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B. CUVINTE-CHEIE: 

 

diplomația navală, diplomația apărării, diplomația militară, diplomația gunboat, mediul de 

securitate contemporan, regiunea extinsă a Mării Negre, securitate regională, avans strategic, 

postmodernism geopolitic, raporturi de putere în regiunea Mării Negre, hibridizare 

geopolitică, politici navale, raporturi diplomație-securitate-apărare, Strategia de Securitate 

Maritimă şi Fluvială a României, dimensiune diplomatică extinsă, viziuni de securitate.  

 

C. SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE 

 

Gradul de impredictibilitate a evoluțiilor securitare în contemporaneitate a crescut aproape 

exponențial în ultimii ani, iar impredictibilitatea pare a fi devenit singura constantă identificabilă 

certă a acestui mediu.   

În regiunea extinsă a Mării Negre se manifestă în prezent un întreg mecanism de hibridizare a 

mediului regional de securitate în bazinul Mării Negre, mecanism care confirmă valoarea 

geopolitică specială a regiunii și care adaugă impredictibilitate specifică actualei situații de 

securitate de la nivel global.  

Specificitatea mediului regional de securitate (în regiunea extinsă a Mării Negre) obligă la 

dezvoltări conceptuale și structurale ale arhitecturii naționale și aliate de apărare și securitate, 

pentru combaterea noilor și amenințări din acest mediu. În acest context, devine imperativă 

reluarea și chiar amplificarea dezbaterilor privind rolul și funcțiile diplomației navale în acest 

context complicat de securitate.  

 În bazinul Mării Negre, recuperarea avansului strategic de către Federația Rusă  reprezintă 

chiar nucleul ambițiilor revizioniste globale ale Moscovei (și al tendințelor sale de restaurare a 

puterii la nivel global), iar în centrul politicilor sale revizioniste stă regiunea extinsă a Mării 

Negre; în acest context, consolidarea reactivă și pro-activă a componentei navale (în cadrul 

conceptual și funcțional coerent și sistemic al unei diplomații navale) ar putea reprezenta 

fundamentul unor politici și acțiuni în plan internațional care pot fi eficiente la nivel paradigmatic 

și global; diplomația navală poate deveni astfel factor prioritar de cooperare în acest mediu. 
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Diplomaţia navală se exprimă în acest mediu regional de securitate ca operaţie de securitate şi 

pace în care forţele şi mijloacele participante nu generează violenţă și creează beligeranţă; 

această particularitate o poate transforma într-un instrument esențial prin care România poate 

participa activ la securitatea Mării Negre şi la securitatea colectivă în Europa de Sud-Est.   

Diplomația navală reprezintă o expresie sectorială, specifică, a celei militare, iar cea din urmă 

– expresie particulară a diplomației apărării; diplomația navală constituie astfel o expresie de nișă 

și totodată o formă de manifestare a diplomației apărării; de facto, diplomația navală (al cărei 

concept se suprapune parțial cu cel al diplomației gunboat) este deopotrivă atât una de tip 

coercitiv (aici diferențele de abordare fac din acest tip de diplomație o armă ideologică și 

strategică de tip ofensiv, mai degrabă a atacului și agresiunii decât una a apărării), cât și una de tip 

preventiv (mai apropiată de diplomația apărării și în sens restrâns de cea militară), având așadar 

elemente comune cu diplomația gunboat și în plus multe acțiuni de tipul vizitelor de curtoazie, 

care subliniază natura pașnică a acesteia.   

Cercetând detaliat etapele de evoluție a diplomației navale românești, constatăm că aceasta are 

un profil bine conturat și totodată un potențial ridicat de manifestare în plan geopolitic, care a fost 

probat în numeroase etape istorice; astfel, consolidarea diplomației navale – ca formă specifică a 

diplomației militare și a apărării – poate genera beneficii considerabile în planul consolidării 

capacităților naționale și aliate de apărare și securitate în bazinul Mării Negre.  

Din această perspectivă, este nevoie de o dimensiune diplomatică extinsă care să corespundă 

necesității asigurării unei securități extinse, concept de referință în cercetările și studiile  

contemporane.  Din această perspectivă, devine clar că cel mai adecvat instrument din categoria 

diplomatică extinsă trebuie să fie unul care să răspundă imperativului de a proteja zona de maxim 

interes strategic a României, Marea Neagră. Propunerea noastră este ca, prin elaborarea și 

implementarea unei Strategii de Securitate Maritimă și Fluvială, să se creeze astfel, la nivel 

național, un instrument relevant de ordin strategic prin care să se exprime mai eficient, în regiune 

și nu numai, diplomația națională. Prin crearea acestui instrument de ordin strategic, diplomația 

navală poate deveni acea dimensiune diplomatică extinsă care lipsește în momentul de față 

României. 

