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Radicalizarea individuală către terorism.
Studiu sociologic privind prezența fenomenului în România
Începând de la atacurile teroriste din SUA din 2001, lupta împotriva terorismului a fost
plasată în centrul interesului social și politic european. Atentatele de Madrid (2004) și Londra
(2005) au avut un impact major atât asupra politicii europene în materie de securitate și au arătat
clar că Europa nu este în afara pericolului terorist, fapt ce a scos în evidență necesitatea unor
politici de securitate comune statelor membre care să fie centrate pe prevenirea timpurie a unor
astfel de atrocități.
Răspunsul exclusiv militar sau bazat doar pe măsuri reactive nu mai putea fi eficient, în
condițiile în care mare parte din cei implicați în atentatele teroriste din Europa proveneau din
rândul cetățenilor europeni – homegrow terrorist. Noile forme de manifestare a terorismului din
secolul al XXI-lea impuneau o reconceptualizare a domeniului prevenirii terorismului.
Semnalele transmise de instituțiile competente în prevenirea și combaterea terorismului din
diferite state europene cu privire la existența unei „furii” în rândul celei de a doua sau a treia
generații de migranți față de politicile occidentale, au condus la ideea necesității identificării
cauzelor și factorilor care stau la baza acestor nemulțumiri și care favorizează evoluția către
violență și implicarea în actele de terorism.
Pentru a defini procesul de transformare a unei persoane cu o viață normală într-una care
recurge la acte de violentă extremă împotriva comunității, s-a recurs la conceptul de „radicalizare”.
Dacă până în anul 2001, acest termen a fost folosit, în general, pentru a indica o schimbare către o
politică mai radicală, după anul 2004, el a devenit tot mai utilizat în rândul cercetătorilor,
decidenților politici și mass media, ajungând să fie un element central în politicile de prevenire a
terorismului.
Problema radicalizării individuale către terorism, domeniul ales pentru cercetare, a fost
determinat și de actualitatea temei în cadrul pregătirii și experienței mele profesionale în domeniul
prevenirii și combaterii riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale. În același timp,
am considerat-o ca fiind o provocare în contextul actualității și evoluției din ultimii ani a acestui
fenomen la nivel european, odată cu apariția și amplificarea atacurilor teroriste.

