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CONTRIBUȚII ALE CONCEPȚIEI SECURITĂȚII UMANE
LA FORTIFICAREA SPAȚIULUI EUROPEAN DE SECURITATE
Serghei SPRÎNCEAN, doctor habilitat în științe politice,
secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și
Sociologice
Rezumat
Începând din 1994 concepția securității umane (SU) s-a impus la nivel mondial
prin politici ale ONU și UE. Raportul Barcelona (2004) despre capacitățile de securitate ale Europei, intitulat „Doctrina de securitate umană a Europei”, Raportul Madrid
(2007), Raportul „Helsinki Plus: Towards a Human SecurityArchitecture for Europe”(2010), au prefigurat specificul implementării concepției SU în spațiul european de
securitate prin respectarea a șase principii de SU ale UE: supremația drepturilor omului; legitimizarea autorității politice; abordare la nivelul persoanei și comunității locale;
abordare multilaterală și eficientă; abordare regională integrată și direcționare strategică clară și transparentă.
Cuvinte-cheie: securitate umană, politici de securitate, spațiul european de
securitate, risc de securitate, principiu al securității umane.

CONTRIBUTIONS OF THE HUMAN SECURITY
CONCEPTION TO THE STRENGTHENING OF
THE EUROPEAN SECURITY SPACE
Serghei SPRÎNCEAN
Abstract
Since 1994, the concept of human security (HS) has been promoted worldwide by
UN and EU policies. The Barcelona report (2004) on Europe's security capabilities, entitled "The Doctrine of HS of Europe", the Madrid Report (2007), the Report "Helsinki
Plus: Towards a HS Architecture for Europe" (2010), prefigured the specific of implementing HS conception in the European security space, respecting six EU HS principles:
(1) supremacy of human rights, (2) legitimization of political authority, (3) approach at
the level of the person and local community, (4) multilateral and effective approach, (5)
integrated regional approach, (6) clear and transparent strategic targeting.
Keywords: human security, security policies, European security space, security
risk, principle of human security.

Conceptul securității umane a fost lansat în circuitul socio-academic
la începutul anilor ʼ90, iar pentru prima dată a fost amintit într-un act normativ internațional în anul 1994 când a fost dat publicității Raportul asupra
dezvoltării umane a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Evenimentul în cauză a
9

fost precedat de numeroase dezbateri la sfârșitul anilor ʼ80 – începutul anilor ʼ90 în comunitatea științifică referitor la rolul ființei umane în studiile
de securitate, teoria și practica dezvoltării durabile și a drepturilor omului,
precum și în cadrul studiilor de pace care au luat amploare după evenimentele internaționale din anii ʼ70 ai sec. XX, precum criza din Caraibe, războiul din Vietnam, mișcările sociale din Franța și SUA etc. [1, p. 38].
Aici este important de remarcat aportul psihologului și pedagogului
canadian W.E. Blatz, un important cercetător începând din perioada interbelică a necesităților și nevoilor umane, adept al dezvoltării domeniului
asistenței sociale în Canada, care în 1966 utilizează acest termen de „Securitate umană” și îl introduce în circuitul academic [2, p. 18]. În viziunea
sa, dimensiunea umană și preocuparea pentru securitatea persoanei, la toate etapele dezvoltării sale, trebuie să fie centrale în strategiile naționale ale
statelor de educare a unor cetățeni sănătoși. Omul, în opinia lui W.E.
Blatz, este factorul determinant al schimbării oricărei societăți, deci necesită o protecție deosebită din partea statului prin politici și strategii speciale. Cu tot meritul incontestabil, abordarea lui William Ernest Blatz referitor la securitatea umană comportă un caracter psihologic și psihosociologic
mai mult decât politologic, nefiind interesat, în mod deosebit, de aspecte și
implicații ale utilizării acestui termen în relațiile internaționale.
Zece ani mai târziu, cercetătorii americani P. Mische și G. Mische
încearcă să diversifice agenda de securitate în contextul încălzirii relațiilor
internaționale dintre SUA și URSS la mijlocul anilor ʼ70 ai sec. XX [3, p.
31]. În condițiile când șefii de stat devin tot mai puțin influenți într-o lume
tot mai deschisă, se propunea de a redimensiona politica internațională de
securitate către apărarea libertăților persoanei și de a depăși conflictele civilizaționale și religioase prin instituirea unor valori comune pentru toate
statele lumii care vor sta la baza noii ordini mondiale. Evenimentele politice care au urmat în deceniul următor au demonstrat că securitatea internațională încă se mai bazează pe forța brută, iar apărarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului necesită și o protecție militară adecvată.
Un precursor de o importanță fundamentală al concepției securității
umane, un important teoretician al fenomenului social – M. Foucault, și-a
lăsat amprenta în elaborarea concepției postmoderne și structuraliste a se10

curității centrate pe individ [4, p. 178]. La fel, acest autor subliniază necesitatea conceptualizării securității exclusiv în concordanță cu factorul puterii politice și factorul biologic - uman, elaborând și teoria sa referitor la bioputere [5, p. 209]. Cu toate acestea, se impunea o extindere a teoriilor lui
M. Foucault către aspectele etico-normative ale concepției securității umane, pentru o mai importantă rezonanță socială a teoriei date.
Securitatea umană, în calitate de concepție teoretică, a fost elaborată în
strânsă legătură cu evoluția teoriei societății riscului, în cadrul căreia un rol
deosebit se acordă securizării persoanei umane. În acest sens, sunt binecunoscute contribuțiile unor astfel de cercetători ca Fr. Fukuyama, care a atenționat omenirea de nenumărate ori privitor la pericolul pentru om a dezvoltării tehnologiilor, amplificând riscurile și amenințările de securitate [6, p.
104]; un alt cercetător important din a doua jumătate a sec. XX, precursor al
concepției securității umane, a fost D. Bell care aborda această problemă prin
prisma transformării societății umane contemporane în una post-industrială
cu multiple pericole pentru individul uman [7, p. 318]. În cohorta precursorilor concepției securității umane se înscrie și sociologul U. Beck, considerând
că securitatea persoanei umane poate fi asigurată într-o societate a riscului
numai prin diminuarea efectelor violente nocive ale amenințărilor civilizaționale și tehnologice [8, p. 9]. A. Giddens s-a remarcat de asemenea ca un cercetător care a cercetat la sfârșitul sec. XX aspectele importante referitoare la
securitatea omului și a comunității umane în contextul aprofundării riscurilor
multiple în contextul crizelor moderne identitare și confesionale, dar și a relațiilor dintre societate și individ [9, p. 129].
Cu toate acestea, perioada postbelică a constituit o importantă etapă
în consolidarea dezideratului protecției persoanei, drepturilor și securității
sale, mai cu seamă în regiunea vestului Europei și Americii de Nord. Astfel că, concomitent cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului și formării Organizaţiei Naţiunilor Unite, în anul 1949 a fost creat
Consiliul Europei, întrunind la început 10 state fondatoare. Acest for regional a fost edificat în vederea promovării libertăţilor democratice și drepturilor omului, precum şi a cooperării dintre statele europene. În contextul
realizării acestor obiective, la Roma, în anul 1950 a fost adoptată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Prin acest document se asigura
11

respectarea drepturilor fundamentale ale omului și promovarea bunăstării
și securității individuale.
O importantă etapă pentru evoluția concepției securității umane s-a
produs în anul 2000, atunci când securitatea umană a constituit unul dintre
fundamentele conceptuale ale Declarației Mileniului adoptată de către 191
de state în septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, desfășurat la New
York, document care fixează Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) pentru următorii 15 ani, în care Secretarul General al ONU K.
Annan a îndemnat comunitatea internațională de a coopera cu scopul apropierii celor două obiective specifice concepției de securitate umană: realizarea eliberării de teamă și a eliberării de nevoi [10].
În urma Summit-ului Mileniului, în anul 2001, este formată Comisia
pentru Securitate Umană a ONU (Commission on Human Security - CHS), cu
scopul elaborării recomandărilor de fortificare a securității umane pe plan
mondial din perspectivă aplicativă, iar lideri ai acestei Comisii în perioada
2001 – 2003 au devenit A. Sen, un economist și filosof de origine indiană, laureat al Premiului Nobel pentru economie (1998) și S. Ogata, fost președinte al
Agenției japoneze de cooperare internațională (JICA), devenită mai târziu președinte de onoare al Biroului consultativ pe probleme de securitate umană
(Advisory Board on Human Security), instituit, la fel, de ONU pentru a promova și a implementa recomandările Comisiei pentru Securitate Umană.
În dezvoltarea conceptului de securitate umană a jucat un rol fundamental Raportul „Human Security Now” al acestei Comisii pentru Securitate
Umană a ONU, publicat în anul 2003, prin care a fost înaintată ideea precum că securitatea umană are ca scop să protejeze esența vitală a tuturor ființelor vii în așa mod ca aceste acțiuni să sporească libertățile umane și posibilitățile de realizare a omului [11]. Totodată, în acest Raport se preciza,
pentru prima dată, că securitatea umană înseamnă protecția libertăților fundamentale care constituie însăși esența vieții. În acest context, noțiunea de
„viață” a fost tratată în mod extins, depășind cadrul vieții umane, așa încât
Raportul „Human Security Now” din 2003 a constituit o replică promptă la
ultimele elaborări teoretice în domeniul bioeticii și bio-dreptului ce se bazau
pe principiul fundamental al biosferocentrismului, promovând ideea conferirii și respectării drepturilor fundamentale nu doar pentru ființa umană, dar
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și pentru toate vietățile din biosferă. La fel, Raportul „Human Security
Now” operează cu asemenea noțiuni precum amenințările de două tipuri:
critice sau severe și persuasive sau pe larg răspândite.
Securității umane i-au fost atribuite, fiind definite mai clar și mai delimitat decât în Raportul PNUD din 1994, șapte sectoare specifice: securitatea
economică, alimentară, a sănătății, de mediu, personală, comunitară și politică. Identificarea acestor sectoare, fără îndoială, au fost inspirate din abordarea constructivistă a securității în sens extins, conținând cinci sectoare de bază, promovată de reprezentanții Școlii de la Copenhaga. În așa fel, fiecărei
dintre cele șapte componente ale securității umane fiindu-le specifice anumite amenințări. Astfel, securității economice îi corespund șomajul, sărăcia persistentă; celei alimentare – foamea ca provocare securitară; securității sănătății – lipsa accesului la asistența medicală, malnutriția, pandemiile, alimentele
cu efect nociv; securității de mediu – degradarea ecologică și poluarea, epuizarea resurselor naturale, dezastrele naturale; securității personale îi corespund asemenea provocări precum: violența fizică, terorismul, crima, violența
domestică și munca copiilor; securității comunitare – tensiunile și conflictele
interetnice, religioase și identitare, iar securității politice – amenințările ce se
referă la abuzurile comise în domeniul drepturilor omului, represiunile politice. Este de remarcat în mod deosebit faptul că aceste amenințări din categorii
diferite sunt interconectate și interdependente, fiindu-le specific efectul domino ca mod de manifestare, în sensul că o provocare poate genera alta. Totodată, se remarcă faptul că toate amenințările aduse în discuție au ca specific
capacitatea de a se extinde rapid în plan regional, constituind amenințări importante pentru securitatea internațională.
Raportul „Human Security Now” din 2003 al Comisiei pentru Securitate Umană a ONU subliniază repetat specificul securității umane de a fi
tratată doar în concordanță sistemică cu apărarea drepturilor omului și
dezvoltarea umană, înaintând noi abordări asupra fortificării securității
umane pe două căi: 1) prin protecție și 2) prin învestirea cu puteri și capacități (empowerment) a persoanei vizate sau a comunității. În cel de al doilea caz, spre deosebire de primul – cel tradițional al protecției, învestirea
cu putere și capacitate a fost înțeleasă ca proces de fortificare a potențialului obiectului protejat de a deveni agent activ în procesul de promovare și
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amplificare a securității sale printr-un șir de abilități noi însușite și aplicate
conjunctural și punctual, în măsura în care apar amenințările sau provocările de securitate. Importanța Raportului în cauză este subliniată și de faptul specificării pentru prima dată a celor cinci elemente umane ale concepției comune a securității, drepturilor și dezvoltării: 1) concentrarea pe persoana umană, 2) aspectul multisectorial al concepției, 3) caracterul comprehensiv, 4) cel contextual și 5) cel orientat către prevenirea pericolelor.
În rezultatul activității Comisiei pentru Securitate Umană a ONU, care a culminat cu publicarea în anul 2003 a Raportului „Human Security
Now”, concepția referitor la securitatea umană a fost extinsă și diversificată metodologico-teoretic, fapt ce a pus bazele evoluției aplicative a domeniului dat în anii ulteriori.
Astfel, în cadrul Secretariatului ONU, în anul 2004 este instituită Unitatea pentru Securitatea Umană (Human Security Unit - HSU). În competența
acestei subdiviziuni a intrat conducerea Fondului de Trust pentru Securitate
Umană al Națiunilor Unite, precum și prezentarea și promovarea subiectului
securității umane în cadrul Adunării ONU. De asemenea, Unitatea pentru
Securitatea Umană a fost desemnată să elaboreze ghiduri și planuri de aplicare a concepției securității umane în diferite regiuni ale lumii, să colaboreze cu
cercurile academice, ONG-uri și comunitățile locale pentru dezvoltarea concepției și diseminarea cunoștințelor referitor la securitatea umană.
În anul 2004, concepția securității umane a suferit din nou schimbări
majore prin referința la un șir întreg de amenințări la adresa securității umane, identificate în Raportul Secretarului General al ONU K. Annan „Panel la
nivel înalt asupra amenințărilor, provocărilor și schimbării” (High level Panel
on Treats, Challenges and Change) [12]. Au fost relevate asemenea tipuri de
amenințări precum: cele economice și sociale, conflictele și rivalitățile interstatale, violența internă, războaiele civile, colapsul statului și genocidul, pericolul răspândirii armelor nucleare, radiologice, chimice și biologice, pericolul terorismului, criminalității transnaționale organizate. În consecință, a fost
subliniată importanța parteneriatului dintre state și a cooperării internaționale
pentru depășirea acestor pericole pentru securitatea umană.
O altă etapă de îmbogățire a conceptului securității umane a constituit anul 2005, când în documentul final al Summit-ului Mondial din acel an
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a fost menționat că „toți indivizii umani, în special persoanele vulnerabile,
au dreptul la eliberarea de frică și de nevoi, precum și la oportunitate egală
de a se bucura de drepturile proprii și a-și dezvolta plenar potențialul
uman” (paragraful 143 al Rezoluției 60/1 adoptate la 16 septembrie 2005
de Adunarea Generală a ONU) [13]. În consecința acestei explicații, în
anul 2012, Adunarea Generală a ONU a propus o viziune nouă general acceptată a conceptului de securitate umană reflectată în Rezoluția 66/290
adoptată la 10 septembrie [14]. Astfel, securitatea umană a fost regândită
și reconcepută ca o abordare comprehensivă ce vine în sprijinul statelor
membre ale ONU pentru identificarea mai facilă a provocărilor globale de
vârf la adresa supraviețuirii, vieții și demnității oamenilor. Securitatea
umană este recunoscută ca făcând conexiunea dintre pace, dezvoltare și
drepturile omului, precum cele civile, politice, economice, sociale și culturale. Drept urmare a acestui document, este promovat și al treilea element
intrinsec și fundamental al concepției securității umane, cel ce se referă la
libertatea individului uman de a trăi cu demnitate, în afara sărăciei și disperării, pe lângă eliberarea de teamă și de nevoi, consfințite ca elemente de
bază ale drepturilor omului încă din anul 1948 de la adoptarea de către
ONU a Declaraţiei universale a drepturilor Omului.
Un alt eveniment internațional cu impact determinant pentru sectorul
securității umane s-a produs la New York, în cadrul celei de a 70-a sesiuni a
Adunării Generale a Națiunilor Unite, la 25 septembrie 2015, atunci liderii
ONU fixează agenda de dezvoltare internațională pentru următorii 15 ani –
„Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, adoptând Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sau Obiectivele Globale (ODD) care reprezintă un ghid
pentru elaborarea și adoptarea agendelor și politicilor publice din toate statele ONU în următorii 15 ani și care intră în vigoare începând din 1 ianuarie
2016, odată cu expirarea țintelor fixate de ONU prin Declarația Mileniului
în anul 2000. Prin adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă au fost
stabilite 17 obiective, 169 de ținte și peste 300 de indicatori, cu scopul general de a eradica sărăcia, foametea, bolile, inegalitatea de gen, a asigura accesul la servicii de apă și canalizare, de a proteja Planeta și de a asigura prosperitatea și dezvoltarea umană în condiții de securitate și sustenabilitate. În
viziunea autorităților din Republica Moldova și în special a dnei N. Gher15

man, fost ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii
Moldova, ODD „reflectă o nouă viziune de dezvoltare la nivel global prin
reducerea inegalităților, asigurarea bunăstării pentru toți și dezvoltarea economică cu prezervarea capitalului natural” [15]. În consecință, apreciem că
și în Republica Moldova au fost demarate în octombrie 2015 acțiuni pentru
implementarea ODD. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și ONU au lansat ODD în Republica Moldova, iar cabinetul Primministrului Republicii Moldova a creat un Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă, responsabil de localizarea obiectivelor în politicile şi realităţile
naţionale. În anul 2017, în Raportul național de dezvoltare umană pentru
anii 2015-2016, au fost identificate țintele naționale în contextul ODD, printre care se remarcă obiectivul de combatere a sărăciei, reieșind din ponderea
categoriei de persoane aflate sub pragul internațional al sărăciei de 2,15$ pe
zi în numărul total al populației Republicii Moldova, în funcție de sex, grupe de vârstă, statut ocupațional și mediu de reședință (urban / rural). Astfel,
4,8% din bărbați și 4,1% din femei din Republica Moldova au făcut parte
din această categorie socială în anul 2015, ca și 1,9% din populația urbană
și 6,4% din mediul rural [16, p. 158].
Fără îndoială că rolul și contribuția ONU în elaborarea, perfecționarea și sistematizarea concepției securității umane au fost enorme pe parcursul ultimelor două decenii. Totuși, în afara elaborărilor conceptului securității umane sub egida ONU, au fost propuse în șir de contribuții adiționale
de către comunitatea academică. La fel, ar fi corect să afirmăm că acest
concept al securității umane a fost elaborat pentru prima dată în cadrul societății științifice mondiale și preluat de experții ONU în calitate de suport
metodologico-teoretic pentru a implementa aceste idei novatoare. La fel de
adevărat este faptul că comunitatea academică mereu a asistat ONU în
efortul său susținut, mai cu seamă după căderea Cortinei de fier la sfârșitul
deceniului 8 al sec. XX, de a moderniza paradigma dominantă cu referință
la securitatea societății umane, prin diverse studii și elaborări teoretice, expuse la sute de conferințe și simpozioane comune dintre cercetători și politicieni, precum și cu expertiză și participări în comisiile de lucru ale ONU.
Pe lângă contribuția fundamentală a ONU la elaborarea și promovarea concepției securității umane, este de remarcat și aportul Uniunii Euro16

pene, prin grupul de lucru specializat, format în 2003 din numeroși oameni
de știință și personalități în domeniul studiilor de securitate, studiilor de
pace, relațiilor internaționale, dreptului etc., precum M. Kaldor, U. Albrecht, Ch. Chinkin, G. Schmeder și alții.
„Raportul Barcelona” referitor la capacitățile de securitate ale Europei, intitulat „Doctrina de securitate umană a Europei”, a fost prezentat în
fața Secretarului General al UE J. Solana de către grupul de lucru în domeniul securității umane pe 15 septembrie 2004. Astfel, și UE se raliază în
2004 efortului condus de ONU pentru elaborarea și promovarea concepției
securității umane. Potrivit acestei Doctrine de securitate umană pentru Europa, promovarea securității umane se presupune a fi executată prin fortificarea cadrului legal și a aplicării ocazionale a forței nu doar în limitele geografice ale Europei. Astfel, Uniunea Europeană se declară obligată în
acest document să-și elaboreze politicile comunitare de securitate în conformitate cu această concepție a securității umane și pe viitor să dezvolte și
să instruiască adecvat un efectiv civil-militar de 15000 de persoane (din
care cel puțin o treime sunt specialiști civili în managementul de criză) cu
capacitatea de a interveni în zonele de conflict și în regiunile cu situații de
criză acută pentru populație [17, p. 18].
Aportul Uniunii Europene la dezvoltarea conceptului securității
umane a continuat cu publicarea pe 8 noiembrie 2007 a Raportului de la
Madrid al grupului de lucru, ținând cont de toate propunerile de îmbunătățire a raportului precedent [18]. În acest raport se remarcă rolul UE ca actor global, iar securitatea umană reprezintă o concepție ce poate aduce o
plusvaloare de coerență și coeziune politicilor europene de securitate, stabilindu-se șase principii ale viziunii UE asupra securității umane: supremația drepturilor omului, legitimizarea autorității politice, abordare la nivelul
persoanei și comunității locale, abordare multilaterală și eficientă, abordare
regională integrată și direcționare strategică clară și transparentă [18, p. 5].
Una dintre concluziile Raportului de la Madrid subliniază că UE va trata
securitatea umană ca pe o concepție de bază în managementul crizelor,
prevenirea conflictelor și cooperarea civil-militară cu scopul asigurării celor șase principii, stabilind ca fiind optimală o misiune permanentă în domeniu în număr de 700 de specialiști [18, p. 12].
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În anul 2008, în contextul regândirii relațiilor dintre UE și Federația
Rusă, la inițiativa Președintelui rus, D. Medvedev, și a Înaltului reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, J. Solana, grupul
de lucru în domeniul securității umane a purces la elaborarea unui nou raport „Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe”,
publicat în mai 2010 [19]. O bună parte din acest raport se referă la definirea amenințărilor din perspectiva celor doi parteneri, din perspectiva managementului conflictelor, a crizelor, sub aspect energetic, economic și al
controlului armamentului, dar sensul său fiind găsirea tangențelor dintre
Rusia și UE pentru o dezvoltare viitoare și modernizare a spațiului comun.
Date fiind schimbările geopolitice din perioada 2014-2016 în relațiile dintre UE și Federația Rusă, vectorul dialogului academic și civil în spațiul
european în problematica securității umane s-a direcționat asupra conlucrării dintre oamenii de știință din UE cu cei din SUA.
În acest context, profesorul D. Dungaciu completează studiile de securitate din spațiul românesc cu aportul său deosebit la analiza specificului asigurării securității naționale în epoca postmodernă, caracterizată prin eclectism și combinarea unor elemente complexe și uneori incompatibile, subliniind importanța deosebită a națiunii ca formă de organizare a vieții în comun
în acest proces [20, p. 201]. Acest autor consideră că siguranța și securitatea
comună a Europei poate fi amplificată prin ocrotirea multiplicității identităților naționale, precum și prin susținerea identității comunitare și etnice a cetățeanului, iar democrația și drepturile omului, precum și secularizarea statului
și a societății, constituie esența sistemului de asigurare a supremației culturii
și civilizației europene pe parcursul ultimelor secole. Securitatea umană, prin
urmare, devine și un simbol civilizațional prin care se dorește o apropiere și
nu o dezbinare dintre culturi, moduri de viață, religii etc.
Accelerarea procesului de modernizare a sectorului securității vine ca
rezultat al succesului celor mai avansate state din lume în domeniul asigurării securității umane, precum SUA, Canada, Japonia, statele membre ale
Uniunii Europene şi nu se poziționează pe un teren absolut nou, dar se mizează pe experienţa altor state. Astfel, constatăm că în spațiul Uniunii Europene se regăsesc diverse opinii și abordări față de conceptul de securitate
umană, fiind puternic influențate de cultura, etica și civilizația de sorginte
18

creștină, spre exemplu referitoare la interzicerea avorturilor în țările din
UE, promovată cu regularitate și concertat nu doar prin efortul comunităților religioase, dar și cu participarea societăților bioetice, promotoare a valorilor și principiilor respectului față de viu.
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BIOETICA POTTERIANĂ ÎN STRATEGIA PLANETARĂ
CONTEMPORANĂ DE ASIGURARE A SECURITĂȚII UMANE:
ABORDARE EUROPEANĂ ÎN RAPORT
CU CEA NORD-AMERICANĂ
Teodor N. ȚÎRDEA, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova
Rezumat
Vectorului moral al strategiei de asigurare a securității umane alături de cel
economic, politic, ecologic, tehnologic, tehnic, informațional, intelectual, noosferic,
religios și al altor componenți (factori) al acesteia îi aparține un rol excepțional în
asigurarea securității individului, securității umane în general. Acest enunț, de prima
dată, formulat și lansat de marele umanist al sec. XX biochimistul și chirurgul cancerolog american V. R. Potter în a. 1970, cu regret este insuficient elaborat de comunitatea filosofico-științifică a Planetei, mai ales în ceea ce privește elucidarea structurii strategiei de asigurare a securității umane, utilizării acesteia în diverse forme de
activitate umană. Se dezvăluie esența, conținutul și mecanismele de asigurare a securității umane contemporane în modelul bioetic european al strategiei de supraviețuire în raport cu cel nord-american.
Cuvinte-cheie: bioetica potteriană, strategia supraviețuirii, securitate, abordare comparativă, metodă discursiv-sistemică și sinergetică, vector moral, bioetizare, acomodarea bioeticii, bioetica socială, toleranță bioetică, bioetică globală.

POTTERIAN BIOETHICS IN THE PLANETARY STRATEGY FOR
ENSURING HUMAN SECURITY: EUROPEAN APPROACH IN
RELATION TO THE NORTH AMERICAN
Teodor N. ȚÎRDEA
Abstract
The moral vector of the strategy of ensuring human security alongside with the
economic, political, ecological, technological, technical, informational, intellectual,
noospherical, ideological vectors and other components (factors) play an exceptional
role in ensuring the security of the individual and human security in general. This
idea was made the first time by the great humanist of the 20th century, the American
biochemist and cancer surgeon V.R. Potter in 1970. Unfortunately, it is insufficiently
elaborated by the philosophical-scientific community of the Planet, especially regarding the elucidation of the structure of the strategy of ensuring human security
and its use in different forms of human activity. The essence, the content and the
mechanisms that ensure human security are revealed by comparing the model of the
European Survival Strategy with the North American one.
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Keywords: potterian bioethics, survival strategy, security, human, comparative
approach, discursive-systemic and synergetic approach, moral vector, bioethization,
accommodation of bioethics, social bioethics, bioethical tolerance, global bioethics.

Obiectivul principal al științei și filosofiei contemporane îl constituie
fără nici o rezervă elaborarea și implementarea în practica cotidiană a instrumentariilor de realizare a strategiei de supraviețuire de diverse dimensiuni – locale, regionale și planetare. Actualmente, în condițiile globalizării
universale, desfășurării furtunoase a revoluției tehnologice performante
scientofage și a crizei antropoinvaironmentale globale sunt cunoscute și cu
succes se utilizează diverse mecanisme de edificare a strategiei de asigurare a securității umane, cum ar fi vectorul economic, politic, ecologic, tehnologic, informațional, intelectual, noosferic, religios și chiar ideologic.
Tot aici se regăsește și vectorul moral în asigurarea securității umane. Ultimul enunț, de prima dată formulat și lansat de marele umanist al sec. XX,
biochimistul și chirurgul cancerolog nord-american V.R. Potter (19112001) în a. 1970 în articolul său „Bioetica - știința supraviețuirii” [1, c.938], cu regret se implementează de către comunitatea filosofico-științifică
a Planetei insuficient. Vom încerca să suplinim această paradigmă cu noi
viziuni, noi interpretări și abordări, utilizând metoda comparativă alături
de cele discursiv-sistemică, activitațională și sinergetică.
V. R. Potter în concepția sa de bioetică ca știință a supraviețuirii reiese
din faptul că ea (bioetica) reprezintă nu altceva decât o nouă înțelepciune,
care la rândul său se identifică la el cu fuziunea cunoștințelor biologice (periculoase) și valorilor general umane [1, c.9]. Asta-i linia, poziția lui teoretică,
care n-a fost susținută la timpul respectiv de majoritatea colegilor săi. În acea
perioadă în SUA din această cauză apar și alte opinii vizavi de conținutul eticii biologice. Se stabilește, din acest moment, un pluralism vădit în interpretarea acestei teorii morale (bioeticii), la ce Potter nu s-a așteptat. El încearcă
să se debaraseze de aceste opinii, dar a întâlnit o rezistentă totală. Vom încerca să explicăm „nereușita” lui V.R. Potter, care pe timpurile celea n-a fost
simplu de demonstrat atât teoretico-metodologic, cât și istorico-noțional.
În acest scop am clarificat și demonstrat (a.2011) că în interpretarea istorico-conceptuală a esenței bioeticii există o cale specifică, pe care noi am
„etichetat-o” traiectorial-noțională [2, p.7-18]. Această metodologie îi oferă
bioeticii posibilitatea de a se prezenta drept o ramură a științei și filosofiei,
care atinge statutul de model teoretic doar în anumite cazuri, de exemplu, în
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interpretarea ei timpurie și tardivă de marele V.R. Potter. Reieșind din aceste
configurații teoretico-practice și din experiența comunității științifice, actualmente în literatura de specialitate putem examina câteva trasee istoricoconceptuale de evoluție a bioeticii. Chiar la etapa inițială a apariției eticii biologice în SUA apar concomitent două abordări istorico-noționale ale evoluției bioeticii: abordarea timpurie (tălmăcirea largă a bioeticii de către V.R.
Potter) și abordarea îngustă (tălmăcirea îngustă a lui André Hellegers – ginecolog nord-american de origine olandeză, prietenul lui Dj. Kennedi).
Dacă să vorbim de prima abordare, adică de interpretarea extinsă a lui
V. R. Potter, apoi menționăm că în opinia acestuia, bioetica este o ramură
interdisciplinară a științei, situată între filosofie, biologie, medicină, etică,
ecologie, cu o nouă metodologie – biocentristă; este o filosofie practică,
un mod de viață, o ideologie, ba chiar și o politică aparte a statului. „Bioetica, - scrie V.R. Potter în cartea sa „Bioetica: o punte spre viitor” – trebuie
să tindă spre realizarea echilibrului dintre politica socială raportată la satisfacerea apetitelor culturale și cerințelor fiziologice ale omului [1, c.36].
Pentru realizarea acestui scop „bioetica trebuie să asigure reproducerea înțelepciunii…” [1, c.36]. Bioetica, nu este doar o etică medicală, ea o include pe aceasta în sine. Ea scoate în evidență așa principii metodologice cum
ar fi cel biosferocentrist, al coevoluției, socializării, responsabilității, vulnerabilității etc. Citindu-l pe Oldo Leopold (ecolog american, dascălul lui
Potter), V.R. Potter afirmă, că etica la etapele inițiale ale omenirii regla
doar relațiile dintre oameni (prin decalog), apoi și-a extins reglarea relațiilor dintre om-societate (prin Regula de aur), iar după anii '70 ai sec. XX –
relațiile dintre om-natură (prin bioetică) [1, c.4].
Traseul al 2-lea, adică traseul lui Andre Hellegers, reduce bioetica la o
etică medicală, ce examinează raportul moral dintre medic și pacient. Este o
„moștenire” = „clironomie” (drept la moștenire). Hellegers introduce bioetica
în curricula universitară, fundează institutul de etică „Kennedi”, care funcționează și astăzi. Dar această „bioetica”, cu regret a umbrit nu un deceniu etica
biologică a lui V. R. Potter, care există și astăzi sub umbrela bioeticii.
Al 3-lea traseu – etica biomedicală nord-americană a fost elaborată tot în
SUA de Beauchamp T.L. și Childress J.F. În această perioadă (anii '70 ai
sec.XX) în America de Nord vertiginos se dezvolta o altă etică - etica invaironmentală, etica mediului ambiant. În a.1977, ei publică volumul «Principiile eticii biomedicale», unde-și propun să realizeze un reviriment în conținu23