Principalul instrument conceptual de nivel strategic care ar valoriza potențialul diplomației 

noastre navale l-ar reprezenta astfel elaborarea și adoptarea unei Strategii de Securitate Maritimă 

și Fluvială a României. Teza noastră propune astfel factorilor de decizie și deopotrivă mediilor de 
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cercetare să analizeze oportunitatea creării unui instrument de acest gen. Am detaliat în teză 

principalele beneficii și consecințe ale adoptării și implementării unei Strategii de acest gen, 

propunând totodată și o schemă de lucru a acesteia, un draft al Strategiei, un set de repere a căror 

dezvoltare poate fi îmbunătățită prin cercetări ulterioare sectoriale.  

O Strategie de acest gen ar putea consolida capacitatea de viziune strategică a României și 

deopotrivă instrumentele prin care România își propune să valorifice prezența ei în regiune.  În 

plan intern, elaborarea și implementarea acestei Strategii ar consolida cadrul conceptual de tip 

strategic în vederea contracarării amenințărilor la adresa securității naționale din regiunea Mării 

Negre, ar implica accelerarea programelor de modernizare a armamentelor și tehnicii militare de 

care dispun Forțele Navale Române, ar pune problema înființării unei noi structuri bine 

dimensionate în cadrul Forțelor Navale, destinate operațiunilor speciale (al cărei nucleu l-ar 

reprezenta structura actuală de operații speciale a Forțelor Navale etc.). 

Consecințele dezirabile ale unei eventuale adoptări a strategiei propuse ar fi astfel multiple: 

crearea premiselor pentru o prezență navală națională și aliată permanentă în bazinul Mării Negre, 

crearea de noi instrumente strategice de răspuns la noile tipuri de amenințări la adresa securității 

naționale, consolidarea capacităților naționale de apărare, ridicarea la nivel strategic a utilizării 

Forțelor Navale în bazinul Mării Negre, multiplicarea nivelurilor de apărare armată a țării, 

diversificarea și extinderea misiunilor de luptă încredințate Forțelor Navale Române, înființarea 

de noi structuri în componența Forțelor Navale, securizarea alocării unor investiții pe termen 

mediu și lung în programele sectoriale de achiziții majore, creșterea gradului de conceptualizare și 

implementare a doctrinei apărării naționale etc.  

 

D. INTRODUCERE 

 

Mediul de securitate contemporan pare a se reinventa structural, într-o dinamică accelerată, 

care are nevoie de reconceptualizări coerente și funcționale; viteza de evoluție a schimbării sale 

structurale depășește în mod constant capacitatea mediilor de cercetare de a preveni și cuantifica 

aceste schimbări; pare că mediul de securitate contemporan are tendința de a se sustrage cercetării 

aplicate, de a refuza clarificări terminologice; acesta se diluează permanent conceptual și structural, 

își modifică rapid conținuturile, fizionomia, instrumentele și formele de manifestare, se opacizează 
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în fața tendințelor comunității academice de a-i crea ori identifica un profil identitar riguros și 

funcțional. Mediul de securitate contemporan se reinventează sistemic, cu o viteză care precede 

capacitatea noastră analitică și predictivă (care o surprinde chiar) și cu forme hibride, cameleonice, 

insidioase, care fac ca studiile și analizele de securitate să devoaleze mai degrabă expresiile deja 

manifestate ale acestui mediu și nu tendințele sale de evoluție. Gradul de impredictibilitate a 

evoluțiilor securitare în contemporaneitate a crescut aproape exponențial în ultimii ani, iar 

impredictibilitatea pare a fi devenit singura constantă identificabilă certă a acestui mediu.  

 Impredictibilitatea mediului de securitate contemporan devine astfel o problemă majoră a 

oricărui studiu de securitate, a oricărei analize tematice, practic – problema zero a acestora, 

provocarea zero a analizelor  securitare. 

În acest context, preocuparea permanentă prioritară a mediilor academice, în perioada 

contemporană, în domeniul cercetării mediului de securitate contemporan, o reprezintă rezolvarea 

problemei ambiguității și impredictibilității acestui mediu prin identificarea constantelor și liniilor 

sale de forță – și deopotrivă prin formularea de predicții funcționale care să reducă riscul unor noi 

derapaje securitare de impact major. Această provocare paradigmatică a generat interesul nostru 

pentru  tema cercetării noastre.    

