Cazul României
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1. Tendin]e ale politicii de ap\rare la început de secol

Politicile de ap\rare nu mai sunt limitate doar la angaja-
rea de for]e militare, ci cuprind [i elemente de diploma]ie,
în dimensiuni ca negocierile, cooperarea, sau elementele
preventive, pentru a enumera doar câteva. Afirma]iile lui
Robert Cooper se dovedesc adev\rate> @Solda]ii [i diplo-
ma]ii încearc\ s\ fac\, în cele din urm\, acela[i lucru> s\
schimbe modul de a gândi al celorlal]i. Mai mult, ambele
p\r]i sunt subiectul  unor elemente comune> lipsa de cu-
noa[tere asupra a ceea ce este în mintea celorlal]i, [i modul
cum ceilal]i vor reac]iona atunci când încerci s\ le schimbi
modul de a gândi#.

Statele, [i implicit institu]iile militare, au traversat un
proces de tranzi]ie de la modelele de organizare orientate
spre amenin]\rile clasice, deterministe ale R\zboiului
Rece, c\tre abord\ri dinamice, ce implic\ variabile noi.
Între acestea, factorii interni, percep]ia corect\ [i rapid\ a
riscurilor sau elementele societale cânt\resc la fel de mult
ca [i evolu]iile sistemice interna]ionale. A[a cum au ar\tat
Michael Alexander [i Timothy Garden, @în perioada R\z-

11

Transformarea politicii de ap\rare a Rom=niei



boiului Rece, orice evaluare a necesarului de for]e militare
începea cu analiza amenin]\rilor. Ast\zi, asemenea eva-
lu\ri privesc mai mult riscurile [i nevoile# [i - a[ ad\uga -
procesul de identificare a unui echilibru între cele dou\. 

În paralel cu reducerea probabilit\]ii apari]iei unei ame-
nin]\ri militare directe la adresa securit\]ii europene în ul-
timul deceniu, am întâlnit o cre[tere a instabilit\]ii [i a fe-
nomenelor de criz\ la nivel regional, fragmentarea sau
izolarea unor actori statali, diversificarea riscurilor [i
amenin]\rilor ne-militare [i ne-conven]ionale, escaladarea
rapid\ a unor conflicte de intensitate sc\zut\, implicând
atât state, cât [i actori non-statali, precum [i dezvolt\ri ne-
gative imprevizibile la nivelul intern al unor state, generate
de mixarea unor probleme identitare, sociale [i economice.
Interdependen]ele complexe ale globaliz\rii, dezvolt\rile
tehnologiilor post-industriale [i schimb\rile în institu]iile
tradi]ionale de securitate interna]ional\ s-au suprapus cu
persisten]a problemelor asociate unei gândiri anacronice în
termenii balan]elor de putere, subdezvolt\rii, autoritaris-
mului [i institu]iilor de stat retardate. Nu este, a[adar, în-
tâmpl\tor faptul c\ statele democratice folosesc institu]iile
militare pentru a-[i promova principiile [i valorile în forme
inovatoare, iar angajamentul militar dobânde[te noi
semnifica]ii. Chiar [i conceptul de r\zboi a dobândit noi
dimensiuni, greu de imaginat în urm\ cu câ]iva ani, a[a
cum demonstreaz\ lupta împotriva terorismului. 

Juxtapunerea dintre securitate [i ap\rare, o caracteristi-
c\ a R\zboiului Rece, s-a deplasat spre o nou\ configurare.

Astfel, în timp ce politicile de ap\rare r\mân un subsistem
al politicilor de securitate, ambele dimensiuni au dobândit
o semnifica]ie conceptual\ mai larg\. În timp ce securitatea
implic\ un spectru de elemente din domeniile militar,
politic, social [i economic, în mod corespunz\tor ap\rarea
[i-a l\rgit semnifica]iile [i a generat în consecin]\ misiuni
suplimentare pentru for]ele armate. Misiunile militare,
conectate astfel la o gam\ larg\ de responsabilit\]i, includ
sarcini multiple, de la cele pur militare [i tradi]ionale la
ac]iunile ne-militare [i ne-conven]ionale. Între acestea,
diploma]ia ap\r\rii joac\ un rol fundamental. 

2. Misiuni [i roluri ale sistemului militar. 
Noi modele de dezvoltare

Percep]iile comune privind misiunile militare în cadrul
unui stat sunt centrate pe ap\rarea na]ional\ sau ap\rarea
teritorial\, elemente ce au determinat în mod fundamental
- în special în timpul R\zboiului Rece - o perspectiv\ parti-
cular\ asupra rolului militarilor pe timp de pace, în special
în ]\rile din estul Europei. 

Ap\rarea na]ional\ vizeaz\ rolul armatei în ap\rarea
statului împotriva amenin]\rilor la adresa securit\]ii. Tradi-
]ional, acestea au constat în amenin]\ri externe, reprezen-
tate, în general, de for]ele armate ale altor state. Totu[i, de
la sfâr[itul R\zboiului Rece a existat o extensie a percep]iei
despre ceea ce semnific\ securitatea na]ional\. În contextul
subiectului abordat aici, ap\rarea na]ional\ include în pre-
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zent [i rolul for]elor armate în combaterea amenin]\rilor
ne-tradi]ionale la adresa securit\]ii, a[a cum este cazul
terorismului sau al prolifer\rii armelor de nimicire în mas\. 

Strategia clasic\ a descuraj\rii a evoluat înspre angaja-
mente complexe de cooperare, conflictele armate au luat
forma unor crize regionale [i rupturi identitare interne, iar
na]iunile au g\sit noi c\i pentru a-[i exprima [i urm\ri
obiectivele [i interesele. În acela[i timp, abordarea clasic\
privind ap\rarea teritorial\ s-a deplasat înspre ap\rarea nu
doar a teritoriului, ca instrument al puterii de stat, ci, de
asemenea, a intereselor [i principiilor care definesc func-
]ionarea statului [i participarea la rela]iile interna]ionale.
Noile tipuri de misiuni, precum cele incluse sub umbrela
principiului securit\]ii colective, au evoluat spre un în]eles
mai larg, incluzând astfel instrumentele diploma]iei pre-
ventive [i echilibrarea amenin]\rilor ne-tradi]ionale printr-un
efort comun. Un alt rol nou pentru for]ele armate este legat
de dezirabilitatea democra]iei [i bunei guvern\ri, impli-
când tipuri de interven]ie ce solicit\ asigurarea respectului
pentru regulile democratice, exercitarea func]iilor funda-
mentale ale men]inerii ordinii interne, sprijin pentru întoar-
cerea refugia]ilor sau chiar supervizarea alegerilor. De ase-
menea, for]ele armate s-au implicat în oferirea de produse
materiale de baz\, necesare popula]iei, victimelor unor
catastrofe, de la construc]ia de locuin]e [i infrastructur\,
pân\ la aprovizionarea cu alimente [i medicamente.

În ceea ce prive[te noile amenin]\ri asimetrice, militarii
au fost deja implica]i, în plan intern [i extern, în lupta îm-

potriva grupurilor de crim\ organizat\, un aspect tradi]io-
nal legat de men]inerea zilnic\ a legii [i ordinii, dar care
ridic\ întreb\ri [i probleme suplimentare privind controlul
democratic civil al for]elor armate. În sfâr[it, una dintre
cele mai ambi]ioase misiuni asumate de for]ele armate în
coali]iile interna]ionale a vizat procesele complexe interde-
pendente de (re)construc]ie a na]iunii, în special acolo
unde anarhia intern\ trebuia înlocuit\ prin promovarea
reconcilierii [i accept\rii mutuale. Nu pu]ini au fost aceia
care au numit - cu conota]iile pozitive sau peiorative de
rigoare - aceste ac]iuni drept @misiuni civilizatoare#, a[a
cum a fost în cazul extrem al Somaliei.

Misiunile interna]ionale ale for]elor armate, explicit
normative - în care existen]a [i legitimitatea sunt justificate
prin abilitatea de a promova valori particulare oriunde în
lume - nu sunt deloc noi, conceptual vorbind. Oricum, de
la sfâr[itul R\zboiului Rece, pe fondul cre[terii exponen-
]iale a num\rului [i a obiectivelor misiunilor multina]io-
nale, ele au c\p\tat o nou\ semnifica]ie. Revizuirea Stra-
tegic\ a Ap\r\rii Marii Britanii, de exemplu, vizeaz\
explicit priorit\]ile normative ale Eticii Politicii Externe,
afirmând c\ un obiectiv cheie al for]elor armate este acela
de @a fi o for]\ a  binelui#.

Nu în ultimul rând, aspectul diplomatic al sferei militare
se refer\ la circumstan]ele în care armata este folosit\,
direct sau indirect, ca un instrument explicit pentru o poli-
tic\ extern\ ampl\. Este un rol complementar celui al
ap\r\rii na]ionale, a[a cum eforturile diplomatice deschid
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oportunit\]i explicite pentru pace [i stabilitate, contribuie
la cre[terea instrumentelor folosite în afacerile externe
pentru a promova interesul [i valorile na]ionale. Compo-
nenta diplomatic\ militar\ difer\ de cea interna]ional\
normativ\ în termeni de accent. Astfel, normativul interna-
]ional rezult\ din angajamentele formale pentru o viziune
particular\ a securit\]ii interna]ionale. Componenta diplo-
ma]iei ap\r\rii vizeaz\ mai mult folosirea indirect\ a for]e-
lor armate pentru a r\spunde problemelor legate de asigu-
rarea securit\]ii na]ionale. În general, rolul diploma]iei
ap\r\rii este îndeplinit de c\tre oficiali civili, deciden]i
politici [i cadre profesionalizate sau specializate din cadrul
institu]iilor militare. Totodat\, trebuie subliniat rolul cru-
cial jucat în construc]ia diploma]iei ap\r\rii de c\tre
comandan]ii militari din teatrele de opera]ii. Rolurile lor nu
se limiteaz\ doar la dimensiunea opera]ional\, ci se extind
spre sfera diplomatic\, a[a cum este cazul elementar al în-
deplinirii func]iei de negociatori cu p\r]ile aflate în con-
flict. Comandan]ii din teatrele de opera]ii sunt, astfel, un
contributor net la promovarea intereselor politicii externe.

Dup\ cum subliniaz\ Tim Edmunds, în Europa Central\
[i de Est evolu]iile din mediul geostrategic, angajamentele
interna]ionale [i obiectivul strategic al accederii în NATO
[i Uniunea European\ au ajutat la delegitimizarea concen-
tr\rii tradi]ionale asupra rolului clasic al ap\r\rii na]ionale,
precum [i la @erodarea# func]iei de @socializare#, atribuite
serviciului militar obligatoriu. Asist\m, astfel, la dezvolta-
rea unor noi roluri sau, mai degrab\, roluri percepute ca

fiind noi, sub forma dimensiunilor diplomatice [i norma-
tive. Dac\ la începutul anilor ‘90 nu exista, în mod real, o
cultur\ a opera]iilor sau diploma]iei multina]ionale în ca-
drul organismelor militare, a[a cum s-a întâmplat în special
în cazul fostelor puteri coloniale, cum ar fi Marea Britanie
sau Fran]a, în ultimii zece ani o anumit\ tradi]ie a implic\-
rii interna]ionale a ap\rut din cooperarea practic\ pe mai
multe niveluri [i din misiunile apar]inând generic opera]iu-
nilor în sprijinul p\cii. Acest proces poate fi considerat ca
unul dual. Pe de o parte, participarea la opera]iuni în spri-
jinul p\cii a generat un nou tip de ata[amente, comunicare
[i cooperare, de la cel mai înalt nivel, al deciziei, pân\ la
cel opera]ional, ceea ce a creat un nou mod de a gândi [i
percepe rolul armatei, atât în cadrul militar, cât [i în cel
societal. Pe de alt\ parte, aceste noi experien]e au modelat
[i îmbun\t\]it continuu substan]a, forma [i mijloacele
implic\rii militare în aceste tipuri de misiuni. De altfel,
multe din fostele ]\ri comuniste au ajuns, în prezent, la
stadiul în care conceptualizarea unor noi tipuri de misiuni
[i responsabilit\]ile aferente acestora devin necesit\]i
inerente în procesul reformei militare.