tul eticii medicale tradiționale: a substitui etica lui Hipocrate cu etica biomedicală, bazată pe respectarea dreptului și libertății pacientului [4].
În SUA, la finele anilor '70 ai sec. al XX-lea, această etică devine
sinonimul bioeticii. Apariția acestei etici, a traseului al 3-lea noțional nordamerican se explică în mare măsură prin manifestarea specificului etosului
(ansamblu de trăsături specifice a unui grup social, a unei epoci) nordamerican, structurat cu concursul paradigmelor de moralism, individualism și meliorism (lumea este nici nu rea, nici nu prea proastă, deci poate fi
redresată). În opinia acestor autori etica tradițională nu mai putea face față
tuturor problemelor și provocărilor ce parveneau din lumea biomedicală.
Soluționarea lor din perspectiva asigurării securității umane necesită implicarea și integrarea tuturor teoriilor etice într-un tot întreg, mai ales a diverselor paradigme din domeniile socioumanistice și biomedicale, a politicii legislative și sociale, a normelor și regulilor morale. Pentru a le sintetiza pe toate este necesar ca etica biomedicală să-și obțină fundamentul său
propriu teoretic și să fie completată cu metaetica.
Realizarea acestui fapt în practică e posibilă, după Beauchamp și
Childress, prin intermediul a patru principii etico-morale: autonomia pacientului, nondăunarea, binefacerea și echitatea. Aici ei alătură încă patru
reguli: veracitatea, confidenționalitatea, fidelitatea și intimitatea. În acest
caz avem de aface, spre deosebirea de etica lui Hipocrate, cu recunoașterea
dreptului pacientului la opinia proprie, adică cu autonomia acestuia. Pacientul este de sine stătător în acțiunile sale. Acest principiu, ca și cele menționate mai sus, are statutul de prima face, adică este prioritar până când
nu vine în conflict cu alte principii.
Principiul moral al nondăunării este unul dintre cele mai vechi în etica medicală. În formularea latină el apare ca prima non nocere (înainte de
toate nu dăuna). În practica biomedicală există nu puține probleme tradiționale ce specifică imperativul „nondăunării”, printre care menționăm coraportul riscului și al utilității intervențiilor medicale, anularea sau sistarea
terapiei de menținere a vieții, alegerea dintre tratamentul extraordinar și
ordinar, discordanța dintre efectele de tratament real și presupus etc. Suntem convinși că în aceste și alte cazuri similare orice soluție medicală e
necesar să fie acceptată, luând în considerare interesele și bunăstarea pacientului. De exemplu, cerința interzicerii vizavi de cauzarea dăunării intră
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în conflict cu practica eutanasiei legalizate în așa țări cum ar fi, de exemplu, SUA, Elveția, Olanda.
Principiul moral al binefacerii, în opinia lui T.L. Beauchamp și J.F. Childress, e necesar de interpretat într-un sens larg, extins. Acest imperativ (principiu moral) constituie o prelungire și o extindere a principiului „nondăunării”,
consideră alți autori. Suntem martorii, în așa fel, a unei deosebiri esențiale dintre aceste două noțiuni. Principiul „nondăunării” este formulat într-o formă de
interzicere și deci este unul restrictiv, limitativ. Într-o manieră de restricție, de
regulă, se expun cele mai puternice norme morale. Principiul binefacerii nu
este unul de inhibiție, dar o acțiune morală ce necesită acțiuni pozitive.
Principiul echității – fiecare trebuie să obțină ceea ce i se cuvine. Importanța acestui imperativ este evidentă în condițiile contemporane de deficit al multor resurse, inclusiv a celor medicale, de majorare a costului
serviciilor în domeniul sănătății publice, de lipsă a programelor în această
sferă pentru bolnavii cu afecțiuni cronice și maladii excepționale. O importanță aparte îi revine aici noțiunii de „echitate de repartizare”, de distribuire, deoarece în viața reală deficitul existent de bunuri purcede spre o concurență dură între oameni pentru ale atribui. Toate principiile morale nu
sunt absolute, ci sunt relative, acționând prima face.
Traseul nord-american are la temelia sa și patru reguli: Regula veracității presupune că este de datoria lucrătorilor medicali, dar și a pacienților
de a-și construi relațiile pe baza încrederii reciproce și a sincerității. Regula intimității stipulează dreptul la o viață personală proprie. Regula confidențialității interzice medicului (cercetătorului) transmiterea unei terțe
persoane a informației colectate în procesul cercetării clinice și a tratamentului bolnavului, precum și informația cu caracter nemedical despre pacienți și apropiații lui. Regula fidelității parcă generalizează cerințele regulilor precedente, iar toate împreună formează un sistem pragmatic și util, iar
în al doilea rând, devine deschis pentru alte imperative și norme morale.
Dar aici, adică în al 3-lea traseu, avem de a face și cu unele dificultăți: el
cedează în fața primului traseu examinat de V.R. Potter (nu are ca fundament
principiul științific biocentrist). El reglează relațiile morale doar în spațiul
sănătății publice, nu în întreaga lume biomedicală, cum o făcea V.R. Potter.
Securitatea umană e necesar de asigurat, totalmente, în spații diverse.
Al 4-lea traseu istorico-noțional este cel vest-european. Acest traseu se
stabilește în Europa la mijlocul anilor '90 ai sec. XX. Aceasta se întâmplă
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din mai multe motive, printre care se evidențiază diferența dintre tradițiile
de conținut și de structură ale învățământului universitar din America de
Nord și cel din Europa de Vest. Dacă în SUA etica medicală a fost și rămâne a fi un compartiment special și specific al medicinei, iar bioetica devine respectiv și ea o disciplină didactico-curriculară medicală (în instituțiile universitare), apoi în universitățile europene etica tradițional se preda
ca parte componentă a filosofiei și în mod firesc s-a pomenit mai izolată de
viața reală. O altă cauză a întârzierii ține de caracterul academic excesiv al
învățământului universitar european și de complexitatea organizării în cadrul acestuia al cercetărilor științifice. A apărut întrebarea: ce traseu istorico-conceptual al bioeticii ar fi util de promovat pe bătrânul continent?
Evacuarea mecanică a eticii biomedicale nord-americane în etosul european nu avea nici o perspectivă. Asta nu era logic. De ce?
S-a constatat că între valorile individualismului (autonomia, libertatea
și drepturile individului), ce stau la baza traseului istorico-noțional nordamerican și binelui real al personalității (și al societății) nu întotdeauna se
poate pune semnul egalității. În această ordine de idei, cei mai renumiți bioeticieni din Europa și o mare parte din cei din America de Nord s-au convins de utilitatea integrării binelui individual cu cel colectiv, a eticii medicale cu cea ecologică (invaironmentală) și respectiv a paradigmelor etice
ce ar permite realizarea acestui proces.
Așadar, aici sau unit interesele liberalismului și conservatismului din
bioetica, teorie și practică. Plus la aceasta, la aparițiile unui nou traseu al
eticii biologice - celui neamerican, la constituirea bioeticii și biodreptului
vest-european au contribuit într-o mare măsură restricțiile traseului american, provocările tehnologiilor planetare scientofage din ultimele decenii,
extinderea medicalizării în socium, modificările respective culturale etc.
Cercetările (1994-1998) în cadrul Proiectului internațional (au participat 22 țări din Europa) cu genericul «Principiile etice de bază în bioetica
și biodreptul european» au demonstrat, că la temelia bioeticii principiste
vest-europene de asemenea se plasează patru principii morale – autonomia
individului, demnitatea personalității, integritatea și vulnerabilitatea acestuia, unde doar primul imperativ îl repetă pe cel american [9]. Tot aici găsim, că principiile bioetice europene prezintă nu doar fundamentele acesteia, dar și sursele legislației, normele de drept ale multor țări europene.
În Declarația finală a acestui proiect figurează obiecții vizavi de trase26

ul istorico-noțional nord-american al dezvoltării bioeticii. S-a constatat că
e necesar, reieșind din cerințele strategiei de asigurare a securității individului, de extins spațiul de evoluare moral al activității umane până la materia vie, iar valoarea autonomiei pacientului trebuie apreciată mai extins decât cea medicală. Circumstanțele actuale ne obligă să examinăm acest
principiu și din perspectiva eticii solidarității, responsabilității și echității
în contextul libertății, dezvoltării economiei și culturii, dar și performanțelor biomedicinei, tehnologiilor inovaționale.
Temelia traseului vest-european o constituie principiul respectării
demnității umane, care extinde acest imperativ sub aspect moral și juridic
până la relațiile dintre om, animale și mediul ambiant, dintre individ și societate. Aici se are în vedere deja rolul dezvoltării durabile în asigurarea
securității. Tot aici găsim (se stabilesc) hotarele ce schițează perspectivele
soluționării morale ale clonării, eutanasiei, ingineriei genetice, utilizării
celulelor stem, prelevării și transplantării organelor, dreptului embrionului
(de prima dată) și fătului, stigmatizării, experimentelor pe animale, produselor modificate genetic etc.
Principiul integrității în bioetica europeană se utilizează în sens îngust și
sens larg al cuvântului. „Integrity”, pe de o parte, semnifică sinceritatea, incoruptibilitatea subiectului (cercetătorului, savantului, medicului etc.), iar pe de
altă parte – integritatea, unitatea omului în genere. Acest principiu interzice dezintegrarea personalității din motive economice, științifice, de îmbogățire etc.
Principiul vulnerabilității al traseului vest-european (biodreptului în special) este strâns legat cu celelalte principii. El denotă: fragilitatea și existența
finită a vieții omului și altor ființe umane; necesitatea adoptării unor astfel de
hotărâri, adică grija omului de ființele umane, interdependența omului, animalelor și naturii. Apare dimensiunea socială a bioeticii, fiind ce-i drept interpretată preponderent schematic. Acest fapt constituie diferența esențială
dintre sistemele sănătății publice din SUA și Europa. Etica nord-americană na folosit în măsura cuvenită potențialul eticii hermeneutice, biomedicale, comunitative pentru realizarea unui dialog autentic. În SUA toate hotărârile se
bazează, de regulă, pe „analogie” (în medicină, în jurisdicție etc.), pe analiza
precedentelor. Europenii vor să fugă de modelul juridic (decizia în judecată)
spre modelul etic european – „conform conștiinței”.
Ambele trasee se bazează pe principism, dar conținutul modelului european este mult mai bogat. Concomitent, menționăm că ambele modele (trasee)
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n-au atins nivelul teoretico-filosofic al analizei principiilor metodologice ale
bioeticii, n-au analizat deplasarea metodologiei conceptuale și normative (antropocentristă) prin cea biocentristă la noocentrism (pentru noosferă). În ambele trasee principiile metodologice sau „ascuns” după principiile morale.
Bioetica globală elaborată de V.R.Potter – traseul teoretico-conceptual al eticii epocii tehnologiilor planetare este al 5-lea traseu în evoluția
teoriilor bioetice [8, c.4-14].
V.R.Potter ca medic și bioetician publică peste 300 de lucrări științifice, printre care 60 de scrieri țin de domeniul eticii științei și bioeticii, inclusiv 2 monografii: Bioetica – o punte spre viitor (1971) și Bioetica globală în contextul moștenirii lui Oldo Leopold (1988). În prima monografie
el studiază bioetica drept o știință a supraviețuirii, care la rândul său este o
nouă înțelepciune, iar cea din urmă, fiind o cunoștință periculoasă plus
valorile general umane, constituie bioetica. Ea trebuie să creeze condiții
necesare pentru supraviețuirea omenirii. Dar cum, el nu a concretizat, doar
identificând bioetica cu înțelepciunea, completată de valorile general
umane. Concluziile devin clare: cunoștințele contemporane pot provoca
pericol, pot deveni cunoștințe periculoase. Dar care sunt acestea? Sunt acelea cunoștințe, care se acumulează mai repede decât celelalte ramuri ale
științei, concluzionează V.R. Potter [12, p.36-39].
La finele anilor '90 ale sec. XX Potter transformă paradigma de „bioetică” ca „înțelepciune biologică”, în concepția de bioetică globală, care
întoarce etica biologică la 180 de grade [8, c.9]. Cea din urmă (bioetica
planetară) devine pentru individ, socium și civilizație pârghia principală
în elaborarea strategiei de asigurare a securității umane. Bioetica globală
ca una universală (planetară) are ca scop protejarea mediului și mai apoi
sănătatea omului prin intermediul moralei. Ea include sferele biomedicale
și invaironmentale ale activității umane. Bioetica globală asigură securitatea acceptabilă și admisibilă a omenirii.
Supraviețuirea admisibilă, viabilă reprezintă nu doar o supraviețuire biologică, dar și o stabilitate socială, o dezvoltare durabilă, o protejare și dezvoltare sănătoasă a ecosistemului. Ea întrunește două etici: cea medicală și pe
cea invaironmentală. Bioetica globală ia naștere din neliniștea și din îngrijorarea critică, provocate de progresul tehnico-științific. Ea avertizează omul,
deoarece la baza ei se află frica omului față de ceea ce face el în teorie și
practică. Dacă considerăm că la originea filosofiei se află îndoiala și uimirea,
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dacă acceptăm că însăși curiozitatea a provocat știința, atunci se poate afirma
că neliniștea și îngrijorarea sunt puncte de reper ale bioeticii.
Dar Potter, cu regret, nu ne-a lăsat în moștenirea sa cum de edificat, de
construit practic această teorie, care-s mecanismele de constituire a bioeticii globale. Noi am complinit această doctrină în primul deceniu al sec.
XXI, utilizând abordarea discursiv-sistemică a lui Potter, dar completânduo cu metodele activitaționale și sinergetice [5, p.65-67].
Să luăm toate pe rând. Potter în a. 2001 publică ultimul său articol
„Bioetica globală: modificarea culturii spre utopiile mai vitale cu scopul
de a supraviețui”. La etapa respectivă de realizare a strategiei de dezvoltare acceptabilă și durabilă a sociumului, de asigurare a securității umane,
bioetica potteriană timpurie se plasează într-o altă configurație – de apariție și devenire a eticii biologice în proporții planetare, drept modificare a
culturii umane. Într-adevăr, aici se pot evidenția trei etape în edificarea bioeticii planetare (după Potter): modificarea culturii (1) spre utopiile vitale
(2), cu scopul de a supraviețui (3). Avem în față metoda discursivă, dar
Potter nu a concretizat-o în practică.
Despre ce e vorba: societatea și bioetica, fiind niște sisteme deschise,
aliniare și autoorganizate, cu o structură complicată, permanent interacționează, adică sinergetic se influențează: societatea, dintr-o parte, bioetizându-se treptat, tot mai mult se bioetizează, iar bioetica se acomodează la
fragmentele sociumului. Apar două procese – adaptarea bioetică la fragmentele sociumului și bioetizarea societății. În realizarea acestui proces se
pot încadra nu doar bioeticienii, dar și savanții, teologii, sociologii, psihologii, juriștii etc. ce le ar permite de a măsura gradul de bioetizare a societății și nivelul de adaptare a bioeticii. Aceste fenomene și prezintă nu altceva decât niște mecanisme de constituire a bioeticii globale, deoarece
cele din urmă (mecanismele) substanțial contribuie la micșorarea pluralismului moral în socium, despre care cunoscutul bioetician contemporan
nord-american Tristam Engelhard în cartea sa „Fundamentele bioeticii
creștine” categoric neagă apariția bioeticii planetare [6, p.307]. Peste vreo
câțiva ani el se răzgândește și afirmă contrariul prin metoda edificării „bioeticii pentru străini” și „bioeticii pentru prieteni” [13, c.22].
În fine, ar fi cazul să amintim și despre al doilea component al binomului
moral al securității civilizației contemporane – nooetica, etica noosferică, eti-
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ca sferei rațiunei, care în cuplu (binom) cu boetica se prezintă ca un nou imperativ cheie al teoriei morale a epocii contemporane [3, p. 45-48].
Deci concluzionăm: din cinci trasee în dezvoltarea bioeticii, 4 sunt de
origine nord-americană și doar unul este de origine europeană. Ambele au
plusul și minusul lor, combinându-le, civilizația contemporană va soluționa problema asigurării securității umane, a dezvoltării durabile cu siguranță prin metode morale, mai ales, utilizând mecanismele fenomenelor „bioetica socială” și celui de „toleranță bioetică” [7, p.99-100].
Probleme artificiale, de regulă, nejustificate moral, apar și în Republica
Moldova, România, Belarusi, Ucraina, Federația Rusa etc., când e vorba de
aprecierile morale ale unor fenomene cum ar fi homosexualitatea, HIVSIDA, medicalizarea, „cunoștințele periculoase”, incestul, violența și terorismul, eutanasia, sterilizarea, avortul, sporirea populației pe Terra, prostituția, traficul de oameni, narcomania, alcoolismul etc. Suntem convinși, că aderarea la UE va contribui esențial la interpretarea corectă a acestor fenomene.
Cam aceste ar fi unele probleme ce țin de asigurarea securității umane
din perspectiva traseurilor de dezvoltare a bioeticii nord-americane și europene. Cu regret, noi nu prea vedem o dezvoltare teoretico-practică atât în
primul, cât și în al doilea traseu în literatura respectivă. Ne-am convins personal, fiind prezenți la diverse manifestări științifice atât în țară, cât și dincolo
de hotarele ei (Split, București, Kiev, Minsk, Moscova, Chișinău, Volgograd,
Cluj, Iași, Canada, în țările Baltice, chiar în așa țări cum ar fi Germania, Polonia etc.). E cazul ca structurile europene, până și Uniunea Europeană să găsească modalități de a organiza manifestări adecvate cu specialiști din domeniul eticii biologice din perspectiva elaborării noilor documente ce vizează
statutul bioeticii, mai ales punând accentul pe constituirea noilor instrumentarii în edificarea bioeticii globale, care la rândul său, substanțial ar simplifica
implementarea eticii contemporane în teoria și realizarea ulterioară în practica dezvoltării durabile și inofensive a Planetei.
Școala de bioetică din Republica Moldova s-a cristalizat în a doua jumătate a ultimului deceniu al sec. XX-lea în cadrul catedrei de Filosofie a
USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova [10, p.33-140]. Direcția fundamentală de cercetare și de instruire a studenților, doctoranzilor
și rezidenților în direcția nominalizată a fost și este una: examinarea cunoștințelor bioetice în sens larg al cuvântului (în sens potterian), adică cum
ele (cunoștințele) execută protejarea animalelor, plantelor, biosfera în ge30

nere. În cupe cu nooetica (etica epocii noosferice, noosferii) ea formează
un binom, care reprezintă un mecanism și un imperativ efectiv în realizarea
instrumentariilor de asigurare a securității umane, a dezvoltării inofensive
a sociumului, este un vector indispensabil în strategia de supraviețuire a
civilizației contemporane. În Republica Moldova s-a realizat nu puțin în
această direcție [11, c. 218-247; 12, p. 10-17].
În primul rând, pentru o coordonare mai organizată în această direcție pe
tot teritoriul țării în a. 2001 a fost constituită Asociația de bioetică din Republica Moldova, iar în a. 2004 – Centrul Național de Bioetică, care întrunește
specialiști din domeniul nominalizat din țară. În al doilea rând, cu scopul
unei instruiri bioetice mai efective, în a. 1999 prin ordinul rectorului USMF
„Nicolae Testemițanu” catedra Filosofie a fost reorganizată în catedra Filosofie și Bioetică (prima catedră de acest gen în CSI și una dintre primele din
Europa). Pe parcursul acestor ani s-au publicat de către membrii catedrei sute
de articole în țară și peste hotarele ei, manuale, suporturi de curs, compendii
etc. Printre acestea regăsim: Filosofie și Bioetică: istorie, personalități, paradigme. Chișinău, 2000, 256p.; Философия (С курсом биоэтики). Chișinău,
2002, 552с.; Dicționar de Filosofie și Bioetică. Chișinău, 2004, 441p.; Elemente de Bioetică. Chișinău, 2005, 178p.; Bioetica: origini, dileme, tendințe.
Chișinău, 2005, 234p.; Bioetica medicală în sănătatea publică. Chișinău,
2007, 248p.; Bioetica: repere teoretico-metodologice. Chișinău, 2015, 138p.;
Bioetica: teorie și practică. Chișinău: 2016, 224 p.; Bioetica: curs de bază.
Manual. Chișinău, 2017, 310p. și alt.
În al treilea rând, colectivul catedrei efectuând lucru științific în domeniul bioeticii, a organizat 25 de conferințe științifice internaționale
(1995-2019) cu genericul „Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii,
filosofiei și medicinei”, publicând materialele acestor foruri științifice întrun volum de aproximativ 700 c.a., unde au participat circa 600 savanți (filosofi, bioeticieni, medici, ingineri, biologi, teologi, politologi, ecologi
etc.) din Republica Moldova, România, Ucraina, Federația Rusă, Gruzia,
Kazahstan, Armenia, Bulgaria, Croația, Canada, Camerun, Polonia etc.
Catedra prin doctorat a pregătit 1 doctor habilitat și 3 doctori în domeniul
bioeticii (specialitatea 632.01). Tot aici menționăm implicarea catedrei în
realizarea proiectelor științifice internaționale în domeniul bioeticii. De
exemplu, astfel de activități s-au realizat în comun acord cu bioeticienii din
Republica Belarusi (2014-2016) „Sănătatea publică din perspectiva bioeti31

cii sociale și tehnologiilor performante planetare”, partener fiind Institutul
Ecologic „A.D. Saharov” al Universității de Stat din Belarusi; cu Universitatea de Stat de Medicină din or. Saratov (Federația Rusă) „Omul în spațiul
suferinței: metode umanitare de cercetare în medicină” (2009-2011) și alt.
E vorba, mai departe, despre proiectul științific instituțional „Promovarea
și implementarea practică a bioeticii medicale în Republica Moldova” cu
publicarea materialelor conferințelor științifice internaționale cu genericul
„Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană: studii inter și
pluridisciplinare” (2 ediții).
Evidențiem încă un moment important în educația bioetică a viitorilor
medici în domeniul asigurării securității umane: elaborarea de către studenții anului șase a tezelor de licență în domeniul eticii biologice, iar mai
concret – bioetica în activitatea medicală. În ultimii 5 ani anual sub conducerea științifică a membrilor catedrei sunt încadrați în astfel de activități
circa 30 de persoane (30 teze).
În al patrulea rând, cu scopul de a amplifica nivelul de securitate a
homosapiens-ului comunitatea de bioetică din Republica Moldova prin intermediul Centrului Național de Bioetică din țară cu implicarea activă a
Catedrei de Filosofie și Bioetică și a rectoratului Universității de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a organizat în ultimii 10-15
ani expertiza bioetică adecvată timpurilor epocii tehnologiilor avansate a
cercetărilor științifice în domeniul medicinei și biologiei, de asemenea un
control riguros moral al activităților lucrătorilor medicali în spitalele raionale, orășenești și republicane. Astfel de comitete activează actualmente în
toate spitalele din țară, de asemenea în USMF „Nicolae Testemițanu” (aici
accentul pus fiind pe expertiza cercetărilor științifice) și pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
În al cincilea rând, în centrul atenției catedrei rămâne permanent și
popularizarea cunoștințelor bioetice între populație (radio, televiziunea,
ziarele, printre care „Făclia”, „Moldova Suverană”, „Literatura și arta”,
„Аргументы и факты”) și altele.
Fiecare factor în parte și toate împreună în activitatea catedrei face ca
ea permanent și la timp să se implice în procesul educațional într-o așa
măsură ca viitorii medici și farmaciști să se implice profesional, cu iscusință în activitatea medicală conform cerințelor morale ale strategiei de asigurare a securității umane, cerințelor nobile de existență în societate.
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COMUNICAREA POLITICĂ EFICIENTĂ – FACTOR
IMPORTANT ÎN CONSOLIDAREA SISTEMULUI REGIONAL
ȘI NAȚIONAL DE SECURITATE
Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, IRIM
Rezumat
În acest studiu autorul își propune să cerceteze două fenomene complexe: comunicarea politică și securitatea, cu scopul de a descifra dacă acestea se condiționează reciproc. Inițial autorul definește cele două fenomene, menționând că sunt caracterizate de
o complexitate majoră, fapt ce determină aplicarea potențialului cognitiv al interdisciplinarității și abordării sinergetice. Autorul constată că în majoritatea definiţiilor, acceptate la nivel internaţional, specialiștii evidenţiază aceleași aspecte ale securităţii
naţionale, precum valorile naţionale, durata şi intensitatea ameninţărilor, lipsa războiului, modul de viaţă acceptabil etc. Definiţia securităţii, semnată de Jozef Balazj: „Securitatea internaţională este determinată în fond de securitatea internă şi externă a diferitelor sisteme sociale, de măsura în care, în general, identitatea sistemului depinde de
circumstanţele externe” stă la baza analizei interacțiunilor și confluențelor celor două
fenomene: securitatea și comunicarea politică, adesea înlocuită cu dialogul social.
Cuvinte-cheie: comunicare politică, securitate regională, securitate națională,
cunoaștere, dialog social

EFFICIENT POLITICAL COMMUNICATION - AN IMPORTANT
FACTOR IN STRENGTHENING THE REGIONAL
AND NATIONAL SECURITY SYSTEM
Ludmila ROȘCA
Abstract
In this study the author aims to investigate two complex phenomena: political
communication and security, in order to decipher if they are mutually conditioned.
Initially the author defines the two phenomena, noting that they are characterized by
a major complexity, which determines the application of the cognitive potential of
interdisciplinarity and synergistic approach. The author notes that in most definitions
that are accepted internationally specialists highlight the same aspects of national
security, such as national values, the duration and intensity of threats, the lack of
war, an acceptable way of life, etc. The definition of security, signed by Jozef Balazj:
"International security is determined essentially by the internal and external security
of different social systems, the extent to which, in general, the identity of the system
depends on the external circumstances" is the basis of the analysis of the interactions
and the confluence of the two phenomena : security and political communication, often replaced by social dialogue.
Keywords: political communication, regional security, national security, knowledge, social dialogue.
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Toate procesele sociale implică actul comunicării, de „transmitere şi
receptare” a unui mesaj. Reprezentând latura complexă a vieţii sociale, fără
de care societatea nu poate exista, deoarece relaţiile şi structurile sociale îşi
realizează funcţiile şi obiectivele doar prin comunicare, comunicarea nu poate fi redusă doar la câteva caracteristici generale. În dependenţă de sfera socială supusă investigaţiei, observăm că şi comunicarea îşi schimbă accentele.
Astfel, în literatura de specialitate sunt utilizate sintagme de genul : „comunicare politică”, „comunicare organizaţională”, „comunicare de grup” etc.
Sub aspect metodologic, orice proiect de cercetare a socialului trebuie
să fie îndreptat spre descifrarea semnificațiilor evenimentelor, proceselor pe
care savantul le cunoaște. Este menirea cercetătorului să recunoască în volumul de informații pe cele relevante, să le ordoneze și interpreteze de o manieră prin care să poată oferi câteva răspunsuri la întrebări legate de cum este
alcătuită și cum se schimbă lumea. Pretenția de a interpreta trebuie în permanență supusă judecății critice, nu numai a celorlalți, dar și a propriilor capacități, și posibilități. Cercetătorului îi revine responsabilitatea pentru orice eroare de ordin științific, precum și obligația de a accepta în permanență provocările ridicate de propriile limite. Mai mult ca atât, meditând asupra informațiilor, opiniilor răspândite de instituțiile mediatice, observăm că gândirea critică, autocritică este o condiție indispensabilă activității profesionale în toate
segmentele vieții sociale. Cunoaștem că modelul statului democratic de drept
oferă fiecărui cetățean libertatea la opinie și exprimare publică. Orice libertate însă este completată de responsabilitatea persoanei pentru actele săvârșite.
Atunci ne întrebăm: Cum ar trebui să procedăm noi: jurnaliștii, profesorii,
liderii instituțiilor politice, socio-culturale etc., formatori ai opiniei publice ?
Punem în lista priorităților: interesele personale, de grup sau, în calitatea
noastră de ființe rezonabile, cercetăm, asimilăm și promovăm conținutul interesului național-statal, necesitățile societății și aplicăm toate cunoștințele
noastre în elaborarea planurilor de acțiuni concrete, pe care le realizăm, implicând grupurile sociale și întreaga comunitate.
Cunoaşterea şi comunicarea sunt procese indispensabile vieţii, care, fiind monitorizate, gestionate corect, conduc la soluţionarea oricărei probleme,
la depăşirea situaţiilor conflictuale. Organizarea și desfășurarea acestora este
o artă, care trebuie însușită; este o necesitate vitală pentru fiecare persoană.
Să medităm asupra reușitelor și nereușitelor noastre, să căutăm cauzele acestora. Practicând meditația, analiza critică a rezultatelor propriei mele activi35

tăți, constat că la baza reușitelor am descoperit o analiză aprofundată a ceea
ce am de făcut; o analiză factorială a situației reale a obiectului cercetării și o
comunicare bazată pe susținere, respect reciproc, consens. Când părțile procesului de comunicare politică, socială, culturală, religioasă, de afaceri se
pregătesc de dialog și înțeleg că deservesc aceeași comunitate, ordine sociopolitică, ideal, ele își elaborează și transmit mesajul atent, pentru a nu pierde
atmosfera prietenoasă, orientată către colaborare; pentru a nu admite pătrunderea în relațiile deja stabilite a dușmăniei, alimentate de evidențierea autorității unei părți. Comunicarea de la egal la egal este formula conlucrării, cooperării instituțiilor de orice nivel: național, regional, global.
Cu regret, clasa politică din țara noastră, nici la o etapă a dezvoltării sale, n-a avut suficientă pregătire profesională pentru a gestiona cu înțelepciune
procesele politice. Era important ca pașii făcuți după adoptarea Declarației de
independență, după ieșirea nepregătită din statul sovietic, caracterizat de o
structură federativă, cu un centru puternic, să elaboreze un Program politic de
dezvoltare strategică a Republicii Moldova, în care ar fi fost reflectate interesele tuturor grupurilor sociale, inclusiv ale minorităților etnice. Era important
ca fracțiunile parlamentare să-și gândească bine mesajul înainte de a se implica în dezbaterile din comisii și ședințele în plen. Personal consider că dezvoltarea vertiginoasă a conflictului inter-etnic, dezvoltat în conflict politic
„înghețat internaționalizat” este consecința incapacității de comunicare a liderilor partidelor parlamentare de la începutul anilor ’90 a secolului trecut:
Frontul Popular Creștin Democrat și Mișcarea politică „Unitate-Единство”.
Republica Moldova nu-şi poate consolida sistemul de securitate, dacă
nu creează condiţii pentru desfăşurarea unui dialog permanent între populaţia
de pe ambele maluri ale Nistrului. Jacques Seguela, consultant politic în
spaţiul francez, consideră că o comunicare politică eficientă trebuie să urmeze regula celor trei S, şi anume “simplitate” – pentru ca cetăţenii să poată
înţelege ceea ce politicienii vor să transimtă; “spectacol” – pentru a atrage
atenţia şi interesul oamenilor, şi a da o formă plăcută; comunicarea trebuie să
aibă “substanţă” – adică, mesajele să aibă o încărcătură de idei despre problemele importante, să nu fie simple vorbe fără conţinut. Din această perspectivă, mesajul conducătorului statului, a liderilor instituțiilor politice la
Conferințele Internaționale, la Tribuna Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Parlamentului European etc. trebuie să fie coerent, logicstructurat, să apere și să promoveze interesul național-statal. Cu regret, reali36