Cercetarea noastră pleacă de la premisa că diplomația navală reprezintă o noțiune încă 

ambiguă și episodică în literatura de specialitate și că, după numeroase transformări care au avut loc 

pe plan internațional, se pot consemna, analiza și cerceta noi modalități de manifestare a diplomației 

navale, la nivel global, regional și național. În acest sens, devine deosebit de utilă cercetarea 

evoluției diplomației navale în ultimele trei decenii, mai ales că mediul în interiorul căruia aceasta 

s-a manifestat, mediul de securitate, s-a reconfigurat în mod repetat și și-a modificat radical 

trăsăturile specifice. 

Principalul obiectiv al cercetării noastre îl reprezintă analizarea evoluției diplomației navale 

românești în cadrul acestui mediu volatil de securitate. Evoluția diplomației navale românești va fi 

astfel unitatea tematică în interiorul căreia vom cerceta funcționarea mediului de securitate 

contemporan.  

Opțiunea pentru această unitate tematică este mai mult decât firească, este aproape 

obligatorie, din perspectiva back-ground-ului nostru profesional. În ultimii treizeci de ani, am 

participat în mod direct la acțiuni de diplomație navală, am produs diplomație navală, am avut la 

dispoziție un întreg arsenal de mijloace și instrumente pentru a analiza de jure și de facto domeniul 
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diplomației navale, am avut acces la resurse de documentare, am fost subiect și vector de 

manifestare a acesteia. Tot acest complex favorizant mi-a creat competențe directe de analiză a 

fenomenului diplomației navale române și premisele necesare pentru o cercetare coerentă, integrală 

și funcțională a domeniului.  

Tema prioritară a cercetării noastre va fi astfel identificarea mijloacelor, formelor, vectorilor 

și instrumentelor de exprimare a diplomației navale românești în actualul context de securitate, în 

mediul securitar contemporan.  

Este evident că principalele greutăți ale temei sunt generate de ambiguitatea tematică a celor 

două concepte care fixează cadrul general al obiectului nostru de cercetare, “mediul de securitate 

contemporan” și “diplomația navală”. Pentru fiecare din aceste concepte vom încerca să propunem 

clarificările terminologice necesare, reducând la maximum riscul ambiguizării – care, în evaluarea 

noastră, reprezintă principalul risc analitic al unei lucrări de acest gen. Vom propune astfel 

clarificări și definiții, vom preciza cu maximă claritate parametrii analizei, precum și contextul în 

care vom opera cu cele două concepte.  

O primă problemă de natură metodologică a cercetării noastre o reprezintă complexitatea 

abordării noțiunii de mediu de securitate contemporan, concept care își probează utilitatea maximă 

exclusiv în condițiile unor exigențe de cercetare riguros identificate și exploatate.  

O a doua problemă implicită a funcționării acestei noțiuni este dată de reducerea 

contradicțiilor terminologice generate în mod direct de interesele actorilor statali și non-statali de a 

defini mediul de securitate contemporan (și elementele acestuia) în termeni convenabili ideologiilor 

naționale și intereselor statale gestionate prin aceste ideologii.  

Vom trece astfel în revistă, vom analiza și cerceta principalele aspecte problematizante ale 

definirii mediului de securitate contemporan și vom argumenta opțiunea noastră terminologică.  

O a treia problemă pe care o intuim va fi cea a identificării componentelor acestuia și a 

formelor, mecanismelor, actorilor și instrumentelor sale predilecte de manifestare.  

Va fi necesar, pentru ca tema noastră de cercetare să genereze concluzii aplicabile, nu numai 

să identificăm corect fizionomia mediului de securitate contemporan ca sistem, ci și modul de 

funcționare a acestuia, tendințele și evoluțiile identificabile, hibriditățile sale geopolitice și 

securitare, efectele devoalării acestuia asupra ordinii globale și, în particular, asupra securității 

regionale și naționale.  
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Suntem convinși că, printr-o cercetare aplicată, vom ajunge firesc la concluzii care ne permit 

să aducem plus-valoare cercetării actuale a domeniului. Pornim de la premisa că actualul mediu de 

securitate contemporan se exprimă prin manifestări recognoscibile în modelele anterioare și că, 

astfel, putem vorbi despre o spirală a modelelor securitare, despre o spirală a hibridizării – vom 

încerca să identificăm un modus operandi al acesteia.  