3. Percep]ii [i tradi]ii în diploma]ia ap\r\rii

Cu toate c\ termenul diploma]ia ap\r\rii poate fi con-
siderat ca o achizi]ie nou\ în domeniul securit\]ii [i teoriei
analitice a politicilor externe, practica a precedat concep-
tul. Folosirea reprezentan]ilor [i ata[a]ilor militari are o
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semnificativ\ tradi]ie, iar negocierile politico-militare,
tratatele sau formele de asisten]\ au fost generate de natura
intern\ a sistemelor militare moderne. 

Terminologia a ajuns s\ fie larg utilizat\ de c\tre plani-
ficatorii [i strategii militari din ]\rile NATO la jum\tatea
anilor ‘90. De pild\, ea a fost considerat\ drept o misiune
a for]elor armate în cadrul documentului Revizuirea Stra-
tegic\ a Ap\r\rii Regatului Unit din 1998. Aceasta semni-
fica faptul c\ diploma]ia ap\r\rii a fost direct inclus\ în
procesul planific\rii for]elor [i a bugetului, dat fiind faptul
c\ prima sarcin\, chiar dac\ nu neap\rat central\ pentru
diploma]ia ap\r\rii, a fost Programul @Outreach# al asis-
ten]ei militare britanice pentru ]\rile central [i est-euro-
pene.  Nu trebuie uitat c\ o abordare similar\ a fost folosit\
de Statele Unite, inclusiv în perioada R\zboiului Rece, de[i
ea a fost croit\ relativ diferit. 

Conceptul de diploma]ia ap\r\rii denot\ dezvoltarea
coerent\, pe mai multe niveluri, a cooper\rii în domeniul
militar [i al securit\]ii interstatale, cu impact vizibil asupra
urm\toarelor componente> consolidarea institu]iilor, edifi-
carea dialogului strategic [i a schimburilor în domeniul
informa]iilor, promovarea stabilit\]ii prin cooperare [i
m\suri de cre[tere a încrederii [i securit\]ii, îmbun\t\]irea
controlului democratic civil, a reformei militare, a instruirii
[i preg\tirii militare. Este important s\ subliniem faptul c\,
de[i actorii principali în diploma]ia ap\r\rii sunt organis-
mele militare, societatea civil\ poate fi implicat\ în aborda-
rea problemelor legate de domeniul educa]iei sau cerce-

t\rii, sau în evaluarea eficien]ei programelor de cooperare.
Mai mult decât atât, diploma]ia ap\r\rii este parte intrin-
sec\ a politicilor privind securitatea na]ional\ [i, prin ur-
mare, trebuie dezvoltat\ în coordonare cu politicile din
domeniul rela]iilor externe. Sau, mai departe, în domenii
mai specializate, ea poate deveni principalul fir c\l\uzitor.

Fundamental nu exist\ nici o diferen]\ între logica in-
tern\ a diploma]iei clasice [i cea a diploma]iei ap\r\rii, ul-
tima beneficiind doar de un set de instrumente suplimen-
tare instituite în cadrul unui tip diferit de organiza]ie. Con-
cret, elementele de diploma]ia ap\r\rii includ, între altele,
cooperarea, parteneriatul militar, exerci]iile, participarea în
unit\]i multina]ionale, programele de asisten]\, schimburi-
le de informa]ii, activit\]ile ata[a]ilor militari, elemente le-
gate de controlul armamentelor, schimbul de personal etc. 

De asemenea, exist\ diferen]e în ceea ce prive[te moda-
lit\]ile în care fiecare ]ar\ î[i define[te [i urm\re[te obiec-
tivele legate de diploma]ia militar\. De exemplu, abordarea
francez\ în aceast\ privin]\ include o viziune larg\ asupra
instrumentelor disponibile, incluzând aici opera]iunile de
men]inere [i construire a p\cii. Acest lucru depinde semni-
ficativ [i de tradi]ia na]ional\ a Fran]ei, de implicare post-
colonial\ în Africa, la începutul secolului trecut. Alte ca-
zuri, precum Danemarca [i Elve]ia, dovedesc c\ eficien]a
poate fi atins\ [i cu un buget redus, prin folosirea preg\tirii
[i instruirii militare ca instrumente de promovare a stabi-
lit\]ii [i securit\]ii.

Este fundamental de subliniat c\ diploma]ia ap\r\rii
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reprezint\ mai degrab\ un proces decât un fapt în sine, cu
impact deosebit asupra a dou\ tendin]e interconectate>
primul, democratizarea [i reforma sectorului de securitate,
[i al doilea, crearea unui sim] al comunit\]ii de ap\rare la
nivel regional [i interna]ional, prin dezvoltarea aceluia[i
limbaj, împ\rt\[irea acelora[i obiective [i valori, precum [i
prin contribu]ia direct\ la cre[terea încrederii [i securit\]ii
în domeniile de interes. A[a cum ambele procese sunt com-
ponente intrinseci ale efortului de ansamblu de construire
a securit\]ii, diploma]ia ap\r\rii poate fi considerat\ ca
fiind asemenea unei misiuni a for]elor armate, de[i nu
implic\ în mod necesar o abordare conven]ional\ privind
folosirea mijloacelor militare (capabilit\]i de lupt\) pentru
a asigura sau impune pacea. Diploma]ia ap\r\rii uzeaz\ de
contactele militare existente la nivel interstatal pentru a
influen]a adoptarea deciziilor de c\tre diferite p\r]i în
domeniul securit\]ii [i ap\r\rii.

Mai mult chiar, va trebui s\ fim con[tien]i de faptul c\,
de[i diploma]ia ap\r\rii nu este o misiune inovatoare, ea a
evoluat mult în paralel, sau urmând un model similar celui
al diploma]iei clasice sau al politicilor externe. James
Rosenau nota> @la fel cum lumea devine tot mai complex\,
contradic]iile sale tot mai r\spândite, iar informa]iile tot
mai relevante în administrarea afacerilor publice, cunoa[-
terea devine tot mai mult o surs\ a puterii. Într-adev\r,
abilitatea statelor de a se influen]a reciproc prin folosirea
capabilit\]ilor militare a fost tot mai mult înlocuit\ de
abilitatea lor de a folosi informa]ia ca mijloc de a domina

în situa]ii conflictuale#. Similar, se manifest\ o nevoie de a
cre[te cooperarea între structurile de decizie politic\ [i
informa]ii militare pentru a conecta necesarul de informa-
]ie cu nevoia de analiz\.

În ultimii zece ani, diploma]ia ap\r\rii a fost amplificat\
de dezvoltarea exponen]ial\ a aranjamentelor multilaterale
(CCNA, PfP, EAPC, SEEI etc.), ori a celor regionale sau
subregionale (SEEBRIG, BALTBAT), dezvoltare expo-
nen]ial\ ce a dus [i la o adev\rat\ @avalan[\# de acronime
[i, uneori, de ce nu, încurc\turi. Ultimele solicit\ un curs
diferit al logicii negocierilor, dezbaterii [i dezvolt\rii de
proiecte comune. Uneori demersul poate fi mai dificil, cu
rezultate mai pu]in rapide decât în cazul abord\rilor bila-
terale, [i implic\ adesea mult timp între avansarea ideii [i
schimbarea politicii. Dar, în acela[i timp, aceste aranja-
mente pot crea mai multe stimulente pentru dezvoltarea
comunit\]ilor de ap\rare, a[a cum e cazul celor de la nivel
regional, prin instituirea formatelor multina]ionale de
dialog [i schimb de informa]ii. Astfel, prin formatul EAPC
(Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic), NATO a construit
un cadru similar pentru edificarea unei comunit\]i similare
celei diplomatice, dezvoltate în cadrul OSCE. Cooperarea
în EAPC include chestiuni precum dezvoltarea institu]iilor
democratice, rela]iile civili-militari, men]inerea p\cii,
abord\ri conceptuale ale controlului armamentelor [i de-
zarm\rii, planificarea ap\r\rii, conversia produc]iei de ap\-
rare la scopuri civile etc. toate aceste activit\]i fiind cana-
lizate prin contacte militari-militari. De asemenea, un
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obiectiv important este [i dezvoltarea unui sim] al comu-
nit\]ii [i al scopului împ\rt\[it între reprezentan]ii militari
din statele membre. 

Diploma]ia ap\r\rii va evolua, probabil, mai mult spre
transferul de capacitate, ceea ce înseamn\ - folosind o
compara]ie ne[lefuit\ - transmiterea mai degrab\ a exper-
tizei decât a tehnologiei. Acest tip de asisten]\ în domeniul
ap\r\rii urm\re[te s\ genereze capabilit\]i de auto-
sus]inere în ]\rile partenere, prin folosirea programelor de
tip @instruire a instructorilor#.

Pentru a trage o prim\ concluzie, devine evident c\ rolul
institu]iilor regionale [i interna]ionale în edificarea comu-
nit\]ilor de ap\rare, prin folosirea instrumentelor diploma-
]iei ap\r\rii, poate fi circumscris logicii argumentelor neo-
liberal institu]ionale, conform c\rora procesele multina]io-
nale ajut\ statele s\-[i coordoneze dezvoltarea intereselor
prin reducerea @costurilor de tranzac]ie#, oferirea unui ca-
dru pentru schimbul de informa]ii [i facilitarea abord\rilor
de sum\ pozitiv\. 

4. Studiu de caz - România

Fundamental\ în construc]ia unei diploma]ii a ap\r\rii
robuste [i eficiente pentru România este în]elegerea faptu-
lui c\ strategia [i politica de ap\rare trebuie clar definite [i
integrate într-o viziune mai larg\ a rolului statului în furni-
zarea securit\]ii. În principal, acest obiectiv a fost atins
prin stabilirea unui model al securit\]ii na]ionale ce defi-

ne[te responsabilit\]i institu]ionale, sarcini [i resurse nece-
sare în asigurarea securit\]ii. La modul cel mai general, a[a
cum politica de ap\rare este parte a politicii de securitate a
statului, diploma]ia ap\r\rii este unul din instrumentele
aflate la dispozi]ie. Mai mult, este un instrument funda-
mental, din moment ce asigur\ coordonarea dintre obiec-
tivele politice [i mijloacele militare, garantând în acela[i
timp controlul democratic civil asupra for]elor armate. 

