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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
Pe plan global, tendinţa continuă de supremaţie asupra resurselor energetice,
acţiunile intempestive şi iraţionale ale unor organizaţii teroriste şi criminale,
corupţia, evoluţia rapidă a armelor de distrugere în masă şi circulaţia rapidă a
informaţiilor, contribuie la existenţa unui mediu marcat profund de instabilitate în
sectorul securităţii fiecărui stat.
În acest context, ca măsură de gestionare a riscurilor la adresa securităţii,
statele lumii au ales să-şi mărească influenţa asupra mediului de securitate
internaţional prin încheierea unor alianţe, tratate, convenţii sau înţelegeri, istoria
fiind în măsură să ne furnizeze rezultatele care nu au fost întotdeauna cele scontate.
Statutul de ţară membră a unei organizaţii puternice, generează evident
beneficii şi oportunităţi de dezvoltare în plan economic, social şi de stabilizare a
mediului de securitate la nivel local şi regional, dar pe de altă parte creează pentru
aceea regiune o graniţă cu potenţiali actori rivali pe scena politică a lumii.
În ultimii ani, se poate observa o amplificare a eforturilor pentru edificarea
stabilităţii şi instaurării păcii în Balcani, în Orientul Mijlociu şi în Africa, prin
extinderea securităţii către graniţele cu potenţiale pericole, respectiv atragerea de
state noi în organizaţii de tip democratic cum sunt: Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), Uniunea Europeană (UE), Organizaţia naţiunilor
unite (ONU), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE),
Consiliul Europei etc.
Integrarea în aceste organizaţii, implică ca fiecare naţiune să participe activ la
extinderea sferei de acţiune prin planificarea apărării teritoriului naţional cât şi
internaţional prin acţiuni militare în teatrele de operaţii.
România, în planul relaţiilor internaţionale prin obiectivele de politică externă
îşi manifestă disponibilitatea de participare activă la deciziile politice, economicomilitare de nivel zonal şi local în cadrul NATO, UE şi în alte acţiuni de securitate
din care face parte.
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Poziţia geostrategică a ţării noastre, la graniţa de sud-est a Europei Centrale,
evidenţiată mai mult prin dimensiunea economică, reprezintă un factor de
stabilitate în zonă având un rol bine determinat în îndeplinirea obiectivelor de
securitate de nivel european şi euroatlantic.
Perioada post aderare la aceste organizaţii, a reprezentat pentru statele
membre o contribuţie substanţială la consolidarea capacităţii de apărare individuală
şi colectivă și a valorilor fundamentale ale democraţiei.
Acest atribut de „… exercitare a dreptului la auto-apărare individuală sau
colectivă…”2 impune ca statele membre să se preocupe de modernizarea
sistemelor militare existente, de pregătirea structurilor de rezervă şi a sistemelor de
mobilizare respectiv de perfecţionarea economiilor naţionale pentru apărare.
Un rol în acest sens îl deţine PENTA care reprezintă o componentă a
securităţii naţionale având la bază prevederile Constituţiei României.
PENTA, reprezintă în opinia noastră o temă de cercetare de real interes
având în vedere că această activitate se stabileşte şi se desfăşoară din timp de pace
prin valorificarea potenţialului economic şi uman, în scopul satisfacerii cu resurse
a nevoilor de apărare şi de asigurare a continuităţii proceselor socio-economice, la
instaurarea stării de mobilizare sau de război.
Instituţia din România cu responsabilităţi în îndeplinirea obiectivelor pe linie
de PENTA este Guvernul care „… coordonează activitatea ministerelor şi a
celorlalte autorităţi ale administraţiei publice pentru realizarea măsurilor de
asigurare a capacităţii de apărare a ţării”3, prin Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (denumită în continuare ANRSPS) aflată
în subordinea Ministerului Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI).
Actualitatea cercetării activităţii de PENTA, este justificată prin următoarele
argumente:
- necesitatea manifestată de către Statul Major General (conform
legislației actuale Statul Major al Apărării) în anul 2014, prin transmiterea Şcolii
2
3