5

Procesul de radicalizare este o etapă premergătoare implicării în acțiuni teroriste, astfel că,
în ultimii ani, prevenirea radicalizării în scopuri teroriste a devenit una din preocupările cele mai
importante ale instituțiilor și organizațiilor europene, fiind adoptate măsuri pentru consolidarea
capacității de răspuns a Uniunii Europene în faţa noii ameninţări, corelat cu obligația statelor
membre de a identifica instrumente concrete pentru prevenirea acestui fenomen.
Plecând de la prezentarea aspectelor teoretice cu privire la radicalizarea care duce la
terorism, scopul cercetării a fost acela de a obține o bună înțelegere și o cunoaștere sistematizată a
fenomenului care să constituie baza propriei cercetări sociologice a radicalizării în România.
Tema este foarte puțin abordată și dezbătută în lucrările științifice din țara noastră, însă
reprezintă un domeniu de maximă importanță și de actualitate pentru instituțiile europene, dar și
pentru statele membre care se confruntă cu radicalizarea la nivel de fenomen. Acesta se manifestă
diferit în țările europene, având o amploare mai mare în statele în care există o comunitate
musulmană însemnată. Însă, dincolo de oportunitățile și beneficiile globalizării, viteza
comunicării, schimbul de informații și interacțiunea socială foarte facilă între indivizi deschid
granițele și facilitează inclusiv răspândirea unor viziuni radicale, extremiste, astfel încât nu se
poate susține că există zone complet în afara riscului terorist.
Demersul de cercetare vizează o abordare sociologică a fenomenului radicalizării în
contextul actual. Dată fiind complexitatea temei cercetate, unele capitole vor cuprinde și abordări
interdisciplinare. Întrucât noțiunea de „radicalizare” nu este extrem de utilizată și cunoscută în
România, am dorit să conturez în primul rând o imagine compactă asupra cercetărilor existente și
a dificultăților de conceptualizare. Tema este extrem de vastă și generoasă și poate fi abordată din
multiple perspective.
Pornind de la aspectele teoretice tratate în prima parte a lucrării, prin intermediul cercetării
empirice, mi-am propus să obțin o imagine de ansamblu asupra fenomenului radicalizării către
terorism în România prin analiza dimensiunii sociale a fenomenului studiat în spațiul românesc, a
caracteristicilor și dinamicii acestei problematici, precum și prin descrierea politicilor și
instrumentelor de prevenire și combatere pe care le au la îndemână instituțiile competente în
gestionarea fenomenului radicalizării.
Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul a mai bine de trei ani și a presupus, într-o primă
etapă, studiul și analiza lucrărilor de specialitate în problematica radicalizării. La acestea se adaugă
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cele care abordează tematici mai largi sau conexe domeniului cercetat, cu relevanță în încadrarea
și înțelegerea conceptului. Numărul redus al lucrărilor de specialitate din țara noastră care tratează
tema radicalizării, au impus analiza cercetărilor elaborate de autori străini. În aceste condiții, pe
parcursul lucrării, sunt utilizate citate din lucrări de specialitate publicate în limba engleză sau
franceză, iar traducerea acestora îmi aparține. Utilizarea unor articole și a resurselor online este de
natură să confere actualitate și noutate datelor prezentate.
Lucrarea elaborată reprezintă o contribuție în literatura românească de specialitate, fiind
prima analiză a tuturor cazurilor în care persoanele au fost condamnate definitiv pentru infracțiuni
de terorism și cu privire la care s-a constatat parcurgerea unui proces de radicalizare. Prin urmare,
apreciez că rezultatele cercetării realizate vor fi relevante și utile atât pentru mediul academic, cât
și pentru specialiștii practicieni în domeniu, pentru o mai bună înțelegere a fenomenului,
previzionarea evoluțiilor viitoare și conceperea unor noi instrumente și măsuri de prevenire și
control al radicalizării.
Pentru a realiza cercetarea unui domeniu atât de sensibil, precum cel al terorismului, dificil
de măsurat și cercetat, abordarea metodologică s-a concretizat în îmbinarea unor metode
