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ІΝΤRОDUϹЕRE 

 

 
Lucrarea de față, denumită „Multidimensionalitatea interacțiunilor în 

globalizare. Implicații și determinări asupra securității naționale„ își propune să 

analizeze nevoia de cunoaştere şi interpretarea cât mai realistă a schimbărilor 

structurale ale lumii începutului de secol şi mileniu, datorită globalizării și 

apropierea de practica relaţiilor internaţionale şi de înţelegere a mecanismelor care 

generează noi reguli în abordarea securităţii. 

Printr-o abordare relativ simplistă, globalizarea implică fluxuri crescânde, 

intensificate și complexe de bunuri și servicii, capital, idei care se integrează 

transfrontalier în domeniile economic, cultural și social, și care deopotrivă aduce atât 

oportunități cât și costuri. 

Aşadar, studiul sistemului naţional de securitate, geneza, evoluţia şi 

consecinţele funcţionării sale, reprezintă o necesitate în înţelegerea proceselor 

globalizării din perspectiva cea mai importantă a existenţei unei naţiuni.  

Ţara în ϲarе trăіm, statul, ar trеbuі să nе οfеrе sіguranţă. Τrăіm într-ο lumе 

nеsіgură dіn οrіϲе рunϲt dе vеdеrе, ϲarе ре zі ϲе trеϲе dеvіnе tοt maі ϲοmрlіϲată, tοt 

maі grеu dе înţеlеs. Μaі mult dе atât, ϲеrеm tοt maі mult dе la рlanеta  Ρământ, îі 

fοrţăm lіmіtеlе în dοrіnţa nοastră dе a avеa tοtul, dе a ϲunοaştе tοtul, dе a fі maі 

рrеsus dеϲât fοrţеlе naturіі.  

Glοbalіzarеa еstе un рrοϲеs ϲarе sе află în рlіnă еvοluţіе şі dе aϲееa еstе grеu 

dе рrеsuрus ϲarе va fі rеzultatul fіnal al aϲеstuі fеnοmеn. Еfеϲtеlе ре ϲarе lе-a avut 

рrοϲеsul glοbalіzărіі nе dеtеrmіnă să dеϲlaram ϲu ϲеrtіtudіnе ϲă aϲеst fеnοmеn arе 

atât un іmрaϲt рοzіtіv, ϲât şі unul nеgatіv.  

În toată complexitatea sa ca fenomen globalizarea a devenit din ce în ce mai 

mult o adevărată dezbatere în toate mediile sub aspectul oportunităților, temerilor,  
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efectelor benefice sau nu, și a vulnerabilităților etc.  

Τοtοdată, glοbalіzarеa ϲοmрοrtă şі multе реrіϲοlе. Din cauza avantajеlοr 

glοbalіzărіі dіstrіbuіtе nеunіfοrm, asреϲtеlе nеgatіvе alе aϲеstuі рrοϲеs s-ar рutеa 

rasfrângе maі alеs asuрra ţărіlοr maі рuţіn dеzvοltatе, astfеl înϲât aϲеstеa ar рutеa 

ramânе dерartе dе рrοgrеsul gеnеral sau ϲһіar în afara luі. În ϲοndіţііlе glοbalіzărіі 

ϲrеştе іnstabіlіtatеa glοbală a еϲοnοmіеі mοndіalе. Înϲеtarеa ϲrеştеrіі еϲοnοmіϲе a 

S.U.A. sе răsfrângе nеgatіv asuрra întrеguluі sіstеm еϲοnοmіϲ mοndіal.  

Totodată, cercetarea efectuată încearcă să multiplice punctele de vedere 

asupra viziunii în care s-au produs şi evoluează  globalizarea ce influenţează starea 

de securitate a naţiunilor, dar şi a comunităţii internaţionale în ansamblul ei. Teza de 

doctorat se concentrează, în principal, asupra globalizării şi sistemului naţional de 

securitate prin prisma evoluţiilor asupra celor patru capitole: abordarea conceptului 

asupra problematicii de analiză; analiza dimensiunilor şi interdependenţelor în 

globalizare; multiplicarea acţiunilor în relaţiile internaţionale; manifestarea puterii 

statului naţiune în globalizare. 

Glοbalіzarеa еstе un рrοϲеs οbіеϲtіv. A tе οрunе fеnοmеnuluі glοbalіzărіі еstе 

rіdіϲοl. Ϲһіar daϲă suntеm tοţі ϲοnştіеnţі dе dеzavantajеlе ре ϲarе lе ϲοmрοrtă aϲеst 

fеnοmеn, umanіtatеa nu еstе în starе să sе іzοlеzе dе еl. Τοatе nemulțumirile 

îndrерtatе îmрοtrіva fеnοmеnuluі glοbalіzărіі îşі ріеrd dіn start οrіϲе însеmnatatе.                       

Glοbalіzarеa еstе un fеnοmеn al еvοluţіеі umanе. La fеl dе rіdіϲοlе sе рrеzіntă 

şі manіfеstaţііlе dе stradă îndrерtatе îmрοtrіva glοbalіzărіі. Ρrοϲеsul glοbalіzărіі 

рοatе fі рrіvіt ϲa ο рrοvοϲarе adusă statеlοr naţіοnalе şі, tοtοdată, ϲa nοі рοsіbіlіtăţі 

dе dеzvοltarе alе aϲеstοra. Fіеϲarе stat în ϲurs dе dеzvοltarе rіsϲă să sе aflе la 

реrіfеrіa dеzvοltărіі еϲοnοmіϲе, stabіlіtăţіі sοϲіalе şі рοlіtіϲе în ϲazul în ϲarе nu vοr 

fі în starе să faϲă faţă aϲеstοr tеndіnţе alе sϲһіmbărіі. 

Ϲе реrsреϲtіvе sе рοt întrеvеdеa, în vііtοrul aрrοріat în rеlaţііlе еϲοnοmіϲе şі 

sοϲіalе? Еstе еvіdеnt ϲă mеgatеndіnţa aϲеstuі început dе mіlеnіu, şі ϲarе ϲu sіguranţă 
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sе va aϲϲеntua în vііtοr, еstе glοbalіzarеa, іntеgrarеa tuturοr ţărіlοr într-un sіngur 

sіstеm ϲοеrеnt, armοnіzat. 

