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Confruntarea hibridă (hybrid warfare), o realitate a zilelor noastre, imposibil 
de asimilat în aparatele doctrinare și în manualele de luptă, necesită o 
translatare a problematicii de pe palierul militar pe cel soci(et)al și o încercare 
de operaționalizare pornind de pe acest ultim palier și de la conceptul de 
„cultură de securitate”, răspunsul adecvat al societății la amenințările 
hibride. În cercetările actuale din domeniul securității, conceptul de „cultură 
de securitate”, proiectat normativ prin intermediul celor mai recente două 
strategii naționale de apărare a țării (2015-2019 și 2020-2024), este utilizat 
cel mai adesea ca termen neclar, chiar ambiguu, în ciuda definiției normative  
din Ghidul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019. 
„Totalitatea valorilor, normelor, atitudinilor și acțiunilor care determină 
înțelegerea și asimilarea la nivelul societății a conceptului de securitate și a 
celor derivate” (Ghidul SNAp, 2015, p. 7) nu constituie o definiție exhaustivă. 
În studiile de securitate, în care „cultura de securitate” operează ca variabilă 
supusă unor măsurători ulterioare precise, operaționalizarea conceptuală este 
necesară. Prin intermediul prezentului articol ne-am propus să operaționalizăm 
conceptul în scopul utilizării adecvate în viitoarele studii, plecând de la 
dimensiunile propuse de Alexander Siedschlag (2018) în baza categoriilor lui 
Peter Katzenstein (1996), filtrate în acord cu pattern-ul cultural autohton. 

Cuvinte-cheie: cultură de securitate, operaționalizare conceptuală, școala 
constructivistă, Strategia Națională de Apărare a Țării, norme constitutive și 
reglative.
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INTRODUCERE. LA CE POATE FOLOSI CULTURA  
DE SECURITATE ÎN CONTEXTUL AMENINȚĂRILOR HIBRIDE? 
Pe fondul unui interes ridicat din partea cercetătorilor și 

practicienilor în raport cu termenul hybrid warfare – ne raportăm 
la originalul în limba engleză, pentru că el cuprinde întreaga serie 
de dezvoltări conceptuale și nu presupune înțelesuri asociate, 
derivate din termenul românesc război1 –, în sine un termen difuz și 
atoatecuprinzător, invocat în numeroase studii și contexte de dezbateri, 
se pune tot mai acut problema contracarării setului de măsuri hibride 
coordonate. Dacă actorii nonstatali dezvoltă rareori strategii hibride, 
actorii statali importanţi – spre exemplu, Rusia – propun asemenea 
strategii mimând acţiunea defensivă și acuzând Occidentul de acţiuni 

1 Despre conceptul românesc de război, definit în conformitate cu proiecţia lui Gaston 
Bouthoul (care, probabil, ar necesita o ajustare în acord cu schimbările majore provenite în 
planul desfășurării acţiunilor militare, determinate în special de dezvoltările tehnologice fără 
precedent) drept „lupta armată și sângeroasă între grupuri organizate” (Bouthoul, 1978, 
p. 54), am publicat numeroase studii, printre care Operațiile mass-media. Echilibrul instabil 
dintre logica militară și logica media (2013), Introducere în arta militară (2014), Războiul 
informațional (2016) ș.a. Condiţiile obligatorii ca un fenomen social violent să poată fi numit 
război sunt: existenţa a două grupuri sociale în conflict, existenţa a două armate sau formaţiuni 
paramilitare care se confruntă în numele celor două grupuri sociale, urmărind obiective de 
natură politică și existenţa violenţei deschise pe câmpul de luptă. Confruntarea hibridă actuală 
nu presupune obligativitatea îndeplinirii tuturor condiţiilor proiectate de sociologul francez, în 
condiţiile în care, în raport cu o serie de indicatori privind confruntările armate din perioada 
1946-2016, rezultă următoarele: după 1990, numărul total de victime pe câmpul de luptă a 
scăzut considerabil, majoritatea fiind produse în urma confruntărilor civile și a conflictelor 
civile cu intervenţie statală străină, conform datelor statistice utilizate în studiul lui Max Rosen 
(2016): în 2016, raportat la 100.000 de locuitori, 1,08 morţi în cadrul conflictelor civile cu 
intervenţie statală străină, 0,10 morţi în conflictele civile și cifre nesemnificative în celelalte 
forme de conflict, spre deosebire de 1972, în care numărul de victime din aceste tipuri de 
conflicte s-a păstrat la aceleași cote, iar numărul de victime rezultat din conflictele dintre state 
s-a ridicat la 6,28 la suta de mii de locuitori, sau de 1950, când, în conflictele dintre state, s-a 
ajuns la maximul de 19,7 victime la suta de mii de locuitori, iar în conflictele coloniale, s-a ajuns 
la 1,73, raportat la aceeași bază de calcul. 
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de intimidare catalogabile în limitele conceptului de hybrid warfare2. 
Pe de o parte, confuzia doctrinară creează neîncredere, iar pe de alta, 
nu permite un răspuns adecvat, în baza unei doctrine care să opereze 
cu termeni concreţi, operaţionalizaţi, și din care să rezulte direcţii 
acţionale concrete și manuale de luptă. Din această perspectivă, în 
doctrinele americane, conceptul de hybrid warfare este asociat celui 
de confruntare (warfare), dar aparatul doctrinar și setul de manuale 
de luptă privesc mai degrabă contrainsurgenţa și operaţiile speciale. 
Într-o notă de subsol la un articol concluziv dintr-o culegere de texte 
despre hybrid warfare, sugestiv intitulat „Hybrid Threats and a Possible 
Counter-Strategy Still Missing: A Useful Counter-Hybrid Warfare 
Doctrine or Something that Looks Like a Strategy”, Helmut Habermayer 
nota: „Adiacente războiului hibrid sunt manualele de luptă (ale Forțelor 
Tereste și Navale) privitoare la contrainsurgență, operații militare altele 
decât războiul, războaie mici, operații ale Forțelor Speciale etc. Adesea 
citate sunt și recentele manuale de luptă  FM 3.0 Operations (2008) și 
FM 3.24 Counterinsurgency, ambele publicate de Department of the 
Army, Washington D.C.” (Habermayer, 2011, p. 250, t.a.)3.