tatea politică din Republica Moldova, liderii tuturor instituțiilor politice, prin
activitatea desfășurată deservesc interesele altor structuri statale, organizații
internaționale, uitând promisiunile date poporului, societății moldovenești.
În scopul sensibilizării opiniei publice asupra necesității cunoașterii
teoriei comunicării, inclusiv a comunicării politice, vom reproduce unele
teze, care, fiind asimilate, ne permit să abordăm corect comunicarea și să
ne descurcăm în situațiile dificile în relațiile cu partenerii de afaceri, cu
persoanele cu care interacționăm zilnic, inclusiv în segmentul asigurării
securității personale și a statului Republica Moldova.
Comunicarea politică reprezintă o acţiune teleologică – o acţiune orientată, programată, proiectată pentru anumite scopuri, inclusiv politice. Fiind
vorba de o acţiune strategică, acest tip de comunicare implică reguli, proceduri, tehnici şi resurse adecvate anumitor evenimente politice. O caracteristică definitorie a comunicării politice este eterogenitatea condiţiilor, implicate
în producerea comunicării politice. De aceea, unii autori asociază comunicarea politică unui „spaţiu” sau „câmp” de relaţii sociale. Astfel, pentru Gosselin, comunicarea politică este un câmp în care se intersectează diverse modalităţi de persuadare a electoratului, iar D. Wolton asociază comunicarea politică unui spaţiu în care se relaţionează discursurile contradictorii a trei actori
care au legitimitatea de a se exprima în mod public asupra politicii: oamenii
politici, jurnalişti şi opinia publică prin intermediul sondajelor de opinie. În
opinia lui Belanger, procesul de influenţare este inițial acceptat, apoi transformat în acţiune. Întotdeauna este vorba despre o intervenţie intenţională
referitoare la un eventual comportament al receptorului. Negrine abordează
comunicarea politică din perspectiva unui sistem complex de comunicare a
informaţiilor politice, centrat pe practici jurnalistice, pe o anumită socializare
politică a societăţii şi pe democratizarea instituţiilor statului [1].
Jacques Gerstle ne oferă o viziune reducţionistă asupra comunicării
politice, menționând că este vorba despre un set de tehnici şi procedee de
care dispun guvernanţii, pentru a seduce, dirija şi înşela opinia publică.
Mergând pe aceeaşi linie critică, autorul francez nu este de acord cu asimilarea comunicării şi marketingului politic şi cu ideea că noua comunicare
politică ar fi produsul a trei tehnici: televiziunea, sondajele şi publicitatea.
Gerstle se referă la comunicarea politică ca la un ansamblu de teorii şi tehnici, subliniind că definirea comunicării politice este problematică, pentru
că vizează doi termeni care acoperă domenii largi: comunicarea şi politica.
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În acest context, autoarea afirmă că caracteristica esențială a comunicării
rezidă în stabilirea unei legături sociale, comunicarea fiind un proces social fundamental de la care porneşte oricare alt act social [5].
În aceeaşi tendinţă, Andrei Stoiciu (2000) consideră că ea cuprinde
toate „procedurile, normele şi acţiunile prin care este folosită şi organizată
informaţia politică”. De exemplu, în cadrul comunicării politice nu este
inclusă doar tipărirea unor afişe electorale cu un anumit mesaj, ci şi recrutarea personalului, acţiunile de marketing, de evaluare strategică şi de calcul financiar care preced tipărirea acelor afişe [4].
Camelia Beciu defineşte comunicarea politică drept o interacţiune între actorii politici, mass-media, public şi electorat, mai precis între actori
cu o identitate formală şi reprezentativă, dar cu resurse şi motivaţii diferite.
Această interacţiune instituţională se realizează printr-o serie de coduri şi
ritualuri, care dau vizibilitate spaţiului public. Camelia Beciu observă că
elementul comun diferitelor definiţii ale comunicării politice este intenţionalitatea, acest tip de comunicare fiind înţeleasă ca acţiune teleologică: o
acţiune orientată, programată, proiectată pentru anumite scopuri [2].
Generalizând interpretările comunicării politice, observăm că sunt
evidențiate patru scopuri esențiale: actorul dorește sa fie auzit sau citit; să
fie ințeles; să fie acceptat; să provoace o reacție - o schimbare de comportament sau atitudine. Astfel, oamenii nu se limitează la actul de a informa,
ei relaţionează, se influenţează reciproc şi se conving sau nu unii pe alţii.
Dincolo de conţinutul informaţional propriu-zis, care poate circula şi între
maşinile inteligente, comunicarea umană declanşează şi pune în mişcare
afecte, emoţii, sentimente, atitudini, convingeri sau credinţe. Respectiv este acceptabilă sintagma: comunicarea este „totalitatea proceselor prin care o minte poate s-o influenţeze pe alta”.
Comunicarea este un element important, o caracteristică definitorie a
procesului politic. În: Enciclopedia internaţională a ştiinţelor sociale
(1986), se menţionează că „Procesul politic se reduce la activitatea oamenilor în diferite grupuri cu referire la lupta pentru putere şi aplicarea în
scopul atingerii intereselor individuale şi de grup”. Procesul politic are
mai multe tangenţe cu dezvoltarea politică, ambele fixînd stabilitatea şi instabilitatea sistemului politic. Analiza procesului politic impune descifrarea reproducerii instituţiilor politice şi a funcţiilor lor, a mecanismului
funcţionării lor, adaptării şi conservării sistemului politic. În aşa fel, putem
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justifica existenţa în procesul politic a caracteristicilor ce fixează dinamismul instituţiilor şi caracterul static al funcţionării acestora. În timp ce
categoria dezvoltării politice se referă doar la dinamica socială, susţinută
de reforme sau de schimbări revoluţionare.
În interpretarea sistemică şi structural – funcţională, procesul politic
este divizat în 4 faze:
1.Intrare, influenţa ambianţei sociale şi nesociale asupra sistemului
politic în forma susţinerii şi înaintării cerinţelor;
2.Conversie, transformarea cerinţelor în decizii;
3.Ieşire, reacţia sistemului politic în forma deciziilor şi acţiunilor;
4.Relaţia inversă, revenirea la punctul iniţial al echilibrului.
Modelul funcţionării ciclice al procesului politic este cunoscut şi chiar popular în SUA şi Europa în anii 60-70 ai secolului XX. În URSS, statele membre ale lagărului socialist, este cunoscut şi interpretat în anii 70-80
ai secolului trecut. Cauza popularității conceptului despre dezvoltarea politică circulară, ideea căruia îi aparține istoricului elen Polibiu, rezidă în situația politică, social-economică din perioada postbelică, caracterizată de
regimuri și sisteme politice stabile. Dar la începutul anilor 60-70, mișcarea
de eliberare națională, care oferă noi informații despre dezvoltarea politică,
din statele Lumii a Treia a condus la revizuirea teoriei procesului politic.
Gabriel Almond a fundamentat modelul dinamic al procesului politic
ca mod de adaptare a sistemului politic la schimbarea condiţiilor ambianţei
sociale. Almond proiectează un model al procesului politic în care uneşte activitatea diferitor grupuri cu funcţiile sistemului, iar în rezultatul analizei interacţiunii acestora deosebeşte mai multe blocuri ale activităţii în comun a mai
mulţi subiecţi evidenţiaţi în baza funcţiilor procesului şi fazelor lui dinamice:
1.Blocul transformării necesităţilor sociale ce includ articulaţia, agregarea, sumarea intereselor individului şi a grupului, elaborarea cursului politic,
realizarea deciziilor şi controlul respectării normelor politico-juridice.
2.Blocul adaptării, implicarea individului şi grupului în viaţa socială
prin socializarea politică, recrutare şi comunicare. În acest model G. Almond transferă accentele de la statistica supravieţuirii şi conservării la
transformările dinamice, la adaptarea sistemului politic la schimbările calitative. Politologul american D. Apter a aplicat modelul lui Almond în descrierea procesului politic din statele Asiei, Africii şi Americii Latine din
ultimele decenii ale secolului XX.
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Procesele politice au un specific naţional, deosebindu-se printr-un caracter specific, nivelul dinamicii şi orientarea. Deseori observăm că la nivelul statului naţional procesul politic cuprinde două şi mai multe subprocese politice. Cazul Republicii Moldova: un sub-proces orientează politica
statului spre integrarea europeană, altul spre integrarea euro-asiatică. În
Marea Britanie, ţară caracterizată de o stabilitate demnă de menţionat, pe
parcursul mai multor ani s-a desfăşurat un conflict etno-confesional între
englezi şi irlandezi (protestanţi şi catolici), presiunea căruia periodic era
simţită în Londra. Acest proces nu este finisat nici astăzi. Totodată, în Marea Britanie mai pot fi observate şi alte procese care susţin opiniile separatiştilor. Astfel de procese pot pregăti schimbarea şi în sistemul politic din
Italia, formulînd problema federalizării ei prin aplicarea principiului divizării în regiunile de Nord şi de Sud.
În baza mai multor criterii deosebim diferite procese politice: locale,
naţionale, regionale, globale, inter-sistemice, de tranziţie, stabile şi aflate în criză, legale şi clandestine. Divizarea proceselor politice în local-regionale şi globale este justificată de particularităţile timpului istoric. De regulă, finalităţile
proceselor politice pot influenţa orientările strategice ale politicii globale. De
exemplu, conflictul etno-politic dintre sîrbii, horvaţii şi musulmanii din Bosnia
apare şi se desfăşoară iniţial în cadrul Iugoslaviei, ca mai apoi să ia amploare la
nivel regional şi să fie urmărit, monitorizat prin politica Uniunii Europene. Procesele politice de nivel local tipice, care pun în valoare interesele comunităţii,
sunt iniţiate cu ocazia alegerilor funcţionarilor instituţiilor municipale.
Procesele politice intra-sistemice şi de tranziţie pun în evidenţă atitudinea cetăţenilor faţă de sistem şi instituţiile acestuia, şi normele/regulile
pe care le promovează. Procesele intra-sistemice sau sistemice definesc
clar: numărul actorilor (instituţiilor), regulile şi perioada activităţii. Aceasta se referă la statele cu un sistem politic consolidat care este democratic,
autoritar sau totalitar, în limitele căruia se desfăşoară procesul politic, care
reproduce rolurile actorilor şi funcţiile instituţiilor. De exemplu, perioada
de 70 de ani a celei de a III-a Republici franceze [6].
Procesele politice tranzitive sunt prezente în statele ce îşi reformează, în
mod esenţial, sistemul politic, cuprinzând toate elementele: actorii, instituţiile,
normele, relaţiile, valorile etc. De exemplu: schimbările ce au urmat după revoluţia socialistă din Rusia ţaristă, noiembrie 2017. Analizând tranziţia statelor
ex-sovietice, ex-socialiste, amintim despre procese politice tranzitive, dar mai
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rezervat, deoarece sub mai multe aspecte schimbările ce au urmat la intersecţia
ultimelor două decenii ale secolului XX, n-au fost atât de radicale, iar în unele
state, cum ar fi şi Republica Moldova tranziţia încă nu s-a încheiat.
Procesul și sistemul politic, caracterizat de stabilitate, care în același
timp asigură dinamica vieții sociale, au capacitatea să ofere cetățenilor și statului condiții de securitate. Specialiştii au încercat să găsească o formulare
clară, precisă şi cuprinzătoare a conceptului de securitate. Majoritatea definiţiilor aceptate la nivel internaţional evidenţiază diferite aspecte ale securităţii naţionale, precum valorile naţionale, durata şi intensitatea ameninţărilor,
lipsa războiului, modul de viaţă acceptabil etc. Una dintre definiţiile securităţii, formulate de Jozef Balazj ne sugerează: „Securitatea internaţională este
determinată în fond de securitatea internă şi externă a diferitelor sisteme sociale, de măsura în care, în general, identitatea sistemului depinde de circumstanţele externe. Experţii definesc în general securitatea socială ca pe
securitatea internă. Funcţia ei esenţială este aceea de a asigura puterea politică şi economică a clasei conducătoare date sau supravieţuirea sistemului
social şi un grad adecvat de securitate publică” [3, p.28].
Din perspectiva securității sociale, tema supusă analizei este semnificativă pentru societatea contemporană, inclusiv cea moldovenească, în care observăm exodul de creiere, de inteligență, de profesioniști, de populație
aptă de muncă. Recent, în România se discuta despre analfabetismul funcțional, ceea ce înseamnă incapacitatea adolescenților de a efectua operații
simple de logică, de aritmetică. Funcționarii responsabili de sistemul educațional propun introducerea unei ore de citire în clasele liceale. E groaznic, dacă ne gândim că ei, adolescenții de azi, rămași în țară, mâine vor
conduce instituțiile statului, grădinițele, școlile, spitalele etc. [7]
Concluzii:
Este important să cunoaștem semnificația conceptelor: comunicare,
proces politic, sistem politic, securitate, cultură politică, viață socială, actor
politic, deoarece acestea sunt însușiri ale vieții noastre cotidiene și ale activității social-utile. Acestea ne permit să ne manifestăm ca cetățeni, ca persoane
cu nevoi și interese concrete; convingeri și idealuri personale, care nu pot fi
realizate fără comunicarea cu semenii, fără implicarea directă în desfășurarea
procesului politic. Ocupând o funcție de conducere, ne asumăm noi responsabilități, care vizează nivelul și condițiile de trai ale altor cetățeni.
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Analiza procesului politic și al comunicării care-l susține și îi deservește obiectivele ne permite să constatăm că cu cât oamenii sunt mai informați,
cu atât adaptarea lor la schimbările din ambianța socio-culturală este mai eficientă, respectiv ei își pot asigura securitatea personală și a grupurilor sociale,
cărora le aparțin. De securitatea statului sunt responsabile instituțiile politice,
care, de asemenea, sunt obligate să conlucreze între ele cu scopul de a-și
atinge obiectivele. Cunoașterea structurii, conținuturilor procesului politic și
al comunicării oferă posibilități reale pentru actorii politici de a stimula dezvoltarea socială, de a asigura stabilitatea sistemului politic, de a oferi condiții
adecvate de trai și activitate cetățenilor statelor democratice.
La baza oricărui proces politic stau valorile şi normele culturii politice dominante şi a subculturilor existente. Aceste valori definesc regulile
jocului politic, limitele permisului şi nepermisului, oficialului şi neoficialului, legalului şi nelegalului în sub-procesul politic. De exemplu, răscoala
şi lovitura de stat, teroarea în toate regimurile politice sunt interzise prin
constituţie şi de normele vieţii politice. În realitate procesul politic iese în
afara câmpului legalităţii, deşi în ideal ar trebui să coincidă. Din acest motiv, societatea civilă, cetățenii informați trebuie să monitorizeze schimbările politice, sociale, activitatea clasei politice, să nu-i permită acesteia să
deservească doar propriile interese.
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PROVOCĂRILE DE SECURITATE ALE MOLDOVEI
LA FRONTIERA ESTICĂ A UNIUNII EUROPENE ÎN
CONTEXTUL RECONFIGURĂRII SPAŢIULUI GEOPOLITIC
Aurelian LAVRIC, cercetător ştiinţific superior la Centru de Studii Strategice de Apărare şi Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate
“Alexandru cel Bun”, Republica Moldova
Rezumat
Perioada actuală este una a tranziţiei de la ordinea mondială unipolară (dominată de SUA) la una multipolară (China şi Rusia s-au afirmat ca poli de putere). Acest
proces conduce la o competiţie între Occident (NATO şi UE) şi Federaţia Rusă pentru
control asupra Europei de Est. Pe de o parte, UE susţine statele post-sovietice prin Programul Parteneriatul Estic. Pe de altă parte, Rusia îşi amplifică influenţa prin întreţinerea conflictelor îngheţate din Transnistria, Abhazia şi Osetia, prin anexarea Crimeii şi
susţinerea rebelilor din Donbas. În contextul reconfigurării spaţiului geopolitic al Europei de Est, Moldova are de înfruntat mai multe provocări de securitate.
Cuvinte-cheie: provocări, securitate regională, spaţiu geopolitic, reconfigurare, UE, Moldova.

SECURITY CHALLENGES FOR REPUBLIC OF MOLDOVA
IN THE CONTEXT OF THE RECONFIGURATION
OF THE EASTERN EUROPEAN GEOPOLITICAL
Aurelian LAVRIC
Abstract
The current period is one of the transition from the unipolar world order (dominated by the US) to a multipolar one (China and Russia have asserted themselves as poles of power). This process leads to competition between West (NATO and EU) and Russian Federation for control over Eastern Europe. On one hand, EU supports post-Soviet
states through Eastern Partnership Program. On other, Russia is expanding its influence
by maintaining frozen conflicts in Transnistria, Abkhazia and Ossetia, annexing Crimea
and supporting the rebels in Donbas. In the context of reconfiguration of geopolitical
space of Eastern Europe, Moldova faces several security challenges.
Keywords: Regional Security, Geopolitical Space, Reconfiguration, Conflicts,
EU, NATO, Moldova.

Introducere
Ca parte a regiunii Europei de Est, Republica Moldova este o zonă de
interes pentru cei doi poli de putere din Europa: pentru Rusia (Uniunea Economică Eurasiatică) şi pentru structurile spaţiului occidental (UE-NATO).
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Importanţa studierii temei provocărilor la adresa securităţii Republicii Moldova este marcată şi de specificul timpurilor pe care le trăim: o perioadă de
incertitudini, transformări, reconfigurări ale spaţiului geopolitic mondial, inclusiv est-european. Reconfigurarea se datorează tranziţiei de la ordinea
mondială unipolară la cea multipolară: SUA sunt împinse de pe poziţia de
lider de China şi Rusia. State ca India, Brazilia, Africa de Sud ş.a. vin şi ele
din urmă, afirmându-se ca poli regionali de putere. În acest context, polii de
putere încearcă să-şi formeze propriile spaţii de influenţă, care transced teritoriile lor naţionale. Iată de ce, la etapa actuală, din nou revine riscul stabilirii
unor relaţii de tipul: subiect – obiect geopolitic, subiecţii interrelaţionând (fie
prin confruntare, fie prin înţelegeri amiabile) în vederea subordonării, împărţirii obiectelor geopolitice (a statelor mici) în sferele lor de influenţă.
În condiţiile înteţirii competiţiei între polii de putere pentru zone de
influenţă, regiunea Europei de Est reprezintă un obiect al interesului din
partea Rusiei şi a Occidentului (SUA – NATO, UE). În acest sens, cresc
provocările – riscurile şi pericolele (ameninţările) la adresa securităţii naţionale a statelor din regiune, inclusiv la adresa securităţii Republicii Moldova.
În prezentul articol sunt identificate, descrise şi analizate principalele provocări cu care se confruntă la etapa actuală şi/sau cu care se va confrunta
Republica Moldova în viitorul apropiat. Una dintre modalităţile de reconfigurare a spaţiului geopolitic – şi una dintre principalele provocări la adresa
statelor mici – este instigarea de către o putere regională a unei minorităţi
etnice sau lingvistice din cadrul unui stat mai mic, pe care şi-l doreşte în
sfera sa de influenţă, la acţiuni ilegale în vederea separării din statul respectiv, controlul total asupra căruia puterea regională nu îl poate stabili din cauza opţiunii ţării mici spre integrarea într-un alt spaţiu geopolitic.
Capacitatea de răspuns la provovările ce trebuie identificate este în
directă legătură cu starea în care se află ţările mici. În cazul statului moldovenesc, capacitatea de răspuns la provocările de securitate este direct
legată de felul în care este perceput de majoritatea cetăţenilor săi: dacă este
văzut ca un stat viabil, cu perspectivă, sau ca unul temporar, fără perspective reale de dezvoltare ca atare. Acest lucru depinde de faptul dacă guvernarea de la Chişinău va reuşi să formuleze o misiune a statului, dacă va
avea o viziune strategică privind întărirea Republicii Moldova, dacă va
reuşi consolidarea societăţii în vederea realizării obiectivelor de construcţie statală. Un prim obiectiv în acest sens ar trebui să fie oprirea exo44

dului populaţiei moldoveneşti şi reîntoarcerea acasă a migranţilor care au
părăsit teritoriul ţării.
1. Reconfigurarea spațiului geopolitic est-european în contextul
tranziţiei de la ordinea mondială unipolară la cea multipolară
Perioada actuală este una a frământărilor, modificărilor, transformărilor, a reconfigurării spaţiului geopolitic. Conform DEX, reconfigurare înseamnă „Structurare într-o nouă formă” [1]. Are loc formarea unei noi ordini mondiale – multipolare, care o succede pe cea unipolară. Perioada de
tranziţie este asociată cu numeroase provovări – riscuri şi ameninţări, pericole, inclusiv sau mai ales pentru regiunea Europei de Est din care face
parte şi Republica Moldova.
După integrarea republicilor baltice şi a statelor fost-socialiste din
Europa Centrală în NATO şi UE, spaţiul sau regiunea Europei de Est reprezintă statele post-sovietice (altele decât cele baltice). Cele şase state
(Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan) au fost incluse în Programul Parteneriatul Estic (din 2009) al Politicii Europene de
Vecinătate (din 2004) a Uniunii Europene. Este expresia interesului UE
faţă de acest spaţiu, mai ales faţă de stabilizarea şi asigurarea securităţii în
regiune. În ultimă instanţă, UE caută să-şi securizeze propriul spaţiu din
cele două direcţii unde se învecinează cu alte state: sud şi est. Oficialii de
la Bruxelles sunt conştienţi de faptul că securizarea frontierelor UE poate
fi realizată prin securizarea – modernizarea sau europenizarea statelor vecine – mai ales cele din Europa de Est şi din Balcanii de Vest. În acelaşi
timp, Rusia percepe cele şase state post-sovietice drept „vecinătate apropiată” – zonă de interes vital pentru securitatea sa: Kremlinul nu admite extinderea NATO în cele şase state, iar cooperarea acestora cu UE poate
comporta riscul, în percepţia strategilor din Federaţia Rusă, într-un viitor
mediu, de înteţire a cooperării mai intense a ţărilor respective şi cu NATO.
Transformarea mediului de securitate la frontiera estică a UE şi NATO
este determinată de amplificarea factorului rusesc în regiune, de reafirmarea
Rusiei ca pol de putere regională şi chiar mondială (datorită arsenalului de armament nuclear de care dispune). Rusia se reafirmă în primul rând ca o putere
regională militară. Începând cu discursul preşedintelui rus Vladimir Putin la
conferinţa de la Münhen privind securitatea (2007), Rusia se erijază într-un
pol de putere, care provoacă Occidentul (expresia din limba rusă: бросила
вызов Западу). După recunoaşterea de către SUA şi de către alte state occi45

dentale a independenţei Kosovo, Rusia a răspuns prin recunoaşterea independenţei Osetiei de Sud şi a Abhaziei în 2008, dar şi prin anexarea Crimeii în
2014 şi prin sprijinirea mişcărilor separatiste de la Lugansk, Doneţk.
În contextul estimărilor privitoare la tranziţia ordinii globale unipolare la cea multipolară este relevantă declaraţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, la o întâlnire cu ambasadorii francezi, în cadrul căreia a
vorbit despre sfârşitul dominaţiei Vestului: „Vedem sfârșitul hegemoniei
occidentale în lume. Circumstanțele se schimbă. China s-a mutat în primul
rând, iar Rusia se descurcă mai bine în strategia sa”. Potrivit acestuia, în
viitor importanța Europei în politica mondială va scădea. „Știm că civilizații au dispărut [în trecut]. Europa va dispărea. Și lumea va fi organizată în
jurul a doi poli mari: Statele Unite și China, iar noi vom avea de ales între
cele două forțe dominante”, a spus el. În aceste condiții, potrivit liderului
francez, împingerea și izolarea Rusiei este o mare greșeală [2].
Un alt element important în profilarea tranziţiei de la ordinea mondială unipolară la cea multipolară îl reprezintă discursul preşedintelui american Donald Trump la tribuna Adunării Generale a ONU, la 24 septembrie
2019, în care s-a referit la procesul globalizării. Preşedintele american a
criticat politicienii care susţin globalismul în detrimentul suveranităţii
naţionale și a subliniat că structurile naționale trebuie protejate, nu înlocuite de unele suprastatale. „Dacă vrei libertate, fii mândru de ţara ta! Dacă
vrei democraţie, păstrează-ți suveranitatea! Şi dacă vrei pace, iubeşte-ţi
naţiunea!” – a spus Trump la începutul discursului său. „Viitorul nu
aparţine globaliştilor. Viitorul aparţine patrioţilor. Viitorul aparţine naţiunilor suverane şi independente, care-şi protejează cetăţenii şi îşi respectă
vecinii și onorează diferențele care fac fiecare țară specială și unică” [3], a
subliniat Trump. Este interesant că prin aceste declaraţii Donald Trump
este în consens cu unele idei exprimate de Vladimir Putin cu privire la necesitatea „suveranizării” statelor, ca răspuns la „globalizare”. Prin suveranizare se are în vedere reducerea dependenţei de alte state, inclusiv stabilirea unei ordini globale multipolare, pe care Trump nu numai că o recunoaşte, ci o şi încurajează, dând exemplul Statelor Unite: „Aici, în emisfera vestică, suntem deciși să ne menținem independența față de forțele externe” [4], a mai adăugat președintele Trump.
Toate aceste elemente evocate ne permit să constatăm, că în prezent
are loc un proces de tranziţie de la ordinea mondială unipolară la cea mul46

tipolară. În acest context, se înteţeşte concurenţa pentru sferele de influenţă
şi are loc o reconfigurare a spaţiului geopolitic mondial. Procesul în cauză
are loc şi în Europa de Est – în spaţiul post-sovietic, în care se găsesc cele
şase republici post-sovietice. Înteţirea concurenţei, competiţiei şi confruntării dintre polii de putere, care se manifestă în regiune – Moscova şi Washington/Bruxelles – are un impact direct asupra securităţii în Europa de
Est, determinând sporirea riscurilor la adresa statelor mici din regiune, inclusiv la adresa securităţii Republicii Moldova, care sunt influenţate în
mod direct de interacţiunea celor doi poli de putere. Relaţiile Rusia – Occident (UE şi SUA – NATO) asupra au un impact direct asupra securităţii
Europei de Est, inclusiv asupra securităţii Republicii Moldova.
2. Consecinţe asupra securităţii Republicii Moldova în contextul
provocărilor din Europa de Est
I) Contextul de securitate al Europei de Est
O caracteristică a mediului de securitate a Europei de Est este revirimentul Federaţiei Ruse, care se reafirmă ca o putere militară regională cu o
tot mai mare influenţă. Statutul respectiv a fost confirmat de acţiunile militare ale armatei ruse în Siria, unde au reuşit protejarea guvernului lui Bahsar alAssad, la solicitarea guvernului sirian, în faţa forţelor antiguvernamentale,
inclusiv în faţa aşa-zisului „stat islamic”. De asemenea, anexarea Crimeii şi
sprijinirea regimurilor separatiste de la Lugansk şi Doneţk este expresia capacităţii de a proiecta forţa militară dincolo de frontierele Federaţiei Ruse –
ceea ce reprezintă o ameninţare directă la securitatea statelor post-sovietice
din Europa de Est, care nu beneficiază de protecţia NATO: singura alianţă
politico-militară care se poate contrapune maşinăriei militare ruseşti.
Relaţiile dintre Rusia şi Occident (SUA – NATO şi UE), au un impact asupra securităţii Europei de Est ce necesită permanent de a fi monitorizat, evaluat şi studiat. Specificul regiunii Europei de Est ţine de faptul că
se află între UE/NATO şi Rusia (Uniunea Economică Eurasiatică şi Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă [abrevierea mai cunoscută în
limba rusă: ОДКБ]), între doi poli de putere, între două spaţii civilizaţionale cu sisteme de valori specifice. În acest sens, relația Rusia – UE/NATO
(mai ales: relaţia Rusia – SUA) are un impact direct asupra securităţii statelor din regiune. Cele şase republici post-sovietice nu reprezintă un corp
comun – omogen: Republica Moldova, Georgia şi Ucraina optează pentru
integrarea în UE; Georgia şi Ucraina mai optează pentru integrarea în
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NATO; Belarusul se integrează într-un stat „unional” cu Rusia; Azerbaidjanul are o relaţie specială cu Turcia.
Necesităţile de asigurare a securităţii spaţiului euro-atlantic au determinat SUA să promoveze desfăşurarea unui sistem antirachetă la graniţa estică
a NATO. A fost amplasat scutul antirachetă la baza americană de la Deveselu – în România. Urmează instalarea unui alt scut antirachetă în Polonia. Ca
răspuns, Rusia îşi fortifică bazele militare de la graniţa sa vestică – înclusiv a
consolidat capabilităţile militare de pe peninsula Crimeea. Baza militară a
Federaţiei Ruse, ilegal menţinută în Transnistria (estul Republicii Moldova),
nu poate fi fortificată prin aport de tehnică militară nouă din cauza lipsei accesului militarilor ruşi în zonă, limitat de autorităţile Ucrainei, dar capacităţile militare de acolo, inclusiv muniţiile din depozitul de la Colbasna, sunt
suficiente pentru a pune în pericol securitatea RM, a Ucrainei şi a alor state
(fosta Armată a XIV-cea a Uniunii Sovietice era destinată apărării, respectiv
atacului asupra flancului sudic al NATO, reprezentat de Turcia şi Grecia).
În contextul înteţirii neînţelegerilor între polii regionali de putere, nu
trebuie exclus sau subestimat riscul declanșării unor confruntări militare,
care pot afecta direct teritoriul Republicii Moldova, ţinând cont de frontiera RM cu NATO (inclusiv proximitatea bazei militare americane de la Deveselu) şi prezenţa în Transnistria a unei baze militare ruseşti (inclusiv
proximitatea capabilităţilor militare ruseşti de pe peninsula Crimeea).
Acest risc este tot mai accentuat în contextul ieşirii SUA şi a Federaţiei
Ruse din Tratatul privind forțele nucleare cu rază medie şi mică de acțiune.
II) Provocări la adresa securităţii Republicii Moldova
În contextul mediului de securitate al Europei de Est, Republica
Moldova se confruntă cu provocări de securitate atât interne, cât şi externe.
A. Provocări interne. Vulnerabilităţile sistemului de securitate naţională sunt determinate de complexitatea problemelor ce ţin de procesul tranziţiei
de la sistemul totalitar sau autoritar sovietic, de la economia planificată, la
sistemul liberal-democratic de tip occidental şi la modelul economic capitalist – care mai este numit: concurenţial. Procesul în cauză a fost îngreunat din
cauza derapajului generat de fenomenul statului captiv. În acest context, autorităţile Republicii Moldova trebuie să gestioneze mai multe provocări.
a) Principala provocare este cea legată de asigurarea securităţii umane:
nu sunt create condiţii de trai decent. Această stare a fost determinată de fap48