Obiectivele cercetării noastre, în acest plan, vizează nu doar cercetarea actualelor forme de 

manifestare caracteristice mediului de securitate contemporan, ci și cuantificarea tendințelor actuale 

de manifestare și, de ce nu, formularea de predicții privind resorturile autogenerative ale acestui 

mediu și viitoarele forme și expresii de manifestare ale acestuia care vor rezulta din identificarea, 

formularea și aplicarea corectă a premiselor de cercetare.  

Cercetarea noastră va avea în mod permanent ca obiectiv implicit crearea de plus-valoare 

analizelor  în domeniu prin formularea argumentată a unor predicții cu privire la mutațiile acestui 

mediu. 

În ceea ce privește noțiunea diplomație navală, în acest domeniu obiectivele și metodele 

cercetării noastre vor fi diferite. Vom avea în vedere, prioritar, definirea conceptului de bază, 

întrucât literatura de specialitate este, aici, extrem de săracă. În momentul de față există mai multe 

căi de abordare a diplomației navale, de la contestarea termenului până la augmentarea conotativă a 

acestuia. Într-un anumit fel, putem aprecia că cercetarea noastră se confruntă cu provocări teoretice 

semnificative – bunăoară, chiar cu o interogație teoretică substanțială care pune sub semnul 

întrebării însăși autonomia conceptuală și funcțională a diplomației navale. În pofida demersurilor 

consistente de clarificare și sistematizare terminologică și metodologică, la momentul actual, 

cercetătorul întâmpină un impas formal: literatura de specialitate nu favorizează, în prezent, 

certificări ale termenului. Pe de altă parte, privim acest presupus impas tocmai ca pe un catalizator 

al temei și cercetării noastre, iar beneficiile vor fi maximalizate tocmai prin perspectiva 

noutății,relevanței dar şi originalității demersului nostru. Ca atare, vom insista și asupra 

argumentării autonomiei conceptuale a diplomației navale, înainte de a puncta reperele evoluției ei. 

Diplomaţia navală este foarte puţin cunoscută şi utilizată inclusiv în documentele programatice 

oficiale ale decidenților, fie ei militari sau civili; o penurie similară există și în mediile de cercetare; 

mai mult, tema abordată se află la nivel de pionierat pe plan intern, în România. 

În aceste condiții, vom încerca astfel, în teza de față, să statuăm un profil teoretic bine 

definit al diplomației navale și să propunem propriile definiții și perspective ale acestei noțiuni, 
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pentru ca ulterior acestea să fie preluate și să circule amplu în mediile de specialitate. Vom defini cu 

maximă acuratețe termenul și vom explica și argumenta de ce se poate vorbi în momentul de față 

despre o diplomație navală ca expresie autonomă și funcțională a diplomației clasice.  

Pentru a explica resorturile denotative și conotative ale termenului, ne vom folosi mai întâi 

de un termen corelat, diplomația apărării, termen care a intrat deja în uzul cercetării actuale, mai 

ales prin studii de specialitate provenite de peste Ocean. Vom explica astfel raporturile dintre 

diplomația apărării și diplomația navală, printr-o cercetare comparativă a acestora. Vom decupa 

profilul identitar propriu al diplomației navale și vom explica parametrii în care acest concept 

operează și funcționează în mod autonom. 

În momentul de față, există autori (inclusiv români) care au încercat să promoveze acest 

concept în literatura de specialitate, însă rezultatele studiilor lor rămân, în prezent, neconcludente – 

conceptul nu s-a impus încă în literatura de specialitate. Așadar, în acest domeniu, folosindu-ne de 

precursorii domeniului, vom lărgi spațiul de analiză și vom fundamenta și mai solid cercetarea pe 

această temă, cu obiectivul implicit de a propune cercetării românești actuale trecerea de la simpla 

afirmare a conceptului la fundamentarea consolidată a acestuia și la utilizarea sa într-un câmp 

riguros și autonom de cercetare.  

Un element suplimentar de originalitate și relevanță îl va reprezenta, astfel, explicarea 

evoluției diplomației navale în mediul de securitate contemporan, domeniu cu totul nou în 

cercetarea la nivel național și chiar global. Cercetarea noastră pleacă, în acest domeniu, de la 

rezultatele unei exegeze care a încercat mai degrabă să aducă în atenția cercetătorilor diplomația 

navală ca și concept autonom, nepropunând în schimb modele de funcționare ale acesteia în mediul 

de securitate contemporan. Tentativele precedente s-au rezumat la a defini diplomația navală, 

eventual în raporturi corelate cu diplomația clasică și cu cea a apărării și la a defini diplomația 

navală.  