În particular, planificarea ap\r\rii a urmat o abordare
na]ional\ bazat\ pe Sistemul de Planificare, Programare [i
Evaluare Bugetar\ (PPBES) adaptat nevoilor României [i
care @croie[te# rolurile [i responsabilit\]ile principalelor
institu]ii statale. PPBES-ul  României, sau @R#-PPBES, a
fost conceptualizat [i dezvoltat pentru a cuprinde specificul
institu]ional [i strategic al armatei României.

Agenda planific\rii ap\r\rii a inclus adoptarea de c\tre
Parlament (18 decembrie 2001) a Strategiei de Securitate
Na]ional\. Acest document include o viziune extins\ asu-
pra a ceea ce înseamn\ securitatea, incluzând alte domenii
netradi]ionale de ac]iune, precum reforma administra]iei
publice, a sistemului social [i educa]ional, [i, nu în ultimul
rând, implicarea societ\]ii civile în dezbaterea politic\.
Strategia ia în calcul, totodat\, un spectru de riscuri mai
larg, incluzând provoc\rile [i vulnerabilit\]ile interne, în
scopul l\rgirii [i adapt\rii sistemului ap\r\rii [i securit\]ii,
pentru a face fa]\ noilor tipuri de misiuni. Accente supli-
mentare au fost puse pe participarea României la aranja-
mente de cooperare în domeniul securit\]ii. Mai mult decât
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atât, noua Cart\ Alb\ a Securit\]ii [i Ap\r\rii Na]ionale
(2004) fixeaz\ clar diploma]ia ap\r\rii drept una din misiu-
nile fundamentale ale for]elor armate române.

Urm\rind aceste dezvolt\ri programatice, este evident
c\ transformarea politicii de ap\rare implic\ atât reforma
sectorului de securitate, cât [i cooperarea efectiv\ în dome-
niul managementului crizelor [i ini]ierea unor noi misiuni
pentru for]ele armate. Reformele structurale ale sistemului
militar [i nevoia interoperabilit\]ii sunt, de asemenea, în
proces de adaptare la o nou\ pozi]ionare strategic\ a ap\r\-
rii. Astfel, m\sura capacit\]ii de desf\[urare a trupelor, a
dimensiunii expedi]ionare, sus]inerea în teatru [i respecta-
rea angajamentelor sunt cuvinte-cheie în orice strategie
preventiv\ a securit\]ii na]ionale.

Unul dintre cele mai importante eforturi în dezvoltarea
diploma]iei ap\r\rii a fost reprezentat de g\sirea formule-
lor potrivite de cooperare inter-agen]ii [i inter-departamen-
tale, în scopul includerii perspectivei diplomatice [i a poli-
ticii ap\r\rii în tendin]ele [i strategiile securit\]ii na]ionale.
Desigur, nu este o misiune u[oar\, din moment ce ea nece-
sit\ o schimbare a mentalit\]ilor [i obiceiurilor birocratice,
în paralel cu un efort continuu de adaptare la schimbare.
Tocmai de aceea, cunoa[terea mecanismelor @geloziilor
inter-institu]ionale# contribuie la reducerea tensiunilor
inevitabile dintre structurile ministerelor de externe [i cele
ale ap\r\rii. Astfel, la nivel intern, o prim\ m\sur\, simpl\,
a fost schimbul de personal cu Ministerul Afacerilor Ex-
terne la nivel de exper]i [i consilieri. În prezent, un num\r

de ofi]eri activeaz\ în structurile responsabile pentru
integrarea în NATO din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, în timp ce Ministerul Ap\r\rii Na]ionale a bene-
ficiat, ca [i alte ministere, de stabilirea unei pozi]ii de con-
silier diplomatic al ministrului ap\r\rii. Contactele regulate
[i activit\]ile comune au devenit o practic\, iar subiectele
sensibile sunt abordate întotdeauna într-o manier\ comun\.
Documentele privind planificarea ap\r\rii na]ionale au fost
dezvoltate în cadrul reuniunilor  inter-agen]ii, iar aceste
progrese, la rândul lor, au contribuit la echilibrarea [i
adaptarea agendei interne a fiec\rei institu]ii.

În cadrul Ministerului Ap\r\rii, îmbun\t\]irea comuni-
c\rii orizontale între structurile civile [i militare a fost
explicit inclus\ ca unul din obiectivele actualului Program
de Guvernare. Propunerile comune civili-militari în sus]i-
nerea adopt\rii deciziilor politicii de ap\rare, în special în
domeniul cooper\rii [i asisten]ei militare, au fost consoli-
date prin crearea unor comisii de coordonare inter-departa-
mentale, atât la nivel de deciden]i (Consiliul de Planificare
a Ap\r\rii), cât [i la nivel de exper]i (grupuri de lucru pri-
vind integrarea în NATO, domeniul reformei militare etc.).

Contactele regulate [i reuniunile între structurile strate-
gice [i de informa]ii contribuie decisiv la agenda diploma-
tic\ a Ministerului Ap\r\rii Na]ionale. Ele sunt concentrate
pe analizarea celor mai potrivite instrumente pentru pro-
movarea obiectivelor securit\]ii României, prin interme-
diul activit\]ii ata[a]ilor ap\r\rii. În actualul mediu infor-
ma]ional global, aspectele legate de promovarea unei anu-
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mite imagini, transmiterea mesajelor prin comunic\ri pu-
blice [i diploma]ie au ajuns s\ cânt\reasc\ relativ egal cu
cele tradi]ionale de colectare a informa]iilor.

5. Tendin]ele diploma]iei ap\r\rii în România

Elementele ce pot fi descrise ca @misiuni securitare#
pentru for]ele noastre armate includ împ\rt\[irea cu NATO
[i partenerii regionali a experien]ei [i sprijinului pentru
reforma militar\, promovarea particip\rii extinse în forma-
tele de cooperare regional\, m\suri de cre[tere a încrederii
[i securit\]ii, precum [i activit\]ile din sfera unit\]ilor
militare bi [i multina]ionale.

Nimic nu conteaz\ mai mult decât faptul c\, în prezent,
experiment\m trecerea la un anumit tip al politicilor în
domeniul ap\r\rii. Conceptele de r\zboi [i agresiune au
dobândit noi în]elesuri [i dimensiuni, dificil de imaginat în
urm\ cu câ]iva ani, a[a cum demonstreaz\ lupta împotriva
terorismului. Evenimentele de la 11 septembrie au marcat
începutul unei evalu\ri comprehensive a for]elor în cadrul
sistemului militar român, conceput\ atât pentru adaptarea
la riscurile ne-conven]ionale nou ap\rute, cât [i pentru a
completa mecanismele na]ionale în domeniul managemen-
tului crizelor [i contribu]iilor interna]ionale. Acest proces
include analiza atent\ a misiunilor [i sarcinilor curente. 

Participarea la opera]iunile din Afganistan a confirmat,
înc\ o dat\, c\ împ\r]irea lumii între @cei din\untru# [i @cei
din afar\# este dep\[it\. For]ele armate române trebuie s\

fie preg\tite s\ intervin\ [i s\ apere interesul na]ional,
precum [i interesele alia]ilor [i partenerilor, în toat\ lumea.
În aceea[i m\sur\, eforturile diplomatice preventive
trebuie s\ creasc\ [i s\ extind\ obiectivele [i substan]a. 

În Strategia de Securitate Na]ional\ 2001, misiunile
for]elor armate au fost derivate din patru obiective corelate
ale politicii de ap\rare> integrarea în NATO [i UE, finaliza-
rea procesului de reform\ cu scopul dezvolt\rii unor capa-
bilit\]i moderne, flexibile [i durabile, dezvoltarea mecanis-
melor privind controlul civil [i democratic, precum [i îm-
bun\t\]irea statutului de furnizor de securitate, prin men]i-
nerea [i cre[terea contribu]iei la securitatea regional\. Fie-
care din aceste obiective este implementat atât prin refor-
me militare structurale, cât [i prin progrese în domeniul
diploma]iei ap\r\rii.

Desigur, dac\ cineva ar trebui s\ determine care este
ierarhia celor mai importante eforturi de întreprins în do-
meniul diploma]iei ap\r\rii, ar ajunge la concluzia c\ ele
au aproximat obiectivele na]ionale [i priorit\]ile politicii
externe, anume integrarea în NATO [i promovarea stabili-
t\]ii regionale. Aceste dou\ eforturi sunt intrinsec legate,
ele contureaz\ atât dimensiunea diploma]iei clasice, cât [i
a celei a ap\r\rii, în paralel cu o ampl\ dezbatere la nivelul
societ\]ii civile asupra ideii de securitate na]ional\.

Viziunea asupra diploma]iei ap\r\rii este bazat\ pe dou\
principii majore> conturarea profilului strategic al Româ-
niei în NATO, prin cre[terea contribu]iei sale la securitatea
Alian]ei, [i substan]ierea principiului @regional owner-
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ship#, prin îmbun\t\]irea mecanismelor de cooperare sud-
est europene.

Mai mult decât atât, este obligatorie rela]ionarea ambe-
lor principii cu alte dou\ obiective ale politicii de ap\rare,
transformarea militar\ [i dezvoltarea controlului democra-
tic civil asupra for]elor armate. Din perspectiva diploma]iei
ap\r\rii, România este atât un furnizor, cât [i un destinatar>
prime[te de la NATO [i statele membre NATO sprijin pen-
tru transformare [i pentru atingerea interoperabilit\]ii cu
for]ele lor armate, [i sus]ine reforma militar\ din alte ]\ri
din sud-estul Europei [i implementarea rela]iilor civili-
militari. Politicile diplomatice în domeniul afacerilor mili-
tare au rolul unui canal de diseminare a expertizei dobân-
dite [i a schimbului de informa]ii, atât cu alia]ii, cât [i cu
partenerii. Nu doresc s\ detaliez instrumentele existente
ale diploma]iei ap\r\rii, deoarece exist\ riscul prezent\rii
unei liste mai mult sau mai pu]in anoste de ini]iative [i
procese cu care cei mai mul]i dintre noi sunt probabil
obi[nui]i, a[a c\ voi puncta doar câteva recente dezvolt\ri
în acest domeniu.

În cadrul primului obiectiv al politicii de ap\rare, tre-
buie s\ subliniez faptul c\ un cadru mai înt\rit [i mai ope-
ra]ional al Parteneriatului pentru Pace, Planul de Ac]iune
pentru Aderare, a oferit un stimul direct din partea statelor
membre pentru fiecare plan al for]elor militare. Putem
spune c\ de contactul direct, atât cu capitalele NATO, cât
[i cu structurile interna]ionale ale alian]ei, au creat o nou\
abordare a proceselor [i necesit\]ilor de securitate. Per-
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manenta expunere la valorile securit\]ii occidentale a avut
drept rezultat continuarea reformei la un nivel complet
diferit. În timp ce mo[tenirea specific\ tranzi]iei se dimi-
nueaz\, reforma evolueaz\ spre transformare [i adaptare a
sistemului de management la un mediu de securitate
complet nou, [i implicit, preg\tirea pentru noi tipuri de
r\spunsuri. 

