
1 

 
Lect. univ. dr. Dumitru NANCU 

 

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SECURITATEA 
NAȚIONALĂ MODERNĂ.  

MEDIUL DE AFACERI ȘI  INVESTIȚIILE STRĂINE. 
 

 
 
 
 



2 

 



3 

 
Lect. univ. dr. Dumitru NANCU 

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA 
SECURITATEA NAȚIONALĂ MODERNĂ. 
MEDIUL DE AFACERI ȘI INVESTIȚIILE 

STRĂINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editura UNIVERSITARIA, 

Craiova, 2015 



4 

Referenți științifici: 
Conf.univ.dr. Radu Ogarcă 
Conf.univ.dr. Laurențiu Dragomir 
 
 
Copyright 2015 Editura Universitaria 
Toate drepturile sunt rezervate Editurii Universitaria 
 
 
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul 
scris al editorilor. 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
NANCU, DUMITRU 
    Consideraţii cu privire la securitatea naţională modernă : 
mediul de afaceri şi investiţiile străine / Dumitru Nancu. - Craiova 
: Universitaria, 2015 
    Conţine bibliografie 
     ISBN 978-606-14-0950-1 
 
336 
339.727.22 



7 

 
 

INTRODUCERE 
 

În primele decenii ale secolului XXI, în Lume se 
desfăşoară momente deosebite, care se prezintă prin stări mai 
mult ori mai puţin înţelese, dar toate desfăşurându-se cu 
dinamism, prezentându-se în forme complexe de manifestare şi 
cu o acceleraţie crescândă. 

Acesta este mediul pe care îl trăim cu toţii cu 
caracteristicile: 

- parcurgem o fază de tranziţie către o civilizaţie 
supertehnicizată şi hipertehnologizată; 

- ne aflăm într-o continuă preocupare pentru procesele 
de globalizare; 

- avem de-a face cu sporirea vitezei de reacţie la 
stimulii interni şi internaţionali; 

- suntem tot mai interconecți cu economiile naţionale la 
sistemele economice regionale şi zonale; 

- apar tot mai frecvent aspecte de integrare şi dezvoltare 
globală; 

- trecem cu paşi mărunţi, dar siguri, în era 
informaţională, specifică societăţii postindustriale a cunoaşterii.  

Acestea, alături de alţi factori, generează modificări 
substanţiale în planul percepţiei stării de (in)securitate (individuală, 
comunitară, naţională şi internaţională) de către liderii politici, 
opinia publică şi mas-media din majoritatea statelor. 

Deoarece sistemele internaţionale/globale de securitate 
nu sunt încă suficient dominate de ordine, integrare şi 
dezvoltare, statele trebuie să se bazeze în continuare pe 
propriile forţe pentru securitatea naţională modernă, aceasta 
devenind o prioritate.  

În ultimele trei decenii statele Lumii au preferat 
opţiunea liberală, cu soluţia politică spre a obţine şi prezerva o 
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securitate modernă, în detrimentul căii realiste, cu accent pe 
soluţia militară. Astfel au apărut caracteristici noi ce au 
evidenţiat pentru securitate naţională modernitatea. 

Dorim să amintim printre altele integrarea, compre-
hensivitatea, privatizarea, adecvarea unor forme noi ca urmare 
a domeniilor numeroase cuprinse în conţinutul modern al 
securităţii în primele decenii ale secolului XXI.  

Indiferent de calea şi soluţia adoptate, statele s-au 
preocupat permanent de problemele securităţii naţionale, 
nerenunțând la menţinerea şi creşterea puterii, văzută nu 
neapărat ca forţă fizică militară, ci mai degrabă ca putere 
politică, economică, financiară, militară etc.  

Evoluţia fenomenelor şi proceselor contemporane în 
noul mediu internaţional de securitate relevă că, în general, 
condiţia şi starea de securitate modernă a unei ţări nu se mai 
întemeiază în mod exclusiv numai pe structura organismului 
militar (cantitate, calitate etc.). Se conştientizează că dintre 
factorii care determină capacitatea de securitate şi apărare a 
unei entităţi statale, rolul hotărâtor îl joacă potenţialul 
economic, resursele economice de care aceasta dispune şi nu în 
ultimul rând de resursele economice naţionale.  

Ele de fapt reprezintă (după unii analişti) un tot, 
formând un potenţial material, natural, financiar şi uman de 
care dispune orice societate la un anumit moment, care exprimă 
şi posibilităţile ei de dezvoltare. Se subliniază astfel ideea că 
succesul sau insuccesul securităţii moderne este produsul 
simultan al unor factori rezultaţi din nenumărate surse şi 
resurse materiale, morale, intelectuale şi economice.  

În aceste condiţii statele recunosc şi afirmă tot mai mult 
că utilizarea mijloacelor militare pentru apărarea valorilor şi 
intereselor fundamentale naţionale reprezintă o modalitate de 
acţiune de ultimă instanţă. Statele democratice din Europa (şi nu 
numai) doresc să-şi asigure securitatea modernă prin integrarea 
efortului propriu în acţiunile întreprinse de organizaţiile 



9 

europene şi euroatlantice de securitate şi apărare, subscriind la 
principiul indivizibilităţii securităţii acestui spaţiu integrat.  

Problemele securităţii moderne vor fi mult mai 
dinamice şi complexe: 

- dinamismul este rezultatul vitezei cu care se derulează 
evenimente importante pe întregul mapamond cu implicaţii 
majore, directe ori indirecte asupra statelor şi comunităţilor; 

- complexitatea este rezultatul interconectării acestor 
evenimente şi deopotrivă neprevăzutului cu care ele se pot 
declanşa şi mai ales din efortul internaţional necesar 
soluţionării lor, de cele mai multe ori temporare1 . 