tul că în ţară nu sunt create condiţii de dezvoltare economică concurenţială –
nu există încă o economie de piaţă funcţională (nu există un sistem de justiţie
credibil, care să garanteze proprietatea privată; corupţia în organele administraţiei de stat subminează eforturile de edificare a unei economii robuste), ceea ce conduce la o stare de sărăcie endemică, respectiv la o emigrare în masă
a forţei de muncă calificate – a celei mai productive părţi a societăţii moldoveneşti. Din această cauză, Republica Moldova se confruntă cu probleme deosebit de grave la capitolul demografie: pe de o parte, ţara se confruntă cu
scăderea populaţiei din cauza emigrării în căutarea locurilor de muncă mai
bine plătite, iar pe de altă parte, se înregistrează o scădere a natalităţii din cauza sărăciei generalizate a majorităţii populaţiei şi a temerilor familiilor tinere cu privire la posibilitatea asigurării unor condiţii normale copiilor (mai
există şi problema ratei înalte a avorturilor).
b) O altă provocare de ordin interior este securitatea societală: lipsa
coeziunii societale, determinată de lipsa unei preocupări a autorităţilor centrale de la Chişinău de a identifica valorile comune în jurul cărora s-ar uni
cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor etnică, confesională, socială ş.a.. Nu există o Concepţie a securităţii societale – a principiilor coexistenţei paşnice şi a conlucrării tuturor comunităţilor etnice, lingvistice şi confesionale. Conflictul transnistrean – în legătură directă cu
pericolul ce emană din partea Federaţiei Ruse, care încurajează şi susţine
separatismul în estul RM – este şi el expresia sciziunii din interiorul societăţii. Societatea moldovenească este divizată pe mai multe criterii: identitar, lingvistic, geopolitic (cu privire la vectorul de integrare: în Vest versus
în Est). În mare, grupurile identificate pe fiecare dintre criteriile enunţate
se suprapun: majoritatea vorbitorilor de limbă rusă se orientează către integrarea în Uniunea Economică Eurasiatică, al cărei lider este Federaţia
Rusă. Totuşi, sondajele arată că şi o mare parte a vorbitorilor limbii moldoveneşti (aşa cum o numesc în conformitate cu rezultatele tuturor recensământelor) se pronunţă pentru relaţii ample cu Federaţia Rusă.
În principiu, în Republica Moldova nu există pericolul manifestării
vreunui extermism de factură naţionalistă, spre deosebire de situaţia din
unele ţări vecine.
c) Un sector de cea mai mare importanţă pentru securitatea naţională
a Republicii Moldova este securitatea ecologică. Poluarea aerului, apelor
şi solului, degradarea stratului de cernoziom, defrişările ilegale în păduri
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trebuie să se afle permanent în atenţia forurilor competente ale ţării, pentru
asigurarea unui mediu ambiant adecvat generaţiilor viitoare.
B. Provocări externe. Acestea vizează mai multe aspecte:
a) În contextul disensiunilor dintre Rusia şi NATO, Republica Moldova
trebuie să desfăşoare o politică externă inteligentă – să asigure recunoaşterea
internaţională a neutralităţii sale permanente, aşa încât să nu devină victimă
a unor eventuale confruntări între cei doi poli geopolitici de putere.
b) Războiul hibrid, cu componentele sale informaţională, informatică
(cibernetică) ş. a. este o ameninţare la adresa securităţii naţionale a Republicii
Moldova. Nu trebuie subestimat pericolul privind extinderea conflictului din
estul Ucrainei până în Transnistria moldovenească. Vehicularea în spaţiul
mediatic rusesc a planului privind extinderea conflictului din Donbas pe întreg teritoriul de miazăzi al Ucrainei – în aşa-numita regiune Novorosia –
trebuie să determine forurile militare ale RM să pregătească Forţele Armate
ale ţării pentru a fi capabile să dea riposta cuvenită în caz de nevoie. De asemenea, nu trebuie subestimat riscul dezgheţării conflictului transnistrean.
c) Reducerea dependenţei faţă de gazul importat din Federaţia Rusă,
faţă de electricitatea procurată de la Centrala electrică de la Dnestrovsk
(Transnistria), sunt de asemenea obiective strategice în contextul asigurării
securităţii naţionale şi a suveranităţii reale a Republicii Moldova şi a gestionării provocărilor în domeniul securităţii energetice.
d) În ceea ce priveşte securitatea mediului ambiant, ca şi celelalte state
ale lumii, Republica Moldova este expusă pericolelor: încălzirii globale, cataclismelor naturale (secete, căderi de ploi şi ninsori abundente – care generează inundaţii, cutremure – cu epicentrul în Munţii Vrancei din România
ş.a.). De o importanţă deosebită este problema resurselor reduse de apă, în
primul rând potabilă. Îngrădirea Nistrului – prin cele 6 baraje în construcţie,
în amonte de Naslavcea – este o problemă de care trebuie să se ocupe la modul cel mai serios guvernarea de la Chişinău. Factorii de decizie ai Republicii
Moldova trebuie să-şi punâ întrebarea: cum poate fi asigurată securitatea din
punctul de vedere al asigurării ţării cu resursele necesare de apă?
Concluzii
Provocările de securitate pentru Republica Moldova sunt în directă legătură cu tranziţia de la ordinea mondială unipolară la cea multipolară. SUA
cedează treptat rolul de lider mondial incontestabil, împărţind întâietatea cu
China, Rusia şi cu alte puteri economice emergente (India, Brazilia ş.a.). În
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acest context, fiecare pol geopolitic de putere încearcă să-şi asigure o sferă de
influenţă, atât din considerente de securitate, cât şi din considerente economice ş.a.. Europa de Est este un asemenea spaţiu geopolitic, disputat de Moscova şi Bruxelles (UE). Instrumentele folosite de cei doi poli geopolitici de
putere sunt însă diferite. În timp ce UE foloseşte puterea blândă (soft power)
– asistenţa financiară în sectoarele vitale, Acorduri de Asociere, prin care
contribuie la modernizarea statelor postsovietice, Federaţia Rusă întreţine
conflicte în statele orientate spre apropierea de UE, folosind puterea dură
(hard power). Prin controlul militar exercitat asupra Transnistriei, Abhaziei,
Osetiei de Sud, Crimeii, regiunilor Lugansk şi Doneţk, Kremlinul reconfigurează spaţiul Europei de Est în felul în care îi convine: prin conflictele întreţinute Moscova nu numai că şi-a extins teritoriul pe care îl controlează în
mod direct, ci şi se asigură de faptul că Republica Moldova, Georgia şi Ucraina nu vor putea avansa spre accederea în UE şi NATO. Iar prin aceasta, statele menţionate rămân într-o zonă gree, în care Rusia are un cuvânt de spus şi
în care îşi exercită o influenţă destul de mare.
În acest context, cresc riscurile de securitate pentru statele mici şi mijlocii din regiunile în care se manifestă concurenţa dintre actualii centri geopolitici de putere. Atât Bruxelles-ul, cât şi Moscova se acuză reciproc de utilizarea
războiului hibrid în confruntarea dintre ce le două entităţi geopolitice. Din
perspectiva reconfigurării spaţiului geopolitic apare riscul reîmpărţirii sferelor
de influenţă: subiecţii geopolitici (marile puteri) îşi exercită influenţa asupra
„obiectelor geopolitice” (statele mici). Specificul situaţiei în care se află Republica Moldova şi alte state postsovietice, ţine de faptul că optând pentru integrarea europeană, aceste state sunt împiedicate de Federaţia Rusă, care refuză extinderea structurilor europene şi mai ales euroatlantice în spaţiul postsovietic al Europei de Est. În acest context, Republica Moldova se confruntă cu
mai multe provocări de securitate: riscul atragerii de partea unuia dintre polii
geopolitici de putere; poate fi victima războiului hibrid; riscul dezgheţării conflictului transnistrean, probleme legate de asigurarea securităţii energetice (mai
ales în eventualitatea reducerii drastice a volumului de gaz tranzitat prin conducta care traversează Ucraina) ş.a. Totuşi, principalele provocări de securitate
naţională, cărora trebuie să le facă faţă cu prioritate autorităţile Republicii
Moldova, vizează vulnerabilităţile interne: corupţia în organele administraţiei
de stat, în sistemul de justiţie; sistemul economic ineficient; migraţia în masă
din cauza sărăciei endemice; incapacitatea de asigurare a securităţii societale: a
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coeziunii tuturor grupurilor etnice, confesionale, sociale etc. în jurul unor valori comune ş.a.. Numai reuşind eliminarea vulnerabilităţilor interne, Republica Moldova va putea face faţă provocărilor externe de securitate, în contextul
deloc simplu al concurenţei polilor geopolitici de putere în spaţiul Europei de
Est, supus în prezent unui proces de reconfigurare geopolitică.
Note
1. DEX, https://dexonline.ro/definitie/reconfigurare, accesat: 10.11.2019.
2. «Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией, https://russian.rt.com/world/article/662664-makronrossiya-franciya, https://news.rambler.ru/world/42730966-priznav-konets-gegemonii
-zapada-makron-dopustil-vazhnuyu-oshibku/, accesat: 10.11.2019.
3. Donald Trump, la ONU: Viitorul nu aparţine globaliştilor, ci patrioţilor! Viitorul
aparţine naţiunilor suverane şi independente, http://stiri.tvr.ro/donald-trump--la-onu--viitorul-nu-apartine-globalistilor--ci-patriotilor--viitorul-apartine-natiunilorsuverane-si-independente_850648.html#view,
4. Discursul lui Donald Trump, susţinut în plenul Adunării Generale a ONU a stârnit un
val de râsete şi dezaprobări în rândul celor prezenţi, https://primelestiri. md/ro/ discursul-lui-donald-trump-sustinut-in-plenul-adunarii-generale-a-onu-a-starnit-un-val-derasete-si-dezaprobari-in-randul-celor-prezenti---79709.html, accesat: 10.11.2019.
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FORMATE DE COLABORARE UE
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA
Vasile SIMILEANU, doctor, conferenţiar universitar,
expert în geointeligence la Asociaţia Geopolitica „Ion Conea”, România
Rezumat
În acest studiu autorul interpretează semnificaţiile noţiunilor: regiune, regionalizare, regiune de liber schimb, uniune vamală, piaţă comună, uniune economică. Din
punct de vedere geopolitic, organizațiile transfrontaliere au un grad ridicat de complexitate, statele UE fiind percepute de către statele candidate ca state care doresc supremația regională. Un stat poate fi angajat în mai multe dinamici de regionalizare.
România a dezvoltat structuri de cooperare regională cu Ungaria, Bulgaria, Serbia,
Ucraina și Republica Moldova. Strategiile de integrare regională se dezvoltă în trepte.
În concluzie, autorul menţionează că concomitent cu evoluția UE, Franţa a iniţiat un
proces de descentralizare care rămâne limitat în raport cu modelul statelor germane –
Länder – sau chiar cu „local government”-ul englezesc, multe dintre aceste modele fiind exportate în statele membre, percepute ca două procese de regionalizare paralele: o
„mare regionare”, Europa, şi o „mică regionare”, descentralizarea.
Cuvinte-cheie: regiune, regionalizare, descentralizare, structuri de cooperare
regională

EU COOPERATION FORMATS
FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND UKRAINE
Vasile SIMILEANU
Abstract
In this study the author elucidates the meanings of the following concepts: region, regionalization, free trade region, customs union, common market, economic
union. From a geopolitical point of view, cross-border organizations have a high degree of complexity, with EU member states being perceived by the candidate states as
countries that want regional supremacy. A state can be engaged in several dynamics
of regionalization. Romania has developed regional cooperation structures with
Hungary, Bulgaria, Serbia, Ukraine and the Republic of Moldova. The strategies of
regional integration are developed in stages. In conclusion, the author mentions that,
together with the development of the EU, France has initiated a decentralization process that remains limited in relation to the model of the German states - Länder - or
even the English "local government", many of these models being implemented in
member states, perceived as two parallel regionalization processes: a "big regionalization", Europe, and a "small regionalization", decentralization.
Keywords: region, regionalization, decentralization, structures of regional cooperation
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1. EUROPA - UN SPAŢIU DIVERSIFICAT
Odată cu generarea construcţiei europene iniţiale s-a constatat că
spaţiul european, deşi unic, este divers. Această diversitate este dată de:
- axa centrală - constituită din zone componente din Elveţia, Germania şi
Belgia;
- periferia integrată - constituită din zone componente ale Spaniei,
Franţei, Marii Britanii, Italiei, Olandei, Danemarcei, Suediei, Finlandei
şi Austriei;
- periferia sudică dominantă - constituită din areale aparţinând Irlandei,
Portugaliei şi Spaniei;
- periferii în tranziţie - constituite din Letonia, Estonia, Lituania, Polonia,
fostul teritoriu al Germaniei de Est, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Croaţia;
- periferia nordică subpopulată care are în compunere Scoţia, Irlanda de
Nord, areale din Irlanda, areale din Suedia şi areale din Finlanda;
- periferii generate de globalizare: areale din Italia, Corsica, Sicilia, Grecia, Rhodos, Cipru;
- state candidate la Zona Schengen: România şi Bulgaria.
Un rol important pentru construcţia europeană este jucat de polii de
atracţie constituiţi de:
- metropolele cu rol mondial, cum sunt: Paris, Londra şi Stokholm;
- metropolele cu rol major constituite din capitalele statelor europene, capitalele şi regiunile dinamice (conform hărţii următoare);
- centre de decizie pentru UE - Strassbourg;
- axele principale europene, pe direcţiile vest-est şi sud-nord, care au extindere către spaţiul eurasiatic, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.
Europa unită reprezintă, în acelaşi timp, un spaţiu de convergenţă
mondială, asupra căruia se manifestă o serie de presiuni laterale, determinate în general de criminalitatea transfrontalieră, migraţiile afro-asiatice şi
din spaţiul ex-sovietic.
Totodată, Uniunea Europeană joacă un rol major în comerţul mondial
şi poate genera proiecte privind dezvoltarea axelor comerciale mondiale
majore.
În ceea ce priveşte rolul european al României, este determinat de următoarele aspecte geopolitice:
- este poartă comercială şi energetică la Marea Neagră, în relaţie cu
spaţiul asiatic;
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- este donor de securitate în zona Mării Negre şi a Europei de Est;
- este membru al Parteneriatului Estic şi poate genera strategii privind
evoluţiile viitoare ale Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei, Armeniei
şi Azerbaidjanului;
- este partener economic de impact al Turciei, pe care o poate sprijini în
aderarea la UE;
- în ceea ce priveşte axa dunăreană, poate genera strategii cu Bulgaria,
Ungaria, Serbia, Austria şi Germania, în scopul activării comerţului şi
realizării conectivităţii pe axa Constanţa - Rotterdam.
Am vorbit despre rolul important al spaţiului geografic în cercetarea
geopolitică. Doresc să afirm, pe bună dreptate, că UE este o construcţie necesară, determinată de dispunerea statelor europene la intersecţia axelor geopolitice determinate de cele două mari puteri: Germania şi Rusia. Marea majoritate a statelor europene sunt construcţii „fragile”, care au fost disputate de
marile imperii care s-au manifestat, în diferite perioade istorice, în arena europeană. Arealul central-sud-est-european este considerat ca fiind un spaţiu
cu o securitate strategică cu multe breşe, acoperite - în mare măsură - după
aderarea la spaţiul euratlantic. Cu toate acestea, acest areal este vulnerabil în
faţa provocărilor determinate de fluiditatea frontierelor şi a efectelor conflictelor îngheţate eurasiatice, deoarece noile construcţii statale sunt neconsolidate şi, de cele mai multe ori sunt afectate de strategiile eurasiatice ale Rusiei şi
de evoluţia constrângerilor externe la adresa acestora.
Contextele geopolitice complexe îngrădesc, de cele mai multe ori,
strategiile naţionale - insuficient de puternice comparativ cu cele
promovate pe axa Berlin - Moscova - cooperarea dintre actorii statali
eurasiatici fiind superficială sau chiar inexistentă. De cele mai multe ori
statele membre UE sau CSI sunt stopate de relaţia Germania - Rusia,
valoarea strategiilor individuale generând agende divergente care impun
restricţii intereselor individuale naţionale. Aceste restricţii, impuse de polii
de putere europeni statelor membre, diminuează sau chiar blochează
interesul general de realizare a unui areal stabil şi de bunăstare. Strategiile
unor state membre UE nu se manifestă cu intensitate pentru a elimina
blocajele impuse de relaţia germano-rusă şi nu pot genera o securitate
colectivă a regiunii central-est europene.
În contextul amintit, este important să reliefăm rolul primordial pe
care îl are SUA în păstrarea echilibrului şi relaţia specială cu Marea Brita55
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nie - ca membră a Troikăi europene. În acelaşi timp, nu sunt de neglijat
nici relaţiile franco-germane şi umbrela de securitate impusă de parteneriatele din cadrul NATO, care stopează - într-o oarecare măsură - ingerinţele
Rusiei în problemele interne ale UE. Putem afirma, pe bună dreptate, că
relaţiile privilegiate ale SUA cu unele state europene contrabalansează
strategiile franco-germane în relaţiile cu Rusia. Cu toate acestea, UE trebuie să înţeleagă că schimbările din balanţa mondială de putere, cât şi ascensiunea statelor emergente - în special a Republicii Populare Chineze - presupun o reanalizare a strategiilor de securitate colectivă euratlantică, pentru a nu lăsa la voia întâmplării evoluţiile din Europa de Est.2. FORMATE INTERNAȚIONALE DE IMPACT REGIONAL2.1. Triunghiul
Moscova - Ankara – Teheran - La sesiunea ONU din anul 2015, aveam
să asistăm la o decizie a trei state, despre care s-a vorbit foarte puţin în
mass-media din România: constituirea unei comunităţi pe criterii de Intelligence, ce ar trebui să se dezvolte pe linia schimbului de informaţii între
Rusia, Turcia şi Iran. Cu atât mai mult, această cooperare părea a fi împotriva naturii: un stat membru NATO: Turcia, un stat cu veleităţi hegemonice: Rusia şi un partener apropiat Rusiei: Iranul, în situaţia de a-şi îmbunătăţi relaţiile cu SUA. Dacă un parteneriat Rusia - Turcia nu ar fi surprins
comunitatea internaţională, având în vedere situaţia încordată din bazinul
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Mării Negre, unul Turcia - Iran a surprins, la timpul respectiv, având în
vedere facilităţile militare NATO de pe teritoriul Turciei, care ar putea fi
folosite împotriva facilităţilor militare ale Iranului... şi aici mă refer la
„scutul antirachetă”. Şi avem în iulie 2016 „puciul”... Relaţiile emblematice dintre cele trei state au fost cât se poate de „oneste" şi au restabilit ordinea, prin schimbul de informaţii, pentru Turcia kemalistă (?). În acelaşi
timp, cele trei state au veleităţi de puteri regionale cu extensie către global,
deţinând „puterea energetică” în relaţiile cu spaţiul euratlantic. În timp ce
Moscova şi Ankara deţin infrastructuri de transport al resurselor energetice
provenind în special din Asia Centrală şi Caucaz, Iranul deţine resurse importante care ar asigura promovarea intereselor celor trei state în relaţia cu
UE. Din punct de vedere militar, cei trei actori statali au o putere militară
recunoscută pe plan internaţional, Rusia şi Iranul deţinând şi facilităţi militare nucleare. În plus, cele trei state au acces la „Marele Ocean Planetar”,
fiind propulsate şi ca puteri maritime de impact. În plan geopolitic, Rusia
doreşte să se implice ca stat hegemon, fiind în aceeaşi măsură - ca şi Turcia - stat eurasiatic, în timp ce Iranul are obiective pe termen scurt şi mediu
în Orientul Mijlociu şi Oceanul Indian. Rusia s-a implicat în susţinerea, în
calitate de membru, a două structuri de impact global: BRICS şi Shanghai,
devenind un pol de atracţie pentru Turcia şi Iran şi a structurii eurasiatice
vamale: fiind un pol de atracţie pentru statele care deţin resurse energetice
din fosta URSS. Toate statele componente ale trilateralei au interese în zonele de conflict din Afganistan, Irak, Siria şi Palestina, chiar dacă nu la nivel declarativ public, la nivel de cooperare regională discretă. (sursa: Vasile Simileanu)
2.2. Triunghiul Washington - Beijing – Moscova - Competiţia dintre
cei trei poli de putere: SUA, Rusia şi China - moştenită din secolul trecut - a
dus după 1989 la intensificarea luptei de influenţă în Asia. „Creşterea competiţiei economice, politice şi, potenţial, militare în Asia - Pacific este centrul
politicii globale. Uriaşe rezerve de resurse energetice au transformat această
zonă în centrul de interese şi arena disputelor pentru acces la resurse.
Totuşi, lupta pentru resurse nu este singurul motiv al competiţiei regionale între marile puteri, precum SUA, Rusia şi China în această zonă, împiedicând uneori o abordare mai largă, care să cuprindă probleme precum dezvoltarea regiunii, combaterea terorismului, islamismului şi ambiţiile regionale. Aceasta reclamă reexaminarea geopoliticii regiunii, prin identificarea şi a
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altor aspecte care determină competiţia şi rivalitatea marilor puteri în regiune” (Marta Brill Olcott – „The Great Powers in Central Asia”, în Current
History, octombrie 2007; Jose Macedo, What is driving the US, Russia and
China in Central Asia`s News+ New Great Game?). Cert este că Asia Centrală şi Extremul Orient rus deţin resurse necesare evoluţiei tehnologice, dar şi
conflicte „regizate” de Moscova sau condiţii meteo extreme. La Şcoala de
Vară GeoPolitica cu tema: „Washington - Beijing - Moscova: Triunghiul geopolitic al viitorului”, afirmam că un conflict major va determina alianţa dintre puterea hegemonică: SUA şi cei doi poli de putere mondiali: Rusia şi
China, alianţă ce va stopa DAESH! Din nefericire, anul 2014 avea să aducă
deteriorarea relaţiilor SUA - Rusia şi NATO - Rusia, pe fondul ofensivei şi
schimbărilor strategiilor Moscovei în relaţiile cu Occidentul şi ocuparea Crimeei şi regiunii Doneţk. Şi ce era mai rău să se întâmple s-a întâmplat: am
asistat la o ofensivă fără precedent a terorismului mondial în Europa, Siria,
Irak şi Turcia, concomitent cu răsturnarea echilibrului de securitate în arealul
Mării Negre, prin raptul asupra Crimeei şi invazia rusă în Ucraina. Şi ca scenariul să fie complet, Marea Britanie şi-a anunţat opţiunea de a părăsi Uniunea Europeană. În cele două hărţi, axa Washington - Moscova - Beijing este
aceeaşi, dar proiecţiile ne arată scenarii diferite, pentru opţiunile celor trei puteri mondiale. În proiecţia Robinson, Uniunea Europeană constituie centrul
acestei axe, iar în proiecţia Mercator, centrul axei este reprezentat de către
APEC, Uniunea Europeană fiind în afara intereselor SUA, reorientate către
Asia - Pacific. Acest exemplu ne oferă o imagine clară a volatilităţii situaţiei
geostrategice şi a intereselor geopolitice. Ba mai mult, Summit-ul G20 a avut
loc în China, stat ale cărui interese globale sunt din ce în ce mai vizibile. În
funcţie de cum va evolua geopolitica internaţională, România va trebui să opteze pentru una din cele două variante şi să îşi dezvolte strategii proprii, de
sorginte euratlantică - ca membru NATO şi UE - în relaţiile cu statele implicate în noua construcţie mondială. Real este şi faptul că statele din regiune
sunt deranjate de ascensiunea şi rivalitatea acestor puteri mondiale, care sunt
considerate ca un nou „mare joc”, de la masa tratativelor lipsind India, Brazilia, Iranul, UE şi statele islamice! Dacă Rusia a încheiat un „pact” cu China
pentru exploatarea resurselor din Extremul Orient rus, nu înseamnă că această alianţă va dăinui, ea fiind una de conjunctură geostrategică. La rândul lor,
SUA doresc menţinerea hegemoniei printr-un „pluralism geopolitic” cu statele din fosta URSS, în scopurile bine definite de diminuare a rolului Rusiei şi
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implementării liberalismului şi democraţiei în acest areal. Rusia şi-a axat
strategiile pe construcţii noi, de impact global sau regional, cum sunt BRICS,
Tratatul de Cooperare Economică de la Shanghai şi Uniunea Vamală Eurasiatică. Pentru susţinerea acestor „proiecte” a investit foarte mult în relansarea
militară şi construcţia unei flote de impact, care să aibă acces în „Marele
Ocean Planetar”. În acest sens, China a acceptat parteneriatul de conjunctură
cu Rusia în Extremul Orient rus, în scopul depăşirii handicapului „lanţurilor
de insule” şi accederea la acelaşi „Mare Ocean Planetar”.
3. FORMATE INTERNAȚIONALE REGIONALE
3.1. Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)
România a iniţiat în anul 1992 cooperarea economică în zona Mării Negre, Turcia fiind parte semnatară, alături de care s-a lansat proiectul cunoscut
ca Organizaţia de Cooperarea Economică a Mării Negre. Iniţiativa turcească,
promovată încă din anul 1990, a dat startul procesului de cooperare în regiune,
la care au participat 11 state (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina), ce au
semnat la Istanbul „Declaraţia privind Cooperarea Economică a Mării Negre”.
Iniţiativa turco-română a atras şi alte state europene, precum: Austria, Franţa, Germania, Italia, Egipt, Israel, Polonia (1992), Slovacia şi Tunisia (1993), care au obţinut statutul de observator la OCEMN, în timp ce:
Croaţia - 1996; Bosnia - Herţegovina - 1996; Regatul Haşemit al Iordaniei
- 1996; Cipru - 1996; Slovenia - 1996; Kazahstan - 1996; Belarus - 1999
(reînnoită martie 2001); Ungaria - 1999; Cehia - 1999 au depus cereri pentru acordarea statutului de membru.
Potenţialul economic al Zonei de Cooperare Economice al Mării Negre este afectat de:
- Marea Neagră a reprezentat şi reprezintă un spaţiu al decalajelor
economice, cuprinzând state puternic industrializate cum sunt: Rusia,
Ucraina, România, până la cele cu o economie predominant agrară, slab
dezvoltată, ca de exemplu: Albania, Republica Moldova, Armenia;
- instabilitate ridicată determinată de conflictele îngheţate din: Georgia, Azerbaidjan şi Armenia, Transnistria şi Federaţia Rusă;
- statele care au provenit din sistemul economic socialist şi care au
avut economii planificate sunt într-o perioadă de tranziţie prelungită către
o economie de piaţă;
- necompetitivitatea industriei grele;
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- aportul semnificativ al industriei prelucrătoare la PIB al acestor
ţări este un punct forte pentru organizaţie;
- la data înfiinţării organizaţiei, niciun stat riveran Mării Negre nu
făcea parte din UE, iar Turcia era singurul stat membru NATO.
Acest sistem geopolitic este o realitate, care poate genera strategii de
dezvoltare în rândul statelor componente, respectiv: Statele Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Albania, Muntenegru, Grecia, Bulgaria, România, Rep. Moldova,
Ucraina şi Belarus. Este de importanţă pentru statele din eşalonul centralsud-est european, în cadrul cărora se pot dezvolta culoare rutiere şi CF
pentru realizarea conectivităţii dintre porturile dispuse pe axele: pontobaltică, ponto-adriatică şi baltico-adriatică. În acelaşi timp, se poate folosi
axa nord-sud, care face legătura dintre Statele Baltice şi Italia, în dezvoltarea relaţiilor cu celelalte state din UE.
Foarte important pentru ţara noastră este activarea portului Constanţa
în relaţiile cu porturile de la Marea Baltică şi Marea Adriatică.
În acelaşi timp, statele membre pot dezvolta proiecte energetice,
având ca pol important România, în relaţiile cu statele din Caucazul de
Sud şi statele riverane Mării Caspice.
Uniunea Europeană - putere maritimă
Amiralul Alfred Mahan a dezvoltat teoria puterii maritime, în care a
demonstrat avantajele de care beneficiau puterile maritime în raport de cele continentale, prin controlul rutelor de transport şi prin condiţiile oferite
de natură în a preîntâmpina agresiunile, arătând că SUA nu se pot baza
doar pe protecţia conferită de distanţe.
Luând izolat fiecare stat european, vom vedea că doar Marea Britanie, Portugalia şi Franţa au veleităţi de puteri maritime. Prin constituirea
blocului european, acesta devine putere maritimă de interes mondial, iar
axa dunăreană şi Marea Neagră oferă atuuri foarte importante României de
a deveni, în contextul Uniunii Europene, parte a puterii maritime europene.
În acest context, Uniunea Europeană poate fi considerată „putere maritimă” cu rol important în comerţul maritim mondial, garantul asigurării comerţului fiind flota militară maritimă a statelor din compunerea organizaţiei.
Puterea militară a Uniunii Europene este dată şi de puterea militară a statelor
membre ale NATO. În contextul general în care aprecia că „forţa maritimă”
reprezintă un tip distinct de civilizaţie, predestinată pentru dominaţia mondia60

lă, putem afirma pe bună dreptate că organizaţia multistatală europeană poate
genera un tip distinct de civilizaţie, dar pe termen mediu şi lung.
Conform criteriilor lui Alfred Mahan, Uniunea Europeană îndeplineşte cerinţele, astfel:
- are o lungime litorală considerabilă cu ieşire la Marele Ocean
Planetar şi porţi de acces din mările intracontinentale către acesta;
- nu are vecini puternici, deoarece Rusia, chiar dacă face uz de forţă
în conflictele zonale, nu are puterea de a contracara strategiile euratlantice;
- dispune de capacitatea navală şi de potenţialul militar ridicat al
flotelor maritime naţionale;
- are în compunere o forţă maritimă cum este Marea Britanie ca putere talassocratică din spaţiul anglo-saxon, fiind în strânsă legătură cu SUA.
- Puterea maritimă a Uniunii Europene este dată de:
- poziţia geografică care este determinată de ieşirea la mare, zonele
litorale expuse, bazele navale strategice dislocate în alte mări şi oceane,
controlul asupra rutelor comerciale de importanţă strategică;
- natura coastelor - este caracterizată de: prezenţa zonelor costiere cu
estuare naturale favorabile dezvoltării construcţiilor portuare cu rol comercial şi militar, existenţa cursurilor de apă interne navigabile pentru dezvoltarea comerţului interior sau ca axă de penetrare a dispozitivului inamic;
- expansiunea teritorială - este dată de: lungimea ţărmurilor,
uşurinţa dezvoltării dispozitivelor proprii de apărare, dificultatea dezvoltării ofensivei inamicului de pe mare;
- factorul demografic cu importanţă pentru: realizarea construcţiilor şi menţinerea viabilităţii porturilor comerciale, forţă de muncă pentru
marina comercială, personal pentru forţele navale;
- caracterul naţional - care nu este definit, dar care se va constitui
odată cu realizarea Statelor Unite ale Europei - este determinat de: aptitudinile comerciale ale populaţiei, aptitudinile militare ale populaţiei;
- viabilitatea actului de guvernare - modul superior de valorificare
a condiţiilor de mediu, geografice şi demografice pentru promovarea statului ca putere maritimă;
- piaţa imensă pentru exporturile Uniunii Europene, compusă dintro populaţia totală a statelor riverane Mării Negre, care însuma în anul
2001, 325,8 milioane de locuitori;
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- investiţiile străine au avut un trend crescător, chiar dacă au rămas
totuşi modeste.
În acest context dat de complexitatea organizaţiei europene, observăm că geosistemele europene componente: sistemul atlantic - Marele
Nord, Zona de Cooperare Extinsă a Mării Negre, EUROMED, Asociaţia
Scandinavă de Comerţ, Zona de Cooperare a Mării Baltice şi, implicit,
Uniunea Europeană - ca uniune economică - vin în sprijinul susţinerii
acesteia ca putere maritimă. Din punct de vedere militar, flotele militare
ale statelor UE constituie o forţă de impact în context NATO.
State precum: Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Franţa, Germania, Cehia, Croaţia şi Belarus, cât şi organizaţiile: Conferinţa Cartei Energiei, Comisia Mării Negre, Comisia Europeană, Clubul
Internaţional al Mării Negre au statut de observatori.
În acelaşi timp, OCEMN a dezvoltat un dialog sectorial, la care au
fost atrase: Ungaria, Marea Britanie, Muntenegru, Iordania, Iran, Slovenia,
Japonia, Comisia Dunării, Conferinţa Regiunilor Maritime Periferice Europei, Uniunea Asociaţiilor Transportatorilor Rutieri din regiunea OCEMN
şi Reţeaua Universităţilor Mării Negre.
La iniţiativa Rusiei s-a semnat un memorand internaţional privind
construcţia inelului rutier pontic, cu o lungime de 7.100 km, autostradă ce
va lega Rusia de Georgia, Turcia, Bulgaria, România, Ucraina şi Republica
Moldova. În acelaşi timp, autostrada va avea conexiuni către Azerbaidjan,
Armenia, Grecia, Serbia şi se va conecta cu proiectele culoarelor rutiere
europene. Această autostradă va oferi noi posibilităţi de dezvoltare eurasiatice pe axele danubiano-ponto-caspică şi ponto-mediteraneană, chiar dacă
Rusia urmăreşte atragerea în sfera relaţiilor economico-sociale promovate
de Moscova, a statelor implicate, dar şi a Uniunii Europene.
În contextul complex al regiunii geopolitice a Mării Negre, dezvoltarea infrastructurii strategice a portului Constanţa este de importanţă majoră
pentru România, deoarece se pot dezvolta conexiuni către:
- Marea Nordului şi Europa Centrală pe axa dunăreană şi coridoarele rutiere şi de cale ferată, care se pot constitui în puncte intermodale
pentru statele europene;
- Asia, prin porturile georgiene şi turce, care ar putea constitui şi o
eventuală infrastructură de transport a hidrocarburilor către Europa, în
cazul unui conflict major cu Rusia;
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- statele riverane din bazinul Mării Mediterane, anulând afirmaţia
preşedintelui Sarkozy că Marea Neagră este de mică importanţă;
- nordul Africii şi Orientul Mijlociu.