Deoarece dezbaterile legate de implica]iile summit-ului
de la Praga au intrat deja în registrul istoriei recente, ar
trebui s\ re]inem c\ întâlnirea din noiembrie 2002 nu a fost
dedicat\ doar extinderii, ci [i transform\rii. Sau, mai exact,
a fost vorba de extindere ca parte a transform\rii. Referitor
la rolul noilor membri [i al mai vechilor sau noilor parteneri
într-un NATO schimbat, trebuie re]inut\ dimensiunea nou\
pe care EAPC [i PfP o vor avea în contracararea noilor
riscuri la adresa securit\]ii globale, a[a cum summit-ul de la
Istanbul din 2004 a aratat-o deja. Este vorba de noi dimen-
siuni [i instrumente de diploma]ia ap\r\rii. Asist\m,
practic, la un nou mod de a gândi rolul militarilor [i contri-
bu]ia acestora la combaterea riscurilor ne-conven]ionale,
a[a cum sunt terorismul sau proliferarea armelor de dis-
trugere în mas\. Aceste noi procese solicit\ o perspectiv\
comun\ [i o în]elegere unitar\ a noului mediu de securitate.
Diploma]ia ap\r\rii va juca, evident, un rol fundamental.

În ceea ce prive[te cooperarea în sud-estul Europei,
diploma]ia ap\r\rii româneasc\ face tradi]ie. Ea se traduce
prin urm\rirea unor politici de angajament [i pledoaria
pentru o strategie regional\ comprehensiv\, care s\ includ\
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avertizarea timpurie, solu]ionarea conflictelor, reconstruc-
]ia comunit\]ilor [i reabilitarea post-conflict. Provoc\rile
prezentului nu privesc doar încheierea [i gestionarea con-
secin]elor conflictului, ci [i solu]ionarea cauzelor conflic-
tuale [i cur\]area de reziduurile fostelor dispute. Participa-
rea României la toate aceste ini]iative regionale a fost mult
substan]iat\ prin angajamentul militar efectiv în opera]iuni
NATO în aceast\ zon\.

Din punctul de vedere al României, este înc\ nevoie de
dezvoltarea unei re]ele mai dense de cooperare în sud-estul
Europei, în scopul includerii [i abord\rii într-o manier\
consistent\ a noilor riscuri [i amenin]\ri. În calitate de ]ar\
ce de]ine pre[edin]ia Comitetului Politic [i de Securitate
(PMSC) [i a Comitetului de Coordonare al Reuniunii Mi-
ni[trilor Ap\r\rii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC),
România s-a angajat s\ contribuie substan]ial la avansarea
cooper\rii militare regionale [i s\ înt\reasc\ rolul SEDM
în edificarea p\cii [i managementul crizelor în sud-estul
Europei. Obiectivele pre[edin]iei României sunt atât de a
preg\ti condi]iile pentru implicarea SEEBRIG în opera]ii
în sprijinul p\cii, cât [i de a crea leg\turile constructive
între SEDM [i alte procese regionale. Am contribuit, astfel,
la dezvoltarea dialogului cu NATO [i la sprijinirea ini]ia-
tivelor aliate, prin crearea unui nou grup de lucru privind
contra-terorismul [i ne-proliferarea, precum [i prin deschi-
derea por]ilor pentru viitoare coordon\ri cu alte procese de
securitate, precum centrul SECI.

În încheiere, doresc s\ subliniez c\ asumarea de noi

misiuni [i angajamente este, indubitabil, un pas înainte în
transform\rile sistemului militar. Procesele de cooperare
multilateral\ au o dubl\ semnifica]ie pentru noi. Pe de o
parte, cooperarea înseamn\ exportul de stabilitate. De ase-
menea, cooperarea î[i aduce contribu]ia la transform\rile [i
dezvolt\rile interne. Din acest motiv, diploma]ia ap\r\rii ar
trebui considerat\ atât ca o misiune a sistemului militar, cât
[i ca un instrument pentru promovarea mai ampl\ a unor
interese [i valori securitare ample, la nivel na]ional [i inter-
na]ional. Tocmai de aceea, în final, a[ dori s\ revin la un
avertisment emis de Robert Cooper, care atunci când se
refer\ la raportul dintre diploma]ie [i afacerile militare
afirm\> @Gre[elile în politica extern\ pot fi la fel de dezas-
truoase ca [i gre[elile de r\zboi. Uneori este chiar dificil s\
distingi între cele dou\#.
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II. Armonizarea rela]iilor civili-militari 
;n sud-estul Europei
Analiz\ asupra planific\rii ap\r\rii în România 
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Scopul acestui studiu* este de a analiza [i evalua schim-
b\rile ap\rute în cadrul rela]iilor civili-militari în sud-estul
Europei dup\ sfâr[itul R\zboiului Rece. Autorii ofer\ o
nou\ abordare conceptual\ a subiectului, prin reîntoarcerea
la premisele clasice propuse de Clausewitz [i aplic\ acest
cadru teoretic la cazul statelor din sud-estul Europei [i, în
particular, la cel al dezvolt\rii rela]iilor civili-militari în
planificarea ap\r\rii în România. Studiul evalueaz\, de
asemenea, principalele direc]ii de ac]iune în acest domeniu
la nivelul institu]iilor de securitate ale României [i propune
o util\ [i provocatoare dezbatere asupra rolului [i impactu-
lui proceselor în curs de desf\[urare> integrarea în NATO,
reforma for]elor armate, dezvoltarea rolului civililor în
planificarea ap\r\rii, profesionalizarea for]elor armate etc.

1. Planificarea ap\r\rii, controlul civil asupra 
for]elor armate> revizuirea conceptelor

Planificarea ap\r\rii reprezint\ un domeniu sensibil în
promovarea controlului democratic civil asupra for]elor
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armate, implicând evaluarea [i echilibrarea adecvat\ a poli-
ticilor unui stat cu for]ele militare, resursele [i mijloacele
necesare. Controlul civil democratic trebuie substan]iat de
politica [i planificarea ap\r\rii, care include definirea rolu-
lui militarilor în asigurarea securit\]ii na]ionale, alocarea
resurselor [i crearea unor sisteme de evaluare [i adaptare a
politicilor de reform\ în domeniul militar. În acest sens,
procesul de planificare trebuie s\ evolueze de la planuri [i
detalii manageriale spre o viziune strategic\ larg\, inclu-
zând schimb\rile mediului interna]ional [i redefinirea con-
ceptelor de putere [i securitate.

Sistemul actual de planificare a ap\r\rii trebuie s\ dep\-
[easc\ abordarea clasic\, tehnocrat\, bazat\ pe maxima
@planific\ inteligent, administreaz\ inteligent [i cump\r\
inteligent# (plan smart, manage smart and buy smart),
luând în considerare, în primul rând, parametrii acestui
proces într-o lume în evolu]ie. Astfel, Daniel Nelson subli-
nia faptul c\ institu]ia militar\ trebuie s\ fie orientat\ mai
mult pe crearea securit\]ii (security building-oriented), de-
cât strict pe contracararea amenin]\rilor (threat-oriented),
trecând de la o politic\ de ap\rare împotriva celorlal]i
(defence against others) la asigurarea securit\]ii împreun\
cu ceilal]i (security with others).

Definirea strategiilor na]ionale de securitate [i ap\rare
presupun cooperarea atât între factorii politici, cât [i între
factorii politici [i armat\. A devenit, îns\, din ce în ce mai
dificil\ stabilirea unei linii de demarca]ie nete între cele
dou\ p\r]i. Managementul ap\r\rii, de la obiective politice

la angajamente militare [i distribuirea resurselor, este [i
r\mâne un proces politic, sau cu anumite consecin]e politi-
ce majore. @Politica nu-[i va extinde influen]a pân\ la nivel
opera]ional#, scria Clausewitz, dar se poate reg\si @în pla-
nificarea r\zboiului, a campaniei [i adesea chiar în lupt\#.
Clausewitz considera astfel c\ politicianul [i comandantul
militar trebuie s\ aib\ o concep]ie [i o gândire similare,
creând premisele pentru în]elegere reciproc\ [i empatie,
dep\[ind diferen]ele culturale inerente forma]iei [i obiec-
tivelor diferite ale acestora. Astfel, cultura militarilor [i cea
a civililor/politicienilor trebuie s\ interac]ioneze, pentru a
putea modela cursul evenimentelor. 

Într-o lume postmodern\, caracterizat\ de globalizare
[i relativitate, elaborarea unor strategii preventive [i
trecerea de la descurajarea clasic\ la un rol mai activ,
diplomatic, al for]elor armate necesit\ ca noile priorit\]i
politice s\ fie transpuse într-o nou\ gândire bugetar\ [i,
mai ales, în noi cerin]e pentru crearea for]ei, subsumate
flexibilit\]ii, sustenabilit\]ii [i capabilit\]ilor de dislocare
în opera]ii departe de teritoriul na]ional. Aceast\ abordare
poate astfel dep\[i problema diferen]elor existente între
civili [i militari, între modul în care un politician percepe
rolul armatei [i modul în care armata, militarii î[i percep
propriul rol într-un stat, deoarece adapteaz\ perspectiva
analitic\ de la diferen]a cultural\ de ordin intern la
necesitatea impus\ de mediul extern de a redefini rolul
for]elor armate într-un context eliberat de limit\rile
clasice impuse de R\zboiul Rece.
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2. Provoc\ri actuale în sud-estul Europei. 
Cazul României> crearea unui nou tip de sisteme 
de planificare a ap\r\rii

Noile democra]ii din sud-estul Europei (SEE) nu au
beneficiat la începutul anilor ‘90 de nivelul de expertiz\
civil\ necesar pentru a înlocui controlul militar în procesul
de planificare a ap\r\rii [i care avea la baz\ gândirea
caracteristic\ perioadei R\zboiului Rece [i confrunt\rii
bipolare. 

Perioada comunist\ condusese la crearea unei mentali-
t\]i izola]ioniste a militarilor [i a unei atitudini reactive fa]\
de controlul civililor, motivat\ inclusiv [i inerent prin lipsa
de experien]\ a acestora, ceea ce a creat dificult\]i pentru
reintegrarea sistemului [i implementarea controlului civil.
În etapa de tranzi]ie spre democra]ie au existat la început
anumite solu]ii inadecvate care, în circumstan]ele politico-
militare din acea perioad\, au condus câteodat\ la abord\ri
extreme în rela]iile civili-militari, precum politizarea
armatei sau militarizarea civililor din sistemele na]ionale
de ap\rare. Asemenea invers\ri de roluri au produs anumite
întârzieri, îns\ procesele de planificare a ap\r\rii, de rede-
finire a misiunilor [i resurselor pentru for]ele armate au în-
ceput treptat s\ înregistreze un trend pozitiv de dezvoltare. 

Schimb\ri semnificative au ap\rut la jum\tatea anilor
‘90, ca urmare a introducerii unui nou tip de educa]ie/
preg\tire privind planificarea ap\r\rii, dar [i a influen]ei
majore exercitate de contactele tot mai substan]iale cu

sistemele de management ale statelor membre NATO. În
unele situa]ii, au continuat s\ prevaleze reminiscen]e în
domeniile tehnice, se men]ineau abord\ri rigide sau centra-
lizate. Controlul democratic civil asupra armatei a fost,
probabil, cel mai greu de introdus în aceste domenii în care
expertiza militar\ men]inea un caracter mai pu]in trans-
parent asupra proceselor de transformare [i reform\. 