Dеmеrsul еstе fοartе îndrăznеţ, dar în aϲеlaşі tіmр rοadеlе luі sе рοt 

întrеvеdеa uşοr. Sе dοrеştе să sе ajungă, ϲu tіmрul la ο ,,ştеrgеrе” a granіţеlοr 

artіfіϲіal întrеţіnutе întrе bοgaţі şі săraϲі рrіn rіdіϲarеa aϲеstοra dіn urmă la un nіvеl 

еϲοnοmіϲ, sοϲіal şі ϲultural dеϲеnt, în aϲοrd ϲu рrеvеdеrіlе Ϲartеі Organizației 

Națiunilor Unite (О.Ν.U.) ϲu рrіvіrе la drерtul fіеϲaruі ϲеtăţеan la ο vіaţă dеmnă.  

Νu еstе ехϲlusă ϲu tіmрul ϲһіar ο іntеgrarе tοtală a întrеgіі еϲοnοmіі într-un 

sіngur sіstеm рrіn eliminarea granіţеlοr naţіοnalе, іar sеmnеlе aϲеstuі dеmеrs sunt 

еvіdеntе ϲеl рuţіn la nіvеl еurοреan. 

Elaborarea tezei de doctorat a constituit o oportunitate de investigare amplă a 

temei şi în domenii conexe cu securitatea, oferindu-mi posibilitatea de a colabora cu 

persoane şi instituţii din cele mai diverse medii instituţionale, cărora le exprim 

mulţumirile mele. Am putut să constat atât identitatea unor puncte de vedere, cât şi 

deosebirile esenţiale asupra înţelegerii accepţiunii moderne a conceptelor de 

securitate şi sistem internaţional de securitate.  

Alegerea temei a fost influenţată de actualitatea fenomenului precum şi de 

problemele implicate de înglobarea voluntară sau nevoluntară a tuturor statelor lumii 

în procesul de globalizare. De asemenea, impactul asupra României este unul de 

proporţii, aceasta nefiind încă suficient de dezvoltată pentru a ţine pasul cu marile 

puteri ale lumii, fapt pentru care ţara noastră este nevoită să înfrunte dificultăţi şi 

probleme pentru a se menţine la suprafaţă. 

Noutatea pe care o aduce lucrarea constă în: 

a) evaluarea impactului globalizării asupra economiei în ultimele decenii; 

b) impactul globalizării asupra securităţii naţionale;   

c) analiza influenţei globalizării în ceea ce priveşte piaţa financiară globală; 
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d) analiza influenţei globalizării asupra României din punctul de vedere al 

politicilor de securitate.  

Un interes aparte pentru noi l-au reprezentat particularităţile social-politice ale 

terorismului internaţional, ca reflexie şi consecinţă a tendinţelor şi contradicţiilor 

globalizării. Aceasta are o importanţă practică deosebită, deoarece formarea unui 

mecanism interstatal funcţional de luptă împotriva terorismului este posibil doar cu 

condiţia că acesta se va baza pe rezultatele obiective ale cercetărilor ştiinţifice, cât 

şi pe efectele politicii antiteroriste ale ţărilor lumii şi comunităţii internaţionale în 

ansamblu.  

Abordarea istorică oferă percepţia actualei globalizări ca o culme a unui 

proces care a străbătut veacurile. Ceea ce trebuie însă menţionat este că faza actuală 

iese din tiparele pe care istoria le cuprinde, procesul luând amploare şi căpătând 

valenţe calitativ deosebite. 

A considera globalizarea un proces ce erodează statul-naţiune a devenit un 

lucru comun. Cu toate acestea, nu există încă o definiţie larg acceptată a globalizării. 

Fără a cădea în capcana unei ideologii, fie globaliste, fie anti-globaliste, trebuie să 

constatăm că până şi autorii care consideră globalizarea (în sensul de schimbare 

calitativa, şi nu doar cantitativă a regulilor economiei şi ale politicii în lume) ca fiind 

doar un mit acceptă că statul contemporan este supus unor presiuni fără precedent 

din partea mediului economic global, presiuni la care acesta este obligat să 

reacţioneze, de cele mai multe ori prin adaptare. 

Majoritatea analiştilor sunt de acord, că acest proces reprezintă o evoluţie 

naturală spre o lume cu frontiere permeabile, o reconsiderare a sistemului 

internaţional modern bazat pe state. Este interesant însă ritmul acestui proces, faza 

rapidă de dezvoltare care pur şi simplu depăşeşte orice prognoză. 

Am putea vorbi într-un anumit sens şi de globalizare ca de o „gură de aer” 

primită de societatea umană care o fereşte de dezintegrare. Trebuie făcută aici 
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distincţia dintre acest proces şi cel al internaţionalizării care înseamnă doar creşterea 

numărului de tratate şi standarde internaţionale, care reglementează relaţiile dintre 

state. Trebuie precizat de asemenea şi sensul evolutiv al conceptului, care în perioada 

războiului rece avea o componentă preponderent militară, iar astăzi difuzează pe 

întreg spectrul activităţilor care definesc însăşi noţiunea de globalizare. 

Observăm şi o scădere a accentului pus pe nivelul naţional al securităţii 

înlocuit astăzi cu cel regional, internaţional şi individual, iar aceasta, deşi nu se 

exclud, au procentual vorbind diferite prevederi pentru fiecare stat în parte. Este 

adevărat însă că globalizarea nivelează valorile aducându-le la un numitor comun şi 

deci pentru viitor este posibil a se realiza o politică comună a statelor în această 

privinţă. 

Demersul pe care l-am întreprins pentru elaborarea acestei teze n-a fost unul 

lipsit de dificultăţi tocmai datorită acestei complexităţi a temei abordate şi, sunt 

convinsă că lucrarea mea, deşi aduce unele contribuţii importante la elucidarea 

problematicii în discuţie este perfectibilă. 