3.2. Trilaterala România - Polonia – Turcia - În consolidarea acestei
strategii, vom analiza acest sistem geopolitic din punctul de vedere exprimat
de savanţii români Nicolae Iorga şi Simion Mehedinţi, privind rolul istmului
ponto-baltic. Axa promovată la începutul secolului al XX-lea revine în actualitate, ca urmare a conflictului deschis dintre Rusia şi Ucraina. Această axă
are importanţă economică, geopolitică şi strategic-militară. Trilaterala ce se
poate dezvolta ar avea în compunere trei state membre NATO (Polonia, România şi Turcia), două state membre UE (Polonia şi România) şi un stat candidat la UE (Turcia). Axa Varşovia - Bucureşti - Ankara ar oferi Poloniei
dezvoltarea de strategii în zona Mării Negre, fiind în acelaşi timp liantul strategiilor turce şi române în arealul Mării Baltice. Axa Varşovia - Bucureşti Ankara ar putea deveni şi o axă de export a strategiilor de securitate în Bazinul Mării Negre, Caucazului de Sud şi, dezvoltându-se către Bagdad, ar putea avea efecte strategice în stabilizarea Orientul Mijlociu. Pe axa menţionată
mai sus, statele trilateralei formează un cordon sanitar euratlantic, dar şi o in63

terfaţă de colaborare eurasiatică. Această trilaterală nu trebuie percepută ca o
falie ce ar disturba conexiunile est-vest, fiind benefică exportului de securitate
şi al valorilor europene în statele membre PEV. Din punct de vedere al strategiilor europene, Polonia şi România ar avea posibilitatea să transfere experienţa lor Turciei, Belarusului, Ucrainei şi Republicii Moldova. În acelaşi timp,
statele trilateralei au posibilitatea să implementeze strategii economice, politice şi militare pentru securizarea bazinului Mării Negre, unele în colaborarea
cu Federaţia Rusă. Din punct de vedere economic se pot deschide conexiuni
pe axa ponto-baltică între statele din bazinul Mării Negre şi cele din bazinele
maritime nordice (Marea Nordului şi Marea Baltică). În actualul context geostrategic şi geopolitic, marcat de evoluţiile din Europa de Est (criza militară din
Ucraina, criza politică din Republica Moldova, criza NATO - Rusia, criza internă din Rusia ş.a.), se impune activarea unui program geostrategic pentru
flancul estic al NATO. Cele trei state pot constitui baza proiectului comun de
securitate militară, cibernetică, economică şi socială, prin activarea unei axe de
importanţă pentru sistemul geopolitic euratlantic: Tallinn - Riga - Vilnius Varşovia - Bucureşti - Sofia - Atena - Ankara, în scopul de a bloca acţiunile
Rusiei în acest spaţiu şi a bloca dezvoltarea proiectelor militare în regiunile
Kaliningrad - Marea Baltică şi Marea Neagră - Marea Mediterană.
3.3. Trilaterala România - Ucraina - Republica Moldova –
Trilaterala a fost iniţiată pe timpul întâlnirii la nivel înalt, care a avut
loc la Izmail între 3-4 iulie 1997. La demararea proiectului s-au semnat
documente de importanţă privind cooperarea în cadrul trilateralei, cum
sunt: 1. Protocolul de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei; 2. Declaraţia Preşedinţilor României, Republicii Moldova şi Ucrainei privind cooperarea trilaterală. Declaraţia
Preşedinţilor României, Republicii Moldova şi Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii crimei organizate. La nivelul consfătuirii s-au
stabilit obiectivele şi domeniile de cooperare, care ar fi trebuit să vizeze: a.
asigurarea zonei de securitate şi stabilitate în spaţiul est-european; b. fundamentarea relaţiilor pentru conlucrarea între statele partenere; consolidarea unităţii statale şi a suveranităţii Republicii Moldova, precum şi a aderării acesteia la UE şi NATO; c. acordarea sprijinului pentru implementarea
obiectivelor statului de drept în Republica Moldova şi Ucraina; d. implicarea pentru susţinerea culturală şi umanitară a comunităţilor româneşti din
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Basarabia şi nordul Bucovinei, prin implementarea standardelor europene
din domeniu şi utilizarea
unor mijloace democratice, inclusiv prin cooperarea transfrontalieră şi
economică; e. cooperarea
în domeniile combaterii
migraţiei ilegale, a traficului cu persoane, droguri, terorismului şi crimei organizate; f. acordarea de asistenţă privind
conectarea Republicii Moldova şi Ucrainei la organismele de cooperare
regională promovate de UE pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. În contextul generat de acest proiect european, Republica Moldova şi Ucraina au
avut unele reticenţe de implementare, date de orientările politice şi economice din cele două state, multe din aceste obiective devenind caduce. Dacă
la nivelul Poloniei, strategiile promovate pentru Belarus şi Ucraina au fost
de impact, România nu a găsit strategiile cele mai bune pentru îndeplinirea
obiectivelor propuse. Dacă vom analiza diagrama lui Goffman, vom observa că aceste neîmpliniri au fost facilitate de următorii factori: a. lipsa
unei forme de comunicare acceptată de statele partenere; neînţelegerea valorilor occidentale de decidenţii politici de la Kiev şi Chişinău; b. atenuarea apartenenţei geografice şi istorice de către strategiile promovate de către Moscova; c. diminuarea rolului regional al României în discursul politic regional, promovat în special de Moscova, prin exagerarea corupţiei,
denigrarea mediului politic şi lipsa strategiilor regionale; d. lipsa unor politici externe proactive de tip euroatlantic coerente, generate de Kiev şi
Chişinău, care au pendulat între Est şi Vest; e. lipsa unei coerenţe privind
implementarea strategiilor internaţionale de securizare a regiunii, care a
transmis mesajul de transformare a celor două state într-o nouă zonă tampon dintre centrele de putere euratlantic şi Federaţia Rusă; f. tendinţa Moscovei de a implementa unele construcţii statale noi - ce contravin dreptului
internaţional - care să îi fie favorabile: Ucraina de Est (Novaiia Russia,
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prin atragerea în sfera de influenţă a Crimeei, Dombasului şi Luganskului),
Republica Basarabeană (a Bugeacului), federalizarea Republicii Moldova
(Rep. Moldova, Transnistria, sudul Basarabiei, Republica Autonomă Găgăuză), Moldova mare (Republica Moldova, Transnistria şi estul României, cu graniţa pe Carpaţii Orientali); g. respingerea modelelor euratlantice
de diferitele orientări politice perindate la conducerea celor două state; h.
neînţelegerea modelelor structurale geopolitice promovate de statele UE şi
NATO; i. impunerile şi presiunile politico-economice exercitate de Moscova, prin diferite metode, pentru atragerea în spaţiul eurasiatic a statelor
din fosta URSS; j. respingerea modelului cultural european în favoarea
modelului tradiţionalist rus, implementat pe realităţile sociale din Ucraina
şi Republica Moldova; k. promovarea „moldovenismului” şi a frontierei pe
Carpaţi de către liderii partidelor extremiste pro-ruse din Republica Moldova şi Ucraina. În acest context, considerăm că se impun următoarele
reacţii: a. generarea de strategii proactive culturale, religioase şi ştiinţifice
pentru a construi încrederea reciprocă şi a dezvolta colaborarea trilaterală;
b. contracararea strategiilor ruse în scopul generării securităţii regionale;
implementarea de proiecte atractive în cadrul PEV, V4+ şi Parteneriatul
estic, care să readucă încrederea în structurile euratlantice şi, implicit, în
rolul şi locul României; c. sprijinirea iniţiativelor publice şi private în scopul „redescoperirii” încrederii reciproce; d. redimensionarea strategiilor
economice în funcţie de necesităţile Republicii Moldova şi Ucrainei; e. redeschiderea canalelor de comunicare diplomatice, indiferent de orientarea
politică a factorilor decizionali din cele două state; f. atragerea acestor state în sfera de influenţă euratlantică, prin generarea de strategii comune cu
UE şi NATO, care să fie atractive şi benefice implementării structurilor
democratice euratlantice; g. promovarea de iniţiative europene care să
schimbe percepţia populaţiei privind imaginea României şi UE; h. generarea de proiecte economice şi infrastructuri energetice la nivel european,
care să fie atractive pentru ambele state; i. generarea de proiecte regionale
comune, în scopul reactivării OCEMN şi atragerii în sfera de influenţă occidentală a statelor riverane bazinului Mării Negre. Din nefericire, evoluţiile politice din Republica Moldova - multe dintre ele sub presiunea
Moscovei şi a partidelor subordonate Kremlinului - „extrag Republica
Moldova” din sfera euratlantică şi o propulsează către un haos controlat de
Putin, în scopul de a afecta România. (sursa: Vasile Simileanu)
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3.4. Trilaterala România - Ucraina - Polonia - Cu ocazia întâlnirii
la nivel înalt la Bucureşti, din 26 noiembrie 1997, liderii celor trei state acceptă, la iniţiativa României, crearea Trilateralei, care avea drept scopuri:
a. consolidarea şi intensificarea dialogului pe palierele politic şi economic;
realizarea în comun a unor proiecte de infrastructură, în special în transporturi (rutiere) şi puncte de trecere a frontierei; b. combaterea crimei organizate, a traficului ilegal de substanţe interzise, a migraţiei ilegale, cât şi
securizarea frontierelor de stat. Evoluţiile ulterioare, determinate de drumul euratlantic al Poloniei
şi României şi reacţiile
Kievului de a balansa între Rusia şi UE, au determinat limitarea atingerii
obiectivelor propuse. Chiar dacă eforturile politice
ale Varşoviei şi Bucureştiului s-au intensificat,
la nivelul conducerii de la
Kiev acestea au fost receptate negativ, iniţiativele fiind respinse sub presiunea Moscovei. Ba mai
mult, Ucraina a revendicat
spaţiul maritim românesc, atrăgând România într-un lung proces la Haga.
În acelaşi timp, au început lucrări unilaterale la canalele Dunărene, afectând zona protejată a Deltei Dunării (aşa cum reiese din rapoartele comisiilor internaţionale). În perioada 1997-2013 Ucraina a dus o politică de limitare a drepturilor minorităţilor naţionale. După Vilnius şi Euromaidan,
Ucraina a realizat că este ţinta principalului partener strategic (Rusia - considerată ca „fratele mai mare”) şi a reorientat, cu prudenţă, strategiile de
reactivare a acestui parteneriat, sub umbrela înţelegerilor internaţionale
convenite cu statele UE şi NATO. În noul context creat, Ucraina respinge
utilitatea axei geopolitice ponto-baltice, considerând că aceasta ar fragmenta statul ucrainean în Ucraina de Vest (prooccidentală, cu minorităţi
polone, maghiare, austriece şi române) şi Ucraina de Est (prorusă, cu minorităţi ruse şi din fostele state unionale). Rolul acestei axe constă în
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esenţa sprijinului pe care Polonia, România şi Turcia - având în vedere
apartenenţa la NATO - ar putea să îl acorde Kievului, pentru asigurarea
securităţii tânărului stat ucrainean. De fapt, aceste strategii au fost elaborate la nivelul NATO, iar cele trei state ar trebui privite ca parteneri de încredere şi nu cu reticenţă! Este foarte important să ne raportăm la figurile
de mai jos, în condiţiile în care a fost gândite la începutul secolului al XXlea de către Mackinder (Spaţiul pivot şi Heartlandul) şi de Dughin (Componentele geopolitice ale Ucrainei, 2000):
Vom vedea că miza mare pentru Rusia - atunci ca şi acum - este arealul
terestru dintre Marea Neagră şi Marea Baltică (spaţiu care i-a fost cedat de
către Occident după al Doilea Război Mondial, în defavoarea Germaniei de
Est, Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, Iugoslaviei, României şi Bulgariei) şi
cunoscut drept Europa de Est sau „lagărul comunist”! În contextul geopolitic
general, Rusia are nevoie de controlul Mării Negre şi Mării Baltice! În noul
context creat de intervenţia militară a Rusiei - în Crimeea, Dombas şi Lugansk, Ucraina nu trebuie să uite că strategiile Rusiei sunt cele de divizare şi
de realizare a unor noi construcţii statale în regiune, acestea fiind promovate
în lucrările propagandistice ale Kremlinului încă din anul 2000 şi că nu există
tendinţe expansioniste din partea Poloniei şi României! Din punctul de vedere rus, Ucraina reprezintă un interes deosebit pentru sferele de influenţă ruse
şi va fi foarte dificil de rezolvat actualul conflict.
Concluzii
Având în vedere evoluţiile din Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest şi
conflictul Rusia - Ucraina, considerăm necesară „redescoperirea” acestor
trilaterale şi generarea de strategii europene, pentru consolidarea puterii
României în regiune! Dezvoltarea strategiilor comune privind anumite dimensiuni strategice au un impact în realizarea stabilităţii regionale. Din
acest punct de vedere, considerăm foarte importantă menţinerea colaborărilor strategice, benefice pentru statele implicate, în contextul operaţional
al strategiilor UE şi NATO şi deschiderea de parteneriate cu alte state din
afara spaţiului trilateral.
România trebuie să înţeleagă drumul euratlantic şi cluburile de elită
din care face parte: UE şi NATO!
În acelaşi timp, România - care este un factor de stabilitate în arealul
central-sud-est european va trebui să fie mult mai activă în politica regio-
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nală, deoarece are resurse de securitate, economice şi umane care îi conferă un loc de invidiat pe axele geostrategice est - vest şi nord - sud.
Ce este de făcut?:
- chiar dacă în prezent se manifestă conflicte locale, cum sunt cele
din partea orientală a zonei dintre armeni şi azeri, abhazi şi osetini, fără a
vorbi de cel kurd din Anatolia, această regiune, un veritabil mozaic etnico-religios, care, de-a lungul istoriei, s-a aflat în calea imperiilor (Otoman, Ţarist, Persan, sovietic...) a cunoscut odată cu dispariţia ultimului,
libertatea pentru toate naţiunile. Nici Federaţia Rusă, nici Turcia şi nici
Iranul nu pot rămâne insensibile. Această regiune este, totuşi, o zonă de
legătură între Est şi Vest, de la Marea Neagră la Asia Centrală, dincolo
de Marea Caspică şi între Nord şi Sud, de la lumea slavă până în Golful
Persic. Totodată, Marea Neagră este (potenţial) foarte bogată în hidrocarburi. Ţările din estul mării sunt supuse incertitudinilor atât economice,
cât şi politice, legate de consecinţele războiului din Iugoslavia (în special
pentru Bulgaria şi România) şi, pe de altă parte, de modificările teritoriale regionale apărute ca urmare a dispariţiei URSS şi a Pactului de la
Varşovia (Ucraina şi, de exemplu, Moldova). În acest context geopolitic
perturbator, apare clar că miza cea mai importantă, şi deci de valoare
strategică, o constituie dominaţia asupra Mării Negre;
- pentru România, dezvoltarea relaţiei Marea Caspică - Marea Neagră - Marea Mediterană este vitală din punct de vedere economic şi comercial, această perspectivă poate fi de amploare în relaţiile statului nostru cu
lumea occidentală, prin dezvoltarea navigaţiei maritime şi fluviale;
- evoluţiile din ultima perioadă din spaţiul ex-sovietic confirmă faptul
că Rusia nu a abandonat niciodată proiectul său de „a deschide o fereastră”
spre sud şi de a contracara Strategia „Anaconda”. Conflictul actual rusoucrainean are la bază şi viitorul Flotei Mării Negre, cât şi al bazelor sale
militare, grefat pe menţinerea supremaţiei militare în bazinul pontic. La concurenţă cu Rusia, Ucraina doreşte să obţină dominaţia asupra resurselor
maritime, în timp ce Rusia doreşte recucerirea litoralului de nord al Mării
Negre, această strategie asigurându-i accesul spre „mările calde”.
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CONFLICTE ÎNGHEȚATE – PARTE A RĂZBOIULUI
ENERGETIC AL RUSIEI ȘI INCAPACITATEA UE DE
A GENERA O STRATEGIE ENERGETICĂ
DE CONTRACARARE
Cosmin Gabriel PACURARU, doctor în relaţii internaționale şi studii
europene, ASE Bucureşti, România
Rezumat
Există o legătură strânsă între conflictele înghețate din Zona Extinsă a Mării
Negre și resursele și traseele energetice rusești sau alternative Federației Ruse. Doctrina militara rusă prevede acțiuni ale noului tip de război, numit asimetric, sau cunoscut în literatura de specialitate ca război hibrid. Războiul asimetric are ca și
componență războiul energetic. Anexarea Crimeii, conflictul din Donbas, conflictele
înghețate din Transnistria, Abhazia, Osetia, Nagorno – Karabah și Siria au consecință imediată stoparea oricăror rute energetice alternative către Europa și demolarea
oricărei strategii energetice europene sau naționale.
Cuvinte-cheie: conflict înghețat, război energetic, strategie energetică, Rusia, UE.

FROZEN CONFLICTS - PART OF RUSSIA'S ENERGY
WAR AND THE EU'S INABILITY TO GENERATE
A COUNTERACTING ENERGY STRATEGY
Cosmin Gabriel PACURARU
Abstract
There is a close connection between the frozen conflicts în the Extended Zone of
the Black Sea and the Russian energy resources and routes or alternatives to the Russian Federation. Russian military doctrine provides for actions of the new type of warfaire, called asymmetrical, or known în the literature as hybrid warfare. Asymmetric warfare has as its principal component the energetic warfare. The annexation of Crimea,
the conflict în Dombas, the frozen conflicts în Transnistria, Abkhazia, Ossetia, NagornoKarabakh and Syria have the immediate consequence of stopping any alternative energy
routes to Europe and demolishing any European or national energy strategy.
Keywords: partnership, eastern, institutions, programs, European, projects.

Dâra de sânge din jurul Mării Negre
Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova a moștenit conflictul Transnistrean și Azerbajanul și Armenia au moștenit conflictul
din Nagorno Karabakh. Ambele au trei caracteristici comune: sunt secesioniste, trupe rusești sunt prezente în teritoriile respective cu rol de „pacificare
și oferind garanții de securitate” și conflictele oricând pot reizbucni.
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Începând cu 2008, Federația Rusă a amorsat mai multe conflicte latente în imediata vecinătate a Mării Negre, ulterior înghețându-le. Georgia
la granița cu Federația Rusă are două teritorii secesioniste, Osetia de Sud și
Abhazia, având în 2008 un conflict armat. În 2014, a urmat conflictul din
Dombas, în Ucraina, din care a rezultat două republici secesioniste și anexarea Peninsulei Crimeia de către Federația Rusă.
Dacă ne referim la zona extinsă a Mării Negre, conflictul sirian, în
care Rusia este prezentă, este în curs de desfășurare și ar putea avea aceleași caracteristici într-un viitor apropiat.
Pe lângă secesionism, pacea relativă, latența reînceperii ostilităților și
prezența de trupe armate ruse, asumate sau nu, mai putem adăuga încă un
factor comun: în apropierea acestora există resurse energetice sau trasee
energetice necontrolate (încă) de Federația Rusă.
De asemenea, mai putem deduce un pattern al acțiunii rusești: acoperirea mediatică a teritoriului de către media prorusești, coruperea autorităților și preluarea puterii de către forțe politice prorusesti, achiziționarea de
companii energetice sau din industria strategică și (uneori) folosirea locală
de forțe armate de proveniență rusească, dar fără însemne.

Fig. 1: Harta traseelor energetice și a confictelor din zona extinsă a Mării
Negre – Cosmin Gabriel Păcuraru
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Cine nu citește, plătește!
Aceste acțiuni sunt teoretizate și descrise în documentele oficiale ale
Federației Ruse.
Toate strategiile rusești au în vedere acapararea de:
1. Teritorii
2. Putere economică
3. Putere militară
4. Putere informațională
Să începem cu Mesianismul Rus: „Ideea a apărut prima oară în scrisoarea compusă în 1510 de călugarul Filotfei din Pskov, destinată marelui
cneaz Vasilii al III-lea, în care scria: „Două Rome au căzut. A treia rezistă.
Și nu va mai exista o a patra. Niciuna nu va lua locul țăranului nostru creștin”. După cum se vede, Filofei identifică explicit a Treia Romă cu Rusia,
nu cu Moscova”[1, p. 63].
În perioada Uniunii Sovietice, politica imperialistă rusă este continuată
sub forma politicii „de eliberare sovietice”, toate țările alipite Uniunii nefiind
cotropite ci „eliberate”. Căderea URSS a dus la o perioadă de degringoladă în
politica internă și externă a nou înființatei Federații Ruse, până la venirea la
putere a lui Vladimir Putin în 1999. Dacă în primul mandat Putin s-a axat pe
o cooperare pragmatică cu occidentul, începând cu 2004, politica sa externă a
evoluat de la una defensivă la una ofensivă care s-a bazat pe cațiva piloni:
- Menținerea Rusiei pe poziția de superputere nucleară prin menținerea parității focoaselor cu Statele Unite, paritatea armelor convenționale
neputând fi menținută din cauza problemelor economice
- de aici a rezultat menținerea statutului de mare putere;
- ceea ce a dus la mărirea regiunii de hegemonie prin încheierea de
noi tratate economice sau militare (CSI, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă – OTSC, Uniunea Euroasiatică);
- care s-a transformat în superioritate militară în regiune [2, p.159].
Clivajul actual începe de la întrebarea: „Ce înseamnă 1991?” Această
întrebare are două puncte de vedere complet diferite: „Doctrina Putin” ne
spune că este „cea mai mare catastrofă geopolitică”, pe când occidentul
afirmă că este „o eliberare a țărilor estice de comunism și de dominația rusească, a fost un faliment al sistemului economic socialist.” Din acest
punct al istoriei se despart apele.
Începând cu 2017, Rusia are în derulare „Planul de Stat pentru Ar73

mamente pe perioada până în anul 2027” [3, p.101] (GVP 2027Государственная программа вооружения) care definește politica militară a Rusiei în patru componente esențiale:
1. „Realizarea de alianțe cu alte puteri militare, împreună cu care să
poată devansa ca putere SUA. Aliatul principal, în mod evident, este
China, care este în plină competiție economică cu SUA, dar care are și o
armată numeroasă și foarte bine dotată; (...)
2. Realizarea de armamente cu performanțe superioare celor existente
în NATO și SUA, pentru depășirea handicapului numeric;
3. Crearea de baze militare în state în care desfășoară activități economice și cărora le livrează tehnică și armament;
4. Militarizarea zonei arctice și crearea de baze militare și forțe
militare permanente în zonă.
(...) Fiecare putere care deține sau revendică o zonă importantă de pe
glob, are nevoie, în mod imperios, să o securizeze. Rusia, ca să își securizeze
teritoriul său și zona arctică, are nevoie de o zonă de securitate adiacentă care
să cuprindă toată emisfera nordică. Aceasta presupune trei aspecte:
1. Să elimine SUA din această zonă sau să le reducă la o prezență
simbolică, lucru greu de realizat;
2. Să realizeze o prezență militară permanentă, de amploare, în Marea
Mediterană, zona arctică și nordul Oceanului Atlantic, cu dezvoltare ulterioară spre sudul Oceanului Atlantic, pentru a face joncțiunea cu Antarctica, precum și în Nordul Oceanului Pacific, cu dezvoltare ulterioară, în înțelegere cu China, pentru a face joncțiunea cu Antarctica, prin zona Australia-Noua Zeelandă;
3. Să determine China să nu aibă revendicări în emisfera nordică (lucru realizat), cel puțin pentru o perioadă de timp care să îi ofere Rusiei o
poziționare favorabilă.
(…) Parametrii care stau la baza creării armamentelor și tehnicii care
constituie vectori strategici sau cum i-am denumit inițial, vectorii puterii
militare, sunt:
1. Putere mare de lovire și capacitate mare de distrugere;
2. Rază mare de acțiune, ceea ce înseamnă:
a. Viteză mare de deplasare (în actualitate, aceasta însemnând viteză
hipersonică);
b. Combustibili performanți (de regulă, cel nuclear);
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c. Traiectorii (itinerarii), extrem de precis și eficient optimizate;
3. Precizie maximă de lovire (de ordinul câtorva metri);
4. Vulnerabilitate care să tindă spre zero (viteza hipersonică și tehnologiile stealth fiind unele dintre elementele de bază);
5. Platforme de lansare aflate în afara razei de acțiune a inamicului.”
În 2013, Generalul rus Valerii Gherasimov, Șeful Statului Major General al Armatei Ruse, lansează într-un articol, o teorie despre un nou tip
de război. Aceasta este dezvoltată și se transformă în „Doctrina Gherasimov” în 2017, care poate fi rezumată: „În cazul conflictelor actuale a
crescut rolul mijloacelor non-militare în atingerea obiectivelor politice și
strategice, care au depășit în multe cazuri puterea și eficiența armelor,
acestea devenind irelevante în realitatea modernă: uitilizarea componentelor informaționale și cibernetice, a forțelor speciale, a opoziției interne, a
acțiunilor de dezinformare, a acțiunillor subversive a coloanei a V-a. (…)
Noile conflicte vor fi asimetrice și mai puțin costisitoare, (…) astăzi combinarea dintre metodele tradiționale și „hibride a devenit o caracteristică a
oricărui conflict armat”[4, p.79].
Acestea vin în completarea Strategiei Energetice rusești.
Trebuie sa amintim de câte ori se poate: la începutul anului 2012 Rusia șia refăcut propria strategie energetică. În noua strategie elaborată sub conducerea
lui Vladimir Putin sunt creionate cele mai importante căi de acțiune [8]:
- țările Uniunii Europene să devină cât mai dependente de gazul rusesc;
- Federația Rusă să facă investiții gigant în conducte;
- mărirea capacităților de transport din țările fostei URSS: Turkmenistan, Kazakstan, Uzbekistan și Azerbaijan către Occident, deci mărirea
monopolului rusesc;
- crearea de firme intermediare în țările occidentale care să se ocupe
de importurile de gaze;
- asocierea Gazprom cu „vechii parteneri de afaceri” ai acestuia în
diverse firme;
- intrarea în acționariatul a cât mai multor firme de producție și
distribuție de gaze sau producători de material rulant pentru industria
extracției și transportului de gaze din occident;
- achiziționarea companiilor naționale de transport și distribuție de
gaze din cât mai multe țări europene;
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- achiziționarea sau asocierea cu cât mai multe firme de infrastructură
din țările europene (comunicații, transport feroviar, etc) la schimb cu un
preț mai mic al gazelor.
Așa graita teoria!
Așa cum am mai scris, Securitatea Energetică (și implicit cea economică), este o condiţie a existenţei oricărui stat, un drept internaţional
inalienabil şi imprescriptibil, rezultat din dreptul statului asupra resurselor
sale energetice şi din tratatele europene şi euroatlantice care trebuie să devină unul din obiectivele de guvernare pe termen lung. Securitatea energetică este parte integrantă a doctrinei naționale de securitate și poate fi redusă la problemele relevante din punct de vedere practic:
1. capacitatea statelor de a menține unități independente de producție
într-o piață globală;
2. capacitatea statelor de a dispune de acces la surse de energie și
materiale strategice;
3. eventualitatea ca dependența economică pe piața globală să fie
utilizată pentru atingerea unor scopuri politice;
4. posibilitatea ca piața globală să crească inegalitățile economice
dintre state;
5. riscul ca globalizarea economică să ducă la diminuarea funcțiilor
economice ale statului și să genereze economie subterană, comerț ilicit,
trafic cu tehnologie, afectarea mediului înconjurator;
6. riscul ca economia globală să intre în criză datorită politicilor
economice greșite, a conducerii politice slabe, a instituțiilor internaționale
slabe, a instabilității financiare.
Geopolitica este știința care se ocupă cu analiza relaționării / tranzacțiilor trecute, prezente și viitoare dintre entități statale sau non-statale ținând seama de așezarea și structura geografică, structura populației, resursele disponibile, structura și organizarea politică, economică și socială și
având ca scop explicarea unor acțiuni trecute și predictibilizarea unor
comportamente și acțiuni viitoare [6].
În construcția unei strategii energetice europene (sau naționale) trebuie să cunoaștem strategiile energetice ale țărilor UE și trebuie să ținem
cont de minimum doi factori: gradul de dependență față de resursele energetice rusești și procentul fiecărei țări din totalul exportului rusesc de resurse. Acești doi factori dau importanța acordată fiecărei țări de Federația
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Rusă, precum și riscurile acestora la care se expun. Rusia este un stat care
generează insecuritate în orice situație. Comportamentul său în relaționarea cu alte state este diferențiat în funcție de mărimea teritoriului acestuia, de mărimea economiei acestuia, de capacitatea de apărare armată și
de interesele economice pe care Rusia le are în legătură cu statul respectiv
și funcție de istoria comună. Astăzi este conturat „cleștele energetic
rusesc”, reprezentat de coridorul nordic de transport „North Stream” și de
coridorul sudic reprezentat de „Blue Stream” în stare de funcționare și
„South Stream” transformat în Turk Stream, cu finalizare în 2020. Această
stare de fapt face ca în privința gazelor naturale, Rusia să-și păstreze și săși întărească monopolul. La acest „clește”, adăugăn conflictul sirian ce nu
este altceva decât un mijloc de blocare a unui potențial coridor de transport
dintre Iran, Iraq, Qatar, prin Turcia către Europa.