 Studiul nostru va conexa diplomația navală cu mediul de securitate contemporan și va 

propune astfel, în premieră, o cercetare aplicată privind  evoluția diplomației navale în acest mediu, 

în ultimii treizeci de ani (cu accent pe evidențierea transformărilor care au vizat rolul, funcțiile, 

modalitățile de expresie, contextul și circumstanțele, vectorii, limbajele acesteia etc.). 

Vom fundamenta cercetarea inter-conectării menționate pe baza premiselor de cercetare deja 

existente, lărgind gradual câmpul cercetării spre mediul de securitate contemporan în integralitatea 

sa.  
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Atingerea obiectivului prioritar al cercetării, cel de a identifica și cerceta transformările 

fundamentale ale diplomației navale în ansamblul său, evidențiind regulile și mecanismele de 

evoluție a rolului, funcțiilor și limbajelor acesteia, ne va permite totodată să formulăm propuneri ce 

pot îmbunătăți performanțele diplomației navale românești. În acest sens, vom putea elabora și 

fundamenta, la finalul cercetării noastre, un set de repere conceptuale ale unei viitoare Strategii de 

Securitate Maritimă şi Fluvială a României. În momentul de față, o astfel de strategie lipsește. 

Suntem convinși că cercetarea noastră va proba necesitatea elaborării unei strategii în acest 

domeniu, propunând totodată o schiță a Strategiei respective, un sumar executiv al acesteia. 

Viitoarea Strategie de Securitate Maritimă şi Fluvială a României ar putea reprezenta astfel 

instrumentul optim al diplomației românești a apărării în regiunea Mării Negre. 

Obiectivul general-cadru al cercetării îl reprezintă identificarea mecanismelor de evoluție a 

diplomației navale, a dinamicii transformărilor rolului, funcțiilor și mijloacelor ei de manifestare, 

plecând de la modalitățile specifice de manifestare a acesteia în urmă cu trei decenii și ajungând la 

modalitățile de manifestare în actualul mediu de securitate. Dinamica accelerată a transformărilor 

acestui mediu a produs modificări repetate ale cadrului general și particular de exercitare a 

diplomației navale, iar aceste manifestări sunt analizate detaliat în cercetarea de față.  

În subsidiar, cercetarea noastră va viza și atingerea unor obiective secundare, precum: 

identificarea constantelor structurale, modurilor de manifestare și tendințelor de modificare a 

mediului de securitate contemporan; formularea de propuneri privind viitoarele configurări ale 

acestuia; argumentarea autonomiei semantice și funcționale a diplomației navale; identificarea 

profilului identitar al acesteia; explicarea rolului și funcțiilor acestuia în cadrul mediului de 

securitate contemporan; elaborarea unor propuneri privind schița unei Strategii de Securitate 

Maritimă și Fluvială a României. 

Scopul final al lucrării noastre îl reprezintă elaborarea unui studiu integrat de securitate pe 

tema propusă care să intre în circulația academică, a mediilor de experți și deopotrivă a factorilor de 

decizie în domeniul politicii navale a României, care să aducă plus-valoare eforturilor de cercetare a 

mediului de securitate contemporan și să reprezinte fundamentul și/sau punctul de plecare al 

viitoarelor analize și studii privind diplomația navală.  

Vom utiliza, în cercetarea de față, câteva metode de cercetare a căror combinare reprezintă 

fundamentul atingerii obiectivului nostru științific.  
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În ceea ce privește descrierea fizionomiei și modului de funcționare a mediului de securitate 

contemporan, ne vom fundamenta demersul pe analiza calitativă, precum și pe comprehensiunea 

paradigmatică, singura care poate propune soluții funcționale de reducere a ambiguității conceptuale 

dar şi semantice a domeniului. În momentul de față, mediul de securitate contemporan este supra-

conceptualizat, iar excesul de conceptualizare a produs multiple ambiguități, cu efecte distructive și 

