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Cuvânt înainte
Această carte reuneşte o serie de studii şi articole
realizate pe parcursul unor programe postuniversitare de
specializare în domeniul administraţiei publice, securităţii şi
apărării naţionale, diplomaţiei şi bunei guvernări pe care autorul
le-a urmat în perioada 2005-2015.
Primele două capitole dedicate Securităţii regiunii extinse a
Mării Negre şi Securităţii frontierei de răsărit a României au fost
dezvoltate în perioada studiilor la Colegiul Superior de
Securitate Naţională (CSSN) din cadrul Academiei Naţionale
de Informaţii „Mihai Viteazul” (2006), respectiv la Colegiul
Naţional de Afaceri Interne (CNAI) al Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” (2010).
Capitolul III dedicat Postcomunismului şi capitolul IV –
Spre o analiză comparativă a consolidării democratice în Europa
Centrală şi de Est au fost realizate pe parcursul anilor petrecuţi în
cadrul Şcolii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, au fost
prezentate sub forma unor lucrări cu prilejul unor sesiuni de
comunicări ştiinţifice şi publicate în volumele colective editate
de organizatorii acestora.
Capitolul referitor la Procesul de regionalizare a României a
fost inspirat de controversele exprimate în spaţiul public de
către lideri politici şi de opinie, conducători de instituţii publice
vizaţi în mod (in)direct de anumite reorganizări şi restructurări
administrative, sindicate, patronate, dar şi de reflecţiile
autorului în perioada în care a exercitat funcţiile publice de
prefect şi subprefect al judeţului Vaslui (2007-2012), de
inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al
Guvenului delegat în judeţul Iaşi să îndeplinească atribuţii ce
intră în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale (2012-2013).
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Ultimul capitol redactat în limba engleză constituie
documentarea realizată pe parcursul implementării proiectului
individual de cercetare postdoctorală cu tema Elitele politice şi
problema bunei guvernări. România în context european. Primul contact
cu această problematică a fost prilejuit de frecventarea cursului
de nivel înalt Securitate şi bună guvernare din cadrul Colegiului
Naţional de Apărare (CNAp) – Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” (2011). Aprofundarea acestei teme a fost
posibilă datorită obţinerii prin concurs a unei burse de cercetare
postdoctorală oferită prin proiectul „Tineri cercetători de succes –
dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”
POSDRU/159/1.5/S/132400, cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj în colaborare cu Academia Română –
Filiala Cluj, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al.I.
Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara.
Pe această cale, ţin să le mulţumesc pentru îndrumare
ştiinţifică şi sprijin instituţional profesorilor Constantin Stoica
de la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”,
Damian Miclea de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, Mireille Rădoi de la Institutul Diplomatic Român,
Anton Carpinschi, George Poede şi Nicu Gavriluţă de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi
profesorului Radu Carp de la Universitatea Bucureşti –
coordonator al Programului de Excelenţă în Relaţii
Internaţionale, Politici Europene şi de Securitate organizat şi
finanţat de Konrad Adenauer Stiftung – România (2014-2015).
Dr. Ciprian IFTIMOAEI
Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi
Studii Europene al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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CAPITOLUL I
Despre securitatea regiunii extinse a Mării Negre
1. Conceptul de „regiune extinsă a Mării Negre”
Istoric vorbind, regiunea Mării Negre1 a constituit locul
geometric aflat la confluenţa graniţelor şi intereselor Imperiilor
Roman, Persan, Otoman şi Ţarist. Din acest motiv, Marea
Neagră a reprezentat în bună măsură o zonă de convergenţă şi
contradicţie de interese strategice, politice, militare, economice
şi religioase. Bazinul pontic a constituit în „vechime” breşa prin
care popoarele migratoare venite din Asia Centrală şi Extremul
Orient au pătruns în Europa. Totodată, zona Mării Negre a
fost şi una din căile de pătrundere a lumii mediteraneene aflate
Marea Neagră este o mare situată între Europa şi Asia, care se învecinează
cu Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia şi Georgia. Prin Strâmtoarea
Cherci se ajunge în Marea Azov, prin Bosfor în Marea Marmara, iar prin
strâmtoarea Dardanele în Marea Egee şi de aici în Marea Mediterană. Marea
Neagră este un rest al Mării Sarmatice şi prezintă o serie de aspecte unice în
lume. Marea Neagră se întinde pe o suprafaţă de 413.488 km², cel mai adânc
punct se află la 2466 m sub nivelul mării, mareele sunt în general de mică
amploare (cca. 12 cm). Cu o lungime de 1.148 km, o lăţime de 615 km,
Marea Neagră însumează un volum de apă de 537.000 km, asigurat în
proporţie de peste 57% prin scurgere de debit (310km²), diferenţa fiind
asigurată prin precipitaţii.Salinitatea apei este în larg de 17-18 la mie, faţă de
24-34 la mie cât este în alte mări şi oceane. În zona litoralului românesc
salinitatea scade şi mai mult, în mod obişnuit fiind între 7 şi 12 la mie.