Carta Naţiunilor Unite, San Francisco, din 26 iunie 1945, art. 51;
Legea nr. 45 din 1 iulie 1994 (actualizată la data de 6 mai 2011), a apărării naţionale a României, art. 32, lit. a);
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doctorale din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „CAROL I”, a „Listei cu
temele prioritare de cercetare” respectiv a temei „Pregătirea economiei naţionale
şi a teritoriului pentru apărare. Actualitate şi orientări de perspectivă” 4 încadrată
la domeniul „Ştiinţe militare”;
- provocările sistemului capitalist pentru un stat democratic ca România,
bazat în principal pe o economie de piaţă al cărei capital este în general privat şi
aflată în relaţii de interdependenţă cu potenţialul de apărare al ţării;
- supremaţia operatorilor economici cu capital străin asupra unor sectoare
economice de interes pentru sistemul naţional de apărare (denumit în continuare
SNA) datorită cadrului legislativ favorabil acestora, în detrimentul celor cu capital
autohton;
- necesitatea asigurării la nivel naţional a unei dezvoltări echilibrate a
potenţialului economic şi uman în vederea eficientizării proceselor de trecere
graduală de la starea de pace la starea de mobilizare sau de război, fără întreruperea
proceselor socio-economice.
Scopul principal al acestei lucrări de cercetare este de a prezenta pe baza unei
abordări moderne şi multidisciplinare importanţa şi necesitatea perfecţionării
activităţii de PENTA, în vederea identificării unor rezultate ştiinţifice relevante
care printr-o interpretare şi o valorificare corespunzătoare, să asigure orientări de
perspectivă şi un plus de valoare SNA.
Ipotezele de cercetare care au stat la baza alegerii temei tezei de doctorat,
sunt următoarele:
- dezvoltarea statului român ca stat european şi euroatlantic, presupune

amplificarea preocupărilor de modernizare a sistemelor militare cu accent deosebit
pe rolul structurilor de rezervă, al sistemelor de mobilizare şi de perfecţionare a
economiilor naţionale pentru apărare;
- potenţialul economic de apărare din timp de pace prin adaptarea la