în plan semantic: securitatea își modifică permanent propria autonomie semantică, la intersecția și 

sub presiunea conceptelor și realităților corelate acesteia. În acest sens, cercetătorii și decidenții 

menționează tot mai des conceptul securitate extinsă, utilizat și în cele mai recente documente 

strategice în domeniu ale Statului Român. Vom propune astfel concepte care pot reduce și rezolva 

la nivel paradigmatic problematicile esențiale ale domeniului. Vom opera astfel cu o piramidă 

metodologică, la baza căreia operează analiza calitativă și de conținut, urmate la nivelul superior de 

analiza mentalităților și mega-tendințelor, cu inter-conectivități metodologice la fiecare nivel 

specifice analizei strategice, pentru ca la vârful piramidei să aplicăm operatori specifici 

comprehensiunii paradigmatice. De asemenea, pentru formularea de propuneri credibile privind 

tendințele și proiecțiile de manifestare a actualului mediu securitar este nevoie de aplicarea unor 

metode combinate de inducție analitică și proiectare a scenariilor, metode fără de care cercetarea 

noastră s-ar opri la un nivel pur descriptiv, lipsit de relevanța pe care le implică tema însăși și 

premisele cercetării noastre. Am apreciat că metoda proiecției scenariilor, al cărei obiectiv prioritar 

îl reprezintă minimizarea gradului de incertitudine, reprezintă cea mai adecvată metodă de cercetare 

a acestui domeniu, având în vedere gradul ridicat de impredictibilitate al evoluțiilor mediului de 

securitate contemporan.  

Pentru conținuturile privind diplomația navală, efortul nostru de cercetare va implica 

prioritar analiza calitativă și analiza discursului, integrate într-o analiză istorică, prin care, pornind 

de la “fotografia” stadiului actual al cercetării, să monitorizez producerea de schimbări diacronice 

ale acestui tip particular de diplomație, pe o perioadă mai mare de timp, pentru a putea evidenția 

cauzalități și schimbări structurale; totodată, să aplic metode de analiză a discursului, folosindu-mă, 

prioritar, de datele și rezultatele cercetării în domeniu existente în momentul de față. Combinarea 

metodelor de cercetare în funcție de temele cercetării, dar și de logicile structurale ale acesteia, va 

reprezenta o permanență a efortului nostru.   

Suntem extrem de convinși că de rezultatele cercetării noastre vor putea beneficia atât 

cercetătorii și analiștii mediului de securitate contemporan, cât și reprezentanții structurilor de 
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intelligence și factorii decidenți în domeniul politicilor militare și navale. Evaluările prezentului 

studiu privind manifestările, tendințele și proiecțiile mediului de securitate contemporan pot fi utile 

prioritar experților și analiștilor în domeniu din România, iar analiza noastră privind diplomația 

navală poate constitui un reper fundamental al oricăror studii viitoare în acest domeniu și, totodată, 

un factor catalizator și un model structural pentru viitoare demersuri privind elaborarea și 

implementarea unei Strategii de Securitate Maritimă și Fluvială a României.  

 

E. CONCLUZIILE ŞI PROPUNERILE TEZEI 

 

Pornită de la o provocare teoretică (interogația privind posibila autonomie a conceptului 

diplomație navală), cercetarea de față și-a stabilit ca premise identificarea, analizarea și cercetarea 

constantelor diplomației navale, a trăsăturilor acesteia, a conexiunilor sale cu diplomația apărării, cu 

cea militară, cu diplomația clasică, tradițională și modernă, precum și a specificităților modului 

propriu de manifestare în România a acestei diplomații navale. Din acest motiv, apreciem că actuala 

cercetare evidenţiază suplimentar faptul că problematica securităţii la Marea Neagră şi pe fluviul 

Dunărea are stringentă nevoie de un model analitic integrat, pluridisciplinar, în care expertiza 

ştiinţifică să poată utiliza datele actuale ale mai multor științe, precum și datele empirice ale 

cunoașterii obţinute prin activitatea practică în domeniul diplomaţiei navale. Sunt convins că 

obiectivele cercetării noastre au fost atinse punct cu punct.  

Obiectivul general al prezentei lucrări a fost cel de a realiza o cercetare a diplomaţiei navale, 

evidenţiind corelările acesteia cu diplomaţia clasică și cu specificitățile mediului actual de securitate 

și conturând rolul acesteia într-o viitoare Strategie de Securitate Maritimă şi Fluvială, extrem de 

necesară României la acest moment.   

În elaborarea acestei cercetări am încercat în mod permanent să reduc ambiguitatea 

terminologică, să îmi asum o perspectivă proprie de interpretare și să demonstrez viabilitatea 

acesteia, pornind de la premise corect formulate și demonstrate în mod credibil, cu instrumente 

științifice.  