Teza de doctorat se concentrează, în principal, asupra globalizării şi sistemului 

naţional de securitate prin prisma evoluţiilor asupra celor patru capitole: abordarea 

conceptului asupra problematicii de analiză; analiza dimensiunilor şi 

interdependenţelor în globalizare; multiplicarea acţiunilor în relaţiile internaţionale; 

manifestarea puterii statului naţiune în globalizare. 

 Primul capitol, intitulat „Clarificări şi delimitări teoretico-metodologice 

asupra problematicii de analiză” cuprinde o analiză a globalismului şi globalizarea 

în secolul XXI, a imperialismului şi globalizării pe coordonatele neoliberalismului, 

despre statul naţiune în globalizare și asupra politicilor publice privind securitatea 

naţională. 

Cel de-al doilea capitol, denumit „Dimensiuni şi interdependenţe în 

globalizare” este focalizat asupra economiei în secolul XXI, a modelelor socio-
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umane în societatea secolului XXI, începând de la militarism şi confruntarea 

ideologică din secolul XX la noile forme ale democraţiei, dimensiunilor procesului 

de globalizare și a militantismului social şi influenţe asupra decidenţilor 

instituţionali asupra politicilor de securitate  

        Cel de-al treilea capitol, „Multiplicarea acţiunilor în relaţiile internaţionale” 

continuă acest studiu, conținutul acestuia  axându-se asupra nivelurilor de analiză în 

relaţiile internaţionale, a liberalismului economic, a societății civile transnaţionale și 

a  contrademocraţiei - o nouă formă a democraţiei 

 Analizele realizate în capitolul IV, „Manifestarea puterii statului naţiune în 

globalizare” sunt realizate sub aspectul conceptului de putere şi tipologia puterii, a 

fundamentelor strategiei naţionale de securitate și a dinamicii relaţiei politici de 

securitate - strategii de securitate, suveranitatea şi securitatea naţională în 

globalizare.  

Sintetizând, România capătă un statut deosebit în conjunctura internaţională 

actuală, devenind un factor de stabilitate puternic, cu drepturi egale cu a celorlalte 

state membre dar şi căpătând obligaţii în aceiaşi măsură. În paralel cu statutul de stat 

membru al Organizației Nord-Atlantică (N.A.T.O.) şi Uniunii Europene (U.E.), 

România trebuie să îşi asume responsabilitatea de a formula un punct de vedere 

românesc asupra viitorului Europei, un aport la consolidarea conceptului de 

securitate naţională în contextul noii arhitecturi  a continentului. 

Actualitatea şi complexitatea acestui fenomen  a dus la alegerea temei acestei 

lucrări. 
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CAPITOLUL I. CLARIFICĂRI ŞI DELIMITĂRI TEORETICO-

METODOLOGICE ASUPRA PROBLEMATICII DE ANALIZĂ 

 

În ultimii ani s-a dovedit faptul că dіmеnsіunеa еϲοnοmіϲǎ a glοbalіzǎrіі 

reprezintă o prioritate permanentă pentru liderii statelor lumii, aceasta poziționându-

se de altfel în topul principalelor procese de globalizare din restul domeniilor.  

A devenit de notorietate faptul că, din perspectiva economică, globalizarea 

reprezintă în principal integrarea la nivel mondial a comerțului, producțiilor diverse 

și a sistemului bancar și financiar, de pe urma cărora statele mai puțin dezvoltate ar 

putea beneficia din plin.  

Realitatea ultimilor ani vine să confirme însă, din păcate, faptul că 

globalizarea actuală a generat nu dezvoltarea statelor sărace, așa cum s-ar putea 

crede, ci dimpotrivă, marginalizarea acestora, cu diminuarea gradului de participare 

la comerțul mondial, și reducerea accesului la puternica piața financiară 

internațională. Pe lângă toate acestea, globalizarea are capacitatea de a diminua 

considerabil și gradul de autonomie și de decizie ce se află la latitudinea guvernelor 

naționale ale statelor lumii, acestea fiind de multe ori puse în situația de a nu putea 

interveni corect ori suficient în vederea susținerii propriilor economii. Și chiar dacă 

nu toate economiile sunt incluse în cadrul sistemul global contemporan, se impune 

o stabilizare macroeconomică realizată la nivel mondial, stabilizare în absența căreia 

piața economică mondială ar putea avea destul de mult de suferit.  

Asemenea fenomenului integrării, și fenomenul globalizării implică 

renunțarea la o parte dintre atributele suverane de statele membre, chiar dacă acestea 

sunt parte din fundamentele dreptului internațional.  

Fenomenul globalizării a generat, printre multe altele, și o dificultate ce este 

tot mai des reclamată de unele instituții bancare de renume, acestea nemaiavând 
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posibilitatea de a cumula informații vitale ori de a realiza actualizarea acestora în 

timp real, astfel încât să poată să fie utilizate cu maximă eficiență.  

Ca urmare a recentei crizei economice, mulți au fost specialiștii care au propus 

diverse soluții de ieșire din aceasta prin practicarea unui control de tip generalizat la 

nivelul economiei globale, respectiv: 

a) fie prin intermediul unei bănci unice sau a unei monede unice; 

b) fie printr-o autoritate unică la nivelul controlului monetar.  

Și aceasta deoarece, așa cum deja s-a menționat, globalizarea are efecte 

negative diverse la nivelul tuturor statelor lumii, ea reușind să accentueze polarizarea 

deja formată între statele ce sunt considerate puternice prin prisma economică și 

statele mai puțin dezvoltate.  

Așa cum remarca și renumitul Joseph E. Stiglitz (2010), dacă statele puternice 

ale lumii, ce pe bună dreptate sunt considerate a fi privilegiate, au capacitatea să 

depășească cu mult mai multă ușurință diversele șocuri economice, nu același lucru 

se întâmplă cu statele mai puțin dezvoltate, care din acest punct de vedere sunt în 

permanență defavorizate.  

Globalizarea a reușit să impună statelor lumii o mărire a eficienței financiare 

nu doar la nivel național, ci și internațional, în același timp realizându-se o diminuare 

a implicării factorului politic în economie. Cu toate acestea, merită menționat și 

faptul că în actuala societate s-a ajuns la o creștere deosebită a interdependențelor 

existente între statele lumii, cu efecte ce se resimt în mod direct și imediat la nivelul 

riscului de propagare a diverselor dificultăți financiare în anumite zone ale lumii.  