mediul economic în situaţii de criză, mobilizare sau război, poate satisface nevoile
Lista cu temele prioritare de cercetare propuse pentru Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare „CAROL I”, transmisă de Statul Major General cu adresa înregistrată la nr. G2-149 din 14.04.2014,
domeniul Stiinţe militare, nr. crt. 2, p.1;
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de apărare ale ţării, la standardele impuse de strategia militară, fără întreruperea
proceselor economico-sociale.
În realizarea prezentului demers științific, au fost stabilite următoarele
obiective de cercetare:
1. analizarea relaţiilor de interdependenţă între binomul potenţial
economic naţional şi potenţialul economic de apărare, în scopul evidenţierii unor
cunoştinţe ştiinţifice relevante privind activitatea de PENTA;
2. abordarea din punct de vedere managerial a activităţii de PENTA, în
vederea evitării paralelismelor şi a duplicărilor în vederea gestionării în condiţii de
performanţă a situaţiilor de urgenţă, asediu, mobilizare sau război;
3. evaluarea operatorilor economici în privinţa capacităţii profesionale,
pentru satisfacerea nevoilor SNA şi asigurarea continuităţii proceselor socioeconomice, la declararea stării de mobilizare sau de război fără a se aduce atingere
securităţii sau intereselor ţării.
Pentru realizarea acestor obiective, am definit următoarele direcţii de
cercetare, astfel:
 identificarea principalelor ameninţări şi oportunităţi la adresa
securităţii naţionale și regionale;
 analizarea componentelor SNA şi a rolului acestuia în asigurarea
securităţii naţionale sau transfrontaliere;
 rolul pregătirii economiei pentru apărare. Aspecte privind potenţialul
economic naţional şi factorii economici care influenţează securitatea naţională;
 analizarea potenţialului economic de apărare şi a industriei naţionale
de apărare;
 delimitări privind necesarul pentru asigurarea capacităţilor şi a
stocurilor de resurse în sprijinul SNA, la declararea stării de mobilizare sau de
război;
 determinări privind managementul ştiinţific şi organizaţional;
Aspectele generale care au determinat evoluţia funcţiilor de bază ale
managementului;
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 analizarea conceptului de control intern/managerial; Evaluarea
standardelor de evaluare a gradului de conformitate a unui sistem propriu de
control intern/managerial specific entităţilor publice;
 determinări privind exercitarea funcţiilor de planificare şi organizare a
activităţii de PENTA; Analizarea documentelor de planificare, a subdiviziunilor
organizatorice şi a resurselor necesare desfăşurării acestora;
 analizarea funcţiilor de coordonare şi control ale activităţii de
PENTA; Determinări privind planificarea şi desfăşurarea controlului executat de
către ANRSPS, în domeniul PENTA;
 evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control
intern/managerial al ANRSPS respectiv a stadiului de implementare a standardelor
specifice entităţilor publice;
 analizarea capacităţii operatorilor economici de asigurare cu bunuri şi
servicii în scopul PENTA; Asigurarea resurselor pentru apărare, prin sistemul de
priorităţi, rechiziţiile de bunuri şi servicii inclusiv prin mobilizarea sau chemarea
forţei de muncă în interes public;
 stabilirea criteriilor de selecţie a operatorilor economici pentru
satisfacerea nevoilor SNA, prin activitatea de PENTA respectiv consolidarea
securităţii ţării;
 evaluarea capacităţii operatorilor economici de PENTA prin scenariul
de regionalizare a teritoriului României; Studiu de caz: evaluarea PENTA din
judeţul Giurgiu.
În realizarea acestui demers ştiinţific, am structurat teza pe trei capitole, în
cadrul cărora prin utilizarea unor metode de cercetare specifice (analiza diagnostic,
clasificarea, observarea, metoda descriptivă, raţionamentul, analiza comparativă,
metoda SWOT, prezentarea descriptivă etc.) am asigurat îndeplinirea obiectivelor
propuse.
Capitolul