Din păcate, nici la ora redactării prezentului articol, doctrina 
americană nu a asimilat, din incapacitatea de a operaţionaliza conceptul 
de hybrid warfare, abordarea hibridă a conflictualităţii. Demonstraţia 
încercărilor eșuate de asimilare a conceptului o face Justin Baumann  

2 Începând de la Doctrina Gherasimov, frecvent invocată în studiile de specialitate, conceptul 
de război hibrid a devenit unul prin intermediul căruia s-a încercat o disimulare doctrinară 
consitentă dinspre Moscova. Am acordat acestei teme un interes special. Tema nu a trecut 
neobservată nici în numeroase alte studii contemporane, majoritatea menţionând un joc al 
acuzaţiilor reciproce. Spre exemplu, în studiul Social Media’s Role in ‘Hybrid Strategies’, Thomas 
Elkjer Nissen (2016, p. 2) punctează această menţinere în limitele unei confuzii generalizate, ca 
interes în neclarificarea conceptuală, pentru a se putea obţine disimularea doctrinară: „Actorii 
nonstatali luptă, așadar, într-un mod asimetric, dar nu folosesc ‘strategii hibride’ – în timp ce 
Rusia o face. Dacă ar trebui să-l numim război hibrid, asta se datorează faptului că Rusia nu o 
face. Rusia acuză ‘Occidentul’ că desfășoară un război hibrid și atacuri informaționale împotriva 
Rusiei, nu invers. Rusia, pe de altă parte, duce ‘războiul de nouă generație’ sau ‘războiul non-
liniar’, dar nici acești termeni nu sunt preciși, deși scopul lor este”. („Non-state actors therefore 
fight in an asymmetric way, but they do not employ ‘hybrid strategies’ – while Russia does.  
If we are to call it hybrid warfare that is because Russia doesn’t. Russia accuses the ‘West’ of 
conducting hybrid warfare and information attacks against Russia, not the other way around. 
Russia, on the other hand wages ‘New Generation Warfare’ or ‘Non-linear Warfare’, but even 
those terms are not precise, although their purpose is”, în orig.).

3 „Adjacent to Hybrid War are Field Manuals (Army, Marine Corps) about counterinsurgency, 
military operations other than war (MOOTW), small wars, Special Forces operations etc. Often 
quoted is also the recent FM 3.0 Operations (2008) and FM 3.24 Counterinsurgency, both 
published by the Department of the Army, Washington D.C.”, în engleză în original. 
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în articolul „Using Hybrid War Theory to Shape Future U.S. Generational 
Doctrine” (2021). Merită remarcat, din pledoaria lui Baumann, modul 
în care s-a constituit o direcţie de gândire strategică axată pe ideea de 
eliminare a terminologiei incapabile a fi operaţionalizată, menţinută 
în zona de confuzie terminologică. Termeni cu arie de acoperire 
difuză, cum ar fi chiar acest hybrid war(fare) sau gray zone, ar trebui 
eliminaţi din lexiconul strategic, susţin istoricul militar Donald Stoker și 
cercetătorul Craig Whiteside (2020)4. Din acest ultim studiu reţinem, 
în primul rând, efectul obţinut de terminologia difuză care conduce 
la incapacitatea de a distinge între pace și război și de a submina sau 
eroda gândirea strategică americană. Termenul american hybrid war, 
în înţelesul propus de Frank G. Hoffman și dezvoltat ulterior drept 
„simplu neologism pentru inovația tactică”5 (Stoker, Whiteside, p. 30)  
în acord cu utilizarea noilor tehnologii, a eșuat în câmp teoretic în 
eforturile cercetătorilor de a propune un aparat de studiu ferm și 
universal aplicabil. Prin urmare, propunerea cercetătorilor Stoker și 
Whiteside a fost abandonarea unei piste care conduce spre o zonă de 
confuzie teoretică și, implicit, spre o zonă din care nu se pot construi 
proiecţii doctrinare și linii precise de acţiune. Revenind la studiul din 
2011 al lui Habermayer, nici includerea conceptului de hybrid warfare 
într-un câmp conceptual mai amplu nu poate conduce la clarificări: „[...] 
actualul manual de luptă privitor la contrainsurgență conține toate 
ingredientele războiului hibrid, dar este mult prea amplu și ne întrebăm 
dacă un comandant de batalion va căuta îndrumări într-o carte de 
350 de pagini, scrise sub forma unui ordin militar, atunci când este 