O situa]ie aparte în plan regional a reprezentat-o cazul
armatelor statelor balcanice, implicate în conflicte inter-
etnice. Acolo, echilibrul dintre conducerea politic\ [i mili-
tar\ a fost afectat în mod negativ de crizele sau r\zboaiele
în desf\[urare, creându-se astfel oportunit\]i pentru dezvol-
tarea for]elor paramilitare. Conflictele din Balcani au adus
unor comandan]i [i ofi]eri superiori privilegii suplimentare,
pe premisa transform\rii acestora în @eroi de r\zboi#, ceea
ce a accentuat ulterior opozi]ia lor fa]\ de reforma militar\
[i democratizarea cadrului de ac]iune al armatei. 

În general, îns\, toate ]\rile în tranzi]ie din SEE s-au
confruntat cu o dubl\ provocare. În primul rând era vorba
de crearea unui corp militar profesionist [i eficient. În al
doilea rând trebuie men]ionate eforturile de reform\,
incluzând transformarea sistemelor comuniste [i adaptarea
la cerin]ele evolu]iilor mediului interna]ional de securitate,
dup\ modelul democra]iilor occidentale. A devenit evident
faptul c\ solu]iile nu pot fi împrumutate sau copiate pe
baza experien]ei altor ]\ri. În practic\, îns\, s-a remarcat
nevoia unor modele [i a imit\rii acestora, precum [i apari-
]ia unor reforme duale> modernizarea doctrinelor [i a siste-
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melor, simultan cu schimbarea parametrilor de ap\rare,
dezvoltarea sistemelor democratice de planificare a resur-
selor [i redefinirea planific\rii politice.

În România, controlul civil asupra planific\rii ap\r\rii a
urmat trei etape de dezvoltare inter-rela]ionate. Ini]ial,
România a aplicat o abordare de sus în jos (top down ap-
proach), prin stabilirea unui cadru legal pentru implemen-
tarea controlului civil democratic [i a reorganizat institu]ia
militar\. A doua etap\ s-a concentrat asupra stabilirii [i
implement\rii adecvate a prevederilor legale. În cea de-a
treia etap\, au fost ad\ugate alte prevederi mai detaliate [i
procesul a fost aprofundat. Aceast\ ultim\ etap\, în curs de
desf\[urare, vizeaz\ integrarea reformei militare în
procesul mai larg de reform\ a sectorului de securitate [i
corelarea reformelor cu cele asumate de alte institu]ii de
securitate ale României. În prezent, controlul civil demo-
cratic este orientat pe asigurarea coeren]ei raportului dintre
resurse [i obiectivele politice, eficientizarea managemen-
tului organiza]ional, îmbun\t\]irea expertizei profesionale
a func]ionarilor publici [i sprijinirea constituirii unei co-
munit\]i de securitate în cadrul societ\]ii civile.

În România, rela]iile civili-militari în cadrul procesului
de planificare a ap\r\rii au început s\ se dezvolte o dat\ cu
elaborarea documentelor de planificare na]ional\. Aceste
documente (Strategia de Securitate Na]ional\, Carta Alb\
a Securit\]ii [i Ap\r\rii Na]ionale, Strategia Militar\) au
fost conturate în urma reuniunilor inter [i intraministeriale,
contribuind prin ele însele la crearea unei comunit\]i

strategice [i la îmbun\t\]irea substan]ial\ a cooper\rii între
institu]iile sectorului de securitate.

3. Rela]iile civili-militari în cadrul procesului 
de planificare a ap\r\rii în România> 
câteva lec]ii înv\]ate

Schimbarea mediului strategic, angajamentele interna-
]ionale [i obiectivul integr\rii în NATO [i UE au sprijinit în
mod deosebit ceea ce ar putea fi numit\ "demitizarea"
rolului tradi]ional al armatei de ap\rare strict na]ional\ [i
autarhic\. Alte roluri se dezvolt\ în prezent, precum parti-
ciparea la misiuni interna]ionale [i cooperarea militar\
multina]ional\. Implicarea în opera]ii în sprijinul p\cii [i
ini]iative de cooperare a contribuit la dezvoltarea unor re]e-
le de parteneriat, dar [i la îmbun\t\]irea comunic\rii, de la
nivelul superior de conducere pân\ la cel mai mic nivel
opera]ional. Acest proces a generat, pe de o parte, noi per-
cep]ii atât în rândul militarilor, cât [i în cel al societ\]ii
civile asupra rolului armatei, iar, pe de alt\ parte, a contri-
buit la substan]ierea angajamentelor militare ale României
în promovarea obiectivelor [i intereselor na]ionale, dincolo
de cele strict circumscrise unei viziuni conven]ionale pri-
vind rolul for]elor armate.

Una dintre problemele ap\rute în rela]iile civili-militari a
fost necesitatea introducerii unui nou concept de planificare
a ap\r\rii, care s\ l\rgeasc\ nivelul de  expertiz\ al civililor
în domenii considerate anterior exclusiv militare, dar care
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de]in implica]ii politice intrinsece. Factorii de decizie civili
[i militari au trebuit s\ redefineasc\ rolul [i structura
for]elor armate în noul mediu de securitate, caracterizat de
riscuri imprevizibile, dep\[ind cadrul clasic al planurilor [i
scenariilor pentru constituirea for]ei. Astfel, pentru a
armoniza obiectivele de securitate cu resursele disponibile
[i cerin]ele militare, noile planuri privind structura for]elor
armate ale României au fost dezvoltate printr-o contribu]ie
concertat\ a exper]ilor civili [i militari, agreat\ atât la
nivelul ministerului, cât [i al Statului Major General. 

Unul din instrumentele cele mai importante în acest
domeniu îl reprezint\ planificarea bugetar\, având în ve-
dere existen]a unor resurse limitate, în special în perioade
de tranzi]ie economic\. Controlul civil a început s\ fie
implementat prin asumarea de c\tre factorii politici de
decizie a unui rol direct de analiz\ [i evaluare a aloc\rii
fondurilor. Procesul a contribuit la descentralizarea utili-
z\rii resurselor în func]ie de priorit\]ile fiec\rei categorii
de for]e, prin stabilirea unor programe de dezvoltare multi-
anual\ [i crearea unor directori de programe direct
responsabili pentru gestionarea acestora.

4. Concep]ia post-Praga privind for]ele armate
române [i implica]ii regionale

Factorii politici de decizie au promovat în mod direct
ideea c\ sistemul de planificare a ap\r\rii trebuie s\ r\mâ-
n\ deschis, flexibil, prin adaptarea planurilor de for]e în

func]ie de evolu]iile mediului interna]ional. În mod im-
plicit, ceea ce realiz\m ast\zi poate s\ nu mai fie adecvat
mâine. Astfel, flexibilitatea [i consolidarea controlului [i
responsabilit\]ii civile în domeniul planific\rii ap\r\rii
sunt mai necesare ca niciodat\.

Crearea unei for]e armate care nu mai este exclusiv des-
tinat\ ap\r\rii, ci este una de securitate [i ap\rare, necesit\
flexibilitate în ceea ce prive[te misiunile, capabilit\]ile [i
resursele. Misiunile de securitate implic\ o conceptualizare
serioas\ a rolului, a structurii [i a viitorului for]elor armate.
Dialogul permanent între civili [i militari privind planifi-
carea ap\r\rii [i distribuirea adecvat\ a rolurilor [i sarcinilor
vor contribui la asigurarea coresponden]ei evolu]iilor
interne cu dezvolt\rile globale în domeniul securit\]ii.

O abordare regional\ comun\ a rela]iilor civili-militari
[i a planific\rii ap\r\rii ar trebui s\ încorporeze premisele
fundamentale ale schimb\rii interne, precum rolul semnifi-
cativ al societ\]ii civile, transformarea structurilor militare
[i a capabilit\]ilor [i conectarea la procesele de adaptare [i
reform\ ale organiza]iilor de securitate. Astfel, l\rgirea
NATO [i UE are un rol major în inserarea strategiilor na]io-
nale într-un efort mai larg de promovare a stabilit\]ii [i
securit\]ii.

La summitul NATO de la Praga din 2002, [apte ]\ri
central [i est europene au fost invitate s\ adere la Alian]\.
Acestea [i-au asumat, în cadrul convorbirilor de aderare,
angajamente de securitate [i reform\ militar\. L\rgirea
NATO va continua s\ aib\ un impact semnificativ asupra
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problemelor militare regionale, din moment ce viitorii
membri NATO vor fi implica]i în diferite procese de coo-
perare [i vor beneficia direct de participarea la sistemul de
planificare a ap\r\rii al NATO.

Alian]a Nord Atlantic\ a evoluat [i s-a extins treptat,
continuând s\ ac]ioneze ca un catalizator de-a lungul noi-
lor frontiere, pentru a contribui la accelerarea transform\-
rilor din Europa de Sud-Est, Caucaz [i Asia Central\.
Cooperarea în cadrul Parteneriatului pentru Pace, asisten]a
în domeniul reformei militare oferit\ ]\rilor nemembre vor
impulsiona reforma sectorului de securitate în state precum
Bosnia-Her]egovina sau Serbia [i Muntenegru. Procedurile
NATO în domeniul planific\rii ap\r\rii pot fi extinse în
întreaga Europ\ de Sud-Est, contribuind la accelerarea
dezvolt\rilor interne în domeniul securit\]ii [i ap\r\rii.

Nu toate problemele au fost îns\ solu]ionate. Rela]iile
civili-militari reprezint\ unul din aspectele cele mai sen-
sibile ale procesului de democratizare. Schimbarea con-
cep]iei, atât la nivelul civililor, cât [i a militarilor, ar putea
începe de la sprijinul direct pentru realizarea unui sistem
robust de planificare a ap\r\rii, care poate genera progresiv
noi sisteme interne, adaptate celor existente în democra]iile
occidentale. Nu în ultimul rând, "armata trebuie s\ se
obi[nuiasc\ cu ideea c\ întregul sistem de func]ionare [i
chiar existen]a ei s-au schimbat fundamental. În acela[i
timp, societatea trebuie s\ în]eleag\ c\ trebuie s\ contribuie
la constituirea unui nou tip de armat\" (Chris Donnelly).

III. Noii alia]i [i dinamica de securitate
;n zona M\rii Negre
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Tema provocatoare a dinamicii de securitate din zona
Marii Negre, în contextul actualelor transform\ri ale me-
diului interna]ional [i european de securitate, m-a deter-
minat s\ abordez atât dezvolt\rile durabile din acest spa]iu,
cât [i schimb\rile semnificative recente ale paradigmelor
strategice, în special dup\ sfâr[itul R\zboiului Rece [i
evenimentele de la 11 septembrie*.  

A[adar, de ce zona M\rii Negre? Demersul meu se ba-
zeaz\ pe trei ra]iuni principale. În primul rând, consider c\,
în ultimii ani, aceast\ regiune a câ[tigat o importan]\ stra-
tegic\ f\r\ precedent în contextul campaniei interna]ionale
împotriva terorismului, dar [i al extinderii NATO [i a
Uniunii Europene. În al doilea rând, cred c\ istoria acestei
regiuni ne ofer\ unele analogii [i lec]ii utile în promovarea
obiectivelor de pace [i stabilitate ale comunit\]ii interna]io-
nale. Iar când afirm asta, fac [i diferen]a dintre uzul [i
abuzul de exemple istorice pentru situa]ii prezente. Iar în al
treilea rând, [i pe aceast\ premis\ m\ voi focaliza în pre-
zentarea mea, apreciez c\ în ultimii ani zona M\rii Negre
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a înregistrat o schimbare semnificativ\ în paradigma
tradi]ional\ de securitate, cu impact pe termen lung asupra
securit\]ii europene [i euro-asiatice, luate în ansamblul lor. 