I,

intitulat

„Determinări

relaţionale

privind

binomul

potenţial economic naţional - potenţial economic de apărare”, prezintă aspecte
relevante asupra mediului de apărare a României, ca urmare a schimbărilor militare
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din spaţiul euroatlantic. De asemenea, în cadrul acestuia au fost evidenţiate relaţiile
de interdependenţă între potenţialul economic naţional şi potenţialul economic de
apărare respectiv a mediului de securitate naţional. Securitatea naţională, definită
ca rezultat al interacţiunilor între anumite domenii de activitate (politic, economic,
social, informaţional, religios, mediu, militar etc.) cunoaşte diferite forme de
evoluţie ( normalitate, urgenţă, asediu, mobilizare sau război).
Relevante în acest capitol sunt şi rezultatele analizei elementelor definitorii
ale activităţii de PENTA, a potenţialului economic naţional şi de apărare respectiv
a factorilor economici care influenţează securitatea naţională.
Studiul industriei de apărare, componentă strategică a economiei naţionale, a
constituit de asemenea o direcţie de cercetare în cadrul acestui prim capitol.
În final, a fost analizat şi modul de stabilire a necesarului de resurse, a
capacităţilor şi a stocurilor care pot fi asigurate din economia naţională, atât pe
timp de pace cât şi pe timp de război.
Prin metodele de cercetare utilizate, am evidențiat următoarele informaţii
ştiinţifice, astfel:
 contextul actual oferă pericole cu o textură complexă, datorită apariţiei
alături de actorii statali, a actorilor non-statali sau para-statali;
 sistemul naţional de apărare (SNA), prin structurile de conducere,
forţele de apărare, resursele şi infrastructura teritorială necesită să fie adaptat
continuu la opţiunile de politică externă pentru a fi în măsură să răspundă cu
succes la orice situaţie extremă;
 modernizarea SNA presupune ridicarea nivelului de pregătire a
economiei naţionale pentru apărare (PENA);
 PENA implică toate ramurile şi sectoarele economiei naţionale,
precum şi întreaga infrastructură economico-socială;
 valorificarea potenţialului economic şi uman din timp de pace, asigură
trecerea graduală a economiei naţionale la starea de mobilizare sau de război;
 principala vulnerabilitate a activităţii de PENA o reprezintă factorii
care influenţează potenţialul economic şi securitatea naţională, atât pe timp de pace
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cât şi la declararea stării de mobilizare sau război.
 fenomenul de globalizare, generează numeroase efecte negative
asupra siguranţei statale şi transfrontaliere;
 asigurarea unei securităţi regionale sau naţionale, nu poate exista fără
asigurarea unei dezvoltări economice durabile;
 industria de apărare, componentă strategică a economiei naţionale,
parcurge o etapă de reorganizare şi modernizare în sensul de a redeveni
competitivă pe piaţa externă şi generatoare de profit;
 SNA este asigurat cu resurse prin sistemul de priorităţi, rechiziţiile de
bunuri şi servicii inclusiv prin mobilizarea /chemarea forţei la locul de muncă în
interes public;
 economia la mobilizare sau război presupune îndeplinirea unor criterii
de performanţă care se realizează în principal prin operatorii economici de profil.
Obiectivul de cercetare nr. 1, considerăm că a fost îndeplinit integral, prin
faptul că au fost identificate informaţii ştiinţifice relevante în ceea ce priveşte
relaţiile de interdependenţă între binomul potenţial economic naţional şi potenţialul
economic de apărare care pot aduce un plus de valoare activităţii de PENTA.
Capitolul II, intitulat „Abordări manageriale ale pregătirii economiei şi a
teritoriului pentru apărare”, a debutat cu o analiză comparativă a conceptului de
management ştiinţific şi organizaţional în scopul facilitării înţelegerii modului de
integrare a funcţiilor de planificare, organizare, coordonare şi control din timp de
pace, în cadrul sistemului de PENTA.
Modul de transpunere al funcţiilor de coordonare şi de control în cadrul
activităţii de PENTA, asigură posibilitatea emiterii unor opinii relevante cu privire
la măsurile şi acţiunile specifice care pot fi întreprinse din timp de pace ca reacţie
la potenţialele ameninţări la adresa SNA. Acestea se adresează autorităţilor
competente care, prin utilizarea în condiţii de performanţă a resurselor economice
şi umane, pot îmbunătăţii modul de asigurare a nevoilor de apărare şi de
funcţionare a mediului economico-social, în situaţii de urgenţă, asediu, mobilizare
sau război.
10 din 22

Pe baza apartenenţei componentei de bază a SNA, activitatea de PENTA se
identifică cu entitatea publică al cărei sistem propriu de control intern/managerial
poate fi evaluat asupra gradului de conformitate prin standardele specifice
reglementate la nivel naţional.
Metodele de cercetare utilizate în cadrul acestui capitol au fost: clasificarea,
observarea, prezentarea descriptivă, raţionamentul, analiza comparativă, analiza de
conţinut, analiza diagnostic şi statistică.
Principalele rezultate ale cercetării sunt următoarele:


procesul de management, are un caracter ciclic, se derulează într-o

succesiune logică şi se exercită prin funcţiile de planificare, organizare,
coordonare, antrenare şi control;


în cazul entităţilor publice din România, funcţia de control

dobândeşte o nouă valenţă prin controlul intern/managerial definit ca un proces
complex exercitat prin funcţiile specifice managementului organizaţional;


