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Terorismul este un război psihologic.

Teroriştii încearcă să ne manipuleze, să
ne schimbe comportamentul creînd frică,

nesiguranţă şi divizare în societate.

Patrick J. Kennedy

http://subiecte.citatepedia.ro





Noţiunea de terorism este cunoscută

omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie

acest termen a apărut după revoluţia franceză

din 1789. În secolul XX terorismul internaţional
săvîrşit pe timp de pace a luat o amploare

deosebită.

POP, Octavian. Apariţia şi evoluţia terorismului. Timişoara : Mirton, 2002.  55 
p. ISBN 973-585-742-1



Statele membre ale Uniunii

Europene sînt angajate pe deplin să

lupte împreună împotriva terorismului

şi să asigure cetăţenilor săi, un nivel cît

mai ridicat de protecţie. În acest sens,

Consiliul a adoptat în 2005 strategia

UE de combatere a terorismului.

POP, Octavian. Reglementarea infracţiunii de terorism în
legislaţia principalelor state din lume. Timişoara : Mirton,
2002. 110, I-LI p. ISBN 973-585-740-5.

LEGISLAŢIE, POLITICI, DOCUMENTE 

NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE PRIVIND 

TERORISMUL







În zilele noastre, prin amploarea şi formele

sale de manifestare, terorismul a devenit o

problemă globală. Nu există încă o definiţie

clară şi unanim acceptată a terorismului, dar

mulţi specialişti înclină să definească

terorismul ca fiind un sistem de intimidare,

folosit ca metodă de a guverna sau de a
realiza anumite scopuri politice.

BARI, Ioan. Probleme globale contemporane. Red. M. MILCA.
Bucureşti : Ed. Economică , 2004. 632 p. : tab. ISBN 973-590-773-9.



Terorismul contemporan, devenit

fenomen transnaţional, este mult mai

prezent în societăţile deschise decît în

sistemele politice totalitare. Combaterea

terorismului cuprinde patru obiective:

prevenirea, descurajarea, reacţia şi

previziunea.

BARI, Ioan. Probleme globale contemporane. Red. M.MILCA.
Bucureşti : Ed. Economică, 2004 (Tip. Ecoprint). 632 p. : tab.
ISBN 973-590-773-9.





CONFERINŢE NAŢIONALE /

INTERNAŢIONALE





Orice terorism este un atac îndreptat

către valorile libertăţii.
P. J. O`Rourke
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