cantitative dublate de cele calitative. Strategia metodologică avută în vedere în cercetarea realizată
a vizat, într-o primă fază, o examinare preliminară bazată pe metoda analizei documentelor (studii,
cercetări, articole, legislație, rapoarte), metoda analizei statistice (baze de date, documente
statistice), metoda analizei comparative (asemănări și deosebiri între situațiile din alte statele
membre ale Uniunii Europene), urmată de etapa de colectare a datelor prin metode calitative
multiple (documentarea, studiul de caz, interviul sociologic) și, în final, evaluarea, analiza,
prelucrarea și interpretarea datelor.
Structura lucrării
Textul lucrării cuprinde două părți principale ce conțin patru capitole, având secțiuni
separate destinate aspectelor introductive și concluziilor.
Partea I a lucrării prezintă aspecte de natură conceptual teoretică prin realizarea unui studiu
al literaturii de specialitate în care sunt abordate principalele probleme necesare înțelegerii
fenomenului radicalizări.
Primul capitol este dedicat realizării unei încadrări conceptuale a temei de cercetare prin
prezentarea unui studiu asupra evoluției conceptului studiat. În acest sens, am arătat contextul
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adoptării termenului de radicalizare în domeniul terorismului și încercările de definire a acestuia.
În ciuda unei creșteri explozive a cercetării în această problematică, la fel ca și în cazul altor
concepte, cum ar fi extremismul și terorismul, nu s-a ajuns la un consens unanim cu privire la o
definiție a radicalizării nici în mediul academic și nici în cel politic.
Realizarea unei delimitări conceptuale între noțiunile de radicalism, activism, extremism
și terorism a fost considerată utilă și necesară, dat fiind că acestea sunt adesea folosite în mod
interschimbabil.
Având în vedere distincțiile realizate între noțiunea de „extremism violent” și cea de
„terorism”, prima fiind mai cuprinzătoare, aria de cercetarea a fost restrânsă, urmărind procesul
de radicalizare către terorism. Cu toate acestea, pe parcursul lucrării, am folosit atât sintagma
„radicalizare către terorism” sau „radicalizare în scop terorist”, cât și sintagma „radicalizare către
extremism violent și terorism”, urmând practica utilizată și în documentele instituțiilor și
organismelor europene.
Demersul de cercetare a continuat cu analiza principalelor forme ale radicalizării, cu accent
pe radicalizarea individuală cu cele două componente autoradicalizare și radicalizare dirijată
și pe radicalizarea islamistă, ținând cont de faptul că cele mai multe și atroce atentate teroriste
care s-au petrecut în spațiul european au fost săvârșite de jihadiști.
Mediul virtual joacă un rol important în activitatea teroristă, sens în care cercetarea a vizat
modalitățile și mecanismele folosite în utilizarea acestuia de către entitățile teroriste în atingerea
obiectivelor, indiferent de ideologia pe care o promovează. Specificul mediului carceral, existența
unor deținuți condamnați pentru acte de terorism, supraaglomerarea locurilor de deținere au
reprezentat aspecte ce au fost supuse analizei în vederea stabilirii rolului acestor factori în
radicalizarea unor indivizi.
Capitolul al doilea prezintă o selecţie a teoriilor relevante în contextul temei de cercetare
care pot explica fenomenul radicalizării, scopul fiind acela de a înțelege și identifica explicații ale
evoluției persoanelor către implicarea în acte de terorism. Similar cu alte fenomene care decurg
din realitatea socială (ex. devianță, criminalitate, terorism), date fiind complexitatea și
ambiguitatea conceptului, nu există o teorie proprie radicalizării care să integreze explicațiile și
interpretările existente, într-o manieră multi sau interdisciplinară. Au fost elaborate și explorate
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extrem de multe teorii cu privire la etiologia devianței, violenței sau agresivității care pot fi utilizate
pentru a explica și înțelege procesul de radicalizare.
Procesul de radicalizare presupune o serie de etape pe care le parcurge un individ care
ajunge să se implice în acte de terorism. Cercetătorii au dezvoltat de-a lungul timpului o serie de