Una dintre principalele probleme a reprezentat-o în mod permanent diversitatea conceptuală 

și terminologică a subiectelor cercetării: o altă dificultate a constat în realizarea sintezei specifice 

evoluției diplomației navale românești, având în vedere că dificultățile întâmpinate în argumentarea 

existenței acesteia (firești, în absența unor repere ferme ale cercetării anterioare) au amprentat și 
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afectat în mod direct efortul de a identifica în mod exhaustiv acțiunile de diplomație navală (am 

identificat câteodată, pe parcursul cercetării, prin exces de interpretare,  corectat ulterior, acțiuni de 

diplomație chiar și acolo unde am putea vorbi doar despre fenomene și manifestări asociate).   

Studierea literaturii de specialitate a evidențiat şi nevoia unei extinderi a cercetării către alte 

domenii de expertiză, în special din zona de politică externă, pentru a reuşi să abordăm tematica 

diplomaţiei navale într-o paradigmă comună, diplomaţie publică – diplomaţie navală.  

 Contribuţia la culegerea datelor a fost una semnificativă; am reuşit să obţinem informaţii 

utile din surse credibile și cu autoritate şi să utilizăm metode adecvate naturii temei, pornind de la 

metodele izvoarelor istorice, continuând cu metode de analiză strategică, de conținut, calitativă etc., 

dar și cu metoda observării.  

De cele mai multe ori, chiar domeniul de activitate al subsemnatuilui a reprezentat o premisă 

favorabilă credibilității și calității cercetării – funcţia de comandant al Navei Şcoală Mircea mi-a 

oferit prilejul ca, pe parcursul celor aproape 17 ani, să particip efectiv, să observ şi să culeg date 

chiar din miezul evenimentelor la care am participat, astfel încât elementele de noutate în planul 

diplomației navale au fost nu numai de natură teoretico-metodologică, ci şi practice.  

Întreaga lucrare s-a realizat având ca obiect prioritar de cercetare dinamica actualului mediu 

de securitate, iar cercetarea funcționării diplomației navale în mediul de securitate contemporan a 

relevat că nevoia eficienței diplomațiilor sectoriale crește proporțional cu gradul de complexitate și 

impredictibilitate al mediului de securitate în cadrul căruia se exprimă.   

Ca rezultat al cercetării, am formulat definiții ale termenului de diplomație navală, am 

propus câteva trăsături și constante de manifestare ale acesteia, am realizat un decupaj teoretic al 

diplomației navale față de diplomația apărării și diplomația clasică și am clarificat multe aspecte 

controversate pe temele propuse spre cercetare.  

La finalul cercetării noastre, rezultă că diplomaţia navală reprezintă o operaţie de securitate 

şi pace în care forţele şi mijloacele participante nu generează violenţă și creează beligeranţă; această 

nuanță o poate transforma într-un instrument esențial prin care România poate participa activ la 

securitatea Mării Negre şi la securitatea colectivă în Europa de Sud-Est. Am argumentat, de 

asemenea, că diplomaţia navală nu poate fi exercitată decât în condiţiile existenţei unei marine 

naţionale bine administrate şi că acest tip particular de diplomație se poate manifesta ca un 

instrument al strategiei maritime şi fluviale, atât în apele teritoriale, cât şi în cele internaţionale, într-

un cuvânt, în zonele de interes maritim. 
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Am reuşit să deschidem câteva posibile direcţii de urmat în cercetările viitoare – 

mecanismul de hibridizare a mediului regional de securitate în bazinul Mării Negre, statuarea unor 

repere metodologice în cercetarea evoluției diplomației navale, identificarea profilului propiu al 

diplomației navale în raport cu diplonația apărării și diplomația clasică, elaborarea unui set integrat 

de propuneri privind Strategia maritimă și fluvială a României (principii, direcții, obiective etc).   

Lucrarea de faţă contribuie la evidenţierea detaliată a strânselor conexiuni între diplomaţia 

publică şi diplomaţia navală şi permite totodată deschiderea unor noi direcţii de cercetare care vor 

putea permite analizarea şi cercetarea mecanismelor organizaţionale şi funcţionale ca parte a 

optimizării lor. 

Suntem convinși că elementele cercetării noastre vor motiva experții în diferite domenii 

(diplomație, arta și știința militară, politologie, științele securității, teoria și istoria relațiilor 

internaționale) în a o parcurge și valorifica.  Apreciem că rezultatele cercetării noastre ştiinţifice vor 

fi utile în mod special colegilor mei din Forţele Navale Române, inclusiv prin diseminarea acestora 

în cadrul Conferinţelor ştiinţifice periodice şi în Buletinul ştiinţific la Marinei militare, precum şi în 

alte publicaţii similare din Armata Română. Vor putea beneficia de rezultatele prezentei cercetări şi 

profesorii şi studenţii Academiei Navale, dar şi opinia publică interesată de subiect, prin intermediul 

think-tank-urilor care organizează Conferinţe şi mese rotunde pe teme de securitate şi stabilitate la 

Marea Neagră.   