4 Referitor la termenii gray zone, gray-zone conflict și hybrid war, dezvoltaţi în acord cu doctrina 
Gherasimov și având scopul de a crea confuzia doctrinară pe care am analizat-o în pancronie,  
v. Lesenciuc (2020, pp. 63-68), Donald Stoker și Craig Whiteside propun eliminarea din 
lexicoanele strategice: „Acești termeni, precum și conceptele care decurg din ei, ar trebui 
eliminați din lexicul strategic. Ei provoacă mai mult rău decât bine și contribuie la o denaturare 
din ce în ce mai periculoasă a conceptelor de război, pace și competiție geopolitică, cu un impact 
negativ asupra elaborării strategiei de securitate pentru Statele Unite și aliații și partenerii 
săi din întreaga lume”. („These terms, as well as the concepts arising from them, should be 
eliminated from the strategic lexicon. They cause more harm than good and contribute to an 
increasingly dangerous distortion of the concepts of war, peace, and geopolitical competition, 
with a resultant negative impact on the crafting of security strategy for the United States and 
its allies and partners around the world”, în orig.) (Stoker, Whiteside, 2020, p. 13). Perspectiva 
cercetătorilor americani este justificată, atâta vreme cât acești termeni reprezintă conţinut 
al unei cutii a Pandorei deschise de Gherasimov, care conduce mai degrabă la confuzie 
doctrinară (în concordanţă cu obiectivele generalului rus Gherasimov și ale școlii doctrinare de 
la Moscova) și la imposibilitatea includerii într-un aparat docrinar funcţional. 

5 „Hybrid war is at best simply a neologism for tactical innovation”, în engleză în original. 
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implicat într-o confruntare acerbă” (Habermayer, 2011, p. 251, t.a.)6.  
Or, dacă scopul doctrinei Gherasimov și al documentelor care au 
rezultat din proiecţia generalului rus a presupus crearea confuziei 
începând cu acea periculoasă imprecizie în discriminarea dintre pace și 
război (Stoker, Whiteside, p. 34)7 pentru a justifica intervenţii neadmise 
de legislaţia internaţională și pentru a legaliza acţiunile teroriste și 
operaţiunile cibernetice și în diferite valori ale lungimilor de undă 
din întreg spectrul electromagnetic, pentru a justifica sponsorizarea 
acţiunilor teroriste, înseamnă că, până a fi abandonată, problema 
hybrid warfare trebuie așezată știinţific într-o altă zonă a analizei.  
Dacă instrumentarul (strict) militar a eșuat în a identifica posibilităţile  
de analiză și operaţionalizare a conceptului de hybrid warfare, 
înseamnă că acest concept trebuie studiat și operaţionalizat într-un 
alt cadru, cel în care a fost împins spre a crea confuzie doctrinară de 
școala de gândire strategică de la Moscova, și anume la nivelul întregii 
societăţi. 

Până atunci, atâta vreme cât acest tip nou de acţiuni hibride, tot 
mai frecvente și mai importante în societatea contemporană, creează 
confuzii și în ceea ce privește distincţia dintre pace și război, deoarece 
conflictualitatea hibridă se prelungește printr-un soi de ostilitate în 
timp de pace, este necesară abordarea mai întâi a societăţii afectate 
de hibriditate și, apoi, a hibridităţii ca efect asupra acţiunii militare. 
Prin această prelungire în timp de pace și în societate, se creează o 
implicare a întregii societăţi în războiul hibrid și, implicit, afectarea 
societăţii într-un spectru larg de domenii sau subdomenii de activitate, 
prin intermediul unei influenţe concentrate în raport cu direcţii  

6 „[...] [T]he current Field Manual dealing with Counterinsurgency has all the ingredients for 
Hybrid Warfare, but is a too large volume and one wonders if a battalion commander will seek 
advice from a 350 page book, written like a military order, when engaged in a fierce battle”, în 
engleză în original.

7 Sublinierea cea mai elocventă din acest capitol al studiului lui Stoken și Whiteside este cea 
privitoare la obţinerea efectului scontat de doctrina Gherasimov inclusiv asupra cercetătorilor 
americani: „Analiștii americani uită că subversiunea este un instrument al interacțiunii statelor 
atât în timp de pace, cât și în timp de război. A crede că subversiunea se limitează la activitățile 
din timpul războiului și a o clasifica drept act de război ne obturează gândirea. Din punct de 
vedere istoric, subversiunea a făcut întotdeauna parte atât din politica externă a Rusiei, cât 
și din acțiunea militară a acesteia”. („American analysts are forgetting that subversion is a 
tool both of peacetime state interaction and of war. Believing that subversion is restricted 
to wartime activities, and classifying it as an act of war, clouds our thinking. Historically, 
subversion has always been a part of both Russian foreign policy and military action”, în orig.) 
(2020, p. 35). 
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și intenţii majore care decurg direct din „strategiile hibride”. Nissen 
(2016, p. 2) descrie această modalitate de influenţare prin intermediul 
strategiilor hibride în următorii termeni: „Acțiunile de influență se 
desfășoară în primul rând pe timp de pace, înainte ca violența sau 
ostilitățile să apară, pentru a avea efect asupra discursului public, 
mediatic și politic. Influența, în acest context, reprezintă utilizarea 
sistematică a instrumentarului informațional și a altor mijloace de 
către actori statali sau non-statali, cu scopul de a submina sau răsturna 
clandestin un guvern democrat liberal sau o organizație internațională, 
instigând conflicte civile în interesul acestor actori. Acțiunile vizează, 
în principal, slăbirea (modelarea) structurilor politice, economice, 
sociale, culturale, științifice, tehnologice și militare ale țării pentru 
a putea exercita influența dorită. Această influență poate viza fie o 
schimbare contextuală, fie o schimbare de comportament în societate 
și în discursul politic și, implicit, în luarea deciziilor” (t.a.)8.