modele explicative ale traseului pe care îl parcurg indivizii care ajung sa se implice în terorism,
cele mai relevante fiind analizate în secțiunea a doua din acest capitol.
Capitolul al treilea tratează, într-o primă secțiune, evoluția politicilor de securitate la
nivelul Uniunii Europene, fiind evidențiate, principalele reglementări și instrumente dezvoltate de
instituțiile și organizațiile europene începând cu anul 2001, pentru a veni în sprijinul statelor
membre în prevenirea și combaterea radicalizării.
S-a observat o creștere a preocupărilor de identificare de noi măsuri și instrumente de
prevenire, în special după ce au avut loc cele mai semnificative atentate teroriste în spațiul
european. În acest sens, am structurat prezentarea în funcție de momentele care au influențat și
activat cel mai puternic politicile instituțiilor și organismelor Uniunii Europene în domeniul
terorismului, începând cu anul 2001. Astfel, prima etapă care a determinat o schimbare în
abordarea terorismului în Europa a fost determinată de atacurile sângeroase din SUA din
septembrie 2001. Chiar dacă atentatele nu s-au petrecut în spațiul european, acestea au constituit
fundamentul reconfigurării politicilor de securitate ale Uniunii Europene. Celelalte trei etape care
au marcat noi măsuri au fost determinate de atacurile din Madrid (2004) și Londra (2005); atacurile
din anii 2012-2014 (Bulgaria, Franța, Marea Britanie și Belgia); atentatele din Franța (Charlie
Hebdo, Bataclan), Copenhaga și Belgia din anii 2015-2016. De asemenea, am analizat și prezentat
principalele instituții, agenții și rețele ale Uniunii Europene cu rol în prevenirea și combaterea
radicalizării.
Totodată, în acest capitol, am analizat principalele instituții din România cu atribuții în
domeniul prevenirii terorismului, cadrul legal național și instrumentele pe care autoritățile le au la
dispoziție în prevenirea radicalizării.
Partea a II – a a lucrării cuprinde prezentarea unei cercetări empirice asupra situației actuale
privind radicalizarea către terorism în România. În cercetarea realizată, am căutat să identific
implicarea instituțiilor naționale în gestionarea radicalizării și frecvența apariției unor cazuri de
radicalizare pe teritoriul național în cadrul unor categorii diferite de populaţie.
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Capitolul al patrulea prezintă metodologia folosită pentru realizarea cercetării situației
României în ce privește manifestarea și gestionarea fenomenului radicalizării, argumentându-se
raționamentele care au stat la baza alegerii metodelor, instrumentelor şi tehnicilor de cercetare
utilizate și a etapelor urmate.
Obiectivul general avut în vedere în realizarea acestei cercetări sociologice a fost acela de
a stabili în ce măsură România este expusă fenomenului radicalizării și de a analiza capacitatea
instrumentelor pe care instituțiile competente le au la îndemână pentru a gestiona această
amenințare.
Obiective specifice urmărite în cadrul cercetării:
O.1: Stabilirea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului radicalizării în spațiul
românesc
Cercetarea empirică a vizat identificarea evoluției și tendințelor de evoluție a amenințării
generate de radicalizarea către terorism la nivel național, prin analiza cazuisticii (publice)
înregistrată în spațiul românesc (cetățeni români și cetățeni străini radicalizați) în ultimii ani,
respectiv, din anul 2013 și până în anul 2019.
În acest scop, întrucât nu există statistici publice referitoare la situația numerică a cazurilor
de persoane radicalizate pe teritoriul național, într-o primă etapă, am colectat date și informații
referitoare la cazuistica din domeniul terorismului. Am urmărit ca, plecând de la terorism, analiza
de conținut a spețelor existente să conducă la identificarea situațiilor în care persoanele care s-au
implicat în acte teroriste au parcurs un proces de radicalizare (analiza de la general la special).
Evident, că, în aceste condiții, nu s-a putut obține o cunoaște a situațiilor de radicalizare în faze
incipiente sau mai puțin avansate, ci doar acele cazuri în care persoana radicalizată a trecut de la
etapa cognitivă la cea acțională, afectând prin conduita sa relațiile sociale care ocrotesc ordinea