în cadrul activităţii de PENTA, funcţiile managementului, se

exercită cu anumite deficienţe (exemple: ANRSPS ca autoritate publică care
îndeplinește atribuţiile Guvernului pe această linie, este lipsită de independență,
fiind în subordinea MAI, situație care generează conflicte de interese);


controlul intern/managerial exercitat în cadrul ANRSPS, în urma

evaluării stadiului de implementare a celor şaisprezece standarde, îl apreciem ca
fiind cu un grad de conformitate „parţial conform”.
Având în vedere principalele rezultate din acest capitol considerăm îndeplinit
obiectivul de cercetare nr. 2, în sensul că printr-o abordare din punct de vedere
managerial a activităţii de PENTA, au fost identificate cunoștințe semnificative
care printr-o valorificare adecvată pot evita paralelismele şi a duplicările în scopul
gestionării în condiţii de performanţă a situaţiilor de urgenţă, asediu, mobilizare
sau război.
Capitolul III intitulat „Rolul operatorilor economici în pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare. Actualitate şi orientări de perspectivă”,
este dedicat analizei capacităţii actuale a operatorilor economici respectiv de
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asigurare cu resursele necesare pentru susţinerea efortului de apărare la mobilizare
sau la război. Au fost efectuate determinări care pot constitui orientări pentru
sistemul naţional de apărare prin satisfacerea în condiții de performanță a nevoilor
de bunuri şi servicii.
În scopul consolidării securităţii statului, ne-am propus în cadrul acestui
capitol să identificăm condiţiile de descalificare şi criteriile de selecţie în privinţa
capacităţii de exercitare a activităţii profesionale a operatorilor economici, pentru
asigurarea nevoilor SNA.
Totodată în cadrul acestui capitol am analizat evoluţia operatorilor economici
cu atribuţiuni de PENTA în cadrul scenariului de regionalizare a teritoriului
României. În planul susţinerii efortului SNA procesul de regionalizare a teritoriului
României îşi propune să faciliteze accesul la resursele cu această destinaţie şi
implicit la reducerea timpului de trecere graduală de la starea de pace la cea de
mobilizare sau război, fără întreruperea proceselor economico-sociale.
Acest demers ştiinţific a fost realizat pe baza unui studiu de caz privind
evoluţia PENTA în judeţul Giurgiu, în cadrul scenariului de regionalizare a
teritoriului României.
Metodele de cercetare utilizate în cadrul acestui capitol au fost: clasificarea,
observarea, prezentarea descriptivă, raţionamentul, cercetarea trans-disciplinară,
analiza comparativă, analiza de conţinut, metoda SWOT, analiza diagnostic,
statistică şi studiul de caz.
Principalele concluzii ale cercetării din acest capitol, sunt următoarele:
 infrastructura teritorială, prin obiectivele de pregătire operativă a
teritoriului pentru apărare necesită să se constituie ca o componentă strategică a
economiei naţionale;
 domenii care necesită să se constituie ca infrastructuri critice de nivel
naţional sau european în scopul protejării acestora de către stat ca principal
beneficiar (exemple: infrastructura aferentă transporturilor utilizată exclusiv pentru
apărare, comunicaţiile şi tehnologia informaţiei, lucrările publice şi de amenajare a
teritoriului, resursele şi utilităţile publice);
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 cadrul legal naţional favorabil investitorilor cu capital străin, asigură
în România supremaţia acestora în sectoare economice vitale pentru SNA
(exemple: sectorul energetic, industria de extracţie şi prelucrare a resurselor solului
şi subsolului, industria constructoare de maşini, comunicaţiile, industria
alimentară, sistemul bancar, de asigurări etc.);
 selecţia operatorilor economici pentru activităţi de PENTA, în baza
unor criterii de excludere a operatorilor cu capital străin şi a celor cu capacitate
tehnico-economică necorespunzătoare, poate creşte în opinia noastră potenţialul de
trecere graduală de la starea de pace la cea de război, fără vulnerabilităţi ale SNA;
 reorganizarea administrativ teritorială pe regiuni, asigură dezvoltarea