Aducând conflictul contemporan de tip hibrid la noul cadru analitic, 
cel societal, se impune – și o subliniază apăsat Nissen în studiul său – 
luarea în considerare a răspunsului adecvat în raport cu ameninţările 
hibride. Acest răspuns nu poate fi decât unul singur: crearea rezilienţei 
societale, concept central al actualei Strategii Naționale de Apărare 
a Țării (S.N.Ap., 2020), ca răspuns la influenţa hibridă, ca răspuns 
la ameninţările hibride propagate prin intermediului informaţiei 
alterate și precis orientate. Or, subliniază Nissen, este importantă 
aducerea în dezbatere a modalităţilor prin care societatea și mediul 
informaţional pot fi influenţate de diferitele acţiuni desprinse dintr-o 
strategie hibridă de influenţă, „modul în care societatea civilă și mediul 
său informațional pot fi influențate atât de deschis și atât de secret 
totodată” (2011, p. 2, t.a.)9. În cazul particular al securităţii naţionale a 
statului român la care am ajuns prin punerea în dezbatere a influenţelor 

8 „Influence activities are primarily carried out in ‘peace-time’ before violence or hostilities 
occur, in order to shape the public, media and political discourse. Influence, in this context, is 
the systematic application of informational and other means by a state or non-state actor to 
clandestinely undermine or overthrow a liberal democratic government or an international 
organisation, fomenting civil strife in the interest of this actor. The activities are predominantly 
aimed at weakening (shaping) a country’s political, economic, social, cultural, scientific, 
technological and military structures in order to exert the desired influence. This influence can 
be aimed at either a contextual change or a behavioural change in society and in the political 
discourse and subsequent decision-making”, în engleză în original. 

9 „[H]ow civil society and its information environment can be influenced both overtly and 
covertly”, în engleză în original. 
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actuale asupra mediului global de securitate, răspunsul precis și 
categoric vine din cadrul amintitei Strategii Naționale de Apărare a 
Țării, conform căreia, pentru atingerea nivelului necesar de rezilienţă 
statală, „valorile naționale de securitate trebuie atent protejate și 
promovate în continuare, iar cultura de securitate trebuie să urmeze o 
pantă ascendentă de dezvoltare și includere a cât mai multor segmente 
societale și generaționale” (S.N.Ap., 2020, p. 10). 

Asumpţia noastră este următoarea: pentru a defini precis și pentru 
a operaţionaliza conceptul de război hibrid este necesar transferul de 
pe palier militar pe palier social. Pe palier social, definirea rezilienţei 
societale este condiţionată de definirea valorilor naţionale de 
securitate (aspect la care deja există un răspuns precis prin intermediul 
documentelor de ordin strategic) și prin definirea și promovarea 
culturii de securitate. Cultura de securitate, răspunsul adecvat al 
societăţii la ameninţările de tip hibrid, constituie un termen fluid și 
neoperaţionalizat doctrinar. Prin urmare, demersul firesc este acela 
de operaţionalizare conceptuală a termenului de cultură de securitate, 
cel puţin în limitele unei școli de gândire. Odată operaţionalizat acest 
termen (și odată dezvoltate o serie de programe de consolidare a 
culturii de securitate), cadrul societal extins propune răspunsul adecvat: 
rezilienţa la ameninţările de tip hibrid, iar conflictul hibrid poate fi definit 
în termeni preciși, poate fi operaţionalizat și transformat într-o serie 
de acţiuni precis descrise prin manualele de luptă. Scopul prezentului 
articol este acela de a operaţionaliza conceptual cultura de securitate, 
în acord cu proiecţia unei anumite școli de gândire strategică, școala 
constructivistă, urmând ca, ulterior, prin intermediul altor studii, să 
extindem cercetarea în zona operaţionalizării conceptului de război 
hibrid. 

DIMENSIUNI ALE CULTURII DE SECURITATE
Conceptul de cultură de securitate se desprinde din conceptul de 

cultură, înţeles ca software mintal, așa cum a fost promovat de Geert 
Hofstede et al. (2012, p. 17), ca set de proiecţii raţionale și emoţionale, 
respectiv de acţiuni rezultate, care „constă în reguli nescrise ale jocului 
social”. Conceptul de cultură de securitate poate fi analizat și în raport 
cu un alt termen desprins din același studiu, acela de genom cultural 
(cultural genome), care presupune continuitate culturală, conservare 
a straturilor culturale adânci și expresia lor nealterată prin diferite 
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pattern-uri culturale, chiar după o perioadă lungă de menţinere în zona 
de recesivitate. Genomul cultural nu este o simplă construcţie teoretică, 
ne asigură Hoftsede; el există și se perpetuează prin intermediul unui 
sistem de valori, simboluri și forţe centripete care menţin cultura în 
limitele potenţialului de activare, adică de transformare a unei gene 
recesive în genă dominantă. Cu alte cuvinte, genomul cultural al lui 
Geert Hofstede este ceea ce Ralph Linton (1968, p. 61) identifica drept 
continuum cultural (indiferent de mutaţiile de ordin politic, social 
sau economic), manifestat printr-o formă de împărtășire colectivă 
(sharing). Pentru a face obiectul împărtășirii este conștientizată 
valoarea aspectelor de împărtășit. 