publică și siguranța cetățenilor.
În acest sens, prin intermediul informațiilor publice existente în mediul online - surse
oficiale (site-uri ale unor instituții publice: SRI, DIICOT, MJ, MAI s.a.) și surse neoficiale (surse
media) - coroborate cu datele solicitate și furnizate în scopul realizării prezentei cercetări de către
diferite autorități și instituții publice naționale, am urmărit să conturez o imagine asupra
fenomenului radicalizării în România și să stabilesc principalele tendințe privind evoluția acestuia.
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De asemenea, a interesat modul în care este perceput fenomenul studiat sau poziționarea
față de acesta a societății civile, a specialiștilor și practicienilor în domeniul prevenirii și
combaterea terorismului. În acest sens, datele au fost colectate, în principal, prin intermediul
interviurilor sociologice realizate. Prin acesta am vizat obținerea de informații orale, răspunsuri la
întrebări prestabilite, completate, în funcție de context, cu întrebări specifice necesare pentru
aprofundarea sau clarificarea unor informații furnizate de cei intervievați.
Studiile de caz prezentate au avut rolul de a ilustra în detaliu procesul de radicalizare a trei
cetățeni români, prin reconstituirea istoricului fiecărui caz în parte, cu identificarea factorilor care
au putut avea un rol în procesul de radicalizare.
O.2: Identificarea unor caracteristici specifice procesului radicalizării în România
Acest obiectiv a urmărit să stabilească sursele de radicalizare către terorism, mediile
vulnerabile la radicalizare, tipurile de activități în care sunt implicate persoanele radicalizate de pe
teritoriul României (ex. propagandă, recrutare, acțiuni violente, sprijin financiar al unor grupări
sau organizații teroriste), factorii care pot facilita radicalizarea unei persoane în societatea
românească.
În realizarea obiectivului am avut în vedere, pe lângă datele furnizate de specialiștii
intervievați, și o serie de documente oficiale (de exemplu, hotărâri ale instanțelor de judecată,
studii și analize ale instituțiilor publice în cadrul unor proiecte implementate în parteneriat cu alte
state).
O.3: Analiza unor instrumente de prevenție și combatere a radicalizării în România
Acest obiectiv a vizat identificarea abordării amenințării generate de radicalizare, de către
instituțiile cu competențe în prevenirea și combaterea terorismului, respectiv stabilirea
mecanismelor prin intermediul cărora se gestionează problema radicalizării către terorism. Am
urmărit, în acest sens, a determina în ce măsură strategiile românești, cadrul legal, măsurile
concrete ce pot fi aplicate în cazul indivizilor radicalizați răspund cerințelor Uniunii Europene de
implicare a tuturor statelor membre în prevenirea și combaterea radicalizării și, totodată, țin cont
de nevoile și circumstanțele specifice relevante din România. De asemenea, am căutat să stabilesc
dacă politicile interne de prevenire a radicalizării au un caracter pro activ – raportarea la scenarii
de viitor, anticiparea amenințărilor și stabilirea unor strategii ținând cont de acestea – sau reactiv
– acționarea punctuală la cazurile de radicalizare apărute.
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Cercetarea realizată are valoare exploratorie, urmărind să determine dimensiunile
problematicii studiate, caracteristicile fenomenului radicalizării în România, adecvarea
instrumentelor utilizate de instituțiile competente pentru a face față unei amenințări legate de
radicalizare și aspecte privind cooperarea interinstituțională în scopul prevenirii și contracarării
radicalizării.
Proiectarea cercetării a urmat regulile impuse pentru realizarea unui astfel de demers
științific, fiind parcurse o serie de etape specifice procesului de cercetare și utilizare de instrumente
sociologice adecvate. Pe tot parcursul activităților circumscrise realizării obiectivelor am urmărit
să găsesc răspunsurile la întrebările care au reprezentat punctul de plecare al cercetării în care mam angrenat.
Pentru atingerea obiectivelor enunțate mai sus au fost stabilite și parcurse următoarele
etape de desfășurare a cercetărilor:
✓