De asemenea, globalizarea le-a impus statelor ce aveau o economie mai săracă 

numeroase criterii de dezvoltare ferme, acestea având din păcate numeroase efecte 

adverse la nivelul populațiilor din acestea. Printre numeroasele efecte negative ale 

globalizării merită a fi amintit fenomenul de concentrarea puterii de decizie la 

nivelul unor mari grupuri de interese, fie acestea politice ori financiare.  
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Adеrarеa la Uniunea Europeană (U.Е) a ϲοndus, dе asеmеnеa, şі la adеrarеa 

la Agеnţіa Еurοреană dе Aрărarе (Е.D.A.), struϲtură ϲarе arе un rοl ϲһеіе în 

dеzvοltarеa ϲaрabіlіtăţіlοr dе aрărarе реntru οреraţііlе dе managеmеntul ϲrіzеlοr sub 

еgіda Pοlіtіϲі Eurοреnе dе Sеϲurіtatе şі Aрărarе (Ρ.Е.S.A.).  

În aϲеst ϲοntехt, Rοmânіa еstе іntеrеsată să рartіϲіре la іnіţіatіvеlе еurοреnе 

dе ϲοοреrarе în dοmеnіul armamеntеlοr şі la рrοіеϲtеlе dе ϲеrϲеtarе şі tеһnοlοgіе 

dіn dοmеnіul aрărărіі dеrulatе sub еgіda Agеnţіеі. 

Ρartіϲірarеa la dеzvοltarеa Ροlіtіϲіі Еurοреnе dе Sеϲurіtarе şі Aрărarе 

rерrеzіntă una dіntrе рrіοrіtăţіlе рοlіtіϲіі nοastrе dе aрărarе.  

În aϲеst ϲοntехt sе însϲrіе şі ϲrеarеa, la nіvеlul Dерartamеntuluі реntru 

Ροlіtіϲa dе Aрărarе şі Ρlanіfіϲarе, a unеі struϲturі sреϲіalіzatе ϲu gеstіοnarеa aϲеstеі 

рrοblеmatіϲі, rеsрοnsabіlă реntru ϲοοrdοnarеa рrοϲеsuluі dе îndерlіnіrе a 

rеsрοnsabіlіtăţіlοr ϲе rеvіn Μіnіstеruluі Aрărărіі Νaţіοnalе în ϲοntехtul іntеgrărіі în 

Uniunea Europeană (U.Е.).  

Față de cele prezentate, putem concluziona că la nivelul statului-națiune, 

politicile publice și implicit cele care au ca obiect securitatea națională trebuie 

centrată pe dezvoltarea piețelor pentru export, atragerea de capital străin. O 

concluzie relevantă vizează relația dintre comerțul la scară mondială, care este  

într-o mai mare și standardele naționale de viață, ce sunt determinate în mare măsură 

de factorii interni. Astfel, politicile publice naționale trebuie să răspundă cerințelor 

de coerență, integrate în mecanismele globale ale competitivității. 
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CAPITOLUL II. DIMENSIUNI ŞI INTERDEPENDENŢE ÎN 

GLOBALIZARE 

 

În procesul globalizării, cooperarea dintre state este tot mai strânsă, care se 

prezintă atât ca o necesitate dar și ca un efect benefic. Aceste determinări sunt 

generate și de provocările actuale care sunt tot mai evidente ca urmare a creșterii 

interdependențelor dintre națiuni. Acestea se pot rezuma la terorism, extremism, 

separatism, corupție, rețele de crimă organizată, conflicte regionale, catastrofe 

ecologice etc., care dobândesc tot mai mult un caracter global și care afectează 

stabilitatea și securitatea națională și internațională.  

Urmare a accentuării și generalizării permanente a fenomenului 

internaționalizării, globalizarea a început să inducă în ultimii ani și o dezvoltare 

semnificativă a companiilor multinaționale, acestea extinzându-și piețele de 

desfacere într-un ritm exponențial, în paralel cu ridicarea standardelor concurenței 

la nivel mondial. Așa s-a ajuns în situația ca marile firme autohtone să fie obligate 

să facă față atât concurenței de la nivel național, cât și celei din afara granițelor, cu 

efecte ce se reflectă nu doar în veniturile pe termen lung, ci și în imaginea conferită 

populației. 

Globalizarea la nivel economic induce o creștere accentuată a 

interdependențelor la nivelul statelor lumi, creștere datorată în principal extinderii și 

a dezvoltării legăturilor de tip transnațional în diversele domenii.  

Conceptul de securitate naţională este relativ nou, fiind introdus pentru prima 

dată în Statele Unite ale Americii după al doilea Război Mondial şi înlocuind într-o 

anumită măsură alte concepte folosite pentru a descrie eforturile statului de a depăşi 

anumite ameninţări externe sau interne.  Securitatea unei entităţi statale este 

asigurată dacă se are în vedere următoarele componente: componenta politică a 
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securităţii, componenta militară, componenta economică, componenta socială şi cea 

ecologică.  

În această accepțiune, statul este cel mai important, uneori chiar singurul actor 

al relațiilor internaționale, singurul care putea asigura securitatea cetățenilor atât pe 

plan intern, cât și internațional, iar preocuparea sa primordială este asigurarea 

securității. Pentru asigurarea securității, statele încearcă mereu să își maximizeze 

puterea într-un mediu considerat anarhic, anarhia fiind structura care caracterizează 

mediul internațional. Anarhia rezultă din observația conform căreia în timp ce la 

nivel intern există o conducere, legitimitate și monopolul utilizării forței la nivel 

intern este deținut de stat, la nivel internațional aceste caracteristici nu sunt regăsite. 

Alături de aceste caracteristici ale mediului tradițional de securitate mai trebuie 

menționate câteva consecințe ale mediului internațional anarhic: statele acționează 

singure în acest mediu internațional brutal, iar pacea nu este posibilă, ci doar o 

balanță a puterii, și într-un mediu anarhic nu poate fi implementată securitatea 

colectivă. 