Un subiect de o asemenea amploare ar putea fi împ\r]it
în trei p\r]i. Prima parte urm\re[te r\spunsul la urm\toarea
întrebare> care sunt capacit\]ile [i oportunit\]ile strategi-
ce ale zonei M\rii Negre? A doua sec]iune urmeaz\ s\ ana-
lizeze provoc\rile [i modul în care securitatea european\ ar
putea fi afectat\ de riscurile [i amenin]\rile provenite din
zona extins\ a M\rii Negre. A treia component\ va evalua
fundamentele pe care s-ar putea construi o nou\ abordare
a viitorului securit\]ii acestei regiuni.

1. Oportunit\]i [i capacit\]i strategice

Din perspectiva oportunit\]ilor, provoc\rilor [i politici-
lor, voi încerca s\ trasez foarte scurt câteva coordonate
geografice cu anumite influen]e relevante asupra securit\]ii
în spa]iul analizat. Ar fi sugestiv de ar\tat aici c\ cea mai
veche hart\ cunoscut\ a M\rii Negre este desenul contu-
rului s\u de pe scutul unui soldat roman, scut g\sit, de
altfel, undeva în zona Eufratului.

Astfel, regiunea M\rii Negre include apele teritoriale [i
litoralul României, Bulgariei, Georgiei, Federa]iei Ruse,
Turciei [i Ucrainei, fiind o zon\ dens populat\, cu resurse
naturale importante, conectat\ cu Marea Mediteran\ prin
strâmtorile Bosfor [i Dardanele. De[i nu poate fi conside-
rat\ în totalitate o mare deschis\, Marea Neagr\ are leg\turi

directe atât cu linii importante de comunica]ie fluvial\
(Dun\rea, Volga, Don), cât [i prin coridoarele pe uscat ce
unesc Europa Central\ de Caucaz [i Asia Central\ (de la est
la vest), iar de la nord la sud zona baltic\ de Europa de Sud-
Est [i Marea Mediteran\. Aceste rute au fost folosite in
extenso atât pentru campanii militare, cât [i pentru schim-
buri comerciale înc\ de la stabilirea primelor colonii gre-
ce[ti de-a lungul ]\rmurilor. Singura perioad\ în care Marea
Neagr\ a reprezentat un @lac înghe]at#, iar canalele de
comunica]ie au fost întrerupte, a fost în timpul diviziunii de
50 de ani a R\zboiului Rece, atunci când grani]a dintre cele
dou\ blocuri traversa centrul acestei regiuni.

Evalu\rile mele ]in de o viziune extins\ a regiunii M\-
rii Negre, de vreme ce evolu]iile din aceast\ regiune sunt
intrinsec legate de schimb\rile din mediul de securitate al
Balcanilor (de la Fosta Iugoslavie la Albania [i Grecia),
Caucazului de Sud (Georgia, Armenia [i Azerbaidjan), sau
Orientului Apropiat [i Mijlociu (de la Turcia la Irak [i Iran).
De asemenea, putem vorbi, într-o anumit\ m\sur\, [i de
leg\turile cu Asia Central\, pe direc]ia vechilor linii de
expansiune ale lui Alexandru Macedon, precum [i de-a
lungul faimosului Drum al M\t\sii.

Importan]a strategic\ a M\rii Negre s-a bazat, de-a lungul
secolelor, pe rolul pe care regiunea l-a jucat, simultan, ca
punte de leg\tur\ [i frontier\, zon\ tampon [i zon\ de
tranzit între Europa [i Asia, la intersec]ia dintre fostele puteri
[i imperii. În plus, Marea Neagr\ a reprezentat un punct de
jonc]iune pentru rutele comerciale [i regiunile bogate în
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resurse energetice. Primii str\ini sosi]i aici au fost coloni[tii
greci, ale c\ror scopuri erau limitate economic [i comercial.
Sosirea romanilor, îns\, a schimbat registrul strategic. Dup\
cum bine subliniaz\ Charles King, @Romanii aveau ambi]ii
mai mari decât ale grecilor. Ei au c\utat s\ aduc\ Marea
Neagr\ în cadrul organizat imperial, s\ exploateze resursele
de pe[te, cereale, metale pre]ioase [i - lucrul cel mai impor-
tant pentru o putere imperial\ - s\ recruteze trupele militare
pe care litoralul s\u le oferea din plin#.

Care ar fi semnifica]ia dihotomiei @punte de leg\tur\
versus frontier\#, dihotomie ce, de altfel, a configurat
majoritatea strategiilor marilor puteri [i imperii? Mai mult,
de ce este acest lucru relevant pentru evaluarea actual\ a
securit\]ii din zona M\rii Negre? @Marele Joc# din Marea
Neagr\ a fost [i este conturat pe dou\ tipuri de politici fun-
damentale> îndiguire [i descurajare politico-militar\,
al\turi de leg\tur\ economic\ între continente. Probabil
c\ romanii, de pild\, nu au ac]ionat conform unei strategii
în sensul modern al cuvântului, ci [i-au corelat ac]iunile
sub imperiul contingentului [i necesit\]ii. Îns\, dat\ fiind
vecin\tatea cu Imperiul Par]ilor [i mozaicul de instabilitate
creat de triburile din zon\, abordarea roman\ s-a sedimen-
tat, treptat, sub forma unor politici [i ac]iuni concertate.
Memoria campaniilor lui Pompei împotriva lui Mitridates
VI Eupator, regele Pontului, sau a celei lui Cezar însu[i
împotriva lui Pharnaces, au contribuit, cu siguran]\, la con-
turarea unei abord\ri strategice romane fa]\ de regiune.

Conceptul de îndiguire a ap\rut cu mult înaintea R\z-

boiului Rece. În antichitate, de-a lungul p\r]ii sudice a
Dun\rii, Marea Neagr\ a format o parte din limes, frontiera
imperial\ roman\. A[a cum arat\ Charles King într-o recen-
t\ istorie a regiunii, @cucerirea m\rii nu era o sarcin\ u[oar\.
Frontierele imperiului nu au fost niciodat\ grani]e delimitate
clar. Ele erau, literar vorbind, o limit\ - limes în latin\ - adic\
o m\sur\ a extinderii pân\ la care Roma putea s\-[i
proiecteze puterea militar\#. Mai târziu, regiunea a devenit
locul confrunt\rii cu triburile barbare [i punctul strategic din
care au pornit expansiunile [i invaziile, fie spre est
(cruciadele), fie spre vest (expansiunea Imperiului Otoman).
În unele cazuri, expansiunea a constituit, de asemenea, [i
vehicul pentru prevenirea unor amenin]\ri asupra zonelor
vulnerabile, recent integrate. Spre exemplu, împ\ratul
roman Traian, dup\ cucerirea provinciei Dacia, a intuit
pericolele ce veneau dinspre r\s\rit, declan[ând o faimoas\
campanie militar\ împotriva Imperiului Part. A ajuns în
campania sa militar\ pân\ în ceea ce azi numim Orientul
Mijlociu. Mai mult, a murit, dup\ victoriile repurtate, pe
drumul de întoarcere, în regiunea actualului Tikrit din Irak.

Marea Neagr\ a reprezentat dintotdeauna o zon\ strate-
gic\ pentru dislocarea for]elor armate, atât din perspectiva
politicilor defensive, cât [i a celor de expansiune. Începând
cu anii ‘90, ne-am confruntat cu o schimbare conceptual\
a acestei teme, de vreme ce unele conflicte actuale au fost
de-teritorializate, iar valoarea intrinsec\ a m\rilor poate fi
evaluat\ dintr-o perspectiv\ diferit\.   

Îndiguirea politic\ a fost, treptat, transformat\ în construi-
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rea unor aranjamente de cooperare cu scopul de a consolida
pacea [i securitatea. Aceste noi tipuri de aranjamente au luat,
treptat, strategic vorbind, locul fostelor obiective de expan-
siune teritorial\. Instrumentele regionale create dup\ 1990 au
rolul de a facilita o percep]ie comun\ la nivelul elitelor politice,
de a promova stabilitatea [i avantajele cooper\rii dincolo de
grani]ele continentului european. Parteneriatul pentru Pace al
NATO încercuie[te în prezent zona M\rii Negre într-o mul-
titudine de interac]iuni politice, cuplate cu proiecte comune ce
vizeaz\ reforma [i modernizarea sectorului de securitate.

În acela[i timp, conceptul clasic de îndiguire militar\ a
ajuns desuet, de vreme ce riscurile de securitate [i amenin-
]\rile nu mai sunt provocate de state, ci sunt mai curând gene-
rate de amenin]\ri neconven]ionale cauzate de actori non-sta-
tali [i sus]inute prin politicile statelor-problem\ sau a celor cu
o statalitate precar\. Dezvoltarea terorismului, proliferarea ar-
mamentelor [i a criminalit\]ii organizate au transferat poli-
ticile de îndiguire spre o nou\ configurare a tehnologiilor [i
instrumentelor militare. Modul de ducere a r\zboiului a fost
treptat de-teritorializat, o dat\ cu dezvoltarea rachetelor [i a
vectorilor de lansare a acestora, care pot lovi ]inte îndep\rtate
într-o perioad\ de timp de ordinul orelor. În cadrul acestui tip
nou de îndiguire, spa]iul M\rii Negre ar putea reprezenta o
parte dintr-un arc defensiv mai larg, bazat pe dezvoltarea
mijloacelor de control [i avertizare timpurie, a schimbului de
informa]ii, sau pe ap\rarea împotriva poten]ialelor atacuri cu
rachete. Participarea ]\rilor riverane, ca membri sau parteneri
ai Alian]ei Nord-Atlantice, în cadrul Planurilor de Ac]iune ale

Parteneriatului împotriva terorismului, asigur\ o baz\ formal\
extins\ de cooperare pe aceste domenii.

De asemenea, pozi]iile strategice utilizate de-a lungul
istoriei pentru campaniile militare [i-au schimbat impor-
tan]a [i semnifica]ia. Peninsula Cherson (actuala Crimeea,
în vecin\tatea M\rii Azov), ce a constituit punctul de lan-
sare a opera]iilor militare din Marea Neagr\ înspre Europa
de Sud-Est [i Marea Mediteran\, [i-a epuizat în aceast\
privin]\ oportunit\]ile. Controlul strâmtorilor Bosfor [i
Dardanele este acum important, nu din punctul de vedere
al scurt\rii rutelor ofensive spre Orientul Mijlociu (cazul
crucia]ilor), ci ca punte de leg\tur\ cu liniile de comunica-
]ie [i tranzit spre Marea Mediteran\ [i continentul euro-
pean. Din Gibraltar la Bosfor, fostele zone strategice se
bazeaz\, în prezent, mai mult pe logica noilor aranjamente
militare pentru avertizare timpurie [i patrulare - dup\ cum
este definit\, de exemplu, de opera]ia Active Endeavor,
lansat\ de NATO în Mediterana dup\ evenimentele de la
11 septembrie - decât pe motiva]iile istorice [i geostrate-
gice legate de folosirea clasic\ a m\rilor.

