
 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Ș C OA LA  DO C TO RA LĂ  

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

 

 

 

Coordonator științific: 

Prof. univ. dr. Teodor Viorel MELEȘCANU 

 

 

Doctorand: 

Lavinia – Maria SAVU 

 

 

 

 

 

 

București 

2022 

 



 

 
2 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

Ș C OA LA  DO C TO RA LĂ  

S p e c ia l i za r ea  Șt i i n ț e  Po l i t i c e    

 

 

 

 

Parametrii fundamentali în vederea edificării unui mediu 

de securitate stabil.  

Studiu de caz: România în perioada 2015 – 2019 

 

- Rezumat -  
 

 

 

 

 

 

Coordonator științific: 

Prof. univ. dr. Teodor Viorel MELEȘCANU 

 

Doctorand: 

Lavinia – Maria SAVU 

 

 

București 

2022 



 

 
3 

 

 

 

Cuprins 
 

 

1. Argument .................................................................................................................... 5 

2. Metodologia cercetării ................................................................................................ 6 

3. Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat ................................................... 9 

4. Concluzii ................................................................................................................... 18 

Bibliografie selectivă .................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A scrie despre pace este de a scrie despre tot și nimic (...) 

Dar aceasta este în natura umană: cu cât este mai 

importantă problema, cu atât mai vagă și mai dificilă devine 

gândirea ei - pentru că dacă ar fi fost deja cucerită 

intelectual și stăpânită din punct de vedere tehnic, atunci nu 

ar mai fi fost atât de importantă pentru a fi cercetată. O altă 

problemă i-ar fi luat locul.‟ 

 (Galtung J. , 1967, p. 6) 
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1. Argument 

 

Prezentul demers, concretizat prin lucrarea de față, a pornit de la dorința de a încerca 

să clarific o serie de aspecte ce privesc mediul de securitate, respectiv posibilitățile de 

edificare ale acestuia, dar și pe fondul unui impuls pe care l-am avut și care este sintetizat 

foarte bine de Johan Galtung, care afirma că cu cât este mai importantă problema, cu atât mai 

vagă și mai dificilă devine gândirea ei - pentru că dacă ar fi fost deja cucerită intelectual și 

stăpânită din punct de vedere tehnic, atunci nu ar mai fi fost atât de importantă pentru a fi 

cercetată. O altă problemă i-ar fi luat locul. 

Cu toate că încă de la apariția disciplinei Relații Internaționale, eforturile pentru 

identificarea cauzelor războiului și eliminarea mijloacelor violente din instrumentarul pentru 

soluționarea diferendelor au fost diverse și numeroase, nu a existat o abordare unitară. De 

asemenea, în funcție de înclinație, academicienii au folosit fie conceptul de pace, fie pe cel de 

securitate, chiar dacă ajungeau în anumite momente să vorbească despre aceleași elemente. La 

toate acestea s-a adăugat transformarea constantă a spațiului internațional, care a subliniat 

nevoia de adaptare continuă a teoriei la spectrul realității.  

În acest sens și pentru a avea o abordare unitară, a luat nașterea ideea ce s-a concretizat 

în prezenta lucrare de doctorat. Intitulată Parametrii fundamentali în vederea edificării unui 

mediu de securitate stabil. Studiu de caz: România în perioada 2015 - 2019, teza de doctorat 

își propune, printr-o îmbinare a datelor calitative cu cele cantitative, identificarea variabilelor 

care în intervalul 2015 – 2019 au fost corelate cu pacea și securitatea și interpretarea acestor 

date prin îmbinarea rezultatelor statistice, a elementelor teoretice și a datelor factuale din 

intervalul de timp selectat. 

În acest fel, ar urma să fie evidențiați acei parametri, denumiți în lucrarea de față 

fundamentali, care ar trebui să se afle pe agendele statelor și care au puterea de a influența atât 

nivelul de stabilitate intern, cât și interacțiunile ce transcend spațiul național. Prin parametri 

fundamentali a se înțelege acei indicatori care se află la baza edificări unui mediu de 

securitate stabil, mai exact cei cu ajutorul cărora o astfel de situație poate fi construită; aceștia 

nu sunt atotcuprinzători și prin urmare, singurii ce trebuie luați în calcul, dar ei ar putea 

reprezenta o parte din acei indicatori care să se afle la temelia construirii unui astfel de mediu.    

Sintaxa mediu de securitate stabil a rezultat ca urmare a dorinței de a îmbina aspecte 

ale conceptelor de pace și securitate și de a reprezenta un middle ground între diferitele 

abordări ce s-au remarcat. Astfel, ea a fost definită drept acea situație/stare de fapt în care 
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statele, prin aplicarea unor măsuri în plan intern și în planul politici externe, reușesc să 

elimine utilizarea violenței din instrumentarul de soluționare a problemelor/disputelor și în 

care măsurile adoptate conduc la stabilitate pe plan intern și extern. De asemenea, prin 

alăturarea termenului de stabilitate doresc să transmit ideea de statornicie, cu alte cuvinte 

identificarea acelor indicatori ce nu determină o stare de securitate pe termen scurt, ci care au 

puterea de a dăinui și de a propaga această stare pe termen mediu și lung. În acest fel, 

stabilitatea este văzută drept o proprietate a sistemului care creează un mecanism de reacție și 

de adaptabilitate la situațiile nou create, statele reușind să depășească momentele dificile. 

 

2. Metodologia cercetării 

 

Studiu de față este unul explicativ cu valențe descriptive și exploratorii, explicația 

constând în imposibilitatea de a trata de o manieră singulară subiectul unui mediu de 

securitate stabil fără a avea o abordare descriptivă în ceea ce ține de teorii și explicitarea 

variabilelor, dar și o abordare exploratorie în încercarea de a aduce elemente de noutate și de a 

înțelege mai bine problematica. 