Cultura de securitate presupune raportarea la setul de pattern-uri 
moștenite, transmise prin intermediul amintitelor sisteme de valori, 
simboluri și forţe centripete în raport cu genomul cultural, motiv 
pentru care, în chiar documentul programatic intitulat Ghidul Strategiei 
Naționale de Apărare a Țării (2015, p. 7), cultura de securitate este 
definită ca „totalitatea valorilor, normelor, atitudinilor sau acțiunilor 
care determină înțelegerea și asimilarea la nivelul societății a 
conceptului de securitate și a celor derivate (securitate națională, 
securitate internațională, securitate colectivă, insecuritate, politică de 
securitate etc.)”.

Într-un asemenea cadru de definire, care presupune un înţeles al 
conceptului de cultură de securitate în raport cu un continuum cultural 
și cu serie de pattern-uri comportamentale asupra cărora se poate 
acţiona prin intermediul educaţiei de securitate (concept introdus de 
Ghidul Strategiei Naționale de Apărare și definit drept dimensiune 
educativă care se realizează prin „dezvoltarea unei atitudini cu rol 
preventiv a societății în apărarea și protecția personală, de grup și 
statală față de riscuri, amenințări, vulnerabilități, agresiuni reale și 
potențiale”, 2015, p. 7), menţinerea conceptului la simplul cadru 
normativ sau proiectiv nu ajută în elaborarea studiilor de securitate și, 
cu atât mai puţin, în măsurarea precisă a unui anumit nivel de securitate 
individuală sau colectivă. Definiţii provenind din cadrul școlilor anglo-
saxone de securitate – cum ar fi cea dată de Ken Booth (1990, pp. 121-
128), reprezentant al Şcolii de la Aberystwyth: „Conceptul de cultură 
de securitate se referă la tradițiile, valorile, atitudinile, tiparele de 
comportament, obiceiurile, simbolurile, realizările unui popor și modul 
aparte în care acesta se adaptează la mediu și rezolvă problemele 
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ținând cont de amenințări și utilizarea forței” sau chiar din școala 
românească (în care sunt cumulate conţinuturi culturale de suprafaţă 
și adâncime și cultura este transmisă de la generaţie la generaţie): 
„Cultura de securitate este rezultatul interacțiunilor sociale care au loc 
în grupuri, organizații, comunități preocupate de aspectele securității 
sociale, ale unor procese de învățare și acumulare de cunoștințe, în 
acord cu nevoile umane de protecție, siguranță, adăpost. Cultura de 
securitate este adaptivă, se dezvoltă în raport cu evoluția societății și 
este transmisă între generații prin diferite forme de comunicare scrisă 
și orală, precum și prin practici de susținere a valorilor de securitate” 
(Lungu et al., 2018, p. 5) – scot în evidenţă același continuum. Definiţia 
cercetătorilor Ciprian Lungu, Ruxandra Buluc și Ioan Deac are la bază 
o serie cadre de definire și trimite explicit la dimensiunile (laturile) 
cognitivă, afectivă, evaluativă, istorică și operaţională a culturii de 
securitate (2018, p. 6).

Totuși, pentru a atinge nivelul dorit de operaţionalizare, 
presupunând identificarea unui set de dimensiuni, variabile și indicatori 
direct sau indirect măsurabili, definiţiile privitoare la cultura-continuum 
sunt nesatisfăcătoare. Am identificat, în acord cu proiecţia asumată 
a școlii constructiviste, un cadru de referinţă de la care plecând se 
poate construi un set de dimensiuni care să permită operaţionalizarea 
conceptuală. Cadrul de referinţă este cunoscutul Model al culturii de 
securitate (Security culture model) al lui Alexandrer Siedschlag (2018, 
pp. 1-40), care privește școlile de studii de securitate cu atingere la 
problematica de interes a culturii de securitate din perspectiva tipului 
de norme derivate din perceperea și definirea ameninţărilor, respectiv 
din răspunsul proiectat la ameninţări, dar și cu o serie de standarde, 
care presupun înţelegerea culturii ca factor de securi(ti)zare10 sau ca 
formă de guvernare a securităţii. Dimensiunile luate în considerare 
sunt cele prefigurate de constructivistul Peter Katzenstein în lucrarea 
din 1996, The Culture of National Security. Norms and Identity in World 
Politics, care demonstrează că interesele naţionale de securitate nu 
există per se, ci se originează într-o serie de cadre culturale de referinţă 
în ceea ce privește construirea răspunsului adecvat la ameninţări.  

10 Chiar dacă, în propunerea Modelului culturii de securitate, Siedschlag preferă termenul 
„securizare”, argumentând pașii demersului, Siedschlag trimite la conceptul de „securitizare” 
atunci când se raportează la surse (la categoriile lui Katzenstein, devenite axe de coordonate în 
propriul model), v. Siedlschlag (2018, p. 14).
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Într-o asemenea perspectivă sistematizată, care poate fi restrâns 
exprimată printr-o formă rezumată a modelului lui Alexander Siedschlag 
la matricea din tabelul nr. 1, perspectiva culturii-continuum reprezintă 
doar ipostaza primă, rezultată la intersecţia normelor constitutive (ale 
culturii înţelese ca factor în perceperea/definirea ameninţărilor) cu 
standardele cognitive (ale culturii ca domeniu al securităţii și ca factor 
de securitizare):

Norme constitutive Norme reglative
Standarde 
cognitive

Cunoaştere  
şi interpretare

Repertorii de acțiuni

Standarde 
evaluative 

Simboluri comune
Valori afirmative  

(inclusiv angajări afective)
Tabelul nr. 1: Forma rezumată a Modelului culturii de securitate  