Trecând de la îndiguire la schimburile comerciale, trebuie
men]ionat c\ aceast\ regiune [i-a men]inut un rol major
pentru tranzitul fluxurilor comerciale din Asia c\tre Europa
[i pentru rutele de transport continental nord-sud, ce leag\
Marea Baltic\ de Marea Neagr\. Înc\ din timpuri foarte
vechi, faimosul Drum al M\t\sii din Asia c\tre Caucaz [i
Europa de Sud-Est a fost urmat de rutele grece[ti [i bizantine,
unele extinzându-se de la coloniile din Marea Neagr\ [i ajun-
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gând pân\ la Marea Baltic\. Binecunoscutul istoric [i diplomat
român Gheorghe Br\tianu s-a referit la Marea Neagr\ ca fiind
placa turnant\ a comer]ului interna]ional.

Majoritatea rutelor pentru tranzitul resurselor energetice
din Asia Central\, Marea Caspic\ [i Caucaz spre Europa, de-
a lungul drumului sudic, traverseaz\ Marea Neagr\, de
exemplu din Baku spre Tbilisi [i Ceyhan, sau de la ]\rmurile
Kazahstanului, ale M\rii Caspice spre portul Novorossiisk.
Jum\tatea de nord a bazinului M\rii Negre ofer\ oportunit\]i
semnificative în domeniul economic [i al transporturilor,
datorit\ râurilor navigabile precum Dun\rea, Nipru [i Don,
în vreme ce, în partea de sud, Turcia poate asigura leg\tura
cu porturile mediteraneene. Este destul de interesant faptul
c\ proiectele pentru coridoarele europene urmeaz\ unele din
rutele istorice de la vest la est (Dresda-Praga-Viena-
Budapesta-Sofia-Istanbul) [i de la nord la sud (Helsinki-
Moscova-Kiev-Chi[in\u-Bucure[ti-Alexandropol). 

De asemenea, putem vorbi de existen]a unui continuum
între zonele Mediteranei [i M\rii Negre, ce une[te prin-
cipalele rute comerciale ale Europei, existente înc\ de pe
vremea acordurilor dintre ora[ele vene]iene [i otomani.
Acest fond politic [i economic ne permite s\ vorbim ast\zi
despre materializarea unui nou concept strategic, [i
anume despre dezvoltarea unui }\rm Sudic Extins al NATO
[i al Uniunii Europene, de la Mediterana de vest spre Marea
Neagr\, extins spre alte regiuni precum Orientul Mijlociu,
spa]iile Caspicei [i Asiei Centrale. Evolu]iile din aceste zone
solicit\ o evaluare mai aprofundat\ asupra modalit\]ilor de

gestionare a riscurilor [i amenin]\rilor la adresa securit\]ii
Europei [i de proiectare a obiectivelor p\cii [i stabilit\]ii
dincolo de fostele limes-uri (frontiere) europene.

2. Riscuri [i amenin]\ri la adresa securit\]ii europene,
provenite din zona M\rii Negre

Extrapolând lec]iile trecutului la actualul context interna-
]ional, cele mai mari riscuri pentru Imperiul Bizantin au fost
identificate de c\tre Constantin Porfirogenetul (în @De Admi-
nistrando Imperio#) în partea nordic\ a M\rii Negre.  Con-
fruntându-se cu amenin]\rile triburilor de origine asiatic\,
bizantinii au dezvoltat strategii interesante, bazate pe alian]e
conjuncturale cu unele dintre triburile arabe [i barbare, pen-
tru a lupta împotriva altor triburi barbare. Aceast\ politic\ a
r\mas cunoscut\ în istorie sub numele de diploma]ia stepei.
Gândirea strategic\ bizantin\ era îns\ tributar\ mo[tenirii
imperiale romane. A[a cum a mai fost subliniat, securitatea
Imperiului Roman la frontiere depindea întotdeauna de în-
cheierea unor în]elegeri cu potenta]ii locali. De altfel, cu
excep]ia perioadei @de înghe]# a R\zboiului Rece, zona M\rii
Negre a constituit dintotdeauna o surs\ de insecuritate, inva-
zii [i migra]ii, precum [i o poart\ de transfer a instabilit\]ilor
regionale c\tre centrul Europei.

:n acest context, elementele-cheie ce ar putea fi luate în
considerare sunt inter-rela]ionarea disparit\]ilor regionale,
conflictele de joas\ intensitate, traficul ilegal cu arme, im-
plicarea mafiilor [i organiza]iilor criminale, traficul cu fiin-
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]e umane [i droguri, fenomenele migra]iei [i terorismului.
Apari]ia unui mare num\r de state dup\ dezmembrarea

Uniunii Sovietice [i a fostei Iugoslavii a adus la suprafa]\
un num\r de dispute înghe]ate, cu fundament teritorial sau
etnic, r\mase înc\ nerezolvate, din Transnistria pân\ în
Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah [i Kosovo. Fie-
care dintre acestea au propriile particularit\]i. Implicarea
comunit\]ii interna]ionale s-a f\cut, de asemenea, diferen-
]iat, îns\ toate aceste probleme reprezint\ în prezent riscuri
emergente pentru securitatea european\. 

Acumul\rile importante de tehnic\ militar\ în zona
M\rii Negre, de-a lungul R\zboiului Rece, au creat condi]iile
pentru dezvoltarea traficului ilegal cu armament [i muni]ii, ce
alimenteaz\ diferite mi[c\ri secesioniste, care [i-au creat pro-
priile armate private sau for]e paramilitare. Men]inerea bazelor
[i a capacit\]ilor militare, în ciuda eforturilor comunit\]ii inter-
na]ionale [i a prevederilor tratatului CFE al OSCE, reprezint\
un alt factor determinant pentru evolu]iile negative latente din
aceste regiuni. În opinia mea, în prezent suntem confrunta]i
cu o de-localizare a disputelor interne [i o expansiune gra-
dual\ a acestora, având în vedere faptul c\ organiza]iile cri-
minale au dobândit mijloacele de extindere geografic\ a re]ele-
lor proprii. Unele exemple pe care le cunosc destul de bine sunt
cel al vânz\rilor de armament transnistrean c\tre lupt\torii
ceceni, sau cel al direc]ion\rii traficului ilegal cu arme mici din
aceast\ regiune c\tre zone de conflict, atât în vest, spre Bal-
cani, cât [i în est, spre Orientul Mijlociu [i Caucaz.

Crearea noilor state independente a adus în centrul aten]iei

problemele tranzi]iei c\tre democra]ie [i dificult\]ile ineren-
te în cristalizarea identit\]ii na]ionale, consolidarea statalit\]ii
[i a bunei guvern\ri. Fostele state sovietice din vecin\tate sunt
confruntate cu riscuri directe legate de sus]inerea legitimit\]ii
politice, diminuarea corup]iei [i lupta împotriva structurilor de
tip mafiot, interne [i externe. În acest sens, au ap\rut tensi-
uni între integrarea regional\ [i tendin]a de fragmentare,
între centrele interne de putere [i periferii, care uneori
încorporeaz\ zone necontrolabile de-a lungul grani]elor unor
@conflicte înghe]ate#. Democratizarea [i deschiderea pie]elor
nu pot avansa f\r\ identificarea unor solu]ii politice care s\
r\spund\ acestor tensiuni. Este evident c\ importan]a puterii
militare brute în zona M\rii Negre este în declin [i c\ pentru
rezolvarea conflictelor interne [i contracararea noilor ame-
nin]\ri este necesar\ utilizarea altor instrumente în sprijinul
p\cii, în vederea asigur\rii stabilit\]ii regionale.

În acest context, tensiunile dintre integrare [i dezintegrare ar
putea fi legate [i de tradi]iile politice [i existen]a unei anu-
mite iner]ii a mentalit\]ilor. Competi]ia din timpul R\zboiu-
lui Rece [i cursa înarm\rilor au l\sat urme vizibile asupra
comportamentelor colective [i au constituit în unele state de
frontier\ sursa confrunt\rii, mai degrab\ fals perceput\, dintre
înt\rirea autorit\]ii centrale [i fragilitatea inerent\ generat\ de
procesele de democratizare. De aceea, modelele autoritare de
guvernare reprezint\ înc\ un factor de atrac]ie pentru elitele
politice din anumite state. De aceea, schimb\rile de regim sunt
deseori asociate tulbur\rilor interne [i instabilit\]ii. Mai mult
decât atât, din când în când reapar consecin]ele mo[tenirii
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istorice a liniilor de divizare din zona M\rii Negre, atunci când
competi]ia pentru resurse, dependen]a energetic\ [i redislo-
carea for]elor militare devin o chestiune de retoric\ divergent\.

Zona M\rii Negre e caracterizat\ de emergen]a unor flu-
xuri de migra]ie semnificative, cauzate de ra]iuni istorice,
demografice, de disparitate economic\ sau de men]inerea
unor conflicte înghe]ate. Zona este o poten]ial\ poart\ de
intrare în Europa pentru fluxurile externe provenind din Asia,
dar [i din zona Magreb-Makrek, din Africa. Ca exemplu
pentru disparit\]ile regionale, Rusia [i Turcia reprezint\
teritorial mai mult de dou\ treimi din ]\rile vecine M\rii
Negre. Economii mature de pia]\, cum sunt cele ale Greciei
[i Turciei, însumeaz\ 40% din PIB-ul statelor din zon\. Dup\
cum arat\ statisticile B\ncii Mondiale, PIB-ul pe cap de
locuitor pentru zona M\rii Negre este pu]in peste 3000 USD,
adic\ la limita dintre veniturile medii-ridicate [i medii-
sc\zute, cu Moldova [i Georgia printre cele mai s\race ]\ri.

Migra]ia ilegal\ asociat\ cu dezvoltarea structurilor
mafiote locale reprezint\ baza cre[terii poten]iale a traficu-
lui cu armament [i a tranzitului elementelor teroriste
prin zona M\rii Negre c\tre Europa. Cu toate c\ nu
exist\ nici o organiza]ie terorist\ @n\scut\# în aceast\ zon\,
proximitatea sa cu Orientul Mijlociu, Balcanii [i Asia
reprezint\ un avantaj semnificativ, pentru terori[tii din
aceste regiuni, în conectarea bazelor proprii cu zonele [i
c\ile de tranzit urm\rind lansarea unor atacuri în Europa.

Este evident c\ aceste riscuri de securitate sunt interco-
nectate [i c\ amenin]\rile conven]ionale [i conflictele în-

ghe]ate catalizeaz\ apari]ia provoc\rilor asimetrice. Nu
exist\ un unic c\lcâi al lui Ahile, ci o imagine complex\
de zone fierbin]i, sl\biciuni asociate [i instabilit\]i în cre[-
tere. În consecin]\, o poten]ial\ solu]ie pentru problemele
regionale poate fi bazat\ doar pe un concept extins al se-
curit\]ii, care ar putea încorpora integrarea regional\, de-
mocratizarea, cre[terea economic\ [i redefinirea politicilor
strategice orientate spre zona M\rii Negre. 