Bazinul de alimentare fluvială de aproximativ 2 milioane km² acoperă o
mare parte din sud-estul continentului european (Rusia, Ucraina, Belorusia),
cât şi a zonei central-europene (România, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Serbia,
Croaţia, Slovenia, Slovacia, Austria şi Germania). Pentru mai multe detalii,
vezi Vasile Simileanu, „Marea Neagră nu trebuie să devină o «Mare
moartă»!”, în Geopolitica, Anul III, nr. 14-15, 2005, pp. 1-11.
1
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în căutarea produselor rare şi a fabuloaselor bogăţii ale
Orientului din spaţiul asiatic.
Contactele destul de intense în anumite perioade între
grecii din Antichitate, italienii din Evul Mediu cu „oamenii
stepelor” au reprezentat una din cele mai importante facilităţi
oferite de bazinul pontic încă din vremurile străvechi şi până în
epoca modernă. Astfel, Marea Neagră a constituit interfaţa
civilizaţiei iudeo-creştine cu civilizaţiile Orientului Mijlociu şi
ale Asiei Mici. Interacţiunile civilizaţionale ale Europei şi Asiei
au definit istoria regiunii Mării Negre. Aceste confluenţe s-au
bucurat de o intensitate sporită în perioadele în care strâmtorile
nu erau exploatate excesiv de una din puterile dominante în
zonă (Turcia).2
Regiunea Mării Negre a înflorit din punct de vedere
economic şi cultural în perioadele de libertate, când trecerea
prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele era liberă.3 Din punct de
vedere politic şi militar, bazinul pontic nu a fost niciodată o
regiune stabilă. Căderea Zidului Berlinului care a semnificat
sfârşitului Războiului Rece dintre cele două blocuri militare şi
politice (SUA versus URSS) a adus cu sine iluzia instaurării unei
perioade de pace şi securitate în lume, precum şi perspectiva
unei colaborări în regiunea Pontului Euxin. Evenimentele care
au culminat cu momentul prăbuşirii Gemenilor în fatidica zi de
11 septembrie 2001 aveau să spulbere iluzia păcii în lume şi să
atragă atenţia asupra problemelor cu care se confrunta regiunea
Mării Negre.
Şerban Papacostea, Marea Neagră: trecut şi actualitate, în Revista „22” nr.
780/2005.
3 Regimul actual al strâmtorilor Mării Negre a fost consacrat prin Convenţia
de la Montreux (1936), care a fost recunoscută şi semnată de Marea
Britanie, URSS, Austria, Bulgaria, Franţa, Italia (1938), Grecia, Iugoslavia,
Japonia, România şi Turcia. Prevederile Convenţiei oferă posibilitatea
Turciei să restricţioneze unilateral circulaţia maritimă prin strântori sau chiar
să le închidă temporar din motive de securitate.
2
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Poziţia geostrategică a Mării Negre a început să atragă
atenţia Occidentului ca urmare a evenimentelor istorice
excepţionale care au marcat dinamica relaţiilor internaţionale
după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Aceste atacuri
au scos în evidenţă faptul că cele mai mari ameninţări pentru
securitatea SUA şi Europa pot fi generate din exteriorul celor
două continente, mai exact din zona Caspică şi Orientul
Mijlociu.