(Security culture model) propus de Alexander Siedschlag

Rezultatele acestei prime clase de perspective, în care cultura de 
securitate este înţeleasă drept „formă cognitivă prin care membrii 
comunităților sociale dau sens realității, atribuie înțeles faptelor, 
respectiv prezervă și reproduc competențe practice (de exemplu, 
dezbaterile despre comunitățile reziliente)” (Siedschlag, 2018, p. 18, 
t.a.)11, sunt „cunoașterea și interpretarea” incluse în formula rezumată 
din cadrul tabelului nr. 1. Această dimensiune este una care menţine 
cultura, în general, cultura de securitate, în particular, în zona difuză, 
greu de operaţionalizat, a conceptelor care pot propune drept căi 
privind relevanţa practică „cultura ca software mintal, al minții care 
evoluează în timp”12, „selecția culturală a riscului”13 și posibilitatea 
constituirii unei viziuni competente asupra lumii prin prisma unui 
sistem naţional de securitate. La baza ei sunt lucrări importante 
precum The Interpretation of Culture a lui Clifford Geertz (1973), care 
propune o proiecţie teoretică difuză asupra conceptului de cultură, 
menţinut sub influenţa lui Clyde Kluckhohn, având coerenţă internă 
și fiind reductibil la text și la interpretarea semiotică: „Conceptul de 
cultură pe care îl susțin și a cărui utilitate încearcă să îl demonstreze 

11 „[A] cognitive form by which members of social communities make sense of reality, attribute 
meanings to facts, as well as save and reproduce practical competences (eg, resilient 
communities debates)”, în engleză în original.

12 „Culture as software of the mind that evolves over time”, în engleză în original. 
13 „Cultural selection of risk”, în engleză în original. 
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eseurile de mai jos este în esență unul semiotic” (Geertz, 1973, p. 5, 
t.a.)14 sau Risks and Culture a lui Mary Douglas și Aaron Wildavsky, care 
propun o explicaţie culturală a raportării la situaţii de risc, apropiată de 
cea din studiile lui Hofstede, proiectând mai degrabă o subiectivizare 
a raportării la riscuri: „Rămânând în interiorul propriei noastre culturi, 
putem privi propria stare doar prin lentilele noastre fabricate cultural” 
(Douglas, Wildavsky, 1982, p. 194, t.a.)15.  

Luând în calcul aceleași standarde cognitive în raport cu normele 
reglative (cultura ca factor în răspunsul la ameninţări), rezultatul 
este un set de „repertorii de acțiuni”, proiectate pe coordonatele 
cercetătorului american Alasdair Iain Jonston, interesat de cultura 
strategică în înţelesul lui Jack L. Snyder (1977, p. 8)16 și, recent, de 
efectele mass-mediei asupra dilemelor de securitate, viziune exprimată 
în special prin Cultural Realism. Strategic Culture and Grand Strategy in 
Chinese History din 1995, respectiv pe cele ale lui Ann Swidler, sociolog 
al culturii, care identifică strategii ale acţiunii aplicabile în cadrul 
repertoriilor culturale distincte în studiul „Culture in Action” (1986). 
Conform acestei perspective, cultura de securitate este definită drept 
„set de strategii individuale (sau proprietare) bazate pe experiențe 
asociate atribuirii individuale a înțelesului și convingerilor normative; 
acest concept este unul puternic, consistent în explicarea modului în 
care strategiile și cursurile de acțiune pot determina ce obiective de 
politică trebuie dezvoltate sau îndeplinite mai degrabă decât ce strategii 
și cursuri de acțiune care sunt în concordanță cu obiectivele definite” 
(Siedschlag, 2018, p. 18, t.a.)17, iar relevanţa practică nu privește aspecte 
ideatice, ci modalităţile pragmatice prin care securitatea naţională 
poate fi proiectată ca set de strategii având la bază înţelesuri precise 
și convingeri normative. Din această perspectivă, cultura de securitate 

14 „The concept of culture I espouse, and whose utility the essays below attempt to demonstrate, 
is essentially semiotic one”, în engleză în original

15 „Standing inside our own culture, we can only look at our predicament through our culturally 
fabricated lens”, în engleză în original. 

16 „Cultura strategică poate fi definită ca sumă a ideilor, răspunsurilor condiționate emoțional și 
a tiparelor comportamentale obișnuite pe care membrii unei comunități strategice naționale și 
le-au însușit prin instruire sau imitare și pe care și le împărtășesc unul altuia în ceea ce privește 
strategia nucleară” (Snyder, 1977, p. 8). 

17 „[S]et of individual (or proprietary) experience-based strategieis associated to individual 
attributions of meaning and normative convictions; this concept is strong in explaining how 
existing strategies and courses of action may determine which policy goals are developed or 
met, rather than strategies and courses of action being attoned to defined goals”, în engleză în 
original. 
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poate fi privită ca o structură discontinuă, fragmentată, reductibilă la 
interpretări personale referitoare la distribuţia inegală a securităţii în 
societate. Mai mult, unei societăţi îi pot corespunde mai multe culturi 
de securitate, iar „luarea în considerare a interpretării strategiilor de 
securitate poate diferi în funcție de culturile de securitate” (Ib., p. 18, 
t.a.)18. Alimentată de studii americane, problematica „repertoriilor 
acționale” privitoare la cultura de securitate este una care își găsește 
mai degrabă acoperirea prin intermediul aparatului doctrinar britanic 
– a se vedea, de pildă, UK Defence Doctrine, care pune în prim-plan 
conceptul de Human Security (JDP 0-01, 2014:3) și abia apoi pe cel de 
securitate naţională (United Kingdom Security) și securitate colectivă19 
– decât prin doctrinele americane.