Figura 2: „Cleștele energetic rusesc” – Cosmin Gabriel Păcuraru
Conflictele regionale și traseele energetice rusești
Riscurile, vulnerabilitătile și amenințările externe trebuie tratate și
prin prisma geopoliticii.
Știm că resursele energetice sunt distribuite neuniform, acest fapt ducând la debalansarea puterii regionale și internaționale. Majoritatea resurselor din zona Eurasia se află pe teritoriul Federației Ruse, în zona Mării
Carspice și Orientul Mijlociu. O cantitate însemnată de produse energetice
se află în fostele teritorii ale Uniunii Sovietice.
77

Prețul la utilizator al resurselor depinde de starea de agregare. Astfel
combustibilii solizi și lichizi, transportându-se mai ușor, au costuri mai mici
raportate la puterea calorică și masă. Gazele naturale se transportă prin conducte sau îmbuteliate (NLG). Prețul de extracție este fix. Prețul de stocare
este constant și prețul de transport este variabil în funcție de distanța de la resursă până la consumator și de geografia teritoriului tranzitat[11, pag.417].
Riscul extracției și transportului este reprezentat de statele unde se
face extracția și țările tranzitate. Puterea economică, administrația politică
și gradul de educație tehnică a populației, circuitele economice și frontierele traversate precum și infrastructura sunt factori determinanți în alegerea
căilor de transport și a prețului de extractie și de transport.
După cum am afirmat, Rusia este un stat care generează insecuritate.
Administrația rusească este bazată pe o organizare de tip feudal în care corupția este omniprezentă [8, p.197]. Administrația centrală a devenit mai stabilă odată cu venirea la putere a lui Vladimir Putin. Acesta a readus politicile
imperialiste ale Imperiului Țarist și Uniunii Sovietice, politici ce pot fi încadrate ca naționalist - expansioniste, de a recăpăta influiență în fostele teritorii
componente a URSS și de a mări influiența în Europa. Federația Rusă are un
comportament de fost imperiu care uneori apelează la politicile hard power
de impunere a deciziilor luate la Moscova. Instrumentele de impunere, pe
lânga cele clasice de amențitare cu forța, cuprind și elemente ale războiului
hibrid, cel mai important element fiind ceea ce numim „arma energetică”,
adică „cleștele energetic rusesc” de care am amintit.
Patternul agresiunii Federației Ruse, pe lângă șantajul energetic mai
cuprinde: dezvoltarea unui sistem corupt - cumpărarea sau impunerea unor
personaje politice controlabile de la Kremlin, impunerea unui sistem autocratic, intruziunea în alegeri, crearea de forțe politice revizioniste și favorabile
Kremlinului, achiziția de active în industriile strategice, în special cea energetică, ocuparea spațiului mediatic și al rețelelor de socializare - asaltul „fake
– news” începând de la rețelele de socializare și până la presa quality generat
de „fabricile de troli” atașate serviciilor de informații rusești și dacă este cazul apariția „omuleților verzi” pe teritorii încă „neexplorate” de aceștia.
Zona Mării Carspice este o zonă generatoare de insecuritate. Statele
nou formate după destrămarea Uniunii Sovietice nu au ieșit definitiv de sub
influiența Moscovei, având regimuri autocratice și economii nefuncționale cu
piețe nefuncționale. De asemenea izolarea prin lipsa infrastructurii și lipsa de
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putere economică le face dependente de instrastructura de transport a gazelor
(și petrol) deținută de Gazprom. Astfel țările riverane Mării Caspice, cu potențial energetic, sunt dependente de Rusia (mai putin Azerbaijanul), resursele acestora ajungând în Europa prin structura de transport de gaze rusească.
Mai mult decât atât, Rusia a generat conflicte, pe care apoi le-a înghetat, în
toate regiunile, prin sau pe lângă care au fost proiectate tresee energetice alternative din surse energetice alternative. Osetia, Abhazia și Nagorno – Karabach au
stopat proiectele ce ar fi trebuit să lege resursele din zona caspică de Europa.
Conflicul Transnistrean și cel din Donețk - Lugansk au rolul de a
destabiliza Ucraina pentru dezvoltarea proiectelor coridoarelor energetice
de alimentare ale Europei prin North Stream și South (Turk) Stream.
Conflictul Sirian sigur stopează Gazoductele Arab, Islamic și Qatar –
Turcia [9, pag.148].

Figura 3: Conductele și resursele în zona Mării Mediterane – Sursa:
captura Digi 24
Monopol energetic rusesc în UE
Sa luăm punct cu punct direcțiile strategiei Energetice rusești
amintită mai sus:
1. Federația Rusă a dezvoltat setul de conducte North Stream, Blue
Stream, Turk Stream și a upgradat conductele terestre deja existente.
2. A mărit capacitățile de transport din țările fostei URSS:
Turkmenistan, Kazakstan, Uzbekistan și Azerbaijan către Occident.
3. A creat o structură de firme intermediare în țările occidentale care
să se ocupe de importurile de gaze.
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4. Gazprom-ul s-a asociat cu „vechii parteneri de afaceri” ai acestuia
în diverse companii.
5. Gazpromul a intrat în acționariatul a cât mai multor firme de
producție și distribuție de gaze sau producători de material rulant pentru
industria extracției și transportului de gaze din occident, orientul apropiat
și spațiul MENA.
6. Federația Rusă (prin Gazprom în special) a achiziționat companii
naționale de transport și distribuție de gaze din cât mai multe țări
europene.
7. Federația Rusă a achiziționat sau s-a asociat cu multe firme de
infrastructură din țările europene sau țările foste componente URSS
(comunicații, transport feroviar etc) la schimb cu un preț mai mic al gazelor.
Astfel, țările Uniunii Europene au devenit dependente de gazul rusesc.
Monopolul energetic rusesc generează nemulțumiri în statele componente ale Uniunii Europene deoarece Rusia acordă prețuri diferențiate
de export. Acestea sunt în funcție de interesele rusești în țara respectivă, în
funcție de penetrarea capitalului rusesc, în funcție de cantitatea de gaze
exportată și balanța de plăti și în funcție de dependența de gazele rusești.
Rusia acționează prin toate mijloacele în a menține și consolida acest
monopol prin respingerea și contestarea deciziilor Comisiei Europene, prin
menținerea relațiilor directe cu țările componente UE, prin achiziția de
procente din companii, sau companii întregi, din industria energetică sau
de material rulant și din industria generatoare de infrastructură, creând o
adevărată rețea de companii cu acționariat declarat sau nedeclarat, prin
activități de lobby sau intelligence legale sau ilegale.
Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană încearcă să creeze o
politică energetică unitară a țărilor componente, impunându-le un set de
reguli în economisirea energiei, în interconecarea sistemelor naționale de
transport de gaze sau de curent electric, în realizarea de proiecte alternative
de aprovizionare cu energie. Problema pe care o are CE este că țările
membre opun rezistentă prin amânarea sau nerespectarea deciziilor și
recomandărilor emise în domeniu.
Problema pe care o are de rezolvat UE este de a depista care este cel
mai mic risc în raport cu Rusia: să micșoreze importurile de gaze rusești și
să mențină sancțiunile, fapt ce a dus deja la micșorarea dramatică a PIBului acesteia și ce poate duce la intrarea în incapacitate de plăți a Federației
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Ruse sau la menținerea actualei stări de fapt și ridicarea sanțiunilor care de
asemenea sunt generatoare de insecuritate prin mărirea capacității de luptă
în actualul război asimetric (prin închiderea robinetelor) și a capacității de
negociere. Oricum realitatea imediată, creată de scăderea dramatică a
prețului petrolului, generată de SUA și OPEC, expune Federația Rusă la
faliment și destrămare, în mare măsură generatoare de amenințări.
Geopolitica energetică este defavorabilă Europei. Nici o țară din sud
estul continentului nu poate face ceva de una singură presiunilor energetice
rusești. Bulgaria şi Serbia ce sunt dependente 100% de gazul rusesc și au
interesele subordonate Federaţiei Ruse. Ungaria de asemenea este dependentă în proporție de 75% gazului rusesc şi duce o politică de apropiere
faţă de Kremlin. Turcia, cu o dependenţă de 76% se depărtează de NATO
și UE şi încheie importante contracte energetice cu Rusia.
Oare de câte ori Turcia a apărut în discuțiile europenilor pe problemele energiei? Știm că astăzi Turcia se apropie de dependența energetică
totală față de Rusia, având majoritatea importurilor de gaze prin Blue
Stream, Turk Stream fiind aproape de darea în folosință și cele doua centale atomo-electrice prima cu tehnologie rusească și investitori majoritari din
Federația Rusă, la care s-a început proiectul în 2010 și care va livra primul
megawatt în 2023[9], aflându-se pe malul Mării Mediterane și a doua pe
malul Mării Negre cu proiectul demarat în 2012 și cu termen de punere în
funcțiune încă nedefinit, probabil și din cauza acționariatului nerusesc[2].
Eșecurile energetice ale Uniunii Europene
UE până nu demult nu a avut o politică coerentă în securitatea
energetică. Ţările mari UE au tratat separat cu Rusia, Kremlinul preferând
să ignore CE. Germania s-a subordonat energetic Rusiei prin construcţia
North Stream, această conductă devenindu-i principalul furnizor de gaze.
De asemenea Germania şi-a periclitat şi securitatea sistemului bancar
garantând construcţia coridorului nordic. Oricum o face în continuare prin
politica de schimb de active cu Gazpromul, cedând obiective strategie.
La un moment dat CE a luat în considerare investiţiile în cele doua
coridoare alternative la monopolul rusesc: Nabucco şi AGRI. Criza
financiară a anilor 2008 – 2010, scăderea consumurilor energetice din UE,
darea în folosinţă a North Stream şi indisponibitatea băncilor de a mai face
împrumuturi mari au făcut ca varianta AGRI să fie abandonată şi Nabucco
să-şi schimbe numele, dimensiunile şi destinaţia. Există posibilitatea ca la
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nivelul CE discuţiile să se reia ţinându-se cont de actuala conjunctură
regională şi să se aleagă variantele mai puţin costisitoare.
Toate proiectele energetice ale Uniunii Europene se demonstrează a
fi eșecuri, singurele proiecte puse deja în funcțiune sau fiind în construcție
și ce urmează a fi puse în funcțiune sunt exclusiv cele rusești [12, p.100].

Figura 4: Coridoarele eșuate ale Uniunii Europene și coridoarele parțial
eșuate – Cosmin Gabriel Păcuraru
Europa incapabilă
Monopolul energetic rusesc generează nemulțumiri în statele componente ale Uniunii Europene deoarece Rusia acordă prețuri diferențiate de export. Acestea sunt în funcție de interesele rusești din țara respectivă, în funcție de penetrarea capitalului rusesc, în funcție de cantitatea de gaze exportată
și balanța de plăți și în funcție de dependența de gazele rusești [10, pag. 166].
Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană încearcă să creeze o
politică energetică unitară a țărilor componente, impunându-le un set de
reguli în economisirea energiei, în interconecarea sistemelor naționale de
transport de gaze sau de curent electric, în realizarea de proiecte alternative
de aprovizionare cu energie. Problema pe care o are CE este că țările
membre opun rezistență prin amânarea sau nerespectarea deciziilor și recomandărilor emise în domeniu.
Cel mai mare risc de securitate energetică europeană este mărirea
dependenței Germaniei față de gazele rusești prin eliminarea până în 2020
a producției de energie electrică nucleară.
După cum am mai spus, problema pe care o mai are de rezolvat UE
82

este de a depista care este cel mai mic risc în raport cu Rusia: să micșoreze
importurile de gaze rusești, fapt ce poate duce la micșorarea PIB-ului acesteia și intrarea în incapacitate de plată a Federației Ruse sau menținerea
actualei stări de fapt care de asemenea este generatoare de insecuritate.
Un alt risc de securitate în Europa este reducerea volumelor de transport a produselor energetice prin traseele ce străbat Ucraina pri mărirea
capacităților de transport prin North Stream și Turk Stream, fapt ce ar duce
la contaminarea conflictului către alte direcții pe teritoriul ucrainian.

Fig. 5: Proveniența importurilor UE (prelucrare Cosmin Pacuraru)
Riscuri geoenergetice
Nu în ultimul rând pe harta riscurilor se află și rezervorul de gaze
descoperit în zona românească a Mării Negre ce are un potențial declanșator de insecuritate politica din zonă.
Suntem convinși ca războiul din Siria va afecta industria energetică
europeană. Știm că în apropierea litoralului Mării Mediterane, începând de
la coasta egipteană până la coasta siriană și până în apropierea Ciprului se
află un mare depozit de gaze naturale, că prin zona litorală este construită
deja o conductă de transport energetic din zona Gofului către Europa, prin
Egipt, Iordania, Siria și Turcia și mai sunt proiectate încă două coridoare
prin aceeași zonă. Dar conflictele stopează orice investiție. Tot în acea zonă Flota Rusească a Mării Mediterane (!) câștigă tot mai mult spațiu de
manevră, Siria este deja în mâna lui Vladimir Putin, cu Turcia ce a pierdut
influiența și căreia i se dă peste mâini când se redeschide subiectul Kurdistan, mai ales după ce statele Unite au anunțat că se retrag din zonă.
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Și nordul Africii este cucerit economic de Federația Rusă prin contracte aflate deja în derulare, în special în domeniul energetic și prin promisiunile politice făcute și sprijinul concret dat de duoul Rusia – Iran forțelor politice locale. Știm că puțin peste 17% din necesarul energetic al UE
provine din această zonă. Iată motivul pentru care Federația Rusă este prezentă în majoritatea țărilor din spațiul MENA!
La o scurta analiză comparativ – istorică tragem concluzia că UE și
țările din vecinatate, inclusiv zona extinsă a Marii Negre, sunt mult mai
dependente energetic de Rusia.
Singurele obiective ale Uniunii în care nu a eșuat sunt cele ale efienței energetice și ale folosirii resurselor regenarabile.
Mai adăugăm că previziunile Agenției Internaționale a Energiei ce
arată că va exista o creștere a necesarului de energie de 1,5% / an iar în
2030 Europa va importa peste 66% din acest necesar[5]. Cu alte cuvinte,
această agenție prevede ca importurile de gaze rusești se vor dubla în trei
decade: în anul 2000 acesta era de 33% din consumul de gaze, în 2008 era
de 40% și în 2030 va fi de 66%. O altă previziune, de data aceasta a Agenției de Intelligence & Consulting Enerdata, arată că prețul gazelor între
2018 și 2030 va creste cu 60%[3].
Concluzii previzibile
Putem trage o singură concluzie: Uniunea Europeană poate pierde
războiul energetic început de Federația Rusă!
Pași către o strategie comună se fac în ritm de melc. Este adevărat că în
ianuarie 2019 Comisia Europeană a alocat suma de 800 de milioane de euro
pentru integrarea sistemelor energetice ale țărilor Baltice la statdardele UE [10],
acestea funcționând încă pe standardele tehnice rusești. Acest lucru va decupla
Letonia, Lituania și Estonia de la sistemul energetic rusesc, deci implicit de la
dependența sistemului de transport al energiei electrice de cel al Federație Ruse.
În privința preoblemei unui sistem integrat energetic european și a
unei strategii de securitate energetică comună putem afirma că țările baltice,
împreuna cu Polonia și România duc o politică comună de apărare împotriva dependențelor față de Rusia și de creare a unui sistem smart dependecy
al intregii UE prin interconectări ale sistemelor de transport de gaze și energie electrică. Acest proiect nu corespunde intereselor rusești, mai ales că
fragilizează situația energetică a Regiunii Kalliningrad, aflată pe litoralul
Marii Baltice, între Polonia și Litualia, aflată sub administrarea Moscovei.
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Dar Uniunea Europeana este divizata. Cu toata opozitia evidentă a
Romaniei față de North Stream II din timpul Președintiei Consiliului European, Fererația Rusă, prin Sputnik [6], a criticat impotrivirea României,
iar polonezii, lituanienii, letonii și estonienii au aplaudat, toate cele cinci
țări, trei dintre ele foste în URSS și două foste comuniste, cunoscând foarte
bine istoria și metodele de acțiune de la Kremlin.
Beneficiarul principal al noii conducte North Stream II este Germania.
Trebuie să specificăm că economia germană este cea mai mare din Europa și
un mare importator de energie: cărbune – 44,5%, petrol – 96,1% și gaze –
86,9%[1] (fiind și cel mai mare consumator european de gaze) și din toate
aceste importuri, 80% provin din Rusia [11]. Rezultă că gazul rusesc este
strategic pentru nemți și se pare că este nenegociabil. Ne amintim că o situație similară s-a petrecut acum aproximativ 40 de ani, cănd Germania a semnat cu URSS-ul „contractul secolului” prin care se construia un gigantic gazoduct care urma să aprovizioneze cu gaz rusesc industria germană, pe atunci
FRG-ul urmâmd să furnizeze tehnologia (cea mai mare parte americană) și
conductele necesare. Americanii, având o viziune clară asupra echilibrului
geopolitic s-au împotrivit, atunci Ronald Regan, în turneul european lansând
sintagma „imperiul răului”. Atunci, ca și acum, Germania se vulnerabiliza nu
numai prin dependența de gazele rusești ci și prin sistemul bancar ce disponibiliza către sovietici sumele necesare investiției. Să mai spunem că în Statele Unite s-a publicat, zilele trecute, o nouă Strategie de Intelligence în care
Federația Rusă este indicată ca amenințare pentru stabilitatea mondială și nu
datorită pericolului militar ci pentru politica de acumulare de influiență la nivel global prin elemente ale războiului hibrid.
Nu trebuie să uităm și de similaritatea situațiilor pe plan geopolitic:
chiar zilele trecute americanii și rușii au denunțat acordul încheiat în 1987
privitor la rachetele nucleare cu rază lungă de acțiune, existând posibilitatea de a se intra într-o nouă perioadă de tip război rece.
Ce nu seamănă cu situația de atunci? Cele două trasee de nord și de
sud având o capacitate de peste 130 de miliarde mc / an, au posbilitatea de
a închide oricând treseele ce trec prin Ucraina către vest, vulnerabilizand-o
și mai mult în fața Rusiei cu care se află în plin război hibrid cu tendințe de
„încălzire” în zonele periferice Crimeii. România, Polonia și țările Baltice
știu foarte bine ce înseamnă o Ucraină instabilă, acesta fiind un alt fapt pe
care Germania probabil nu îl prevede.
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Situația nu este tranșată. România a propus lunile trecute ca toate gazoductele de pe teritoriul UE, inclusiv treseele rusești, să se supună unei legislații comune care întăresc drepturile consumatorului și măresc concurența, pentru transparentizarea prețurilor, adică, serviciile de extracție, de transport și
de comercializare a energiei sa fie impărțite, extractorul și operatorul conductei neputând să vândă gazul. O astfel de măsură nu convine în primul rând
Gazpromului, deci nici Germaniei. Decizia se poate lua numai cu votul a 16
membrii din cei 28. Pe lângă grupul anti North Stream II mai sunt: Danemarca, Marea Britanie (cât încă mai este membru UE), Slovacia, Irlanda, Suedia,
Italia, Luxemburg şi Croaţia. De partea celaltă în afară de Germania se află
doar Austria și Olanda, adică țările de unde provin companiile desemnate să
construiască al doilea tronson nordic. Franța a înțeles la un moment dat care
sunt jocurile geopolitice, dar încă nu înclină balanța în favoarea politicii comune de securitate energetică [12], mai ales acum după ce Vladimir Putin s-a
întâlnit cu Emmanuel Macron și după ce acesta a anunțat că dorește renunțarea la sancțiunile aplicate de UE Rusiei. Cu alte cuvinte există posibilitatea ca
Federația Rusă sa câștige războiul energetic cu Europa.
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Rezumat
Geografic Republica Belarus este situată în centrul Europei, la intersecția cu
continentul eurasiatic. Această caracteristică explică strategia politicii externe a statelor europene, care nu este orientată către confruntarea Occidentului cu Orientul, dar la
colaborarea acestora. Este observabilă tensiunea dintre statele membre ale UE și Federația Rusă, care influențează negativ asupra Republicii Belarus, deoarece mai mulți actori politici încearcă să o includă în lupta axată pe confruntare. În timp ce Republica
Belarus nu este cointeresată în susținerea procesului de confruntare pe teritoriul Europei, deoarece acesta va influența negativ asupra dezvoltării economice a țării, legată de
parteneriatul cu Occidentul și cu Orientul. Din acest motiv, Belarus propune diferite
inițiative orientate către menținerea păcii, cum ar fi: „Helsinchi 2”. O îngrijorare majoră pentru societatea belorusă a produs-o ieșirea SUA și a Rusiei din Acordul despre rachetele de zbor scurt și mediu. Președintele Republicii Belarus categoric este împotriva
amplasării acestui tip de rachete pe teritoriul Europei, din motiv că acestea ar produce
noi provocări, pericole pentru securitatea statului. Actualul Președinte al Republicii Belarus crede în raționalitatea conducătorilor statelor europene.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, economie, politică, colaborare.

THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE EUROPEAN UNION:
COOPERATION PERSPECTIVES
ADOULO Tadeouch Ivanovich
Abstract
Geographically the Republic of Belarus is located in central Europe, at the
crossroad with the Eurasian continent. This characteristic explains the foreign policy
strategy of the European states, which is not oriented to confronting the West with the
East, but to their collaboration. The tension between the EU member states and the Russian Federation is noticeable and it has a negative influence on the Republic of Belarus,
as several political actors try to include it in the confrontation-focused battle. While the
Republic of Belarus is not interested in supporting the confrontation process on the territory of Europe, as it will negatively influence the country's economic development, linked to the partnership with the West and the East. For this reason, Belarus proposes various peacekeeping initiatives, such as: "Helsinki 2". A major concern for Belarusian
society was the exit of the US and Russia from the Intermediate-Range Nuclear Forces
Treaty. The President of the Republic of Belarus is definitely against placing such missiles on the territory of Europe, because they would create new challenges, dangers to the
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security of the state. The current President of the Republic of Belarus believes in the rationality of the leaders of the European states.
Keywords: European Union, economy, politics, collaboration.

БЕЛАРУСЬ И ЕВРОСОЮЗ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Тадеуш АДУЛО
Резюме
Географически Республика Беларусь расположена в центре Европы и как
бы на «разломе» Евразийского континента. Отчасти в силу именно этого обстоятельства её территория исторически выступала в качестве своеобразного
связующего моста между Западом и Востоком. С одной стороны, этот мост
служил орудием связи и сотрудничества двух великих цивилизаций, с другой, использовался в качестве базы их соперничества и непримиримого противостояния.
На протяжении многих веков каждая из сторон стремилась овладеть этой территорией, что весьма негативно сказывалось на хозяйстве и народонаселении
Беларуси. Вот и теперь отдельные политические игроки пытаются использовать Беларусь в своих интересах. Но граждане Беларуси абсолютно не заинтересованы в усилении напряженности, наученные горьким опытом прошлых эпох,
они ратуют за мир и согласие на Евразийском континенте.
Ключевые слова. Евросоюз, Беларусь, экономическая сфера, политическая сфера, конфронтация, сотрудничество.

По территории (207,6 тыс. км2), народонаселению (9 475,2 тыс.
человек), валовому внутреннему продукту (ок. 60,0 млрд. долл.
США) и объёму внешней торговли товарами и услугами (экспорт –
21,0 млрд. долл. США, импорт – 20,6 млрд. долл. США в 2018 году)
[1, с. 6–8] Республика Беларусь не относится к числу больших государств. Но в то же время её не следует причислять и к маленьком
субъектам мирового сообщества. Это среднее европейское государство, обладающее достаточно развитыми промышленным и сельскохозяйственным комплексами, наукой и культурой. По территории и
народонаселению Беларусь занимает шестое место среди стран СНГ.
Географически Республика Беларусь расположена в центре Европы и как бы на «разломе» Евразийского континента. В настоящее
время её государствами-соседями являются Россия, Украина, Латвия,
Литва и Польша. Отчасти в силу именно этого обстоятельства Беларусь исторически выступала в качестве своеобразного связующего моста между Западом и Востоком. С одной стороны, этот мост служил
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орудием сотрудничества двух великих цивилизаций, с другой, использовался в качестве базы их соперничества и непримиримого противостояния. На протяжении многих веков каждая из сторон стремилась
овладеть этой территорией. Именно через Беларусь шли на Москву
польские, шведские, французские и немецкие вооруженные формирования, а спустя какое-то время возвращались обратно. Но и с Москвы
на Запад шли вооруженные формирования, и нередко решающие битвы между враждующими сторонами происходили именно на белорусских землях. Не составит большого труда подсчитать экономические,
культурные и духовные потери белорусского этноса на протяжении
многих веков. Именно поэтому внешнеполитическая стратегия современной Беларуси выстраивается в духе миролюбия, она направлена не
на конфронтацию Запада и Востока, а, наоборот, на их сотрудничество, ибо возможный военный конфликт между Западом и Востоком
неизбежно обернётся очередной трагедией для белорусского народа.
Говоря о географическом факторе, следует отметить и то, что по
территории Беларуси проходят важные транспортные артерии (автомобильные и железные дороги, авиалинии), связывающие Россию и
Западную Европу, а также крупнейшие артерии энергоносителей,
экспортируемых Россией в Европу (газопровод и нефтепровод). Территория Беларуси задействована также в проекте «шёлковый путь»,
соединяющем Китай и Европу.
Беларусь – экспортоориентированная страна. Основными видами
её экспорта являются: сельскохозяйственная продукция (молочная и
мясная), продукция машиностроительного комплекса (грузовые автомобили, в том числе большегрузные карьерные самосвалы, составляющие одну треть мирового производства, автобусы, троллейбусы, тракторы, комбайны (зерноуборочные и кормоуборочные), станки, лифты),
продукция химического комплекса (керосин, бензин, калийные и азотные удобрения), бытовая техника (холодильники, СВЧ-печи), мебель и
др. К сожалению, у Беларуси нет прямого выхода к морю, и это в какой-то мере сдерживает её торговые связи с другими странами. Ей приходится использовать порты Литвы и Латвии. Металл, а его для белорусского машиностроительного комплекса требуется много, и энергоносители в основном поступают из России. Всё это надо учитывать при
оценке политической ситуации, связанной с Беларусью.
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В последние годы заметно возросла напряжённость между государствами Евросоюза и Россией, и это негативно сказывается на Беларуси, поскольку многие политические игроки пытаются использовать её географическое пространство и экономический потенциал в
своих интересах. В частности, на протяжении многих лет Беларусь
находилась под санкциями Евросоюза и США. Беларусь постоянно
обвиняли в отсутствии демократии, нарушении прав человека и т.п.
негативных социальных практиках, якобы, не согласующихся со
стандартами европейской демократии. На самом деле, суть вопроса
состояла в ином. Ни Евросоюз, ни США не заинтересованы в интеграции постсоветских государств. Вполне понятно, что политика Беларуси, ориентированная на их интеграцию, не устраивала Запад. В
этом истинная причина санкций. Но, наказывая Беларусь санкциями,
Запад, тем самым, толкал её на более тесные связи с Россией, поскольку именно Россия являлась, и до сих пор является, для неё главным поставщиком энергоресурсов и основным рынком сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Введение Западом в отношении Беларуси экономических санкций, своего рода блокады, усложнило и до того не простую её ситуацию, но белорусское общество выдержало эти серьёзные испытания,
хотя и не без потерь. Большую поддержку в этот период Беларуси
оказала Россия. Это объяснимо, поскольку белорусы и русские – родственные, а, лучше сказать, родные души, объясняющиеся друг с другом без переводчика, имеющие общую многовековую историю.
С другой стороны, хотя и есть общее Союзное государство, Беларусь и Россия уже чуть ли не тридцать лет – суверенные государства со
всеми необходимыми для этого атрибутами, собственными стратегиями экономического и политического развития. И надо сказать, что эти
стратегии значительно разнятся. Россия – огромнейшая по территории
и мощнейшая по энергетическим ресурсам страна. Возможно, отчасти
этим и определяется её стратегия. Она сделала (или, как считают некоторые аналитики, её вынудили это сделать) ставку на экспорт природных ресурсов. Избранная стратегия позволяет ей на протяжении трех
десятилетий жить без серьёзных социальных потрясений, хотя проблемы и у неё тоже имеются. За эти годы Россия преуспела в формировании солидного социального слоя богатых людей, в том числе миллиар91

деров. С другой стороны – породила массу безработных людей и людей, живущих за чертой бедности. Средний класс, который еще Аристотель относил к стабилизирующему фактору общества, по сути, в
России так и не сформирован. А это чревато серьёзными последствиями. К тому же и надёжных государств-партнёров Россия за годы своего
суверенного существования не обрела.
Беларусь в силу объективных причин избрала иной путь развития
– она сделала ставку на интеллект, потому как других ресурсов для сохранения нации и государства у нее попросту не имеется. Уже активно
работает Парк высоких технологий, а буквально на днях принято решение о создании высшего учебного заведения по подготовке специалистов для IT-сектора (айтишников). Именно ставка на интеллект, пожалуй, главное, что отличает Беларусь от России. На состоявшейся 18 октября 2019 г. встрече со студентами, слушателями и педагогами Академии управления при Президенте Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
отметил: «На примере отдельных стран сегодня мы видим, что уже не
только природные богатства или финансовые капиталы являются источником конкурентных преимуществ. Главным условием стремительного развития государств являются специалисты, профессионалы высокого уровня. Именно они – главный стратегический ресурс в современном мире» [2]. Но может ли Беларусь реализовывать этот курс совместно с Россией, учитывая то, что многие, бывшие когда-то ведущими, российские научно-исследовательские учреждения и высокотехнологические предприятия разорены?
В отличие от России, в Беларуси сохранены отдельные (к сожалению, тоже не все) наукоёмкие производства и научно-исследовательские институты. С кем им кооперироваться для создания
наукокоёмкой и конкурентоспособной продукции? В одиночку небольшому государству решить эту задачу не под силу. Вот и приходится искать надёжных партнёров. Безусловно, с российским научным сообществом Беларусь не разрывает сложившихся на протяжении многих десятилетий связей – отдельные совместные проекты попрежнему ведутся в рамках Союзного государства. Однако нельзя не
учитывать наши финансовые возможности. В СССР на научные исследования выделялось около 5% ВВП. В настоящее время в Республике Беларусь внутренние затраты на научные исследования и разра92