Documentarea și corelarea teoretică a noțiunilor din legislația europeană și

națională cu cele din literatura de specialitate referitoare la domeniul cercetat - tehnica
documentării;
✓

Identificarea instituțiilor competente în domeniul terorismului, dar și a altor entități

implicate în proiecte ce privesc radicalizarea, stabilirea atribuțiilor sau contribuției acestora în
prevenirea și combaterea radicalizării - tehnica documentării;
✓

Solicitare de date de la diferite instituții ce au competențe în domeniul prevenirii și

combaterii terorismului - tehnica documentării;
✓

Identificarea cazurilor de persoane radicalizate din România, cetățeni români și

cetățeni străini aflați pe teritoriul național, și analiza acestora pentru aflarea caracteristicilor
specifice radicalizării pe teritoriul țării noastre (forme predilecte de manifestare ale acestui
fenomen în România și a cauzelor determinante ce stau la baza adoptării unui comportament
radical, medii vulnerabile) - tehnica documentării și studii de caz;
✓

Cunoașterea percepției specialiștilor implicați în prevenirea și combaterea

radicalizării cu privire la aspecte referitoare la tema de cercetare (aspecte legate de
conceptualizarea noțiunii de radicalizare către terorism, etapele procesului, indici și factori ai
radicalizării, surse de risc, profilul persoanelor vulnerabile la radicalizare, tendințe privind
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evoluția acestui fenomen, aspecte legate de instrumentele de prevenire și contracarare a
radicalizării către terorism) - interviuri individuale semi-structurate;
Pentru parcurgerea acestor etape s-au folosit mai multe instrumente de lucru: documentarea
bibliografică, documentarea juridică, analiza unor indicatori statistici, analiza de conținut, analize
comparative, interviul sociologic semi-structurat și studii de caz multiple.
Ultima secțiune din capitolul al patrulea prezintă în detaliu analiza şi concluzii rezultate în
urma aplicării tehnicilor de cercetare utilizate raportat la obiectivele propuse.
Concluzii cercetare
Informațiile obținute prin intermediul interviului, precum și cele rezultate din analiza
cazurilor de radicalizare întâlnite în spațiul național, au putut conduce la configurarea unor
caracteristici specifice de apariție și manifestare a radicalizării către terorism.
În ce privește categoriile de persoane cu privire la care s-a constat parcurgerea unui proces
de radicalizare, pot fi evidențiate următoarele:
- persoanele venite din spaţii de conflict/de risc terorist ori alți cetățeni străini aflați pe
teritoriul național;
- cetățeni români convertiți la islam.
În cadrul acestei ultime categorii cazuistica existentă dar și analizele și prognozele realizate
de instituțiile competente în gestionarea fenomenului radicalizării din țara noastră atrag atenția
asupra situației unor segmente de populație vulnerabile:
- minorii care datorită vârstei sunt ușor influențabili la propaganda radicală sau extremistă
ce abundă în mediul online;
- persoanele private de libertate, în special cele care au intrat în contact cu indivizi
radicalizați aflați în mediul penitenciar din străinătate;
- persoane care prezintă anumite dezechilibre psihice și pot fi atrași ușor în zona
extremismului.
Cazurile persoanelor radicalizare în România, mediatizate în spațiul public, evidențiază
lipsa în perioada analizată a unor incidente teroriste care să aibă drept urmare pierderea de vieți
omenești sau distrugerea unor bunuri. Referitor la activitățile în care au fost implicate persoanele
radicalizate, acestea s-au limitat, în general, la accesarea unor materiale cu conținut terorist, aspect
care a contribuit la îndoctrinarea lor, precum și la promovarea, în special în mediul online, a unor
13