Privind tabloul rezumat al proiecţiei modelului culturii de 
securitate a lui Siedschlag, normele constitutive produc, în raport cu 
standardele evaluative (cultura ca formă de guvernare a securităţii/ca 
factor de organizare), o serie de „simboluri comune”, având la bază 
proiecţia sociologului american Robert J. Wuthnow, care menţine 
conceptul de cultură în zona fluidă, continuă, lipsită de constrângere, 
proiectată pe perspectivele anterioare ale fenomenologiei lui Peter 
L. Berger, antropologiei culturale a deja amintitei Mary Douglas, 
structuralismului lui Michel Foucault și teoriei critice a filosofului 
Jürgen Habermas – a se vedea lucrarea Cultural Analysis (1984), prin 
intermediul căreia cultura este înţeleasă ca fenomen comportamental 
sau ca aspect analitic al comportamentului (Wuthnow et al., 1984,  
pp. 19-20), reductibil la simboluri comune. În continuitatea 
perspectivelor analogice (și dificil de operaţionalizat) ale normelor 
constitutive, cultura de securitate, ca serie de „simboluri comune”, 
presupune existenţa unui continuum cultural ca software, mai precis 
ca set de „simboluri împărtășite în baza cărora cetățenii își orientează 
acțiunea și care reprezintă un software pentru interfețele de operare 
între actori și structuri dominante (spre exemplu, agenții federale, 
locale, tribale sau teritoriale), suficient de flexibile pentru a reflecta  

18 „[C]onsider interpretation of security strategies may differ accross security cultures”, în engleză 
în original. 

19 Privitor la acest aspect, David Gilmore nota că, exceptând doctrina britanică a apărării, nici o 
altă doctrină nu pune în prim-plan omul, ci statul; „National security and the stability of the 
inter-state order still remain the foundational concern” (Gilmore, 2015, p. 51).
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și a se adapta la noile amenințări și provocări” (Siedschlag, 2018,  
p. 18, t.a.)20. 

Relevanţa practică a unei asemenea perspective constă în 
înţelegerea securităţii ca bun public, împărtășit, organizat și orientat 
în baza unor simboluri, „care reprezintă valorile fundamentale ale unei 
națiuni” (t.a.)21, focalizat pe fapte observabile în raport cu nevoile de 
securitate și nu cu normele de natură birocratică. 

În aria comună a normelor reglative și a standardelor evaluative 
se regăsesc „valorile afirmative” (și angajările afective), având la bază 
studiile politologului american comparatist Gabriel Almond, promotor 
al conceptelor de cultură politică (și cultură civică22) împreună cu fostul 
său student, Sidney Verba, prin cunoscuta lucrare The Civic Culture: 
Political Attitudes and Democracy in Five Nations, respectiv pe cele 
ale lui Arnold Wolfers, cunoscutul reprezentant al realismului clasic 
în domeniul relaţiilor internaţionale, autor al articolului „‘National 
Security’ as an Ambiguous Symbol” (1952), care definește pozitiv 
securitatea în limitele proiecţiei realiste ca absenţă a ameninţărilor 
în plan obiectiv și a fricii în plan subiectiv (1952, p. 484) și negativ 
prin raportarea la insecuritate, ca absenţă a securităţii. Perspectiva 
discontinuă asupra culturii de securitate ca set de valori afirmative 
se rezumă la suma de entităţi discrete (măsurabile) definite drept 
valori normative de bază, iar cultura de securitate este înţeleasă ca 
„reprezentare a deciziilor fundamentale despre valorile normative de 
bază (de exemplu, dezbaterea securitate vs. libertate), care modelează 
arena normativă în care se instituie securitatea națională” (t.a.)23. 
Relevanţa practică a acestei dimensiuni a culturii de securitate constă 
în identificarea și apărarea valorilor comune dobândite, raportarea la 
identităţi istorice naţionale, menţinerea în limitele proiecţiei normative 
și identificarea unui set de acţiuni care să pună în prim-plan salvarea 
„valorilor afirmative”, aspect ce conduce la poziţionarea securităţii  

20 „Shared symbols on which citizens orient their actions and which are a kind of software for 
operating interfaces between actor and overarching structures (i.e. federal, state, local, tribal 
and territorial agencies), flexible enough to reflect and adapt to new threats and challenges”, 
în engleză în original. 

21 „That represent a nation’s founding values”, în engleză în original. 
22 Bazat pe comunicare și persuasiune și reprezentând „a culture of consensus and diversity, a 

culture that [permits] change but [moderates] it” (Almond, Verba, 1989, p. 15).
23 „[I]deational representation of foundational decisions about basic normative values  

(eg., the security versus liberty and freedom debate), which shape the normative arena în 
which homeland security takes place”, în engleză în original. 
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pe același palier al importanţei cu alte valori sociale, „alimentând 
culturile de securitate înrădăcinate în perspectiva că cetățenii sunt 
proprietarii supremi ai securității naționale, învestiți cu drepturi 
democratice inalienabile” (Siedschlag, p. 18, t.a.)24. 