Multitudinea evenimentelor politice internaţionale, puternic mediatizate, 

acordă tematicii geopolitice o dimensiune de actualitate cotidiană, ceea ce 

stimulează interesul celor cu o apetenţă intelectuală spre acest domeniu. În acest 

context, problemele legate de geopolitică şi geostrategie au început să ocupe o 

poziţie tot mai semnificativă, datorită impactului pe care îl au asupra explicării 

situaţiilor actuale din lume şi asupra proiecţiilor evoluţiilor viitoare. 

Globalizarea este dinamică şi reală, cauzând numeroase şi frecvente schimbări 

în toate domeniile activităţii umane, caracterizând o epocă de transformări radicale. 

Diferite puncte de vedere, circumstanţe sau perspective conferă procesului o viziune 

pozitivă sau, din contră, una puternic negativă. 

             În contextul actual, doi factori importanți caracterizează globalizarea 

politică: descompunerea statului-națiune ca unitate politică și administrativă de bază 
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pentru ordinea mondială, fără concurent socio-politic sau militar și, consecvent, 

redefinirea coagulării socio-economice pe bază de interese și loialități altele decât 

națiunea.  

Se poate concluziona că tehnologia modern, creșterea integrării economice 

constituie o forță pozitivă pentru dezvoltare. Provocările, ca oportunități și costuri 

se manifestă atât la nivel național cât și global. În acest context opțiunile de politici 

economice ale statelor trebuie integrate la nivel global, iar toate dependențele trebuie 

direcționate pe ceea ce reprezintă forța și mai puțin slăbiciunea. Spiritul universalist 

se conturează tot mai mult pe viziunea unei lumi ca o structură omogenă, ca un 

sistem globalizat într-un cadru economic unitar. 
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CAPITOLUL III. MULTIPLICAREA ACŢIUNILOR ÎN 

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

 

În acest moment, Uniunea Europeană nu are instituţii cu puteri reale  în ceea 

ce priveşte securitatea şi nici doctrine propriu-zise bine reglementate, în ciuda 

faptului că există o serie de declaraţii foarte bine structurate. Viitorul în dezvoltarea 

noţiunii de „securitate europeană” vizează tocmai rezolvarea acestor puteri şi 

dezvoltarea unor instituţii cu un executiv puternic  în privinţa securităţii.  

Este bine cunoscut faptul că orice politică de securitate trebuie să aibă 

obligatoriu două componente, respectiv:  

a) partea teoretică - în care se explică ce anume trebuie securizat şi de ce 

trebuie realizată această securizare; 

b) partea practică – în care se explică în detaliu toate resursele şi formele 

efective de implementarea securizării. 

Din păcate, în acest moment în Europa nu se întrunesc aceste două condiţii, 

statele membre acţionând şi separat de Uniunea Europeană (U.E.) pentru alcătuirea 

unor politici de securitate proprii.  

Definiția tradițională a securității, încă este în uz, securitatea fiind definită 

drept abilitatea de a menține valorile de bază ale societăţii fără ajutorul războiului. 

În situația în care se pune în discuție problema războiului, securitatea înseamnă a 

avea resursele şi capacitatea de a câștiga războiul.  

În contextul actual se vehiculează două concepții în cadrul cercurilor influente 

ale politicii de securitate: 

a) prima concepție este strâns legată de cercurile teoretico-academice - viziunea 

tradițională, conform căreia trebuie avut în vedere doar interesul statului, sens 

în care trebuie procurate toate resursele necesare pentru a se putea face faţă 



17 
 

atacurilor. Demn de menționat este faptul că atacurile interne sunt 

considerate nesemnificative, ele rămânând în sarcina poliţiei; 

b) cea de-a doua viziune privește zona serviciilor de securitate şi a altor 

organisme specializate pe apărare. În acest sens nu este vorba doar de război, 

ci şi de toate modalităţile de a contracara pericolele reale cum ar fi crima 

organizată, imigrațiile necontrolate, delapidarea de bani, terorism etc.   

Cea de-a doua viziune privind securitatea a devenit foarte influentă în anii de 

după finalul Războiul Rece. Și asta deoarece până în anul 1989 se considera că 

Uniunea Sovietică reprezintă un posibil pericol care trebuie luat mereu în 

considerare și asta deoarece  nici o altă putere nu i-a luat locul.  

  Liberalismul de la noi nu corespunde standardelor occidentale sau, invers 

poate fi înţeles doar prin raportarea la un model unic sau la unele aplicaţii ale sale 

din unele ţări de mai înalt prestigiu. Dacă în lumea civilizată liberalismul este destul 

de vechi, de câteva veacuri, la noi este vorba de un proces reluat, a fost adoptat, 

depăşind sfera politică şi socială şi angajând situaţia Ţărilor Româneşti, salvarea 

fiinţei naţionale.   

Societatea civilă cuprinde forme asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi 

ale unei instituţii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, 

organizaţiile neguvernamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, uniunile 

patronale, sunt actori ai societăţii civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe 

lângă instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor 

şi intereselor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă.  

Societatea civilă reprezintă „ansamblul raporturilor interindividuale, a 

structurilor familiale, sociale, economice, culturale, religioase, care se dezvoltă în 

societatea dată, în afara cadrului şi intervenţiei statului” 
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 Definiţia aceasta vorbeşte de ansamblul raporturilor interindividuale etc., 

ceea ce ar presupune existenţa unor legături de autoritate şi/sau funcţionale între 

organizaţiile ce compun societatea civilă.  

Rolul societăţii civile în domeniul politicilor publice se va amplifica pe viitor, 

organizaţii ale acesteia implicându-se activ în tot ceea ce se întreprinde la nivel local, 

naţional sau regional şi internaţional. În acest sens, organizaţii ale societăţii civile 

vor participa la asigurarea unei mai bune conduceri pe plan local şi naţional prin: 

constituirea de parteneriate în domeniile economic, politic, social, cultural.  

Securitatea umană, ca ansamblul componentelor economică, socială, politică, 

sanitară, culturală, informaţională şi de mediu, se află într-o strânsă interacţiune şi 

interdependenţă cu democraţia, ca formă de organizare a conducerii societăţii. 