Întrebările cercetării care au ghidat întreg studiul au fost formulate de o manieră 

conectată, astfel că un răspuns pozitiv la prima ne va îndruma către cea de-a doua întrebare a 

cercetării. Acestea au fost formulate de următoarea manieră: Poate fi sintetizat un corp de 

variabile care influențează edificarea unui mediu de securitate stabil?, respectiv Sunt 

aceste variabile interconectate?.  

Pentru a oferi niște răspunsuri clare și cuprinzătoare la cele două întrebări ale 

cercetării, dar și pentru a atinge scopul acestui studiu, au fost creionate obiectivul general al 

cercetării -  identificarea și cercetarea unui set de variabile care influențează edificarea 

unui mediu de securitate stabil – dar și obiectivele specifice.  

Pentru lucrarea de față, obiectivele specifice, subsumate celui general, au fost 

formulate astfel încât să reflecte subiectele discutate în capitolele lucrării, după cum urmează: 

✓ analiza principalelor concepte ce vor fi uzitate pe parcursul lucrării – pacea și 

securitatea – și evidențierea modalității în care acestea interacționează; 

✓ definirea sintaxei mediu de securitate stabil și completarea acesteia, în finalul lucrării, 

cu elemente extrase din analiza calitativă și cea cantitativă; 
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✓ expunerea unora dintre cele mai cunoscute și dezbătute teorii care au cercetat 

problematica construirii, menținerii, respectiv dezvoltării unui mediu de securitate 

stabil; 

✓ clarificarea conceptuală a variabilelor selectate și extragerea din literatura de 

specialitate a modalităților în care acestea au fost conexate de-a lungul vremii cu ideile 

de pace, stabilitate și securitate; 

✓ expunerea modalității în care variabilele de cercetare sunt măsurate; 

✓ aplicarea metodelor cantitative selectate și explicitarea rezultatelor obținute; 

✓ cercetarea rezultatelor oferite de analiza cantitativă și îmbinarea acestora cu 

principalele idei extrase din literatura de specialitate și din teoriile, respectiv strategiile 

expuse; 

✓ analiza modalității în care România este influențată de variabilele selectate.  

 

Nu în ultimul rând, pentru că analiza cantitativă reprezintă o parte consistentă a 

prezentei cercetării și pentru a înțelege mai bine relațiile de cauzalitate ce ar putea apărea în 

urma aplicării metodelor din acest spectru de analiză, au fost formulate ipotezele de cercetare. 

În cazul de față, apelându-se la instrumente din sfera corelațională, ipotezele de cercetare au 

urmărit identificarea de relații pozitive (valorile variabilelor se schimbă în același sens – cu 

cât x crește, cu atât y crește), negative (valorile variabilelor se modifică în sensuri diferite – cu 

cât x crește, cu atât y scade), neutre (nu există nicio o legătură între variabilele alese). 

Având în vedere formularea a circa 24 de seturi de ipoteze, acestea au fost prezentate 

de o formă tabelară în lucrare; un exemplu de formulare a ipotezelor pentru relația dintre 

foame și indexul global al păcii este următorul: a) Cu cât crește valoarea indexului global al 

foamei, cu atât crește valoarea indexului global al păcii; b) Cu cât crește valoarea indexului 

global al foamei, cu atât scade valoarea indexului global al păcii; c) Nu există nicio legătură 

între cele două variabile, adică pentru exemplu de față nu există nicio legătură între indexul 

global al foamei și indexul global al păcii. 

Cu privire la metodele de analiză folosite, pentru lucrarea de față s-a optat pentru o 

îmbinare a celor cantitative, tangibile pentru cercetător, cu cele calitative, care pot oferi 

explicații pentru conexiunile apărute în urma analizei datelor cantitative. Din spectrul 

instrumentelor cantitative am apelat la analiza corelațională, mai exact la coeficientul Pearson 

și graficul de corelație pentru a identificare gradul și natura asocierii dintre variabile și pentru 
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a confirma una din cele trei ipoteze enunțate, și regresia liniară multiplă pentru a stabili dacă 

modelul ales, prin selectarea setului de indicatori și plasarea lor în relație, este viabil. 

Coeficientul de corelare Pearson este o scală pentru a măsura puterea asocierii liniare 

între variabile. Poate fi utilizată ca: i) o măsură descriptivă a asocierii liniare între două 

variabile; ii) susținerea dovezilor unei relații liniare postulate între două variabile sau a unui 

model teoretic cauzal; iii) un ajutor pentru stabilirea unor posibile relații cauzale între 

variabile. Graficul de corelație este un instrument des uzitat pentru vizualizarea corelației 

identificate, în cazul de față, de coeficientul Pearson. Dacă variabilele sunt corelate, punctele 

din grafic vor cădea de-a lungul unei linii sau unei curbe; cu cât corelația este mai 

semnificativă, cu atât punctele vor fi mai apropiate de linia trasată. 

Regresia liniară multiplă este folosită pentru determinarea puterii predictorilor, adică a 

variabilelor independente, dar și pentru prognoza efectelor, respectiv a tendințelor. Este 

compus din mai multe elemente: coeficientul de corelație, coeficientul de determinare, 

coeficientul de determinare ajustat, semnificația statistică, toate ajutând atât la înțelegerea 

modalității în care variațiile de la nivel variabilelor dependente sunt explicate de cele 

independente, cât și pentru a ne confirma dacă presupunerea formulată prin plasarea în relație 

a variabilelor este corectă sau nu. 

Toate aceste instrumente cantitative au fost aplicate pe un eșantion de aproximativ 50 

de țări (30%), selectate în urma aplicării unei tehnici de eșantionare probabilistică (aleatorie). 