Cele patru dimensiuni ale culturii de securitate oferă posibilitatea 
înţelegerii unui tablou complex al abordării acestui concept, filtrat 
prin prisma școlii constructiviste, dar care nu se reduce la limitele 
interpretative ale acestei școli. 

OPERAȚIONALIZAREA CONCEPTUALĂ  
A TERMENULUI CULTURĂ DE SECURITATE 
Perspectiva românească proiectiv-normativă asupra culturii de 

securitate este una care se pliază pe amintitele dimensiuni ale culturii 
de securitate. Cele patru dimensiuni Siedschlag se regăsesc (cu 
focalizare inegală) în definiţia inclusă în Ghidul Strategiei Naționale de 
Apărare a Țării, conform căreia cultura de securitate cuprinde setul 
de valori, norme și acţiuni rezultate („totalitatea valorilor, normelor 
și acțiunilor”) care determină „înțelegerea și asimilarea” conceptului 
de securitate. Definiţia prezintă o lacună (atitudinile) sau comportă 
o inversare proiectivă în raport cu studiile psihocomportamentale, 
în care atitudinile, componente structurale ale personalităţii 
umane, determină ulterior angajarea comportamentală (acţiunea).  
De asemenea, normele (scrise sau nescrise) ale societăţii prefigurează 
valorile, motiv pentru care este necesară relectura în ordinea setului 
de dimensiuni proiectate ale culturii de securitate în înţeles autohton. 
Luăm în considerare matricea lui Alexander Siedschlag (2018, p. 5), 
care și-a construit sinteza pe o proiecţie anterioară a Departamentului 
pentru Securitate Naţională (Department of Homeland Security), 
din 2013, conform căruia „[…] cultura sprijină reziliența forței de 
muncă prin încurajarea normelor, valorilor și aşteptărilor care sunt 
în concordanță cu ea și o promovează prin stabilirea structurilor și 
practicilor care o permit” (t.a.)25. 

24 „Balance security with orther social values, such as liberty and freedom, nurturing security 
cultures rooted in a view of the citizens being the ultimate owners of homeland security, vested 
with inalienable democratic rights”, în engleză în original. 

25 „Culture supports workforce resilience by encouraging norms, values and expectations that 
are consistent with an advance it and by establishing structures and practices that enable it”, 
în engleză în original. 
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Într-o lectură a definiţiei proiectiv-normative a culturii de securitate 
în România, ordinea logică este: norme → valori → atitudini → acţiuni, 
ușor de poziţionat pe scheletul matricei lui Siedschlag în raport cu 
standardele cognitive și evaluative, respectiv cu normele constitutive 
(care produc „înțelegerea”) și cu cele reglative (care determină 
„asimilarea”), ceea ce conduce la posibilitatea extrapolării matricei 
la mediul autohton, în care definiţia comportă formula interpretativă 
rescrisă în tabelul nr. 2: 

Înțelegerea Asimilarea
Standarde cognitive Norme Acțiuni
Standarde evaluative Valori Atitudini

Tabelul nr. 2: Definiția culturii de securitate  
în înțelesul Ghidului Strategiei Naționale de Apărare,  

aplicată structurii matriciale din Modelul culturii de securitate (Security culture model)  
propus de Alexander Siedschlag

Această repoziţionare în raport cu definiţia proiectiv-normativă 
permite rezumarea (în acord cu matricea Siedschlag și cu anterior 
menţionatele cadre de definire construite de Şcoala de la Aberystwyth 
și de școala românească de studii de securitate) dimensiunilor 
culturii de securitate la setul de norme, valori, atitudini și acţiuni și 
reconsiderarea unui cadru referenţial complex, dar operaţionalizabil 
(care permite reducerea la entităţi în limitele cărora să se poate realiză 
măsurători sociologice), pe care l-am prezentat în diferite ocazii drept 
definiţia Lesenciuc-Cozmanciuc: „Cultura de securitate constituie un 
set de norme, valori, atitudini şi acțiuni rezultate din obiceiurile, 
tradițiile, simbolurile şi tiparele de comportament ale unui popor, la 
rândul lor condiționate de adaptarea la mediu (inclusiv răspunsul la 
amenințări), care asigură înțelegerea şi asimilarea conceputului de 
securitate şi a conceptelor derivate (inclusiv a echilibrului securitate-
libertate), atingerea şi menținerea unui nivel minim necesar de 
încredere în instituțiile statului şi de reziliență societală, în urma 
interacțiunilor sociale, a unor procese de învățare prin educația 
formală, informală şi nonformală şi în baza unei culturi civice 
preexistente”. 
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Proiecţia grafică a formulei operaţionalizate a culturii de securitate 
este următoarea: 

Figura nr. 1: Operaționalizarea conceptului de „cultură de securitate”  
(Lesenciuc-Cozmanciuc)

Plecând de la acest cadru operaţional al definirii culturii de 
securitate, reductibil la dimensiunile (deja operaţionalizate sau posibil 
de operaţionalizat) „securitate”, „încredere”, „reziliență”, „educație de  
securitate”, „cultură civică”, „răspuns la amenințări”, filtrate printr-un  
pattern cultural care include la nivelul de referinţă norme, valori, 
atitudini și acţiuni, iar la nivelul de bază tradiţii, simboluri, tipare 
de comportament și obiceiuri, se pot construi o serie de variabile și 
indicatori necesari în studierea culturii de securitate (sau a anumitor 
dimensiuni ale acesteia) și se poate crea cadrul propice operaţionalizării 
conceptului de confruntare hibridă (hybrid warfare).
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