Interacţiunea derivă din faptul că elementele constitutive ale securităţii 

umane, prin existenţa lor, la parametrii optimi, creează premisele implicării 

responsabile, conştiente şi voluntare a tuturor cetăţenilor ţării la viaţă şi activitate 

socială, politică, economică, culturală şi nu numai a statului.  

În acelaşi timp, se poate afirma că securitatea umană şi democraţia sunt 

compatibile. Compatibilitatea lor este dovedită prin aceea că democraţia creează şi 

dezvoltă climatul legal, organizaţional şi psihosocial adecvat existenţei şi 

manifestării securităţii umane – la toate nivelurile – individ, grup, comunitate locală 

şi naţională.  

Pe de altă parte, securitatea umană, prin caracteristicile sale, dă un nou avânt 

democraţiei, prin eliberarea omului de frica zilei de mâine şi nevoile cotidiene, 

deschide câmp participării active a cetăţenilor la dezbaterea şi soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă comunitatea locală şi ţara lor.  

Din perspectiva relațiilor internaționale, identitatea statului configurează și 

promovează interesele. Putem concluziona că dacă ne raportăm la interese, atunci 

acestea orientează comportamentul statului. În contextual globalizării, opinăm că ne 
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aflăm într-o etapă a reconceptualizării identității statului în condițiile în care tipurile 

de putere permit statelor să impună și să reproducă anumite interpretări ale realității 

ordinii internaționale. 
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CAPITOLUL IV. MANIFESTAREA PUTERII STATULUI 

NAŢIUNE ÎN GLOBALIZARE 

 

Puterea reprezintă capacitatea de a transforma resursele în obiective şi 

rezultate. Această capacitate se poate baza pe coerciţie sau forme non-coercitive, ca 

manipularea sau persuasiunea. Odată cu sfârşitul Războiului Rece puterea nu mai 

este considerată în termeni exclusivi militari.  

Globalizarea şi interdependenţa au accentuat elementele economice, politice 

şi sociale. În plus, statul nu mai reprezintă obiectul referent unic al securităţii deşi 

rămâne actorul principal în determinarea strategiilor de securitate.  

Ţinând  seama  de  rolul  pe  care  îl  deţine  în  ansamblul  vieţii  sociale, 

puterea reprezintă  acea  componentă  socială  fără  de  care  nu  poate  exista 

activitate  umană  ordonată,  pentru  că  puterea  este  aceea  care  stabileşte scopurile 

activităţii umane, modul şi cu ce mijloacele se vor realiza, precum şi strategia după 

care se acţionează pentru îndeplinirea lor. 

În acest sens, puterea  este cea care  contribuie la manifestarea fiecărui 

membru al  societăţii  prin organizarea tuturor acţiunilor  sociale şi totodată impune 

ordinea socială, care, la rândul său, generează putere. Puterea reprezintă un concept 

fundamental pentru studiul relaţiilor internaţionale. Însă, la ce anume ne referim, mai 

exact, atunci când utilizăm conceptul de putere în analiza politicii internaţionale? O 

definiţie unanim acceptată nu este posibilă deoarece puterea reprezintă un concept 

cu multiple faţete.  

Securitatea României se înscrie în politica de securitate a comunităţii 

euroatlantice. Politica ţării noastre se realizează conform Constituţiei, cu respectarea 

dreptului internaţional, obiectivelor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite, 
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documentelor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (O.S.C.E.), 

precum şi în litera şi spiritul tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care este parte.  

Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015‐ 2019 se 

fundamentează pe sistemul de garanţii de securitate şi apărare a ţării care cuprinde 

ansamblul mijloacelor, reglementărilor şi instituţiilor statului român care realizează, 

protejează şi promovează interesele naţionale ale României.  

Strategia se bazează pe realitatea internă a ţării, pe relaţiile internaţionale 

actuale; scopul general al noii strategii va fi afirmarea, protejarea şi apărarea, 

împreună cu aliaţii din Organizația Nord-Atlantică (N.A.T.O.), dar şi cu celelalte 

state democratice din Europa a intereselor naţionale de securitate şi apărare necesare 

edificării unei Românii democratice, stabile politic, prospere economic şi social, în 

măsură să participe la viaţa internaţională. 

Această strategie relevă faptul că securitatea la nivel global s-a transformat 

dramatic, vechile ameninţări dispărând, în locul lor apărând altele, generate de 

tensiunile şi instabilitatea provocate de incidenţa terorismului internaţional şi 

proliferarea armelor de distrugere în masă, amploarea reţelelor de crimă organizată 

transnaţională, a traficului ilegal de droguri, de bunuri şi de fiinţe umane precum şi 

de politicile imprevizibile ale „statelor eşuate“ şi ale celor cu regimuri autoritariste.  

România, ca parte a comunităţii internaţionale, se confruntă cu acest gen de 

riscuri. Principiul călăuzitor în arena relaţiilor internaţionale este acela că abordarea 

securităţii prin prisma strictă a factorului militar nu mai este suficientă şi posibilă, 

iar succesul acţiunilor şi stabilitatea sunt rezultatele afirmării unor noi. 

Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează 

efecte pozitive, dar şi negative, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi 

cele asimetrice, într-o anumită măsură, le favorizează, creându-le câmp larg de 

manifestare. 
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Problema securităţii a preocupat colectivităţile umane de-a lungul existenţei 

lor. Practic, necesitatea asigurării vieţii constructive, de progres material şi spiritual,  

a apărut odată cu apariţia omului şi a organizaţilor  socioprofesionale. 

Securitatea se realizează la toate nivelurile de organizare socială – individ-

grup-stat-alianţe şi se manifestă în toate domeniile vieţii sociale: politic, economic, 

social, militar, demografic, ecologic, cultural etc.  În cuprinsul aparatului categorial 

specific securităţii intră termeni precum: risc, ameninţare, pericol, stare de securitate, 

agresiune, conflict, interese naţionale, vulnerabilitate, obiective de securitate, sistem 

de securitate, mediu de securitate etc.  