Au fost setate două criterii pentru selectarea statelor: i) alegerea lor prin raportare la indexul 

global al păcii, fiind unul dintre cele mai complexe rapoarte, care analizează 163 de țări și 

care, dincolo de a oferi un scor, împarte țările în categorii precum state cu un index ridicat al 

păcii, cu un index mediu și cu un index scăzut; ii) o distribuție geografică, astfel încât să fie 

incluse țări de pe cât mai multe continente. Datele supuse analizei au fost colectate pentru o 

perioadă de 5 ani (2015 – 2019), pentru a oferi consistență științifică rezultatelor și un grad 

ridicat de validitate; alegerea unui interval crește gradul de încredere în rezultate, putând 

observa dacă tendințele se mențin de la un an la altul sau dacă sunt doar cazuri 

izolate/anomalii, ce nu pot fi generalizate.  

Cu referire la instrumentarul metodologic calitativ, care reușește să ofere o înțelegere 

mai profundă a unor concepte, teorii, problematici, am apelat la mind mapping, analiza de 

conținut, analiza surselor primare, observația, comparația și teoria fundamentată (grounded 

theory). Toate acestea au reușit să contribuie la i) claritatea conceptuală, ii) expunerea și 
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înțelegerea cadrului teoretic, și iii) interpretarea rezultatelor și trasarea/creionarea 

concluziilor. 

 

Particularitatea și originalitatea tezei de doctorat sunt date de subiectul și 

metodele de analiză folosite, dar și de încercarea de a aduce în atenția mediului academic 

românesc un subiect emergent pe agenda națională și insuficient abordat. Originalitatea derivă 

și din modelul ales, cu referire la variabilele independente care au fost plasate în corelare cu 

cele dependente, dar și din modalitatea de îmbinare a teoriilor relațiilor internaționale, a 

aspectelor teoretice referitoare la variabile, a diferitelor evenimente de pe scena internațională 

și a analizei cantitative. Prin reunirea tuturor acestora aspecte interpretarea rezultatelor a putut 

fi una complexă, care încearcă să acopere mare parte a fațetelor problematicii și care reunește 

planul intern și cel extern, arătând că cele două se întrepătrund atunci când vorbim despre un 

mediu de securitate stabil.  

 

 

3. Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 

 

Raportat la structură tezei de doctorat, aceasta a fost construită ținându-se cont de 

cei patru mari pași ai unei analize logice, așa cum au fost ei formulați de Johann Mouton și 

H.C. Marais în lucrarea Basic Concepts în the Methodology of the Social Sciences: 

prezentarea problematicii cercetate și a cadrului teoretic – Introducere și Capitolul I; 

conceptualizarea și operaționalizarea conceptelor, în cazul de față a variabilelor, – Capitolul 

al II-lea; colectarea datelor și aplicarea instrumentelor cantitative – Capitolul al III-lea; 

analiza și interpretarea rezultatelor – Capitolul al IV- lea și Concluziile. 

Primul capitol al lucrării, intitulat Concepte și abordări teoretice, reprezintă o 

fundamentare teoretică a studiului de față. Pentru a avea proprietatea termenilor utilizați, 

cercetarea a pornit de la înțelegerea conceptelor de pace și securitate și a evoluțiilor acestora. 

Demersul a urmărit atât o analiză verticală, printr-o evidențiere a principalelor evoluții ce au 

avut loc de-a lungul timpului, cât și una orizontală, prin sublinierea înțelesurilor oferite celor 

două concepte. Modalitatea de lucru structurată a evidențiat că încercări de teoretizare ale 

securității au fost încă din cele mai vechi timpuri, dar ele au prins contur mai ales după cel de-

al Doilea Război Mondial, atunci când statele și decidenții, în principal, doreau să elucideze 

misterul asupra cauzelor care au stat la declanșarea celor două Războaie Mondiale, dar și să 
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identifice modalități în care pot fi evitate astfel de atrocități. În contextul acestor noi 

dezvoltări s-au remarcat două abordări – cea tradițională, în care securitatea era înțeleasă strict 

în termeni militari, și nouă abordare care a presupus o extindere a domeniilor conexate 

securității, cum ar fi cel politic, economic, de mediu și societal. În ciuda modalităților diferite 

de raportare la acest concept, au fost identificate o serie de aspecte precum: i) securitatea 

rămâne un concept central în domeniul relațiilor internaționale, fiind prezent la toate 

nivelurile – de la cel internațional, la cel statal și până la cel individual; ii) securitatea nu este 

înțeleasă strict în termeni militari, ci ea vizează o varietate de domenii (economic, politic, 

societal, mediu etc); iii) nu există un singur obiect de referință al securității; iv) actorii statali 

și cei non-statali rămân în continuare interesați de securitate, de prezervarea ei sau chiar de 

amenințarea securității unui stat dacă este să ne gândim la atacurile teroriste sau mișcările 

extremiste; v) în vederea edificării unui mediu de securitate stabil este necesară o abordare 

integrată a domeniilor, având în vedere caracterul multidimensional al securității. 

Asemeni conceptului de securitate și conceptul de pace este unul cu tradiție care se 

regăsește încă din cele mai vechi timpuri în scrieri, inclusiv în cele religioase. În timp ce 

versiunea păcii din secolul al XIX-lea a fost instabilă și dominată de puterile europene care au 

înțeles conceptul în moduri diferite, pacea în secolul al XX-lea aspira la a fi una idealistă, cea 

mai importantă contribuție cunoscută fiind cea a lui Woodrow Wilson – Cele 14 puncte. 

Odată cu anii ’60 - ’70, Studiile de Pace și Conflict se împart în două ramuri: în prima 

categorie îi putem regăsi pe autorii care susțin conceptul de „pace negativă” și sunt în mare 

parte adepții realismului și neo-realismului, în timp ce autorii din a doua categorie se grupează 

în jurul conceptului de „pace pozitivă”, printre reprezentanții de seamă fiind Johan Galtung. 