Până la momentul atacurilor teroriste efectuate asupra
unor obiective civile şi militare din SUA, regiunea Mării Negre
nu se bucura de o atenţie specială din partea analiştilor şi
strategilor din cancelariile occidentale. Globalizarea
terorismului şi localizarea taberelor teroriste în zona Orientului
Mijlociu şi a Asiei Centrale au captat atenţia în special a
factorilor de răspundere de la Casa Albă, Pentagon şi din
agenţiile de securitate ale SUA. Treptat, zona Mării Negre a
început să nu mai fie ignorată ca o zonă „gri”, aflată la periferia
continentului european, ci (re)considerată ca un „element
esenţial al hinterland-ului occidental”. Interesele geostrategice,
politice, militare şi economice care converg în această zonă
transcend cu mult ideea de „geografie” a spaţiului Mării Negre.
Referirile cele mai recente la evenimentele care se
petrec în ţările din jurul bazinului pontic pun în legătură Marea
Mediterană cu Marea Neagră şi Marea Caspică. Aceste abordări
nu sunt deloc excesive din moment ce, în istorie, Marea Neagră
şi Marea Caspică s-au situat pe vestitul traseu care a fost
cunoscut sub numele de „drumul mătăsii”. Din aceste
considerente, tot mai mulţi autori utilizează în lucrările lor
conceptul de „regiune extinsă a Mării Negre” (REMN).
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Figura 1. Drumul mătăsii
(sursa: www.google.ro, ultima accesare mai 2015)
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Conform criteriului strict geografic, regiunea Mării
Negre include statele care au acces nemijlocit la acvatoriul mării
(Turcia, Bulgaria, România, Ucraina, Rusia şi Georgia). Însă,
dinamica accentuată a evenimentelor care se petrec în ţările din
această zonă a lumii va contribui cu certitudine la sedimentarea
conceptului de REMN care depăşeşte abordările bazate doar
pe delimitările geografice. Prin ataşarea atributului „extinsă”,
limitele geografice ale regiunii sunt împinse dincolo de
frontierele riveranilor. Conceptul de „regiune extinsă”4 se
referă mai degrabă la un areal cu trăsături politice, economice,
culturale, spirituale comune, decât la un spaţiu geografic
distinct. În acest sens, apreciem contribuţiile ştiinţifice
româneşti5 la evidenţierea importanţei geopolitice şi
geostrategice a spaţiului adiacent Mării Negre, rolul acestuia de
placă turnantă între trei leagăne de civilizaţie: europeană,
asiatică şi orientală.6 Astfel, de la geografia regiunii Mării Negre
se ajunge la geopolitica regiunii extinse a Mării Negre.
4

Noţiunea de „regiune extinsă” trebuie utilizată într-un sens cât mai flexibil.
Definirea „regiunii extinse a Mării Negre” (REMN) este controversată, iar
analiştii specializaţi în problematica acestei zone îi conferă interpretări
diferite. Regiunea este percepută fie ca o entitate geopolitică generată de
evenimentele istorice de la sfârşitul secolului XX şi începutul noului mileniu,
fie ca o subregiune decât ca o entitate geopolitică de sine stătătoare în care
predomină mai ales relaţii bilaterale decât multilaterale. Crearea Organizaţiei
pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) în 1993 a
contribuit la identificarea unor interese comune ale ţărilor din această
regiune. Din cele 11 state membre ale OCEMN, şase sunt riverane Mării
Negre (România, Bulgaria, Georgia, Rusia, Turcia şi Ucraina), iar celelalte
cinci sunt ţări mai mult sau mai puţin adiacente (Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Grecia şi Republica Moldova).
5
Vezi Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, ediţia a II-a revăzută, Editura
Polirom, Iaşi, 1988.
6
Grigore Alexandrescu, „Confluenţe, interferenţe şi influenţe în zona
extinsă a Mării Negre”, în vol. Provocări la adresa securităţii şi strategiei la
începutul sec. XXI, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2005, pp. 35-42.
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