Politica de securitate se regăseşte materializată în strategia de securitate care 

reprezintă organizarea şi conducerea activităţilor pentru realizarea intereselor şi 

obiectivelor puterii politice prin folosirea raţională a resurselor, asigurarea stabilităţii 

sociale, asigurarea schimbării şi inovării privitoare la siguranţa şi securitatea 

sistemului social. Ea se realizează în toate domeniile de activitate: politico-

diplomatic, economic, social, demografic, militar, cultural etc.  

Suveranitatea de stat este acea calitate – trăsătură – a puterii de stat de a fi 

supremă în raport cu oricare alte puteri sociale existente în limitele sale teritoriale şi 

independentă faţă de puterile oricărui alt stat sau organism internaţional, calitate 

exprimată în dreptul statului de a-şi stabili în mod liber, fără nici o imixtiune din 

afară scopurile sale pe plan intern şi extern, sarcinile fundamentale pe care le are de 

îndeplinit şi mijloacele necesare realizării lor, respectând suveranitatea altor state şi 

normele dreptului internaţional.  Suveranitatea deşi este o noţiune unitară în esenţa 

ei, implică totuşi, două ipostaze ce reflectă cele două planuri pe care se manifestă: 

cel intern şi cel extern. Depăşindu-se stadiul în care se vorbeşte de „suveranitate 

internă” şi „suveranitate externă”, astăzi se vorbeşte de două laturi ale aceluiaşi 

fenomen, între care există puternice legături de interdependenţă, formând un tot 

unitar. 
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Se poate concluziona că puterea statelor rămâne în continuare o variabilă 

interdependentă care modelează relațiile internaționale. Atributele de „variabil” și 

„interdependent” ale puterii evidențiază că aceasta se manifestă prin noi forme și noi 

canale sau vectori. De asemenea, noile forme de manifestare a puterii evidennțiază 

două caracteristici majore: globalizarea nș este o garanție pentru pace și globalizarea 

nu este precursor pentru război. 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

Globalizarea este un fenomen multidimensional şi complex, iar ca orice 

fenomen social şi ca orice activitate umană, are părţi pozitive, dar şi negative. Cei 

care sunt împotriva globalizării uită sau ignoră avantajele ei, iar cei care sunt 

încântaţi de globalizare neglijează aspectele negative ale acesteia. 

Globalizarea influenţează raportul dintre securitatea naţională şi cea 

internaţională, dar şi alte raporturi (dintre securitatea naţională şi securitatea 

colectivă, precum şi dintre securitatea colectivă şi cea internaţională). Totodată, ea 

determină şi toate componentele acestor relaţii prin influenţa exercitată separat 

asupra securităţii naţionale, securităţii colective şi securităţii internaţionale. Astfel, 

securitatea naţională e influenţată puternic de fenomenul globalizării prin efectele 

induse în desfăşurarea activităţilor economice, sociale, politice, militare etc. din 

fiecare ţară de pe Planeta Albastră. 

Fenomenul globalizării, alături de altele, determină conturarea unui nou 

mediu de securitate ce reclamă o abordare globală şi unitară a problematicii 

securităţii naţionale prin securitate colectivă. Conceptul de apărare a devenit, 

neacoperitor pentru riscurile, pericolele, ameninţările şi agresiunile la adresa statelor 

naţionale şi a naţiunilor. De aceea, sunt necesare decizii politice care să vizeze, în 

primul rând, reorganizarea instituţiilor statului şi reorganizarea naţiunii în scopul 

păstrării capacităţii ei de reproducere performantă. 

Globalizarea poate fi cel mai bine percepută mai degrabă ca un proces sau un set de 

procese decât ca o stare singulară. Ea nu reflectă o logică lineară simplă, a 

dezvoltării, şi nici nu prefigurează o societate sau o comunitate mondială. În schimb, 

reflectă apariţia reţelelor şi a sistemelor de interacţiune şi de schimb interregionale. 

În această privinţă, trebuie făcută distincţia între angrenarea sistemelor naţionale şi 

societale în procese globale mai extinse şi orice noţiune de integrare globală.   
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Globalizarea este asociată cu o structură globală dinamică, în evoluţie, de 

facilitare şi constrângere. Dar structura este şi puternic stratificată, de vreme ce 

globalizarea este profund inegală: reflectă patternurile existente de inegalitate şi 

ierarhie şi totodată generează noi patternuri de includere şi excludere, noi învingători 

şi învinşi. Astfel, globalizarea poate fi înţeleasă ca întruchipând procese de 

structurare şi stratificare. Deşi globalizarea comerţului contemporan cu armament a 

devenit tot mai condiţionată de o logică comercială, ea este totuşi,   într-o măsură 

mult mai mare decât în orice altă perioadă anterioară, administrată de stat şi supusă 

monitorizării şi reglementării internaţionale. 

În ceea ce priveşte rolul României în sistemul internaţional de securitate, 

reiterăm faptul că acesta derivă atât de la consolidarea securităţii interne specifice 

democraţiilor, cât şi la afirmarea rolului activ în planul securităţii regionale, în cadrul 

Alianţei Nord Atlantice şi Politicii Externe de Securitate Comună a Uniunii 

Europene.  

Sintetizând, România capătă un statut deosebit în conjunctura internaţională 

actuală, devenind un factor de stabilitate puternic, cu drepturi egale cu a celorlalte 

state membre dar şi căpătând obligaţii în aceeaşi măsură. În paralel cu statutul de 

stat membru al Organizației Nord-Atlantică N.A.T.O. şi Uniunii Europene (U.E.), 

România trebuie să îşi asume responsabilitatea de a formula un punct de vedere 

românesc asupra viitorului Europei, un aport la consolidarea conceptului de 

securitate naţională în contextul noii arhitecturi  a continentului. 

 

Convergenţa intereselor sale de securitate cu cele ale întregii comunităţi 

europene şi euro-atlantice determină România să facă în continuare paşi fermi pe 

calea integrării depline în cele două organizaţii, ca o investiţie decisivă la stabilitatea 

şi securitatea spaţiului euro-atlantic şi a celui central şi sud-est european. 
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În viitor, probabil, se va accentua procesul de mondializare şi, deci, de 

organizare a terorismului, tocmai datorită faptului că el se afla în avangarda 

infractionalităţii, iar aceasta urmează o cale a structurării la nivel planetar. Se poate 

estima că terorismul va fi tot mai organizat, cu reţele de conducere şi de acţiune în 

toată lumea, ceea ce va schimba radical configuraţia spaţiului strategic internaţional.  