Incursiunea clarității conceptuale s-a încheiat prin analiza modalității în care cei doi 

termeni sunt interconectați. Punctele de conexiune descoperite au confirmat apropierea celor 

doi termeni, după cum se poate observa aceștia: 

→ au scopuri asemănătoare – limitarea războiului și a confruntărilor violente, diferite 

fiind mijloacele folosite;  

→ au fost momente când contextele istorice au favorizat folosirea unui concept în 

detrimentul celuilalt; de exemplu pe perioada Războiului Rece, statele din Est 

împreună cu URSS foloseau conceptul de pace, în timp ce cele din Vest vorbeau 

despre securitate; de asemenea, în Evul Mediu era mult mai folosit termenul de pace 

(care de cele mai multe ori presupunea și securitate);  
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→ odată cu apariția teoriilor relațiilor internaționale, termenul de securitate a fost 

folosit mai ales de teoria realistă în timp ce cel de pace de liberalism; constructivismul 

a avut o poziție echilibrată;  

→ în procesul de extindere a conceptului de securitate au apărut mișcări care alăturau 

din ce în ce mai mult cei doi termeni, cum este cazul lui Ken Both care descrie 

securitatea în termeni de emancipare, sau cel al lui Richard Ullman care punea 

accentul pe asigurarea nevoilor fundamentale ale omului;  

→ utilizarea uneori interșanjabilă a securității și a păcii în studiile care vorbesc despre 

importanța variabilelor selectate, ce au forța de a influența edificarea unui mediu de 

securitate stabil; în mare parte a articolelor nu se face o diferențiere clară, ele fiind 

privite drept expresie a unei stări de stabilitate;  

→ cele două concepte, materializate în prezenta teză prin indexul global al păcii și 

indexul amenințărilor la adresa securității, conform rezultatelor obținute de analiza 

cantitativă sunt influențate, în proporții similare de aceleași fenomene. 

Având cadrul conceptual stabilit, următorul pas a fost expunerea unora dintre cele mai 

cunoscute teorii ale relațiilor internaționale – realismul, liberalismul, constructivismul – și 

evidențierea modalităților în care acestea înțelegeau că poate avea loc edificarea unui mediu 

de securitate stabil. Realismul, care alături de liberalism a alimentat prima mare dezbatere a 

relațiilor internaționale, pune accentul pe natura umană viciată, pe importanța conceptului de 

putere, pe anarhia care există la nivelul sistemului, evidențiind în tot acest timp 

primordialitatea statului. Din cadrul acestei școli de gândire au luate naștere două strategii 

care vizează obținerea unei stabilități la nivel internațional; este vorba despre balanța de 

putere și teoria stabilității hegemonice. În timp ce balanța de putere presupune că talerele 

acesteia sunt în echilibru, iar când situația este pe punctul de a lua o altă întorsătură se 

apelează la diferite mecanisme de reglaj, cum ar fi alinierea sau balansarea, teoria stabilității 

hegemonice evidențiază necesitatea securizării unei poziții dominate, iar acest lucru poate 

avea loc dacă hegemonul deține suficiente resurse și nu există niciun stat care să îi pună în 

pericol poziția.  

Liberalismul se poziționează la spectrul opus, vorbind despre perfectibilitatea naturii 

umane, dar și despre aspecte precum cooperarea, armonizarea intereselor și relevanța 

bunăstării individului. În acest context teoretic am adus în atenție trei strategii ce pot conduce 

la un mediu de securitate stabil – teoria interdependenței economice, liberalismul instituțional 

și teoria păcii democratice. Teoria interdependenței economice, după cum și denumirea ne 
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arată, mizează pe beneficiile pacificatoare ale dezvoltării de relații economice cu alte state; 

adepții acestei teorii extrapolează și merg mai departe, afirmând că odată cu creșterea 

legăturilor economice acestea vor încuraja atingerea unui nivel mai ridicat al cooperării și în 

alte domenii. Din perspectiva liberalismul instituțional o situație asemănătoare poate fi atinsă 

și prin intermediul organismelor internaționale, a instituțiilor și normelor generate de acestea, 

cele care au capacitatea de a înlătura opțiunea violenței și a conflictului, de pe agenda 

decidenților. Teoria păcii democratice, cea care a atras atenția prin asumpțiile postulate, într-o 

reconceptualizare a ideilor lui Immanuel Kant, vorbește despre efectele benefice determinate 

de adoptarea democrației drept formă de organizare a statului.  

Nu în ultimul rând, constructivismul a reprezentat acea mișcare ce a adus un suflu nou 

relațiilor internaționale. Răspunsurile acestora la unele dintre preocupările umanității sunt 

formulate prin utilizarea unui număr de cuvinte cheie precum – norme, reguli, identități, 

interacțiuni, limbaj, discurs. Constructivismul vede lumea drept un proiect în continuă 

dezvoltare, ca ceva ce devine și nu ceva ce este, sens în care relațiile internaționale și 

legăturile dintre actori nu sunt statice și imuabile, ci sunt constructe sociale susceptibile la 

reformulări nelimitate de-a lungul timpului întreprinse de către actorii dispuși. În acest câmp 

teoretic a fost revitalizată ideea comunităților de securitate adusă în discuție de Karl Deutsch. 

Emanuel Adler și Michael Barnett sunt cei care au depus eforturi în acest sens și care s-au 

oprit asupra comunităților de securitate pluraliste, considerate a fi mai apropiate de 

dezvoltările ce au loc la nivel internațional. Acestea au fost definite drept „regiuni 

transnaționale formate din state suverane, ale căror popoare mențin așteptări fiabile 

asupra schimbărilor pașnice” (Adler & Barnett, 1998, p. 30).  