ботки составляют 0,59% к ВВП [3, с. 366]. Да и Россия не очень
щедра на научные разработки: её внутренние затраты на исследования и разработки составили в 2016 году 1,10% к ВВП, однако из
средств федерального бюджета финансирование науки составило
лишь 0,47% к ВВП [4, с. 348]. По сравнению с развитыми государствами – это мизер. В 2016 году в Израиле они составили 4,25% к
ВВП, Корее – 4,24%, Японии – 3,15%, Финляндии – 2,75%, Швеции –
3,25%, Германии – 2,94%, Дании – 2,87%, Китае – 2,11% [5, с. 148–
149]. Следовательно, и в России, и у нас наукоёмкость ВВП чрезвычайно низка. Впрочем, и ВВП не только Беларуси, небольшого государства, но и России не столь велики, как Китая или Германии. И как
в таких финансовых условиях создавать био- и нанотехнологии?
Нельзя не сказать о нехватке отечественных средств для создания отвечающей требованиям ХХI века экспериментальной базы
фундаментальной науки. Научно-исследовательским институтам и
вузам приходится обращаться за помощью к другим государствам,
создавать совместные научно-исследовательские центры. Но в таком
случае полученные научные результаты тоже являются совместными.
И, учитывая нашу традиционную нерасторопность, эти результаты,
скорее всего, будут внедрены в практику нашими партнёрами. Отсюда же возникли проблемы «утечки молодых специалистов», старения
преподавателей и исследователей, прекращение деятельности ряда
известных отечественных научных школ.
В последние годы в научной и производственной сферах наша
страна стала активно сотрудничать с Китаем. В частности, в 2015 году
недалеко от города Минска создан крупнейший в Европе индустриальный парк «Великий камень» (Great Stone Industrial Park). Поставлена
задача на его базе организовать высокотехнологичные, инновационные
производства в области электроники и телекоммуникаций, фармацевтии, тонкой химии, биотехнологий и др. Наряду с этим будут вестись
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Выпуск отдельных видов современной продукции белорусы наладили с
европейскими компаниями. Например, с австрийской компанией
Штадлер (Stadler) они производят современные электропоезда, которые
уже курсируют между Минском и Вильнюсом, Минском и Гомелем, а
также трамваи и вагоны метро. На предприятии работают свыше тыся93

чи человек, многие из них прошли обучение в Швейцарии и Германии.
Продукция совместного предприятия экспортируется в Россию и европейские страны. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко не так давно обратился к президенту Украины В. Зеленскому с предложением сотрудничества в области ракетостроения. Это ведь тоже высокотехнологичная область. Но всё же по сравнению с Западом в области современных
наукоёмких технологий мы серьёзно отстаем. Как это ни печально, мы
в очередной раз вынуждены идти к западноевропейским партнёрам на
выучку. Именно этим, прежде всего, определяется интерес Беларуси к
Евросоюзу. И в этом направлении нашей страной проделана большая
работа. На 1 января 2018 года в Беларуси осуществляли деятельность
6 762 организации, созданные с участием иностранных юридических
лиц, из них 3 356 – совместные и 3 376 – иностранные [5, с. 306].
Вторая, не мене важная причина такого интереса заключается в
необходимости диверсикации рынка сбыта произведенной продукции.
Ещё в бытность СССР сложилась своеобразное разделение труда, в силу
чего Беларусь выступала в качестве сборочной площадки различных
комплектующих и создавала конечный продукт в виде тракторов, автомобилей, металлорежущих станков, автоматических линий, кормоуборочных комбайнов и т.д. Наряду с этим, в Беларуси изготовлялись многие комплектующие для т.н. «оборонного щита» страны, включая его
программное обеспечение, космических объектов (например, оптика, лазеры и т.п.). Произведенная в Беларуси продукция шла на всё советское
пространство и только частично за пределы СССР. После развала СССР
основным рынком сбыта белорусской продукции стала Россия. Но как
оказалось, Россия не всегда выступала в качестве надёжного партнера в
силу ряда объективных и субъективных причин. У неё ведь тоже случались взлёты и падения в условиях рынка. Именно поэтому белорусским
правительством поставлена задача диверсикации рынка сбыта произведённой продукции, чтобы не зависеть от одного её потребителя. В частности, намечено экспортировать одну её треть в Россию (сейчас туда
идёт 44,1% белорусского экспорта), одну треть – в Европу и одну треть –
в латинские и африканские государства. Но, чтобы выйти с собственной
продукцией в Европу, необходимо такую продукцию, прежде всего высокотехнологичную, создать и сделать её, к тому же, конкурентоспособной. Именно эта чрезмерно серьёзная задача ставится на государствен94

ном уровне. Пока же Беларусь на Запад поставляет в основном продукцию двух нефтеперерабатывающих заводов, а также частично Белорусского автомобильного завода (большегрузные карьерные самосвалы),
Жлобинского металлургического комбината, разработки белорусских
программистов, работающих в Парке высоких технологий. В целом же,
удельный вес экспорта Беларусью высокотехнологичных товаров в общем объёме экспорта обрабатывающей промышленности составил в
2016 году лишь 5,3% [5, с. 327]. Для сравнения: доля высокотехнологичных товаров в экспорте Франции составила 26,7% [5, с. 328].
И, конечно же, сотрудничество Беларуси с Западом представляется важным для обеспечения мира на европейском континенте. Эта
тема в последнее время актуализировалась в связи с выходом США из
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД),
подписанного СССР и США в 1987 году. Президент А.Г. Лукашенко
категорически возражает против размещения таких ракет в Европе,
поскольку они будут представлять непосредственную угрозу для безопасности Беларуси и рассчитывает на благоразумие европейских политиков. «После прекращения действия соответствующего договора, –
отмечает он, – становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации» [6]. Президент Беларуси также считает неоправданным проведение намеченных на 2020
год масштабных учений НАТО вблизи границ нашего государства:
«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны
Балтии. Это ненормально» [6]. Обеспокоенность А.Г. Лукашенко в
связи с предстоящими учениями НАТО понятна. Он постоянно выступает с миротворческими инициативами, направленными на снижение политического и военного противостояния в мире, одной из которых является инициатива «Хельсинки-2», стремится содействовать
прекращению военного конфликта на территории Украины.
В последние дни ряд российских экспертов критически оценивают наметившееся потепление отношений Беларуси с Евросоюзом,
усматривая в этом угрозу для России. Но Беларусь и ранее выстраивала «многовекторную» внешнюю политику: она хотела иметь добрые
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отношения и с Востоком (Россией, Казахстаном, Китаем), и с Западом
(Евросоюзом и США). Так, обращаясь в 2007 году к народу с традиционным ежегодным посланием, А.Г. Лукашенко констатировал: «Мы
всегда заявляли о том, что Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику. По-другому и быть не может, поскольку мы – открытая страна, находящаяся в центре Европы. И не можем хотя бы в силу
географических и исторических особенностей дружить с одними и
быть закрытыми от других» [7]. Суть, однако, в том, что в те годы ни
Евросоюз, ни США не желали видеть в Беларуси партнёра и выставляли перед нашей страной неприемлемые требования, а именно: практически полного разрыва экономических и политических отношений с
Россией, либерализации экономической сферы (приватизации системообразующих крупных предприятий, дающих нашему государству
основную валюту), изменения избирательной системы, а также законодательства, связанного с защитой прав человека, отмены смертной
казни, ставили целый ряд других условий. Правительство Беларуси не
могла пойти на эти условия, учитывая менталитет своих граждан и печальный опыт шоковой терапии у наших соседей. С другой стороны,
какие опасения могут возникать у России, связанные с «разворотом»
Беларуси к Западу? Ведь Россия тоже принимает активные меры по
налаживанию контактов с Евросоюзом и США.
Беларусь не желает противостояния Востока и Запада, поскольку это негативно сказывается на её экономике. Она хочет иметь дружественные, взаимовыгодные и, главное, равноправные отношения и
с Западом, и с Востоком. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, как и
ранее, выступает с идеей активизации, дальнейшего углубления сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС и стан СНГ в
экономической и других сферах. Речь идет о промышленной кооперации, транспорте, энергетике, инвестициях, торговле, расширении
внутреннего рынка и т.д. На саммите глав государств СНГ, проходившем 11 октября 2019 г. в Ашхабаде, он заявил: «События в мире
показывают, что назрела объективная необходимость укрепления
нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия» [6].
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PARTENERIATUL ESTIC ÎN SISTEMUL EUROPEAN AL
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Rezumat
Iniţiativa UE de lansare a Parteneriatului Estic şi de realizare a acestuia
provoacă o mulţime de dezbateri ştiinţifice. Unica ţară care percepe această
politică ca provocare directă la propriile interese naţionale este Federaţia Rusă.
Politica retro-imperială a Rusiei, caracteristica căreia autorul îşi propune s-o
realizeze, începând cu anul 2008, dobândeşte un caracter pronunţat violent. Războiul
cu Georgia, apoi cu Ucraina, anexarea Crimeei, ocuparea unei părţi a Donbasului –
reprezintă o provocare directă nu doar pentru statele regiunii est-europene, dar şi
pentru sistemul european de securitate în general. În condiţiile noilor provocări de la
UE şi NATO se aşteaptă un răspuns puternic, convingător. Desigur, formatul
Parteneriatului Estic este prea slab şi insuficient pentru soluţionarea independentă a
acestor provocări, dar şi în acest cadru este posibilă şi necesară o colaborare mai
activă între statele participante şi între acestea şi Uniunea Europeană.
Cuvinte-cheie: retro-imperialismul rus, Parteneriatul Estic, provocări la securitate.

EASTERN PARTERSHIP IN THE SYSTEM OF EUROPEAN
(IN)SECURITY
Anatoliy KRUGLASHOV
Abstract
The EU initiative on launching Eastern Partnership spares a lot of discussions.
Still the only country which has perceived this policy as a direct challenge to its national interests remains Russian Federation. Retro-imperial policy exercised with
Russia become more aggressive, since 2008 War against Georgia and continuing
with the annexation of Crimea and occupation of Donbass. All of these poses a threat
not only for the countries of a region, but to the all-European system of security. The
EU and NATO replay should be more solid and convincible. Sure, Eastern Partnership is too weak and insufficient for resoling those problems. Yet the for the countries
involved, it’s a critically important to make their regional cooperation and partnership with the EU closer and more effective.
Keywords: Russian retro-imperialism, Eastern Partnership, security challenges.
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СИСТЕМЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ (НЕ) БЕЗОПАСНОСТИ
Анатолий КРУГЛАШОВ
Резюме
Инициатива ЕС по формированию Восточного партнерства и ее реализация вызывает многочисленные научные дискуссии. Однако единственной страной, которая восприняла эту политику как прямой вызов своим национальным
интересам оказалась Российская федерация. Ее ретро-имперская политика,
начиная с 2008 года приобретает все более отчетливо агрессивный характер.
Война с Грузией, а позже с Украиной, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса представляют собой прямой вызов не только странам восточноевропейского региона, но и всей общеевропейской системе безопасности. В условиях новых вызовов от ЕС и НАТО ожидается более мощный и убедительный ответ на
новые угрозы. Безусловно, формат Восточного партнёрства слишком слаб и
недостаточен для самостоятельного решения возникших вызовов, однако и в
этих рамках возможно и необходимо более тесное сотрудничество как между
входящими в него странами, так и между ними и ЕС в целом.
Ключевые слова: российский ретро-империализм, Восточное партнерство, вызовы безопасности.

Введение
Прошедшее со времени начала реализации программы ЕС Восточного партнерства десятилетие оказалась наполненным многочисленными вызовами и новыми угрозами, которые более чем десять лет
тому назад казались либо немыслимыми, либо маргинальными. Основной замысел инициативы Восточного партнерства (Далее – ВП)
опирался на стремление стран - его инициаторов, а именно Польши и
Швеции, придать большую динамику развитию политики соседства,
конкретизировать ее содержательное наполнение по отношению к восточноевропейским странам из постсоветского региона, успешно
продвигать на более высокий уровень их стратегическое партнерство
с ЕС в целом, и его странами-членами.
Общая логика данной политики предполагала возможности поэтапной экономической интеграции шести стран – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины по мере их готовности к таковой, в единое европейское экономическое пространство,
а также усиление политического диалога и сотрудничества как этих
стран с ЕС, так и между собой, в правовом формате Соглашений об
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Ассоциации с ЕС, которые представляло собою более значительный
шаг к взаимному сближению, по сравнению с предыдущим форматом
Соглашений о партнерства и сотрудничестве для стран, подписавших
и выполнявших их (кроме РБ) с 1990-х годов.
При этом нельзя не отметить, что для ряда стран это десятилетие
принесло позитивные подвижки в сотрудничестве с ЕС. Три их них,
порой дорогой для себя ценою, успешно заключили Соглашение об Ассоциации (Молдова, Грузия, Украина), их экономическое сотрудничество значительно расширилось и переходит на новый уровень в рамках
выполнения Соглашений о всеобъемлющей зоне свободной торговли, а
для экономически и социально активных их граждан введение безвизового режима с ЕС для краткосрочных поездок оказалось значительным
бонусом в реализации их возможностей в странах ЕС.
Этим перечень достижений ВП не исчерпывается. Но пытаясь
оценить значение инициативы Восточного партнерства для стран региона и Европы в целом, необходимо признать определенные сложности
поиска баланса достижений и провалов данной программы. И одним из
наиболее чувствительных мест в ее воплощении оказалась именно сфера безопасности, в первую очередь, для самих стран-партнеров, а также
для ЕС, особенно его новых членов из бывшего СССР и стран социалистического лагеря. Ключевую роль в выходе на первый план угроз безопасности сыграла политика РФ, точнее радикальные изменения, возможно не столько в целях, сколько методах и способах ее воплощения,
происшедшие за последнее десятилетие. И похоже, что ни ЕС в целом,
ни страны региона ВП оказались не готовы к этим вызовам и угрозам,
реальность которых сложно преувеличить.
В этой статье рассмотрим некоторые основные результаты осуществления программы ВП, российскую реакцию на эту инициативу
и вектор изменений стратегии Кремля в регионе, а также предложим
определенные рекомендации по дальнейшему развитию и возможностям трансформации восточноевропейской политики ЕС в целом.
І. Восточное партнерство: замысел и результаты воплощения
Восточное партнерство явилось новым этапом в развитии Политики соседства, разработанной ЕС по британской инициативе накануне грандиозного расширения 2004 года. Его последствия с существенно разных перспектив оценивались в столицах и общественном
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мнении старых и новых членов ЕС. По крайней мере, несколько эффектов от расширения 2004 – 2007 гг. оказались имеющими долгосрочную перспективу. Прежде всего, распространенные перед его
началом фобии по отношению к новыми восточным членами ЕС, если
и не нашли значительного подтверждения в реальности, тем не менее
породили долговременную «усталость от расширения». Первой, но далеко не последней ее жертвой стал процесс ратификации Конституционного договора для ЕС в 2005 г. во Франции и Нидерландах. И хотя
Лиссабонский договор 2007 г. отчасти снял политическое напряжение
и институциональные дисбалансы, порожденные предыдущим расширением, он не решил те вопросы, которые породили процесс разработки и принятия Конституции для Объеденной Европы [4, p.109-140].
Далее, более чем очевидными оказались разночтения в политике соседства со стороны стан ЕС. Прежде всего, в понимании смысла и
направленности ресурсов политики соседства со стороны средиземноморских стран ЕС (Франции, Италии, Испании) и отчасти ФРГ, все
более озабоченными дестабилизацией в странах Северной Африки и
арабского мира и порожденной ею массовой эмиграцией на территорию наиболее богатых стран ЕС. Соответственно, страны – ставшие
мишенью этих миграционных ударов и других вызовов своей безопасности и интересов, полагали первостепенной необходимостью направлять финансовые и организационные ресурсы ЕС на усиление данного
вектора соседства. С другой стороны, жизненные интересы стран Центральной и Восточной Европы, подталкивали их к заинтересованности
в дальнейшем расширении ЕС и интенсификации поддержки своих
восточных соседей, как, кроме всего прочего, определенной гарантии
от нарастающих амбиций и региональных устремлений РФ.
Как определенный компромисс между различными стремлениями и ожиданиями, новая политическая инициатива Восточного партнерства не удовлетворяла вполне ни одну из сторон, причастных к ее
разработке и воплощению (страны «ядра» ЕС, страны - новые его
члены из ряда посткоммунистических стран, и наконец, сами страны
региона ВП), но все же эта инициатива оказалась гораздо более предпочтительным и перспективным форматом их взаимоотношений, чем
предыдущая весьма невыразительная и концептуально слишком размытая политика соседства. Таким образом, ВП стало важным шагом
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вперед и открывало новые, более высокого уровня привлекательности возможности для стран его региона [11, c. 90-97]. Тем более, что в
этом формате впервые ЕС начал очерчивать контуры политики, более
чем все предыдущие его попытки учитывающей как общие черты
развития данного постсоветского региона, так и некоторые особенные ожидания, и запросы стран – участниц ВП.
Если вкратце обобщить наиболее позитивные моменты в воплощении ВП, то следует выделить такие результаты [16]. Прежде
всего, усиление экономического сотрудничества ряда стран ВП с ЕС,
интенсификация их политического диалога, его более сильная правовая и институциональная основа. Весомым результатом также следует признать интенсификацию евроинтеграционных процессов со стороны трех стран ВП – Грузии[23, c.170-187], Молдовы [18, 366-369] и
Украины, которые провозгласили и сохраняют официальную приверженность своему стратегическому курсу на полную интеграцию в
ЕС. Вместе с тем, наиболее весомые результаты ВП принесло не всем
странам региона, а тем из них, которые старались воспользоваться
этими возможностями, несмотря на то, что признавали их недостаточными для своих европейских амбиций – имеем в виду Грузию,
Молдову и Украину [13, c.7-9]. Тут речь идет о первых плодах становления ЗСТ с ЕС, осуществления программ макрофинансовой поддержки и реформирования в данных странах, усиление многоуровневого политического диалога по ключевым вопросам регионального и
мирового значения, а также плоды безвизового режима, что особо
важно в человеческом измерении политики ВП.
Что же касается трех других стран ВП – Азербайджана, Армении
и Республики Беларусь, то тут соотношение достижений и неудач выглядит иным. В случае с Азербайджаном, прошедшая декада не принесла прорывных результатов [14, c. 575-579], и позиция Баку по отношению к ВП остается сдержанной, особенно в ее политическом измерении, а также относительно активного вовлечения в программу гражданского общества. Армения сошла с дистанции переговоров об Ассоциации и отдала предпочтение евразийскому интеграционному проекту[17, c.193-200], прежде всего, по соображениям военно-политической
и энергетической безопасности страны. Беларусь, и без того усердно
играющая роль самого ближайшего союзника РФ, периодически ожив102

ляет дипломатический диалог с Брюсселем. Но, как правило, за прошедшие годы эти попытки предпринимались для того, чтобы показать
свою международную субьектность и продемонстрировать Москве
возможность гипотетической альтернативы евразийскому вектору своего развития. Поскольку РБ даже не выполняла СПС, то сколь-нибудь
заметное оживление ее активности в рамках ВП не выходит за ограниченный формат его отдельных программ, в частности трансграничного
сотрудничества, вопросов миграции и экологии [22].
Но и в отношении тройки стран-лидеров ВП, необходимо отметить их слабости и проблемы. Помимо того, что все они по одному типовому сценарию оказались жертвой сепаратистских движений, как
минимум активно поддержанных Кремлем, во внутренней политике
данных стран и после первого десятилетия ВП остается слишком много
критических уязвимостей [7, p.17-31]. Их политическая стабильность и
стойкость весьма дискуссионные, равно как и успехи в преодолении
политических деформаций демократического процесса, порожденного
олигархическими тенденциями в данных стран[15], гибридностью их
демократий и ограниченностью ресурсов гражданского общества в
осуществлении постоянного и эффективного контроля и давления на
власть с целью систематического осуществления назревших реформ, в
том числе в борьбе с коррупцией, присущей всем странам региона.
К сожалению, как материальные [2, p.67-72], так и символические ресурсы, инвестируемые ЕС в ВП в целом и в три страны, стремящиеся к полноценной интеграции в ЕС также недостаточны для их
успеха. Материальные и финансовые ресурсы, доступные этим странам несопоставимы (как в их валовом объеме, так и соотношении на
одного жителя данных стран) с теми, которые ранее предлагались ЕС
для стран Восточной Европы - кандидатов на вступление. А моральные стимулы оказываются и того менее весомыми, так как официальная позиция ЕС, да и ряд стран - его членов состоит в настойчивом
подчеркивании отсутствия для них «европейской перспективы» да и
планов дальнейшего расширения ЕС на восток Европы в обозримом
будущем [19,c. 61-64]. Такая позиция ЕС выглядит не только вызывающей глубокое разочарование в данных странах, но и опасной в
своих стратегических последствиях как для стран региона ВП, так и
судеб ЕС в целом.
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ІІ. Политика РФ как вызов и угроза странам Восточного
партнерства
Инициатива ЕС по формированию Восточного партнерства и ее
реализация вызывает многочисленные научные и политические дискуссии, и это вполне оправдано. Однако единственной страной, которая восприняла эту политику как прямой вызов и угрозу своим национальным интересам оказалась Российская федерация [12]. При этом
следует отметить, что до данного момента, диалог ЕС и РФ развивался в целом достаточно позитивно, охватывал широкий круг вопросов
и его стороны рассматривали друг друга в качестве стратегических
партнеров, выстраивая логистику достижения долговременных целей
своего сотрудничества. Брюссель подчеркивал приоритетность своих
отношений с Россией, рассматривая ее не только как одного из
наиболее важных торгово-экономических партнеров, но и страну, с
помощью которой необходимо решать вопросы безопасности и развития на постсоветском пространстве и за его пределами.
И если при инаугурации политики соседства, на вопрос о роли в
его осуществлении России, в ЕС отвечали. что Россия стала таким соседом с расширения ЕС в 1995 г, то на вопрос о причинах исключения РФ из списка стран ВП ответ Брюсселя выглядел менее внятным
и убедительным. Особенно с точки зрения кремлевского истеблишмента. Отсутствие такого ответа накладывалось на преобладающую в московских интеллектуальных и политических кругах
склонность трактовать мировую политику с помощью конспирологических теорий и схем геополитической «начертательной геометрии».
Это наряду с тенденцией позиционировать РФ как евразийского лидера способствовало тому, что Кремль воспринял ВП как прямой вызов свои интересам и амбициям [20] со стороны «коллективного запада», рассматриваемого в РФ все более как конкурента и угрозу РФ.
Еще с 2008 г. автор статьи начал рассматривать внешнюю (да и
внутреннюю) политику России именно как ретро-имперскую и предложил соответствующий термин. На наш взгляд, практический поворот
от попытки осуществлять неоимперскую политику (вспомним идею
«либеральной империи», предложенную Чубайсом) к ретро-империализму происходит как раз в последние годы первой декады ХХI века.
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При этом правящая верхушка РФ, пытаясь легитимировать режим консолидированного авторитаризма в стране начала «синтезировать» прежние имперские и великодержавные концепции (Москва –
Третий Рим, Греческий проект, Панславистские концепции, евразийство и неоевразийство и т.д.). При этом ставка была сделана на прославление и героизацию именно имперского прошлого России, обрисовывая его как «золотой век» в истории страны и государства, а путь
имперской агрессии, аннексии и централизации как естественный и
органичный для России исторический путь. Акцент на некритическом
и все более мифологизированном представлении о былой славе,
настаивание на «естественности» имперских границ России (образца
1914 года?!), массированная пропагандистская кампания, призванная
убедить население в спасительности и верности «возвращения к истокам» - все это только отдельные части нового осмысления и позиционирования РФ, прежде всего, в ее внешней политике. Таким образом, с российской точки зрения и расширение НАТО на восток, и
начало осуществления ВП представало как недопустимое посягательство на «исконно российские» земли и интересы, тем более, что в
прежний период, еще со времен воплощения во внешней политике
РФ доктрины «Ельцина-Козырева», так называемое ближнее зарубежье преподносилось Кремлем и преимущественно молчаливо воспринималось западными партнерами как сфера особых национальных
интересов РФ. Таким образом, ВП было воспринято в Кремле и как
посягательство на эти самые интересы, и как свидетельство того, что
«запад» не уважает и не придерживается ранее достигнутых джентельменских договоренностей.
Данная ретро-имперская политика Кремля начинает переходить
из подготовительного этапа своей концептуализации, медиатизации и
массированной пропаганды в практическую площадь начиная именно
с 2008 года, приобретая все более отчетливо агрессивный характер
[10]. При этом, автор полагает, что ВП было не причиной, а одним из
катализаторов данного перехода к новой фазе внешней политики РФ,
ее тригером.
Первой масштабной демонстрацией решимости Кремля применять военную силу стала война с Грузией в августе 2008 г., когда российские вооруженные силы из миротворцев «чудесным образом»
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превратились в защитников Россией же массово превращённых в ее
граждан жителей Южной Осетии. Ответ на эти действия со стороны
ЕС был невнятным и преимущественно растерянным. Выводы из
сложившейся ситуации лидеры западных стран, похоже, тогда так и
не сделали. Не снимая своей доли ответственности за происшедшее с
М. Саакашвили, выскажем мнение, что он явно стремился повторить
в Южной Осетии сценарий В. Путина по «второй чеченской войне».
Но, как оказалось, такой политический плагиат в Кремле не восприняли с возможным пониманием.
Не столкнувшись с должным противодействием, еще большего
размаха силовые методы решения задач ретро-имперской политики
Кремля проявили себя во время аннексии Крыма, начиная с февраля
2014 г. Несмотря на явную ложь про «зеленых человечков» в Крыму
со стороны российских политиков и СМИ во время развертывания
данной операции, российский президент после ее успеха для него,
публично признал, что эта операция готовилась РФ в течении более
чем 10 лет. Крымская спецоперация, помимо прочего должна была
продемонстрировать россиянам и миру готовность не на словах, а на
деле «собирать русские земли» со стороны нынешнего хозяина Кремля. Плохо замаскированная под создание так называемых ДНР и ЛНР
последовавшая далее оккупация части Донбасса представляют собой
прямой вызов не только Украине и странам восточноевропейского
региона [9, c.65], но и всей общеевропейской системе безопасности.
При этом масштабы гибридной войны, развязанной РФ и продолжающейся доныне, не ограничиваются ни территорией Украины или
постсоветского пространства, ни европейской территорией [3, c.175195]. Ее мишенью являются многие страны ЕС и даже США, к примеру. Нужно отдать должное кремлевским авторам новой стратегии
«противостояния Западу» в том, что они тщательно учитывают и эксплуатируют любые уязвимости своих противников и конкурентов,
будь то в социальной, политической или информационной сфере и
пока что не экономят ресурсы на эти цели. Все это вызывает вопрос о
готовности к отражению подобных угроз и новых вызовов со стороны ЕС и НАТО. Несмотря на некоторые экономические, информационные и политические ответные меры [5], этот ответ все еще ожидается от них в более мощном и убедительном виде.
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Выводы
Подводя некоторые итоги процессам становления и развития Восточного партнерства, можно отметить ряд позитивных результатов,
достигнутых в его рамках. Особенно эти позитивные подвижки касаются уровня и результатов отношений с ЕС трех стран ВП – Грузии,
Украины и Молдовы. Однако, и с их стороны достигнутые результаты
не в полной мере отвечают их европейским чаяниям и потребностям
как в безопасности, так и динамическом социально-политическом развитии. Значительная часть ответственности за имеющиеся проблемы
лежит на руководстве и политическом классе этих стран. Часть внутренних проблем данных стран имеет более глубокую социальнокультурную природу. В частности, они порождены сохраняющейся инфантильностью и завышенными патерналистскими ожиданиями в обществах стран ВП, что открывает широкие перспективы для манипуляций общественным мнением и настроениями со стороны внешних и
внутренних сил, и подрывает стойкость этих общества. Но часть ответственности за сложившееся положение в странах региона нужно адресовать лидерам стран ЕС и его руководящим институтам. Даже принимая во внимания практически непрерывную череду кризисов, развернувшихся со времени начала реализации Восточного партнерства (финансовый кризис [1, p.238-245], миграционный кризис [8, p.1-17], украинский кризис, брексит [6, p.175-181]), поддержка стран восточного
партнерства в целом и стран-аспирантов (Грузии, Молдовы и Украины)
могла бы быть более солидной и последовательной со стороны ЕС.
В связи с этим политика ВП требует пересмотра и корректировки со стороны ЕС [21, c.138-151]. В частности, выделения в особый
формат сотрудничества со странами, проводящими курс на европейскую интеграцию, а именно Грузии, Молдовы и Украины, и стран, не
ставящих перед собою подобные цели. Для первых необходимо применение политики «кондициональности», с четким определением их
перспективы членства в ЕС и, как важный этап на пути к достижению
этой цели – условий получения статуса кандидата на вступление в
ЕС. Вместе с тем не только остается важным, но и приобретает особое значение усиление поддержки со стороны ЕС горизонтального
сотрудничества между странами ВП и постсоветского пространства.
И для всех стран региона имеет приоритетное значение поддержка
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дееспособности институтов гражданского общества, их включенности в процессы принятия и контроля за выполнением управленческих
решений на всех уровнях власти.
Принципиальной концептуальной ошибкой при начале реализации ВП была недооценка факторов региональной безопасности и
возможной роли РФ в его осуществлении. Для стран ВП и новых членов ЕС с Восточной Европы именно эти проблемы выходят на первый план и требуют своего решения в контексте противодействия ретро-имперским устремлениям и актуальной политики РФ.
Нужно признать, что формат Восточного партнёрства еще
слишком слаб и недостаточен для самостоятельного решения его
участниками возникших перед ними вызовов. Однако и в этих рамках
возможно и даже необходимо более тесное сотрудничество как между входящими в него странами, так и между ними и ЕС в целом.
Литература
1. Asteriou D., and Konstantinos S. "The relationship between financial development
and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU." Finance
Research Letters 28 (2019).
2. Kruglashov A. "Ukraine in the framework of the Eastern partnership: lessons still
to be learnt about." EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges (2016).
3. Lanoszka A. "Russian hybrid warfare and extended deterrence in eastern Europe." International affairs 92.1 (2016).
4. Micklitz, H. -W. "Failures or Ideological Preconceptions? Thoughts on Two Grand
Projects: The European Constitution and the European Civil Code." The Many
Constitutions of Europe. Routledge, 2016.
5. Oliker O., Michael J. and Lynn E. NATO needs a comprehensive strategy for Russia.
RAND NATIONAL DEFENSE RESEARCH INST SANTA MONICA CA, 2015.
6. Oehler, Andreas, Matthias Horn, and Stefan Wendt. "Brexit: Short-term stock price
effects and the impact of firm-level internationalization." Finance Research Letters 22 (2017).
7. Pachocka M. "The Eastern Partnership in Times of the Migrant and Refugee Crisis
in the European Union." Eurolimes 22 supl (2017).
8. Panebianco, Stefania, and Iole Fontana. "When responsibility to protect ‘hits home’:
the refugee crisis and the EU response." Third World Quarterly 39.1 (2018).
9. Russu R. Threats and challenges for young European countries in new international conditions, using Ukraine and Moldova as a case study // Історикополітичні проблеми сучасного світу. - 2018. - № 37 – 38.
10.Trenin, Dmitri. "The revival of the Russian military." Foreign Affairs 95.3 (2016): 23.