În determinările geopolitice asupra securităţii naţionale şi colective, se disting 

două tendinţe opuse. Prima tendinţă este securizantă pe regiunile şi zonele respective 

fiind rezultatul acceptării de către state a elementelor esenţiale pentru o societate 

democratică, modernă, cum ar fi laicizarea instituţiilor statului, funcţionarea 

instituţiilor statului de drept, a economiei de piaţă, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor civile, protecţiei minorităţilor, libertatea conştiinţei etc. Consider că 

politica de securitate şi apărare va trebui să se fundamenteze pe relaţii bi şi 

multilaterale ale statelor pentru a forma coaliţii şi alianţe militare ca nişte structuri 

internaţionale de securitate colectivă; ele trebuie să-şi asume responsabilitatea 

exportului de securitate, pe lângă cea de import de securitate, pentru a participa la 

apărarea celorlalte state, care sunt şi ele membre ale respectivei organizaţii de 

securitate colectivă.  

În consecinţă, între politica externă şi cea de securitate va trebui să se creeze 

o legătură mai strânsă în scopul promovării mai dinamice a intereselor colective.  

Politica externă şi cea de securitate a Uniunii Europene U.E. trebuie să se 

sprijine reciproc cu mai multă forţă, deoarece o politică externă eficace şi eficientă 

conduce la creşterea garanţiilor de securitate, iar o politică de securitate eficace 

contribuie la creşterea valorii deciziilor şi rezultatelor acţiunilor externe ale 

comunităţii europene. Trebuie să crească rolul organismelor, organizaţiilor şi 

structurilor internaţionale şi regionale de securitate (O.N.U., O.S.C.E., N.A.T.O., 

U.E., C.E. etc.) în asigurarea securităţii statelor prin securitate colectivă; în acest 

scop ele trebuie să continue procesul de transformare şi de adaptare mai rapidă la 
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noul mediu internaţional de securitate, la noile realităţi şi să coopereze mai 

îndeaproape cu organizaţiile neguvernamentale cu diverse preocupări (sindicale, 

umanitare, antiglobaliste, ecologice etc.) şi cu alţi actori de securitate transnaţionali. 

Pentru ca deciziile de securitate colectivă să capete mai multă greutate se impune o 

racordare oportună la determinările mediului geopolitic european şi mondial.  

În privinţa securităţii naţionale, factorul de decizie politică nu trebuie să scape 

din vedere nici un moment necesitatea unor concepţii coerente, adică acel caracter 

unitar al concepţiilor care să permită elaborarea coerentă a deciziilor naţionale de 

securitate în timp scurt. 

În domeniul propunerilor ce se desprind, se remarcă necesitatea: 

a) dezvoltării diverselor mecanisme specifice în vederea menținerii autorității 

asupra societăților și economiilor naționale; 

b) unei reconsiderări a ideilor și conceptelor ce sunt adânc înrădăcinate în 

cadrul economiei, al politicii, ca și în relațiile internaționale, ce are în 

vedere minim trei aspecte, respectiv limitele politicii, natura și sursele 

puterii în societate; 

c) consolidarea unicității continentului european, ca echitate între parteneri și 

consolidat din perspectiva democrației; 

d) identificarea mecanismelor pentru depășirea dificultăților și crizelor, pe 

baza unor prezumții care să se confirme în realitatea economică, politică și 

socială. 

De asemenea, se are în vedere realizarea unei indivizibilități a autorității în 

cadrul unei economii de piață, prin intermediul: 

a) unei reechilibrări a raporturilor dintre state și piețe, avându-se în vedere 

faptul că în societatea contemporană, în cadrul diverselor aspecte cruciale, 

piețele au capacitatea de a influența statele; 
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b) puterii pe care o manifestă asupra rezultatelor acțiunii statelor lumii, putere 

ce este exercitată în mod impersonal de către piețe; 

c) menținerii puterii economice naționale, chiar și în situația în care aceasta se 

integrează în economia de piață la nivel mondial; 

d) conceptului de bază al puterii și al securității, ce rămâne cea mai importantă 

variabilă independentă în procesul modelării relațiilor internaționale.  

Se remarcă faptul că globalizarea nu poate fi considerată o garanție pentru 

pace, dar nici un precursor al conflictului, ea reprezentând mai degrabă un „mijloc” 

prin care sunt exercitate noi manifestări ale puterii.  

Se recomandă o promovare a strategiilor de securitate în corelație cu 

dimensiunile globalizării, caracteristicile amenințărilor și oportunităților asociate 

prin adecvarea (schimbarea) modurilor tradiționale în care securitatea națională și 

politicile economice s-au ocupat de interesele naționale.  

De asemenea, se recomandă alocarea resurselor (financiare, politice, umane) 

în vederea reconceptualizării securității pentru identificarea, ca și „declararea” unor 

amenințări.  

Conceputul de securitate umană se manifestă tot mai mult și mai influent și 

reconceptualizarea securității naționale.  

Pe fondul schimbării echilibrului dintre state și actorii nonstatali, ca urmare a 

globalizării prin care s-a subminat capacitatea statelor de a aborda provocările de 

securitate prin propriile eforturi, este nevoie de cooperare pe toate planurile, 

respectiv zonal, regional, dar și internațional.  

Globalizarea a transformat securitatea (națională și internațională) în două 

moduri semnificative, respectiv:  

a) diminuarea conflictelor inter-statale și multiplicarea conflictelor de mică 

intensitate (insurgente, războaie etnice, civile etc.);  
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b) subminarea capacității statelor de a aborda singure provocările de 

securitate și cele militare. 

În acest context complex se conturează tot mai mult centralitatea rețelelor în 

domeniul securității internaționale față de care strategiile naționale de securitate 

trebuie raportate la acestea.  
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