Expunerea acestor strategii a arătat, pe lângă diferite moduri de creionare a unui mediu 

de securitate stabil, că există puncte de convergență între acestea (a se vedea elementele 

comune ale liberalismului instituțional, interdependenței economice și cele ale comunităților 

de securitate) și că pentru îndeplinirea scopului – obținerea securității și a păcii – sunt 

instrumentalizate o gamă variată de domenii (economic, social, politic, militar, etc).   

Al doilea capitol – Multidimensionalitatea mediului de securitate. Parametrii 

fundamentali – după cum și titlul ne sugerează, a avut rolul de a expune acei parametri 

sintetizați în urma procesului de mind mapping ce ar putea influența edificarea unui mediu de 

securitate stabil. Pentru a avea o metodă de lucru structurată și pentru a evidenția 

multidimensionalitatea procesului, variabilele au fost prezentate prin includerea în patru mari 

domenii – politic, economic, social și militar. Corupția și domnia legii au fost încadrate în 
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sectorul politic, terorismul și militarizarea sunt variabile ce aparțin domeniului militar; în ceea 

ce privește sectorul social am vorbit despre problematica securității alimentare, a drepturilor și 

libertăților fundamentale, dar și a dezvoltării umane, și nu în ultimul rând, resursele (gama 

extinsă, resurse naturale și mai ales cele economice) au fost încadrate în sectorul economic. 

Suplimentar față de acestea, relațiile cu vecinii au fost tratate într-un subcapitol distinct 

tocmai pentru că este dificil de trasat o linie clară, dar și pentru că elemente ale acestui 

indicator pot fi identificate în toate cele patru domenii.  

Pentru fiecare caz în parte, conceptele au fost definite, au fost evidențiate principalele 

abordări teoretice, dar și maniera în care sunt acestea corelate cu alte concepte precum 

stabilitate, securitate, pace, conflict, etc. Un subcapitol distinct a avut rolul de a aduce în 

atenție elementele de convergență care există între parametrii identificați, subliniind că nu 

poate fi trasată o linie clară între acești indicatori și domeniile în care se manifestă, existând 

puncte de convergență care au tocmai rolul de a evidenția multidimensionalitatea procesului 

de edificarea a unui mediu de securitate stabil.  

Parcurgerea tuturor indicatorilor, înțelegerea fațetelor și a posibilelor efecte pe care le 

determină, au condus la trasarea următoarelor linii concluzive: i) pentru a avea o imagine 

cuprinzătoare despre mediul de securitate stabil este nevoie de o abordare multidimensională 

și plurivalentă; ii) în multe cazuri, indicatorii selectați pot fi considerați atât cauze, cât și 

efecte ale stabilității/instabilității; manifestarea corupției, încălcarea drepturilor omului, 

insecuritatea alimentară, distribuirea inechitabilă a resurselor, un nivel insuficient de 

dezvoltare umană, sunt o parte din variabilele ce pot conduce la o stare de instabilitate, după 

cum la fel de bine o abordare integrată a acestor probleme poate determina edificarea unui 

mediu de securitate stabil; iii) au fost identificate situații în care legăturile indicatorilor cu 

ideea de stabilitate aduceau în discuție elemente din teoriile relațiilor internaționale; acest 

lucru evidențiază modalitatea în care teoria se îmbină cu practica.  

Următorul pas după fundamentarea teoretică a lucrării și înțelegerea cadrului 

conceptual a fost cel al aplicării metodelor de analiză cantitative. În acest sens, capitolul al 

III-lea a presupus o scurtă incursiune în rolul și importanța instrumentarului cantitativ în 

domeniul Științe Sociale și implicit în cel al Relațiilor Internaționale. Ulterior, prin apel la 

rapoartele folosite, pentru fiecare indicator în parte a fost expusă maniera în care acesta este 

calculat. Datele au fost colectate de la mai multe organizații, cum ar fi Institute for Economics 

and Peace, The Heritage Foundation, Transparency International, World Justice Project, 

United Nations Development Programme, Freedom House, toate recunoscute pentru munca 
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depusă și contribuțiile semnificative aduse. Următoarea etapă a presupus aplicarea 

coeficientului Pearson, a graficului de corelație și a regresiei liniare multiple. Raportat la 

gradul de corelație cu variabilele dependente – indexul global al păcii și indexul amenințărilor 

la adresa securității – instrumentele au reliefat că în topul indicatorilor ce pot influența 

edificarea unui mediu de securitate stabil se află corupția, domnia legii și relațiile cu vecinii. 

Cercetarea cantitativă a atras atenția că o manifestare scăzută a corupției, o aplicare a 

principiilor domniei legii și dezvoltarea/întreținerea de relații de bună vecinătate pot contribui 

la o stare de pace, stabilitate și la o scădere a amenințărilor la adresa securității. Următoarele 

poziții, deși foarte puțin diferite ca ordine pentru cele două variabile dependente, evidențiază 

impactul pe care fenomenul terorist, drepturile politice, libertățile civile, libertatea statului, 

libertatea economică, dezvoltarea umană și distribuirea echitabilă a resurselor, îl pot avea 

asupra procesului propus. Astfel, în vederea edificării unui mediu de securitate stabil este de 

dorit să asistăm la o respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, la crearea 

de oportunități de dezvoltare1, la distribuirea echitabilă a resurselor, dar și la absența unor 

fenomene violente precum terorismul ce au capacitatea de a destabiliza state și regiuni. Mai 

mult, particularizând pe două variabile – drepturile politice și libertățile civile – am observat 

că încălcarea libertăților civile poate produce mai multă instabilitate, decât suprimarea celor 

politice, confirmându-se astfel ideile identificate în literatura de specialitate care vorbeau 

despre apariția și manifestarea terorismului pe fondul nerespectării acestor categorii de 

drepturi și libertăți. Ultimele poziții au fost ocupate de indexul foamei și de militarizare; în 

cazul foamei a fost identificată o relație slab pozitivă, arătând că acest fenomen poate juca un 

rol important mai ales într-un context deja instabil, în care contribuie la amplificarea și la 

creșterea nemulțumirilor. În legătură cu militarizarea, relația de corelație este mai degrabă 

nulă, evidențiind că pentru eșantionul și perioada de referință această variabilă nu a înclinat în 

niciun fel balanța stabilității.  