3. O abordare strategic\ a viitorului M\rii Negre în
contextul actual de securitate 

Cum putem defini o nou\ abordare a securit\]ii în zona
M\rii  Negre? Va putea aceast\ regiune s\ dep\[easc\ mo[-
tenirile istorice [i s\ evolueze de-a lungul unei noi paradig-
me strategice? Deja Herodot, @p\rintele istoriei#, despre
care nu se [tie exact dac\ a vizitat sau nu zona, afirma c\
@În jurul M\rii Negre ... vom g\si, exceptând Scitia, cele
mai înapoiate popoare ale lumii#. Viziunea sa, îns\, era clar
afectat\ de lipsa cunoa[terii aprofundate a acestei regiuni.
Îns\, a[a cum arat\ Charles King, @Marea Neagr\ nu era
atât un loc unde lumile «civilizat\» [i «barbar\» se întâl-
neau, ci una în care str\inii veni]i - grecii, [i mai apoi
romanii - au devenit o parte a melanjului de stiluri de via]\
[i obiceiuri amalgamate de-a lungul timpului#.

A[a cum am men]ionat chiar de la început, eu cred c\ tr\im
o perioad\ de oportunit\]i extraordinare, pe care ar trebui s\
[tim s\ le con[tientiz\m [i s\ le folosim, o perioad\ de trans-
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form\ri esen]iale în paradigmele noastre de securitate.
Tr\im într-o perioad\ în care ierarhizarea sistemelor in-

terna]ionale de asigurare a securit\]ii completeaz\ para-
digma westfalian\, când liniile geopolitice tradi]ionale au
devenit neclare, dac\ nu chiar complet modificate, [i când
regiunile fragmentate sunt orientate gradual c\tre noi mo-
dele de cooperare [i dezvoltare. Dou\ principale evolu]ii de
securitate pot fi considerate ca baz\ pentru noua dimen-
siune strategic\ a M\rii Negre.

În primul rând, l\rgirea NATO [i a Uniunii Europene
[i politicile asociate de promovare a p\cii [i stabilit\]ii au
introdus un proiect de modernizare comprehensiv [i excep-
]ional în zona M\rii Negre. Analizând evolu]iile istorice
din regiune, nu putem identifica nici o alt\ abordare atât de
larg\, cu un asemenea poten]ial major de sus]inere a
securit\]ii [i dezvolt\rii durabile în spa]iul M\rii Negre.

În al doilea rând, evenimentele de la 11 septembrie ne-au
înv\]at c\ tradi]ionala împ\r]ire în sfere de influen]\ a fost
înlocuit\ de o defini]ie mult mai eluziv\ a inamicului, f\r\ o
identitate, o grani]\ sau o moral\ precise. Atacurile teroriste
împotriva World Trade Center [i a Pentagonului ar putea fi
considerate ca impulsuri c\tre o transformare a securit\]ii glo-
bale, cu impact pe termen lung asupra rela]iilor complexe din-
tre na]iunile-state tradi]ionale [i actorii non-statali, generând o
redistribuire a regulilor [i rolurilor pe scena interna]ional\.

Evolu]iile de securitate în zona M\rii Negre sunt direct
conectate cu aceste dou\ procese în sensul, pe de o parte,
al cre[terii oportunit\]ilor de stabilitate în logica integr\rii,

iar, pe de alt\ parte, al cre[terii necesit\]ii de gestionare a
provoc\rilor [i riscurilor de securitate emergente. 

Pentru prima dat\ în istorie, Marea Neagr\ nu mai este
instrumentat\ ca un atu în competi]ia clasic\ între marile
puteri [i imperii. Aceast\ evolu]ie este o consecin]\ direct\ a
acumul\rilor politice [i strategice din anii ‘90> aderarea la
Parteneriatul pentru Pace a tuturor statelor riverane< înche-
ierea diferitelor acorduri de cooperare sau asociere la UE<
crearea formatelor regionale de cooperare militar\ [i econo-
mic\, precum Organiza]ia de Cooperare Economic\ la Ma-
rea Neagr\ sau BLACKSEAFOR< dezvoltarea m\surilor de
sporire a încrederii [i securit\]ii la Marea Neagr\.

Recent, aderarea României [i Bulgariei la NATO
plaseaz\ statele riverane în raport de paritate (3 la 3) fa]\
de apartenen]a la Alian]a Nord-Atlantic\. De asemenea,
Georgia [i Ucraina [i-au definit planuri na]ionale pentru
integrarea în Alian]\. Uniunea European\ a stabilit obiec-
tive [i proiecte concrete pentru viitoarea integrare a Româ-
niei [i Bulgariei [i a acceptat candidatura Turciei la UE.
Cooperarea NATO [i UE cu Rusia a evoluat pe baze prag-
matice, cu accent pe m\surile comune de contracarare a
noilor riscuri la adresa securit\]ii interna]ionale. În prezent
exist\ o posibilitate real\ de transformare a @conflictelor
înghe]ate# printr-o multilateralizare a eforturilor de solu-
]ionare, cu sprijinul diferitelor organiza]ii interna]ionale.

Totu[i, apreciez c\, dincolo de aceast\ imagine optimis-
t\, exist\ tendin]a de a evita sau amâna o strategie europea-
n\ clar\ [i comprehensiv\ fa]\ de aceast\ regiune. Una din

60 61

Ambasador George Maior Transformarea politicii de ap\rare a Rom=niei



ra]iunile inexisten]ei unei asemenea strategii poate fi legat\
de abordarea punctual\ a problemelor de securitate, prin
politici fa]\ de fiecare stat din regiune, atât la nivelul
NATO cât [i UE, precum [i de limitele impuse unor planuri
regionale pe termen lung. O alt\ explica]ie ar putea fi exis-
ten]a unei anumite re]ineri în definirea unui cadru extins de
cooperare inter-institu]ional\ în aceast\ zon\. Concret,
exist\ câteva verigi lips\ între formatele regionale, efortu-
rile interna]ionale, abord\rile politice, strategiile econo-
mice [i militare. În prezent, reprezentarea pe care cele mai
multe institu]ii multina]ionale [i factori de decizie o au
despre Marea Neagr\ este mai degrab\ una de puzzle nere-
zolvat, divizat între politici economice sau militare limita-
te, în loc de cea a unei viziuni clare a întregului ansamblu.

Având în vedere c\ riscurile sunt interconectate, a[a ar
trebui s\ fie [i concep]ia noastr\ strategic\ pentru promovarea
stabilit\]ii [i prosperit\]ii. Nu putem vorbi despre democra]ie
f\r\ un model social stabil [i o dezvoltare economic\ durabil\,
nu putem concepe strategii militare pentru regiuni [i teritorii
îndep\rtate f\r\ a ne concentra asupra propriei noastre gr\dini.
Iar "curtea din spatele"  Europei s-a mutat treptat din Balcanii
Occidentali c\tre regiunea M\rii Negre.

În acest context, Marea Neagr\ ar putea constitui testul-
cheie pentru r\spândirea democra]iei [i securit\]ii în afara
Europei, pe scurt pentru noua ordine de securitate european\.
Exist\ trei teme strategice în care acest proces intr\ în contact
cu primele provoc\ri [i oportunit\]i în zona M\rii Negre.

1. Prima se refer\ la extinderea prescrip]iilor neo-libe-

ralismului institu]ional în regiune [i succesul tranzi]iei
c\tre democra]ie a ]\rilor riverane. Aceast\ evolu]ie va for-
ma baza pentru dezvoltarea unor parteneriate predictibile
de securitate [i extinderea pie]elor economice de la ]\rmul
vestic al M\rii Negre c\tre Caucaz [i Asia Central\. De
asemenea, evolu]ia pozitiv\ va face ca întreb\rile asupra
frontierelor sau limitelor Europei unite s\ devin\ irele-
vante. O versiune extins\ a zonei M\rii Negre ar putea
conecta eforturile existente pentru reconstruc]ie, democra-
tizare [i stabilitate din Balcani pân\ în Moldova, Caucaz
sau chiar mai departe, în Asia Central\.

2. A doua problematic\ ar trebui definit\ ca o modificare în
relevan]a militar\ a M\rii Negre. Regiunea ar putea juca un
dublu rol> ca platform\ pentru proiectarea for]ei militare
c\tre Orientul Mijlociu [i Asia [i ca zon\ tampon împo-
triva riscurilor asimetrice pentru securitatea european\.
Anun]ata repozi]ionare global\ de ap\rare a SUA, implicarea
NATO în Afganistan, [i într-o m\sur\ limitat\ în Irak, repre-
zint\ doar începutul unui proces mai larg de securitizare, care
ar putea încorpora o mai profund\ evaluare a oportunit\]ilor
existente în contracararea riscurilor [i amenin]\rilor cu ori-
ginea în aceast\ regiune. Supravegherea spa]iului maritim [i
aerian, aten]ia acordat\ scenariilor referitoare la posibile ata-
curi cu rachete împotriva statelor europene se combin\ cu ne-
cesitatea de a dezvolta instrumentele regionale [i infrastruc-
tura pentru dislocarea [i sus]inerea for]elor în teatre de opera]ii
îndep\rtate. Noile tehnologii militare au diminuat importan]a
vechilor rute maritime, dar, în mod corespunz\tor, au crescut
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cerin]ele pentru noi tipuri de capacit\]i [i re]ele de lupt\,
pentru utilizarea c\rora Marea Neagr\ a c\p\tat o importan]\
similar\ celei trecute, dac\ nu chiar mai ridicat\. 

3. Cea de-a treia provocare se bazeaz\ pe necesitatea de a
dezvolta [i asigura securitatea rutelor energetice, de la zo-
nele de extrac]ie din Caspica [i Asia Central\, pân\ la pie]ele
europene. Proiectele europene privind @Noul Drum al M\t\-
sii# inten]ioneaz\ s\ concentreze de-a lungul noilor coridoare
pentru transportul gazului [i petrolului (TRACECA) noi
re]ele de comunica]ii [i fluxuri de pia]\ interna]ionale.
Având în vedere conexiunile de infrastructur\ disponibile
pe ]\rmul vestic, reprezentate de re]elele de c\i ferate,
sistemele de transport fluvial [i leg\turile în dezvoltare
c\tre Mediterana, Marea Neagr\ ar putea deveni o surs\
semnificativ\ de prosperitate [i dezvoltare a pie]elor pentru
Europa, [i în special pentru ]\rile riverane. 

În încheiere, pentru a redefini dimensiunea de securitate
a M\rii Negre, cred c\ abordarea de @punte de leg\tur\
versus grani]\# ar putea fi înlocuit\ cu o nou\ conceptuali-
zare, cred eu mai cuprinz\toare [i adecvat\> Marea Neagr\
ar putea deveni o platform\ strategic\ pentru r\spândirea
democra]iei [i stabilit\]ii, un centru emergent de dezvol-
tare durabil\ [i o pies\ a re]elei extinse de abordare a secu-
rit\]ii de la Mediterana la Levant, Orientul Mijlociu [i Asia
Central\. A sosit, probabil, vremea ca triste]ea liric\ din
versurile poetului exilat Ovidius (@Cum crezi c\ m\ simt /
Stând aici în aceast\ zon\ p\r\sit\...#)  s\ fie înlocuit\ prin
optimismul ra]ionalit\]ii deschiz\toare de oportunit\]i.
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