 Cercetarea noastră a evidențiat, de asemenea, nevoia unei politici navale naționale coerente 

nu numai la nivelul UE şi al Alianţei Nord-Atlantice, pe mările şi oceanele lumii, dar în mod 

particular în Marea Neagră, iar borna zero o poate reprezenta (re)definirea intereselor maritime şi 

fluviale ale României care să reprezinte fundamentul unui document programatic de tipul unei 

Strategii de securitate maritimă şi fluvială, strategie pe care am analizat-o în ultimul capitol. În 

consecinţă, nevoia elaborării unei Strategii proprii de securitate maritimă şi fluvială în zona de 

responsabilitate a României este cât se poate de evidentă şi distinge ca prioritate, interesul comun 

atât al statelor riverane, dar şi al actorilor internaţionali, NATO şi UE, pentru asigurarea securitătii 

naţionale prin dezvoltarea unor capacităţi de reacţie optime, regionale şi zonale, care să asigure un 

răspuns oportun şi eficient la provocările şi, în ultimul timp, chiar sfidările mediului actual de 

securitate euroasiatic şi să acorde în acest fel siguranţă şi încredere tuturor cetăţenilor europeni. 

 S-a putut astfel evidenția că, fără forţe navale credibile sprijinite şi de celelate categorii de 

forţe şi fără o alocare bugetară adaptată la obiectivele impuse de decidenţi, nivelul de securitate pe 
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principala direcţie de propagare a ameninţărilor (Marea Neagră) va fi greu de realizat. În mod 

particular, finanţarea Programului Naval de modernizare şi înzestrare cu noi platforme multirol 

poate conduce la atingerea celor trei direcţii definitorii ale misiunii Forţelor Navale Române: 

apărarea, descurajarea şi respingerea oricărei agresiune împotriva teritoriului naţional dinspre mare 

şi fluviu.   

Cercetarea noastră duce totodată la concluzia că România de astăzi, aflată în structurile euro-

atlantice de securitate, trebuie să fie interoperabilă nu numai la nivelul de instruire dar şi la cel 

legislativ. Or, ţinând cont de evoluţia rapidă a mediului de securitate internaţional, regional şi zonal, 

apreciem că este obligatoriu ca şi ţara noastră să completeze galeria ţărilor cu interese navale, care 

îşi ghidează securitatea şi apărarea după Strategii Navale, motiv pentru care consider că, o Strategie 

de Securitate Maritimă şi Fluvială nu trebuie să fie o confundată ca fiind proprie numai Forţelor 

Navale (maritime şi fluviale), ci tuturor categoriilor de forţe ale Armatei şi instituţiilor civile care 

acţionează pe mare şi fluviu. De asemenea, se poate aprecia că strategia menţionată trebuie să 

cuprindă un capitol distinct - Strategia Navală, în care unul dintre instrumentele acesteia să fie 

diplomaţia navală, concepţia fundamentală putându-se concentra pe apărarea cu forţe proprii a 

intereselor noastre maritime şi fluviale şi în cooperare cu partenerii sau aliaţii a intereselor maritime 

internaţionale. Pentru aceasta România are nevoie de forţe navale moderne şi competitive, pregătite 

să facă faţă tipurilor de ameninţări ale mileniului III. 

Atingerea obiectivului fundamental al cercetării, cel de a evidenția reperele funcționale ale 

evoluției diplomației navale românești în cadrul actualului mediu de securitate,  a fost posibilă prin 

parcurgerea unei bibliografii bogate și adecvate, care a inclus cercetări și studii din domeniile 

militar și civil, publicații de specialitate etc. Totodată, se poate aprecia ca nerealizare de parcurs 

îndeplinirea parțială a obiectivului implicit de a acoperi întreaga literatură de specialitate; în 

condițiile actualului boom editorial și informațional, este practic imposibilă parcurgerea in integrum 

a acesteia.  

Valoarea cercetării noastre rezidă, înainte de toate, în alegerea unei teme de interes pentru 

mediile de cercetare, în abordarea sistemică a conceptelor de bază, în organizarea unei argumentații 

credibile și adecvate, în stabilirea unei noi borne a cercetării pe această temă, precum și în 

formularea de puncte de vedere utile ce pot fi cercetărilor viitoare. 
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