Dincolo de aceste corelații, de interes pentru teza de doctorat a fost și confirmarea 

respectiv infirmarea modelului ales, adică a setului de variabile independente plasate în relație 

cu cele dependente. În acest sens, regresia liniară multiplă și elemente componente au 

confirmat că există un set de variabile independente ce poate influența variabilele dependente 

– expresie a mediului de securitate stabil – și că modelul propus este unul de încredere în 

proporție de 70%. Mai mult de atât, fluctuațiile valorilor variabilelor dependente sunt 

explicate în proporții de peste 75% de cele independente, iar indicatorul care ne arată gradul 

 
1 Include aspecte ale dezvoltării umane și ale libertății economice.  
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de încredere în rezultate și dacă alegerea indicatorilor a fost una potrivită – semnificația 

statistică – a fost sub limita de 0,05, confirmând practic importanța variabilelor independente. 

Ultimul capitol a avut rolul de a integra datele teoretice și cele cantitative, scopul 

fiind cel al creionării modalității în care poate avea loc edificarea unui mediu de securitate 

stabil, dar și realizarea unei analize pliate pe România pentru a înțelege dezvoltările ce au loc 

în plan național.  

În urma creionării mai multor modalități de abordare am ajuns la cea în care am optat 

pentru interpretarea cumulată a variabilelor. Astfel, într-o primă parte am vorbit despre 

relațiile existente între corupție, domnia legii și relațiile cu vecinii, în a doua parte despre 

dilema securitate – libertate, scoasă la iveală în cazul de față de indicatorii din spectrul 

drepturilor și libertăților și de fenomenul terorist, și nu în ultimul rând am reunit sub aceeași 

umbrelă indicatorii socio-economici; în funcție de oportunitate, pentru fiecare caz în parte au 

fost aduse exemple care au susținut rezultatele obținute.  

Diagnoza primei relații – corupție, domnia legii, relațiile cu vecinii – a arătat maniera 

puternică în care acestea sunt interconectate și cum ajung, în funcție de context și de alte 

variabile, să contribuie semnificat la stabilitate sau instabilitate. De exemplu, numai în 

intervalul de referință 2015 – 2019 protestele care au formulat cereri referitoare la corupție și 

domnia legii au însumat 40,56% din totalul celor organizate. La acestea se adaugă și 

modalitatea în care dezvoltarea relațiilor cu vecinii joacă un rol în politica internă. În 

contextul acestor conexiuni au fost evidențiate două „circuite” ale relaționării: i) legătura 

duală între corupție și domnia legii, care se impulsionează reciproc și care determină efecte 

pozitive sau negative asupra relațiilor cu vecinii; ii) existența în vecinătate a unor state stabile 

și relațiile bune cu acestea pot influența în mod pozitiv mediu de securitate și implicit domnia 

legii (aplicarea principiilor) și corupția (niveluri scăzute ale acesteia).  

În legătură cu primul circuit, un nivel al corupției ridicat afectează și chiar împiedică 

aplicarea coerentă a principiilor statului de drept, la fel cum un stat în care aceste principii nu 

sunt aplicate și respectate creează un teren fertil pentru manifestarea corupției. Ambele cazuri 

pot determina afectarea relațiilor cu vecinii prin scăderea încrederii la nivelul partenerilor, 

afectarea relațiilor politice, economice sau de altă natură, scăderea relaționării pe anumite 

paliere economice (turism, comerț, etc.), până la izolarea/excluderea din forurile regionale și 

internaționale. În cel ce-al doilea caz, o relației bună cu vecinii care au un nivel al corupției 

scăzut și care aplică principiile statului de drept poate determina schimbări pozitive și la 

nivelul statului cu care interacționează. Într-un astfel de scenariu, în care relațiile de bună 
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vecinătate se îmbină cu stabilitatea internă, putem identifica elemente ale comunității de 

securitate, concept analizat în primul capitol. Interacțiunile dintre actori ajung să determine 

structurile și natura relațiilor dintre ei, existând posibilitatea ca entitățile statale să replice 

bunele exemple pe care le văd la partenerii lor. Tipurile de relaționări au fost explicate 

inclusiv prin expunerea situației unor state precum Polonia, Austria și Nigeria.  

Ajungând la dilema securitate – libertate, care în prezenta teză de doctorat a luat forma 

legăturii dintre terorism și drepturile fundamentale ale omului, ea a fost readusă în atenție 

odată cu atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Ideile principale generate de simbioza 

variabilelor fac referire la atenția ce trebuie acordată în procesul de combatere a fenomenului 

terorist, respectării drepturilor și libertăților și evitarea restrângerii acestora. Dacă aceste 

elemente nu sunt abordate de o manieră optimă determină un cerc vicios în care restrângerile 

drepturilor și libertăților generează nemulțumiri, context în care grupările teroriste profită de 

acest lucru și își pot crea o bază de recrutare; în acest sens, mai mulți adepți ai acestor 

ideologii, inclusiv de pe teritoriul național, pot conduce la creșterea instabilității și la 

perpetuarea unei stări specifice păcii negative.  

Referitor la rolul elementelor socio-economice în arhitectura mediului de securitate, 

conectarea acestora a fost un demers natural, având în vedere că amenințările la adresa 

securității pot avea rădăcini în cele două domenii și prin urmare pot produce unde de șoc. 