mesaje sau postări în sprijinul activităților sau obiectivelor unor grupări teroriste. Cel puțin
declarativ, aceștia s-au arătat dornici de se deplasa în zonele de conflict și de a lupta pentru cauza
teroristă. De altfel, așa cum au arătat unii specialiști intervievați, trecerea la etapa acțională nu
presupune neapărat comiterea unui atentat terorist, ci poate îmbrăca multiple forme sancționate ca
acte de terorism, oricare dintre acestea prezentând pericol pentru securitatea națională.
Plecând de la datele obținute prin intermediul cercetării, în final, am conturat propria
viziune privind procesul de radicalizare către terorism. Am punctat astfel, o serie de particularități
ale procesului de radicalizare în țara noastră în baza cazurilor studiate și câteva recomandări de
îmbunătățire a instrumentelor de prevenire a radicalizării.
În România, principala instituție competentă în gestionarea problematicii studiate este
S.R.I, autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, și implicit a
radicalizării.
Cadrul legislativ național definește radicalizarea și incriminează fapte ce pot fi comise încă
din fazele incipiente ale procesului de radicalizare. Cercetarea realizată a relevat faptul că legislația
națională oferă instrumente de prevenire și contracarare a riscurilor și amenințărilor ce pot fi
generate de cetățenii străini, acestea având ca finalitate îndepărtarea de pe teritoriul României
printr-o procedură judiciară sau neacordarea ori retragerea protecției statului român. În schimb, în
cazul cetățenilor români radicalizați, intervenția autorităților de aplicare a legii poate avea loc în
situația în care convingerile radicale sunt transpuse în acte de terorism sau în activități conexe
terorismului.
Activitatea de prevenire derulată la nivelul instituțiilor competente, așa cum reiese din
răspunsurile oferite în cadrul interviurilor aplicate, dar și din analiza activității principalelor
autorități și instituții publice studiate, constă în interesul crescut în specializarea și instruirea
personalului propriu, prin participarea activă în cadrul unor proiecte ce beneficiază de finanțare
europeană (în special, la nivelul SRI și ANP).
Spre deosebire de alte state europene, în România, numărul cazurilor de radicalizare către
terorism este semnificativ mai redus. Chiar dacă radicalizarea care conduce la terorism este un
fenomen marginal în societatea românească, riscurile ce pot fi generate nu ar trebui subestimate,
ci este necesar, pe de o parte, ca instituțiile competente să fie pregătite în gestionarea eficientă a
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problemei, iar, pe de altă parte, comunitatea trebuie să dețină cunoștințe minime referitoare la
această problematică.
În ce privește activitățile cu rol de prevenție generală în rândul populației se remarcă
numărul redus al proiectelor sau campaniilor de informare care privesc în mod direct problematica
analizată, aspect justificat de lipsa de amploare a cazurilor de radicalizare.
În general, campaniile de prevenire în rândul populației vulnerabile la radicalizare (ex.
tineri, persoane private de libertate) vizează obiective mai largi, cum ar fi prevenirea violenței,
conștientizarea pericolelor online, toleranță și incluziune socială, cu efecte, în mod indirect, în
planul prevenirii radicalizării către terorism.
În ce privește implicarea societății civile în prevenirea radicalizării, cercetarea derulată a
relevat existența unei preocupări în domeniu la nivelul ONG-urilor din România sau unor proiecte
de cercetare inițiate de mediul academic (ANIMV, Universitatea din Timișoara) sau în rândul
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ISJ Iași). Raportat la numărul redus de cazuri
ale unor persoane radicalizate în țara noastră, apreciem că implicarea redusă a societății civile în
acest domeniu este justificată.
Prin urmare, chiar dacă radicalizarea care conduce la terorism este un fenomen marginal
în societatea românească, riscurile ce pot fi generate nu ar trebui subestimate, ci este necesar, pe
de o parte, ca instituțiile competente să fie pregătite în gestionarea eficientă a problemei, iar, pe de
altă parte, comunitatea trebuie să dețină cunoștințe minime referitoare la această problematică.
Contribuțiile personale aduse prin cercetare realizată se regăsesc atât în partea teoretică,
cât și în partea practică și se referă la:
- prezentarea și dezbaterea aspectelor problematice ale conceptului de radicalizare
(definire, structură, delimitare de alte concepte);
- identificarea celor mai relevante teorii care ar putea explica fenomenul radicalizării către
terorism;
- realizarea unei sinteze a modelelor explicative ale procesului de radicalizare;
- realizarea unui studiu al politicilor de securitate și al instrumentelor concepute de
instituțiile și organismele Uniunii Europene pentru a veni în sprijinul statelor membre în activitatea
de prevenire și combatere a radicalizării;
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- prezentarea mecanismelor de intervenție - legislative și instituționale - raportat la nevoile
de prevenire și combatere a fenomenului radicalizării în spațiul românesc;
- identificarea, analiza și prezentarea cazurilor unor persoane radicalizate din România.
Aspectul de noutate abordat în cadrul acestei lucrări constă în analiza cazurilor de
radicalizare către terorism din România, fapt ce reprezintă o contribuție la literatura românească
de specialitate. Totodată, apreciez că cercetarea realizată va putea sta la baza dezvoltării unor studii
ulterioare ale fenomenului analizat.
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