Apreciem că în aceste circumstanţe securitatea devine 
implicit modernă, adică ţine pasul cu tot ceea ce se petrece 
evolutiv în Lume şi, sigur cel mai mult, trebuie să fie 
prospectivă, să desluşească oportun tendinţele şi să se adapteze 
rapid noilor provocări.  

În ultima vreme s-au conturat două curente de opinii 
privind binomul securitate-apărare: 

- un prim curent (desigur mai nou) este evidenţiat de 
includerea apărării în cadrul operaţional-acţional de securitate, 
care astfel devine primordială, insuficientă acesteia reclamând 
apărarea; în fond este vorba despre valoarea de prevenţie a 
securităţii, care trebuie să evite o criză majoră de tip război, acesta 
va presupune apărarea. În condiţii de normalitate, când principiile 
internaţionale sunt respectate în relaţiile interstatale, apreciem ca 
oportună opţiunea strategică pentru o asemenea teorie; 

- un curent mai vechi aduce în centrul preocupărilor 
apărarea, care în toate împrejurările trebuie să înceapă cu 
realizarea securităţii comprehensive; evoluţiile de criză majoră 
în relaţiile internaţionale va reclama abordarea strategică a 
apărării; teoria aceasta este propice situaţiei actuale din relaţiile 
internaţionale, când datorită unor factori de natură 
                                                            
1 Gheorghe Toma și alții, Evoluția arhitecturilor de securitate sub impactul  
globalizării, Editura ANI, 2007, p.30 
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geoeconomică şi geopolitică războiul nu poate fi considerat 
definitiv şi „ab initio” inadecvat.  

Putem să concluzionam că din punct de vedere 
strategic: 

- în primul caz avem de a face cu realizarea apărării prin 
mijloace de securitate; 

- în al doilea caz fundamentele apărării devin premisa 
de securitate. 

Dar în ultimii ani s-a constatat o adaptare a strategiilor 
şi concepţiilor de securitate pe fundamente temeinice de 
apărare. Aceste aspecte sunt vizibile şi la noi în ţară, prin 
elaborarea de către instituţia prezidenţială a unei Strategii 
Naţionale de Apărare, în anul 2007.  

În condiţiile în care atât securitatea cât şi apărarea sunt 
tot mai integrate în sisteme internaţionale locale, regionale şi 
zonale putem să le atribuim mai greu caracteristica de 
naţională, dar modalitatea şi responsabilitatea realizării lor 
(politici, strategii) integrate şi integratoare rămâne pentru multă 
vreme naţională. Iată de ce se impune studiul de detaliu şi 
prospectiv în legătură cu modernitatea securităţii şi 
caracteristicile prin care aceasta se evidenţiază în primele 
decenii ale secolului XXI.  

Demersul nostru arată că în aceste circumstanţe 
complexe şi dinamice la securitatea naţională şi nu numai, 
poate şi trebuie să contribuie şi două elemente din dimensiunea 
economică a securităţii statale - mediul de afaceri şi investiţiile 
străine - ambele deosebit de importante şi chiar determinante 
pentru dobândirea caracteristicilor de modernitate de către 
securitatea colectivă şi comună.   
 Mediul naţional de afaceri reprezintă cadrul general de 
activităţi economice specifice comerţului care, în ultimii ani, a 
dobândit caracteristici noi prin apropierea de dimensiunile 
securității moderne. În acelaşi timp economia naţională este tot 
mai mult marcată de o diversitate de transformări de fond ce 
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evidenţiază multiple interdependențe ce-i asigură funcţionali-
tatea modernă, aspecte ce ţin şi de securitatea modernă. 
 Asistăm pe de o parte la consolidarea angajamentelor 
comerciale naţionale şi regionale, dar şi la evidenţierea tot mai 
mult a globalizării economiei naţionale în context integrat, cu 
elemente definitorii în planul securităţii moderne. 
 Aşa se face că apare intelligence-ul în mediul de 
afaceri, care se instaurează tot mai adânc în sfera 
aranjamentelor şi angajamentelor comerciale. Practica a arătat 
că vizează cu precădere redefinirea unor aspecte cu privire la 
fundamentele specializărilor economico-comerciale, la 
cunoaşterea aprofundată a actorilor concertului economic şi 
comercial, naţional şi regional şi, desigur, cel mai mult privind 
determinările competitivităţii la scară naţională integrată şi 
regională liberă. 

Toate elementele enumerate mai sus ţin şi de securitatea 
naţională, ceea ce ne face să apreciem că în acest context 
economiile naţionale şi relaţiile comerciale devin tot mai 
interdependente, unul dintre lianţii asociativităţii şi 
complementarităţii economico-comerciale fiind globalizarea. 
 În economia naţională ca şi în mediul de afaceri 
(inter)naţional există şi se manifestă valori şi interese, faţă de 
care apar şi se pot manifesta riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi, adică factori de insecuritate. Concepţiile legate 
de aceste aspecte de insecuritate şi atitudinile generate definesc 
o dimensiune economică de securitate modernă, faţă de care 
mediul de afaceri are o dependenţă foarte mare, exprimându-se 
prin competitivitate şi cifra de afaceri. 
 Întrunind aspectele şi problemele expuse până acum 
este uşor să remarcăm că avem de-a face cu un intelligence în 
mediul naţional de afaceri şi cu o dimensiune de securitate a 
economiei naţionale, ambele privite în context integrat. 
 Tot în context economic apar şi investiţiile străine, care 
suplimentează preocupările de securitate modernă atât prin 
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intelligence-ul de afaceri cât şi prin competitivitatea din mediul 
de afaceri. Rezultatele se pot vedea în dezvoltarea naţională şi 
prin cooperarea dimensiunii economice a securităţii naţionale. 
 