Simbioza dintre rezultatele cantitative și aspectele teoretice a contribuit la creionarea 

interpretării, în care am constatat că distribuirea echitabilă a resurselor și libertatea economică 

fundamentează un nivel de dezvoltarea umană ridicat. Relația nu este una unidirecțională, așa 

cum ne-am obișnuit deja, ea este multidirecțională și oricare dintre cele trei variabile, printr-o 

abordare coerentă, poate genera beneficii pentru alte paliere. O altă descoperire este dată de 

importanța pe care o au în această ecuație corupția și domnia legii, indicatorii politici 

confirmând locul pe care și l-au obținut în ierarhia variabilelor care contribuie la edificarea 

unui mediu de securitate stabil. Am decis ca cele două variabile în cazul cărora au fost 

identificare cele mai slabe corelații, insecuritatea alimentară și militarizarea, să nu mai fie 

expuse, în aceste cazuri fiind valabile datele evidențiate în cel de-al doilea capitol; în plus, în 

funcție de context, acestea pot avea un rol de balansare a situației. 

Nu în ultimul rând, din dorința de a vedea cum teritoriul național se înscrie în 

paradigma prezentului studiu, o parte a fost dedicată înțelegerii și reliefării elementelor care în 

intervalul de referință și-au arătat utilitatea pentru arhitectura de securitate. Având în vedere 

baza de date redusă care a îngreunat demersul cantitativ, nemanifestarea unor fenomene 



 

 
17 

precum terorismul, pentru care țara noastră a primit valoarea 0, și lipsa unor fluctuații pe 

parcursul celor cinci ani pentru variabilele ce măsoară drepturile și libertățile, analiza 

cantitativă a fost completată de elemente extrase din diferite rapoarte, studii și strategii care 

vorbesc despre performanțele României în diferite domenii. Pornind de la rezultatele analizei 

cantitative, am observat că între 2015 – 2019, valorile variabilelor dependente au suferit 

mutații în funcție de variațiile valorilor dezvoltării umane, foamei, libertății economice, 

relațiilor cu vecinii, militarizării și domniei legii. La acestea se adaugă și fenomenul corupției, 

dar și cel al distribuirii echitabile a resurselor.  

Corelând informațiile extrase atât din cercetarea cantitativă, cât și din cea calitativă, au 

fost observate următoarele: i) corupția și domnia legii reprezintă probleme bine înrădăcinate 

în societatea românească, care își au originea în perioadele trecute și care afectează o 

multitudine de domenii – medical, educație, siguranță și ordine publică, economic, etc.; ii) o 

abordare deficitară a componentelor ce intră sub umbrela conceptului de dezvoltare umană; 

iii) carențe în procesul de distribuire a resurselor, determinate inclusiv de gestionarea 

defectuoasă a unor fenomene; de exemplu, manifestarea corupției contribuie la irosirea unor 

resurse financiare importante ce ar putea fi direcționate către alte domenii; iv) volatilitatea 

mediului de securitate regional și necesitatea consolidării unui mediu stabil intern care să 

faciliteze mecanismele de a face față amenințărilor ce vin din diferite regiuni.  

Pe baza fondului de date, dar și a continuării enunțării unui cumul extins de indicatori 

în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020 – 2024, ceea ce arată o 

nesoluționare a lor, au fost trasate linii directoare de care ar trebui să se țină cont pentru 

edificarea unui mediu de securitate stabil; acestea urmăresc domenii diverse de activitate, atât 

din plan intern, cât și din plan extern, subsumându-se abordării multidimensionale promovată 

de prezenta cercetare. Dintre direcțiile de urmat schițate merită amintite creșterea PIB-ului 

pentru educație, îmbunătățirea serviciilor medicale, reducerea procentului populației ce 

trăiește în sărăcie, măsuri concrete și eficiente în lupta împotriva corupției și, prin raportare 

directă, o respectate a principiilor statului de drept în acord cu angajamentele europene și 

euroatlantice, dar și crearea unui mediu prosper și sigur în imediata vecinătate. Toate acestea 

au rolul de contribui la sedimentarea unui mediu de securitate stabil în țara noastră. 
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4. Concluzii 

 

Studiul dedicat prezentei teze de doctorat a plecat de la caracterul evolutiv al 

sistemului internațional, care a subliniat necesitatea de a sintetiza un corp de variabile care să 

contribuie la edificarea unui mediu de securitate stabil. În acest sens, cercetarea din prezenta 

lucrare ne-a introdus într-o gamă extinsă de subiecte conexate conceptelor de pace și 

securitate, de la abordări teoretice specifice domeniului Relații Internaționale, până la 

identificarea și evidențierea principalelor variabile ce ar putea influența mediul de securitate 

stabil cu ajutorul aplicării unor metode de cercetare cantitative. 

La finalul acestui studiu obiectivele specifice setate încă din partea introductivă au fost 

atinse, determinând, pe cale de consecință, și o îndeplinire a obiectului general. Astfel, 

îmbinarea aspectelor teoretice, cu elementele factuale și cu datele cantitative au condus la  

identificarea și cercetarea unui set de variabile care influențează edificarea unui mediu 

de securitate stabil. Suplimentar față de obiectivul general și cele specifice, fără a fi un 

obiectiv enunțat încă de la început, cercetarea reprezintă o contribuție la studiul fluidității 

conceptuale a securității.  

Reunirea tuturor aspectelor prezentate și întregirea puzzle-ului care și-a propus 

compunerea imaginii privind edificarea unui mediu de securitate stabil au favorizat 

formularea unor răspunsuri clare și coerente la cele două întrebări ale cercetării. 

I. Poate fi sintetizat un corp de variabile care influențează edificarea unui mediu de 

securitate stabil? 