echilibrată la nivelul fiecărui judeţ prin calificarea respectiv accesarea fondurilor
structurale necesare investiţiilor, dezvoltarea uniformă a potenţialului economic şi
uman din fiecare regiune respectiv facilitează trecerea graduală de la starea de pace
la cea de mobilizare sau de război;
 judeţul Giurgiu, prin cifra de afaceri din ultimii ani, se situează din
punct de vedere economic, la finalul clasamentului judeţelor din România al cărui
lider este reprezentat de o companie transnaţională cu capital străin;
 printr-un scenariu în care judeţul Giurgiu aparţine Regiunii de sud (nr.
3) împreună cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi
Teleorman, activitatea de PENTA va fi coordonată de Centrul Regional de
Probleme Speciale (CRPS) nr. 3;
 pe baza analizei SWOT şi a unui studiu de caz realizat la nivelul
judeţului Giurgiu, considerăm că este posibilă îmbunătăţirea activităţii de PENTA
la nivelul Regiunii de sud, prin ridicarea gradului de operativitate şi accesul facil la
resurse.
Prin urmare, considerăm că obiectivul de cercetare nr. 3, este îndeplinit
integral în sensul că prin evaluarea operatorilor economici în privinţa capacităţii
profesionale pentru satisfacerea nevoilor SNA, fără a se aduce atingere securităţii
sau intereselor ţării.
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Obiectivele de cercetare stabilite în cadrul acestei teze de doctorat,
considerăm că au fost îndeplinite integral, prin faptul că au fost identificate
informaţii ştiinţifice relevante în ceea ce priveşte potenţialul economic şi uman
necesar nevoilor de apărare respectiv pentru asigurarea continuităţii proceselor
socio-economice la declararea stării de mobilizare sau de război.
Propuneri:
Având în vedere principalele concluzii ale prezentei teze de cercetare,
evidenţiem în continuare principalele orientări în ceea ce priveşte PENTA, astfel:
 preocupările de modernizare ale sistemului militar necesită un accent
deosebit pe activitatea de pregătire a structurilor de rezervă ale sistemului de
mobilizare respectiv de PENTA;
 redresarea industriei naţionale de apărare, poate fi realizată în opinia
noastră prin reluarea rolului de către statul român ca principal beneficiar respectiv
de investitor interesat de modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor de
producţie în scopul asigurării FSNA cu produse militare compatibile cu noile
cerinţe de dotare;
 planificarea activităţii de PENTA, ar trebui să cuprindă şi obiective pe
termen lung care să asigurare conform Constituţiei României, protecţia exhaustivă
a vieţii cetăţenilor şi a bunurilor de orice fel;
 infrastructura teritorială pentru apărare, necesită extinsă la nivel
naţional pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a cetăţenilor şi a bunurilor de
asemenea;
 organizarea ANRSPS ca instituţie independentă cu personalitate
juridică, asigură îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor care
revin Guvernului pe linie de PENTA;
 domeniile de interes pentru sistemul naţional de apărare, necesită să
fie clasificate ca şi componente strategice ale economiei naţionale respectiv sub
protecţia statului, principalul beneficiar şi investitor al acestora;
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 adoptarea unui cadru legal în conformitate cu politicile şi strategiile
UE de încurajare a IMM-urilor cu capital autohton, pentru îmbunătăţirea activităţii
de PENTA respectiv de consolidare a securităţii statului;
 stabilirea unor criterii de selecţie şi evaluare a operatorilor economici
pentru asigurarea nevoilor SNA, fără a se aduce atingere securităţii statului;
 administrarea teritoriului României în sistem descentralizat pe regiuni,
pentru desfăşurarea activităţii de PENTA în condiţii de performanţă.
Orientările consemnate în prezentul raport de cercetare ştiinţifică pot
constitui puncte de referinţă şi pentru alte cercetări în domeniul dezvoltării
cunoştinţelor pe linie de PENTA respectiv pot conduce la îmbunătăţirea activităţii
acesteia şi a securităţii naţionale.
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