Îmbinarea aspectelor cantitative cu cele calitative au facilitat formularea unui răspuns clar 

și afirmativ la această întrebare. Astfel, la fundația demersului de edificarea a unui mediu 

stabil s-au plasat corupția, domnia legii și relațiile cu vecinii, fiind acele variabile ale căror 

corelare cu pacea și securitatea s-au încadrat în categoria puternic semnificativă. Acestora li s-

au alăturat terorismul, libertățile civile, drepturile politice, libertatea statului, dezvoltarea 

umană, libertatea economică și distribuirea echitabilă a resurselor, rezultatele plasându-le în 

categoria celor care au legături semnificative spre puternic semnificative cu variabilele 

dependente. Clasamentul a fost completat de foame și militarizare, care cu toate că au forța 

necesară de a-și aduce contribuția la edificarea unui mediu de securitate stabil, pentru 

intervalul de timp analizat și eșantionul cercetat, acestea au reliefat o corelare slabă spre nulă.  
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Figură: Piramida edificării unui mediu de securitate stabil 

II. Sunt aceste variabile interconectate? 

Întreg studiul, pornind de la teoriile relațiilor internaționale, până la interpretarea 

rezultatelor, a evidențiat că interconectarea poate fi etichetată drept un laitmotiv al cercetărilor 

care urmăresc explicarea stabilității și edificarea unei astfel de stări. Rolul interpretării a fost 

tocmai formularea unui răspuns la această întrebare, iar în acest sens putem spune că 

variabilele studiate sunt interdependente, se influențează reciproc, modalitatea de corelare a 

lor din prezenta teză reprezintă numai o parte din îmbinările ce pot apărea și pot contribui la 

edificarea unui mediu de securitate stabil. Pentru a face o referință la matematică și la 

combinări și submulțimi, pot exista x variante de legături și interpretări luate câte n.  

Simbioza realizată între aspectele teoretice și cele rezultate în urma analizei cantitative 

au condus la sintetizarea unui set de variabile care pot influența edificarea unui mediu de 

securitate stabil și la confirmarea ideii că 

ele sunt interconectate. Pentru a vizualiza 

tot acest proces și pentru a înțelege una din 

fațetele pe care mediul de securitate le are, 

pe baza corelațiilor identificare, a fost 

schițată o așa numită piramidă a edificării 

unui mediu de securitate stabil. Astfel, la 

bază se poziționează indicatorii al căror 

coeficient de corelație a fost cel mai mare, 

dar și a căror impact a fost observat prin 

parcurgerea literaturii de specialitate. Fundamentul mediului de securitate presupune, în fapt, 

manifestarea unei stabilități politice pe plan intern și extern cu rădăcini puternic ancorate în 

respectul pentru legile țării. În aceste condiții, asigurarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, a dezvoltării umane, a libertății economice, și distribuirea echitabilă 

a resurselor ajung să fie un efect natural al stabilității și al domniei legii; pe acest palier, ar 

trebui să fie avute în vedere acțiuni în toate domeniile amintite, dar nu numai. La acest nivel, 

în cazul în care vorbim de manifestarea terorismului, statele vor face apel la cele mai potrivite 

instrumente fără a afecta anumite categorii de oameni și fără a determina declanșarea unui 

cerc vicios. Dacă mare parte din aceste elemente au fost îndeplinite, atunci securitatea 

alimentară nu ar trebui să mai reprezinte o problemă, iar militarizarea, cu toate componentele 

sale, va fi în mâna unor actori raționali ce o vor folosi pentru scopuri legitime și proporțional 

cu amenințarea.  
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Îndeplinirea obiectivului general și a celor specifice, confirmarea ipotezelor de cercetare și 

formularea unor răspunsuri cuprinzătoare, dar clare în același timp, la întrebările cercetării, nu 

înseamnă că pe parcursul acestui demers nu au apărut o serie de provocări și limitări. 

Dimpotrivă, încercarea curajoasă de a aduce datele cuantificabile mai aproape de câmpul 

teoretic al relațiilor internaționale a presupus: i) cernerea unui flux crescut de informații și 

identificarea celor care au un rol important pentru edificarea unui mediu de securitate stabil; 

ii) organizarea și integrarea datelor colectate din rapoartele ONG-urilor/think tank-uri; iii) 

eliminarea unui număr ridicat de state din analiză pe fondul lipsei datelor; demersul inițial 

viza 100 de țări; iv) relaționarea ciclică a indicatorilor și prin urmare imposibilitatea de a oferi 

explicații de maniera numai A determină B; v) identificarea unei maniere cât mai 

cuprinzătoare de interpretare a datelor; vi) oferirea unei înțelegeri asupra României pe baza 

unor date reduse cantitativ; vii) erori generate de calcule fără a putea identifica cu exactitate 

sursa, cum este cazul anului 2018 pentru indexul amenințărilor la adresa securității. 

Prezentul studiu poate fi considerat drept începutul unui demers academic mai 

complex, din care să facă parte mai mulți cercetători și care să aprofundeze și să completeze 

ideile evidențiate de această teză de doctorat. Pe baza lecțiilor învățate, aș recomanda: i) 

includerea a cel puțin un indicator din sectorul ecologic, dar și din domenii emergente și 

cărora statele trebuie să le facă față – cum ar fi cel cibernetic; ii) extinderea numărului țărilor 

analizate și a perioadei de timp; iii) încercarea de a evidenția o interpretare pe regiuni, în care 

să se țină cont de particularități.  

 

Ce a reliefat acest studiu? 

Analiza din lucrarea de față a evidențiat trei chestiuni elementare, de care orice cercetarea 

trebuie să țină cont: i) dinamica ridicată a mediului de securitate, ii) necesitatea adaptării 

continue a cadrului teoretic la schimbările sistemului și iii) importanța unei abordări 

multidisciplinare și plurivalente.  
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