108

11. Арутюнян О., Сергунин А. Восточное партнерство ЕС: второе дыхание //
Научно-аналитический журнал Обозреватель. – 2012. - № 264 (1.
12. Арутюнян О., Сергунин А. Между Сциллой и Харибдой: программа «Восточного партнерства» на перекрестье геополитических интересов Евросоюза и России // Вестник СПбГУ. Серия 6. Политология. Международные
отношения. - 2015. - №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdustsilloy-i-haribdoy-programma-vostochnogo-partnerstva-na-perekrestiegeopoliticheskih-interesov-evrosoyuza-i-rossii (дата обращения: 01.12.2019).
13. Артьомов І. Десятиліття Східного Партнерства: проблеми і перспективи //
Геополітика України: історія і сучасність. – 2019. - № 1 (22).
14. Вишнякова АМ. Страны южного Кавказа: между Восточным партнерством
Европейского Союза и Россией как центрами интеграционного притяжения
// Аллея науки. – 2018. - № 4(3).
15. Гетьманчук А. З «історії успіху» – в «олігархічну диктатуру». Які уроки Україні
варто взяти у Молдови // Дзеркало тижня. – 2017. – № 43-43. – 18 листопада.
16. Дырина А. Восточное партнерство. Настоящее и будущее программы // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. - 2019. - №53 (69).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vostochnoe-partnerstvo-nastoyaschee-ibuduschee-programmy (дата обращения: 01.12.2019).
17. Камынин ВД, Папоян АР. Особенности отношений Республики Армения и
Европейского союза. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. - 2019. - Т. 14. - № 3 (191).
18. Мунтян К., Мясникова Н. Республика Молдова в контекксте Восточного
измерения европейской политики. - Инновационные технологии в науке и
образовании, 2019.
19. Нащочин О. Східне партнерство або інтеграція без членства // Гілея: науковий вісник.- 2019. – Випуск 143 (3).
20. Сергунин А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии в Восточной Европе // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная
коммуникация. 2010. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vostochnoepartnerstvo-vyzov-rossiyskoy-diplomatii-v-vostochnoy-evrope (дата обращения: 01.12.2019).
21. Сидорук Т. Десять років східному партнерству: час для перегляду //
Політичне життя. – 2018. - № 1.
22. Тихомиров А.В. «Восточное партнерство» и его значение для Беларуси //
Журнал международного права и международных отношений. - 2018. - № 3
– 4. - http://elib.bsu.by/handle/123456789/219676
23. Злобина Е. Сотрудничество Грузии и ЕС в рамках Европейской политики
соседства и Восточного партнерства, 2004-2017 гг.// Европа и Европейский
Союз глазами ученых. – Томск, 2018.

109

INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI EURO-ATLANTICĂ
A ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII
INTERNAȚIONALE: LECȚII PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Liubovi MELNYCHIUK, doctor în științe politice, lector universitar,
Catedra Științe Politice și Relații Internaționale, Universitatea Națională
„Yurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina
Rezumat
România ocupă un loc important în cadrul Europei Centrale și de Est. Aderarea
României la UE (2007) a fost precedată de integrarea în NATO, care este considerată o realizare semnificativă în domeniul relațiilor internaționale. Acest lucru a contribuit la o multitudine de avantaje: recunoașterea internațională, garanții de securitate, capacitatea de a influența procesul de luare a deciziilor politice în spațiul euroatlantic, transformări democratice conform valorilor și principiilor euro-atlantice,
schimbări de mentalitate, care sunt necesară pentru obținerea statutului de membru
al uneia dintre cele mai importante organizații de securitate din lume.
Cuvinte-cheie: Alianța Nord-Atlantică (NATO), Uniunea Europeană (UE), Organizația pentru securitate și cooperare în Europa (OSCE), securitate, extindere,
integrare, comunitate economică, tratat, unire, Europa Centrală și de Est, procese de
integrare

EURO-ATLANTIC AND EUROPEAN INTEGRATION
OF ROMANIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL
SECURITY:LESSONS FOR THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Liubov MELNYCIUK
Abstract
The article is dedicated to one of the most important issues of security system
nowadays. The idea of uniting Europe has old history. This idea led to World War II
and started contemporary integration processes. European integration began in the
first post-war decades. A primary task for the Europeans was seeking ways of proceeding in economy and forming the security system. Romania is one of the important
actors in modern Europe. It is the member of NATO, the European Union and the
OSCE. All this helped to form the single stable European space. Euro-Atlantic and
European Integration of Romania is smportant international issue.
Keywords: NATO, the European Union, the OSCE, security, enlargement, integration, economic community, treaty, union, Central and Eastern Europ
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ЄВРОАТЛАНТИЧНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА IНТЕГРАЦIЯ РУМУНIIВ КОНТЕККСТI МIЖДУНАРОДНОI БЕСПЕКИ:
УРОКИ ДЛЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Aнотация
Румунія посідає важливе місце серед краї Ценрально-Східної Європи.
Вступу Румунії до ЄС (2007 р.) передувала інтеграція до НАТО, що вважається
її значним досягненням у сфері міжнародних відносин. Це надало їй багато переваг: міжнародне визнання, набуття найпотужніших гарантій безпеки, можливість впливати на процес ухвалення політичних рішень у Євроатлантичному
просторі, демократична трансформація у відповідності до Євроатлантичних
цінностей та принципів, зміна ментальності, що є необхідним для набуття
статусу члена однієї з найбільш важливих безпечних організацій світу.
Ключові слова: Північноатлантичний Альянс (НАТО), Європейський Союз (ЄС), Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ),
безпека, розширення, інтеграція, економічне співтовариство, договір, об'єднання, Центральна та Східна Європа, інтеграційні процеси.

З початку 90-х років ХХ століття більшість країн ЦСЄ обрали
саме прозахідний напрям гарантування власної безпеки, це пояснюється тими причинами, що, на думку урядів держав ЦСЄ, найефективніший військовий і економічний захист на даному етапі розвитку
можуть забезпечити саме НАТО, ЄС та ОБСЄ. Членство в цих організаціях є вигідним, оскільки забезпечує військову безпеку, підвищує
економічну спроможність, надає можливість зберегти територіальну
цілість і надає допомогу у боротьбі з тероризмом.
У світлі вищезазначеного не викликає застережень актуальність
дослідження процесів, пов’язаних із євроатлантичою та європейською інтеграцією Румунії як прикладу для Республіки Молдова на
шляху інтеграції. У процесі інтеграції європейці зуміли успішно подолати наслідки економічних, енергетичних, фінансових криз, здійснити структурні реформи в індустрії і агропромисловому комплексі,
досягнути значних успіхів у науково-технологічній і соціальній сферах, створити демократичне правове суспільство.
З огляду на це метою автора є комплексне дослідження і всебічний аналіз євроатлантичої та європейської інтеграцією Румунії в контексті міжнародної безпеки. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
 визначити передумови та рушійні сили інтеграції Румунії до
НАТО, ЄС та ОБСЄ;
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 проаналізувати процес вступу Румунії до НАТО, ЄС та ОБСЄ;
 дослідити особливості й фактори, що впливали на процес інтеграції Румунії до НАТО, ЄС та ОБСЄ.
Проблеми європейської інтеграції стали об’єктом уваги і предметом досліджень багатьох вчених. Сьогодні опубліковано чимало
наукових праць як описово-фактологічного, так і аналітичного характеру, присвячених інтеграційним процесам.
З-поміж наукових праць, безпосередньо присвячених євроінтеграційним процесам, в першу чергу варто відзначити аналітичний огляд
історії Європейського Союзу Д.Дайкена. У дослідженні розглянуті передумови та початок європейської інтеграції, еволюція інституційної
системи та політичні проблеми функціонування, поглиблення економічної співпраці між країнами-членами Союзу, проблеми розширення
ЄС тощо. Дослідження Ф.Тоді „Нариси історії Європейського Союзу”
присвячене політичній історії європейської інтеграції. Головні історичні, економічні та політичні етапи розвитку Європейського Союзу, розглянуті в хронологічній послідовності з контекстуальним оглядом історії Європи, дають цілісне уявлення про Європейський Союз від зародження і до наших днів. У праці ґрунтовно розглядається ряд сфер
діяльності ЄС, аналізуються процеси розширення, внутрішня організація, розподіл влади, базові принципи, покладені в основу ЄС, а також такі дискусійні питання, як спільна діяльність в галузі законодавства та монетарної політики, сільського господарства. Крім того, наведено хронологію подій, путівник інституціями ЄС, подається детальний аналіз різних напрямів політики Європейського Союзу.
Важливу роль при вивченні інтеграційних процесів відіграли
праці дослідників Бесараба О., Гоубла П., Грещака І., Кузнецова Л.,
Михалка М., Федуняка С. та інших.
З ряду причин євроатлантична та європейська інтеграція
здійснюються за двома різними схемами, проте вони не є ізольованими процесами. Це спричинено тим, що справа стосується майже тих
самих гравців, які поважають однакові принципи, і які володіють потужною спільною рисою – консолідованою демократією. Право вільного вибору є також основним принципом консолідованих демократій, і ніхто не примушує, і навіть не спонукає до членства ані в
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ЄС, ані в НАТО, але протиставлення двох процесів інтеграції у
випадку молодих демократій демонструє дефіцит бажання реалізовувати європейську та євроатлантичну орієнтацію.
Євроатлантична інтеграція передує європейській інтеграції,
оскільки вирішення питань безпеки є гарантією західних інвестицій, а
доступ до європейського ринку є можливим, якщо економіка розвивається у ринковому середовищі без штучного протекціонізму та
політично зумовленого ціноутворення, зокрема в енергетичній сфері.
Декларація європейської перспективи та відмова від євроатлантичної
інтеграції, включно із перспективою вступу до НАТО, доводить нестачу політичної волі для обох процесів, формалізм та декларативність і не
свідчить про відданість європейським та євроатлантичним цінностям.
Більше того, не може бути успіху у сфері демократизації, ринкової економіки, верховенстві права – без реформи сектору безпеки,
демократичного контролю над збройними силами та структурами
безпеки, які контролювали все суспільство у радянські часи. У цьому
відношенні досвід Румунії щодо реформ в рамках підготовки до
членства в НАТО виявився важливим для повної трансформації Румунії на шляху до відповідності критеріям членства в ЄС. Отже, мета
членства в НАТО є передумовою проведення реформ, насамперед
важливих для трансформації суспільства в цілому і лише по-друге для приєднання до політико-військового союзу держав, яким є НАТО.
Актуалізувалось питання забезпечення міжнародної безпеки Румунії завдяки діяльності таких організацій, як Північноатлантичний
Альянс (НАТО), Європейський Союз (ЄС) та Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Вступ до цих організацій забезпечив гідний рівень військової безпеки країни, підвищив економічну
спроможність, надав нові технології розвитку в різних сферах економіки, допоміг зберегти територіальну цілість, сприяв в боротьбі з міжнародним тероризмом та надав ряд інших гарантій міжнародній безпеці.
Забезпечення найкращого на даний час рівня міжнародної безпеки, перш за все військової, можна досягти, на думку багатьох
експертів, при членстві в НАТО [1, c.9]. Це дасть, з одного боку,
змогу зменшити військові витрати, а, з іншого, забезпечить захист з
боку найвпливовішого в світі військово-політичного блоку. Саме
НАТО також зацікавлено в розширенні кількості країн-членів,
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оскільки це дасть унікальну змогу об’єднати в одній структурі безпеки країни Західної та Центрально-Східної Європи. Саме розширення
НАТО на Схід, будучи органічною частиною трансформації Альянсу,
стало однією з актуальних проблем на світовій політичній арені
остатнього десятиліття. Бажання НАТО трансформуватися та поширити свою діяльність на всю Європу не стало односторонньою ініціативою. Майже всі держави Центрально-Східної Європи висловили
бажання вступити до Альянсу на засадах повноправного членства.
Безперечним є той факт, що розширення НАТО на терени ЦСЄ сприяло зміцненню міжнародної військової безпеки країн регіону.
Проте виникає ряд питань при розширенні НАТО. Ключовим моментом є перелік держав, що будуть запрошені до Альянсу та термін їх
прийняття. Виникає також питання стосовно того, скільки часу знадобиться новим країнам для досягнення необхідного рівня взаємодії і модернізації національних збройних Сил для вступу в НАТО [11, c.1]. У
квітні 1999 року до Альянсу вступили три держави ЦСЄ – Польща,
Угорщина та Чехія. Усі вони після вступу отримали гарантії власної
безпеки, а також зменшили кількість економічних ресурсів, що використовуються на збройні сили шляхом реструктуризації [16, c.255]. Проте
слід зазначити, що військові витрати Чехії були майже стабільними з
1993 року. Вкрай економна програма Угорщини утримувала оборонні
витрати на рівні нижчому, ніж у Чехії і Польщі. Лише Польща, маючи
найчисельнішу армію серед нових членів НАТО, збільшила протягом
1991-2000 років витрати (приблизно на 21 %). З вступом Польщі, Чехії і
Угорщини в НАТО, перелічені держави одразу опинилися перед випробуванням вірності союзницькому обов’язку під час натовських бомбардувань Югославії. Причиною бомбардувань стала спроба НАТО
відновити мирні відносини і врегулювати таким способом етнічний
конфлікт та відновити багатонаціональну демократію в Косово, скинувши режим С. Мілошевича. Однак ставлення до даного питання в
ЦСЄ державах було різним. Чехія досить прохолодно поставилась до
силових дій [1,c.104]. Польща та Угорщина їх активно підтримували.
Аналогічну позицію займала Румунія і Болгарія, що завдяки цьому були запрошені розпочати переговори про вступ в НАТО. Підсумком
вирішення Югославського питання стало схвалення в Сараєво „Пакту
стабільності для Південно-Східної Європи”, головною метою якого є
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підготовка регіону до органічної інтеграції в європейські та трансатлантичні структури [19, c.9].
На початку 2004 року ще сім держав приєдналися до НАТО: Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Словаччина і Словенія. З першого квітня 2009 року членами НАТО стали Албанія та Хорватія. Входження цих держав в НАТО надало цій організації сучасних їй кордонів.
Перед новими членами даної організації стоять нові випробування,
проте на сьогоднішній день з впевненістю можна сказати, що всі ці
держави одержують значні переваги, які надає членство в даній організації. Слід зазначити, що задекларували своє бажання вступити в
НАТО: Сербія і Чорногорія, решта держав ЦСЄ вступ в НАТО ставлять
на перспективний розвиток у майбутнє. Спробуємо охарактеризувати
переваги для гарантування безпеки, що надає НАТО державам ЦСЄ.
По-перше, членство в Організації Північноатлантичного договору
дає чіткі гарантії безпеки, адже напад на одну з держав-членів розглядається як напад на них усіх. Потрапити під захист найсильніших у
військовому відношенні держав є вигідним для держав, розташованих у
такому потенційно вибухонебезпечному регіоні, як Центрально-Східна
Європа [12, c.311]. Вступ східноєвропейських держав до НАТО позбавляє Росію від будь - яких надій на повернення їх до своєї сфери впливу.
Отже, нові члени організації отримують гарантії не лише військової
безпеки, але й політичної незалежності. По-друге, вони отримують
можливість провести модернізацію та структурну перебудову своїх
армій, переведення їх на професійну основу, потреба в чому вже давно
назріла, фактично за рахунок багатих західних партнерів. По-третє,
членство кількох, а в перспективі - усіх держав регіону повинно виключати можливість конфлікту між ними. Відповідно, будь-яка конфліктна
ситуація знаходитиме набагато швидше вирішення. Необхідно підкреслити, що розширення НАТО виключає можливість створення в Центрально-Східній Європі нового ворожого до НАТО військового формування. Навіть за умов зміни внутрішньополітичної ситуації в державах, які стануть повноправними членами Альянсу, вихід з нього видається малоймовірним. Це буде занадто багато коштувати, як у прямому значенні, так і з огляду на їхню безпеку [8, c.1].
Серед переваг, які здобуває після розширення НАТО європейська система безпеки, є ще й такі:
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• об’єднання в одній військовій організації всіх європейських
держав, що є стратегічною метою розширення НАТО, дозволить унеможливити конфлікти на континенті;
• вступ до НАТО держав ЦСЄ посилить європейський напрям
організацій, що є дуже актуальним, оскільки останнім часом відчувається певна нерівномірність силових потенціалів Сполучених Штатів
і держав Європи. Така нерівномірність створює загрозу перенесення в
політичну сферу протистояння, яке намітилося між США та державами Європейського Союзу на економічному ґрунті;
• розширюються можливості проведення миротворчих операцій
і участі в них держав ЦСЄ та їхніх партнерів, які не є членами НАТО.
Звичайно, крім переваг, розширення НАТО може принести
певні проблеми. Існує проблема й щодо самого процесу розширення,
зокрема головним противником його є Росія. Проте насправді її
керівництво обмежилося лише заявами й не змогло зробити реальних
кроків. Росія зараз не може протистояти Альянсу [1, c.105]. Більша
частина російської військової техніки потребує оновлення, а військовий бюджет Росії менший від загального бюджету НАТО у 500 разів,
в якого значно менше проблем із модернізацією [12, c.309]. Окрім того, вона залежна від Заходу економічно. Тяжкий стан економіки не
дозволяє залишитися Росії великою державою та створити реальну
противагу Північноатлантичному Альянсу в регіоні.
Вступу Румунії до ЄС передувала інтеграція до НАТО, що вважається її значним досягненням у сфері міжнародних відносин. Це
надало їй багато переваг:
 міжнародне визнання;
 набуття найпотужніших гарантій безпеки;
 можливість впливати на процес ухвалення політичних рішень
у Євроатлантичному просторі;
 демократична трансформація у відповідності до Євроатлантичних цінностей та принципів;
 зміна ментальності, що є необхідним для набуття статусу члена однієї з найбільш важливих безпечних організацій світу.
Приєднання до НАТО надало Румунії більшої вагомості на міжнародному рівні і допомогло досягти всіх цілей зовнішньої політики.
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Досягнення стандартів НАТО також дало змогу Румунії наблизитися
до ЄС, оскільки обидві структури мають спільні цінності, принципи
та критерії поведінки:
 розвиток демократичного суспільства;
 верховенство права;
 існування функціональної ринкової економіки;
 боротьба з корупцією;
 захист прав національних меншин;
 принципи добросусідства;
 бажання зробити внесок у забезпечення регіональної безпеки
та ін.
Для виконання всіх поставлених вимог румунське керівництво
зробило все можливе, а саме:
 МЗС приділяло особливу увагу інформуванню громадськості,
оскільки відомо, що рівень публічної підтримки є одним з ключових
критеріїв відповідності держави стандартам членства у Альянсі;
 спільними зусиллями організовувалися заходи „публічної дипломатії”: круглі столи, семінари, конференції, що мали на меті інформування громадськості про роль та завдання Альянсу, відповідальність та переваги, що отримує держава-член НАТО, необхідність соціальних реформ;
 поширювалась думка, що реформи мають бути досягнуті не
тому, що цього вимагає НАТО та ЄС, але через те, що вони є необхідними для „одужання” та модернізації румунського суспільства;
 прагнення стати членом НАТО змусило державу відмовитися
від територіальних претензій до своїх сусідів, зокрема й до України;
 Румунія вирішила бути відвертою та відкритою у своєму діалозі з союзниками, вивчати їх досвід, особливо тих держав, які вже
потрапили для Альянсу, адже досвід кожної держави є вкрай важливим, оскільки він дозволяє уникати помилок, які хтось уже робив
впродовж інтеграційного процесу. Політичні консультації, двосторонні програми допомоги, які надавалися Румунії державамисоюзниками, значили багато для підготовчого процесу.
Важливими чинниками, що сприяли інтеграції Румунії до
НАТО, а згодом – до ЄС, є географічне розташування та потенціал.
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Румунія стала членом НАТО завдяки успішному використанню свого
вигідного геополітичного положення – наявністю стратегічного виходу до Чорного моря. Зі вступом Румунії Євросоюз виходить на його узбережжя й отримує доступ до нафтових родовищ на шельфі. Будучи вдало розташована Румунія стає важливим східним кордоном
для ЄС й НАТО. Стратегічно вигідне розташування в Східній Європі
і друге місце серед східноєвропейських держав за площею, численністю населення, економічним і військовим потенціалом дає їй змогу
стати сполучною ланкою між НАТО та Центральною Європою. Володіючи на Чорному морі узбережжям протяжністю 240 км і 1000 км
дунайського берега, Румунія пропонує себе ЄС як головні морські
ворота на південному сході континенту. Так, географічні переваги
дають змогу Бухаресту відтіснити Україну та виступити гарантом
безпеки транспортування в Європу каспійської нафти південним
маршрутом в обхід Росії, України й Білорусі.
Одним із головних елементів європейської безпеки є Європейський Союз. Початком його створення став Паризький договір (1951 року), підписаний шістьма державами, які утворили Європейське товариство вугілля і сталі. У 1957 році ЄТВС було перетворене на Європейське економічне товариство, або Спільний ринок, до якого пізніше приєдналися ще 9 держав. З того часу Європейський Союз поступово перетворився на один з найпотужніших фінансово-економічних і політичних
центрів світу, ключовий компонент європейської безпеки, ядро системи
європейських цінностей і стандартів. Сьогодні Європейський Союз
займає провідні позиції у світовому господарстві, тому для будь-якої
країни співробітництво з Європейським Союзом означає можливість
отримати істотні економічні здобутки, які сприятимуть економічному
зростанню та підвищенню життєвого рівня населення. Більше того, таке
співробітництво є взаємовигідним.
Велике значення для розвитку Спільного ринку мав договір, підписаний 6 лютого 1992 року у місті Маастріхті (Нідерланди), який проголосив створення від 1 листопада 1993 року Європейського Союзу.
Його головним завданням стало створення спільного ринку, спільного
господарського та фінансового союзу, а також спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Незважаючи на сумніви та скептицизм, які
мали місце при створенні ЄС, більшість тепер згідна з тим, що Євро118

пейський Союз започаткував нову еру в європейських відносинах та європейській безпеці. Саме ЄС може доповнити нові контури безпеки в
ЦСЄ, зокрема ті, що стосуються економічної безпеки, підвищення економічного добробуту, сприяти нововведенням в різних галузях життя.
Всі нові демократичні держави ЦСЄ розглядають ЄС, і загалом інституційні процеси європейської інтеграції, як центр тяжіння. Вони вважають вступ до ЄС та його розширення на схід і південь історичним
шансом вийти з периферії і приєднатися до загального політичного, цивілізаційного та економічного руху [3,c.31]. Вирішальні мотиви – економічний (спільна валюта, спільний ринок тощо) та, безумовно, збереження й зміцнення демократичного ладу та захист сувернітету й незалежності від зовнішніх загроз [3, c.359].
Багато європейських політиків вважають, що Європейський Союз, розширивши свої границі у східному напрямку, уникне економічного колапсу і встановлення в цій зоні авторитарних режимів, що
стали б загрозою рівновазі усередині самого союзу.
Румунія досягла помітних успіхів у зовнішній політиці насамперед завдяки використанню національної ідеології. Румунія вступила
до ЄС у 2007 році. Досвід Румунії показує, що найкращим адвокатом
для держави-кандидата є: рівень освіченості; досягнення необхідних
внутрішніх реформ; спільні з членами НАТО та ЄС цінності; досягнення необхідних критеріїв поведінки.
Іншою організацією, що намагається забезпечити безпеку в Європі, в тому числі і ЦСЄ, є Організація з безпеки та співробітництва в
Європі (ОБСЄ). Дана організація об’єднує всі держави Європейського
континенту, держави країн СНД, США та Канаду.
Важливе значення у зміцненні безпеки в ЦСЄ і підвищення ролі
ОБСЄ в сфері безпеки, мало прийняття на самміті глав держав та
урядів країн-учасниць ОБСЄ в Стамбулі 18-19 листопада 1999 року
Хартії європейської безпеки, Договору про звичайні збройні сили в
Європі, нової редакції Віденського документа про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки.
Держави-учасниці ОБСЄ рішуче висловились за недопущення
загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності,
сувернітету та політичної незалежності будь-якої держави і зобов’язались у такому випадку оперативно реагувати як у плані допо119

моги державі, що постраждала, так і вжиття необхідних заходів щодо
держави-агресора [10, c.10]. Глави держав або урядів країн-членів
ОБСЄ також схвалили Декларацію Стамбульського саміту, в якій міститься позитивна оцінка внеску ОБСЄ у справу зміцнення стабільності та безпеки в регіоні її відповідальності, підтверджується готовність об’єднати зусилля всіх країн-членів Організації, спрямовані на
належну імплементацію Хартії європейської безпеки, належне виконання зобов’язань у галузі людського виміру, підвищення ефективності ОБСЄ у запобіганням конфліктам, врегулюванні триваючих криз і
постконфліктній реабілітації країн.
Особливий наголос у Декларації зроблено на необхідності активного залучення механізмів ОБСЄ до стабілізації ситуації в таких регіонах та країнах, як Косово, Боснія, Герцеговина, Хорватія, Албанія,
Грузія, Придністров’я, Нагірний Карабах, Чечня, а також для започаткування демократичних перетворень у Білорусії та Югославії. Що
стосується Придністров’я, то в Декларації вперше міститься зобов’язання Росії завершити виведення російських військ з території
Республіки Молдова до кінця 2002 року [11, c.1].
У зв’язку з трагічними подіями 11 вересня 2001 року та з метою
зміцнення європейської безпеки питання активізації діяльності антитерористичної коаліції та боротьби з міжнародним тероризмом було обговорено на зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня
2001 року в Бухаресті (Румунія). Заявлено про необхідність представництва країн Східної Європи в РБООН та про нагальну потребу проведення серйозних реформ в ООН. На першому форумі представників
ЄС, НАТО, СНД, РЄ і ООН 13 червня 2002 року у Лісабоні, що проходив під егідою ОБСЄ, було визнано за необхідне координувати спільні
дії цих організацій у боротьбі з міжнародним тероризмом, надавати
взаємну допомогу в обміні відповідної інформації в дусі відкритості й
співробітництва. Вирішено прискорити підготовку і прийняття Антитерористичної хартії, що має засвідчити політичну волю 55-ти країнучасниць ОБСЄ до викорінення міжнародноготероризму.
Головною метою ОБСЄ є забезпечення спільними зусиллями
безпеки на основі демократії, поваги прав та основних свобод людини, принципу верховенства права, ринкової економіки та справедливості. У контексті посилення глобальної боротьби з терроризмом су120

часними пріоритетами діяльності ОБСЄ передбачено: створення інституту особистого представника ОБСЄ з проблем тероризму, який
відповідатиме за просування ініціатив, викладених у Бухарестському
плані для ОБСЄ (прийнятий на зустрічі міністрів закордонних справ
ОБСЄ в Румунії 3-4 грудня 2001 року) та Програмі дій (прийнята на
конференції ОБСЄ на рівні міністрів закордонних справ у Бішкеку
13-14 грудня 2001 року); прийняття Антитерористичної хартії ОБСЄ;
посилення комплексного підходу ОБСЄ до забезпечення безпеки
„шляхом сприяння більшій ... взаємодоповнюваності між трьома
вимірами ОБСЄ - людським, військово-політичним за допомогою
Верховного комісара з національних меншин, бюро з демократичних
інститутів та прав людини представника зі свободи ЗМІ” [2, c.10-11] .
Розкриваючи роль і місце ОБСЄ в системі європейської безпеки
90-х років, слід зазначити, що від 1994 року, коли відбувся Будапештський саміт, доволі чітко простежується тенденція, коли значення ОБСЄ високо оцінюється у дипломатичних документах, але пошуки практичних шляхів до європейської безпеки ведуться не через
ОБСЄ, а через розширення НАТО і ЄС. Багатьом політикам та
експертам ОБСЄ вбачається ненадійною, аморфною організацією.
Зокрема, вказується на різноманітні слабкі місця ОБСЄ: відсутність
дієвих інструментів, подібних до тих, що забезпечені главою VII Статуту ООН; процес прийняття рішень, базований на консенсусі; недостатній авторитет (адже в ОБСЄ немає органу, який можна було б
порівняти з Радою Безпеки ООН); величезний розрив між багатьма
досягненнями ОБСЄ у попередженні конфліктів, урегулюванні криз
та післяконфліктній реабілітації тощо, та їх висвітлення у ЗМІ [12].
ОБСЄ здебільшого асоціюється з людським виміром безпеки, який
привертав чималу увагу на останніх етапах „холодної війни”.
Приєднання до НАТО, ЄС та ОБСЄ надало Румунії більшої вагомості на міжнародному рівні і допомогло досягти всіх цілей зовнішньої політики. Вступ до цих організацій забезпечив гідний рівень
військової безпеки країни, підвищив економічну спроможність, надав
нові технології розвитку в різних сферах економіки, допоміг зберегти
територіальну цілість, сприяв в боротьбі з міжнародним тероризмом
та надав ряд інших гарантій міжнародній безпеці.
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MIGRAŢIA - COMPONENTĂ A SECURITĂŢII
ECONOMICE A STATELOR
Ludmila GOLOVATAIA, doctor în științe economice,
conferenţiar universitar, IRIM
Rezumat
Migrația este o caracteristică a vieții sociale și economice în multe țări, ea are
un impact major asupra societăților gazdă și acest impact poate fi controversat. Consecințele economice ale migrației au fost studiate intens de mai multe decenii, dar
există încă idei, pe baza unei conștientizări insuficiente, că migrația nu poate fi utilă
țării gazdă și, în plus, reprezintă o amenințare pentru securitatea economică a țării.
În legătură cu migrația, se formează antagonismul social. Astfel de puncte de vedere
negative pun în pericol eforturile de adaptare a politicilor de migrație la noile
provocări economice și demografice cu care se confruntă multe țări. Autorul aduce
dovezi cu privire la modul în care migranții afectează economia în astfel de domenii
cheie: piața muncii, bugetul de stat, creșterea economică și securitatea economică.
Cuvinte-cheie: migrație, securitate economică, piața muncii, creștere economică.

MIGRATION AS A COMPONENT OF ECONOMIC
SECURITY OF STATES
Ludmila GOLOVATAIA
Abstract
Migration is a feature of social and economic life in many countries, it has a
serious impact on host societies, and the impact can be contradictory. The economic
consequences of migration have been intensively studied for many decades, but there
is still a perception, based on insufficient awareness, that migration cannot be beneficial to the host country and, moreover, it poses a threat to the economic security of
the country. Social antagonism towards migration has been formed. Such negative
views jeopardize efforts to adapt migration policies to the new economic and demographic challenges facing many countries.The article examines the evidence of how
migrants influence the economy in the following main areas: the labor market, the
state budget, economic growth and economic security.
Keywords: migration, economic security, labor market, economic growth.

МИГРАЦИЯ, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ
Людмила ГОЛОВАТАЯ
Резюме
Миграция является характерной чертой социальной и экономической
жизни во многих странах, она оказывает серьезное воздействие на принима123

ющие общества, и это воздействие может быть противоречивым. Экономические последствия миграции интенсивно изучаются на протяжении многих
десятилетий, но по-прежнему, существуют представления, на основе не достаточной информированности, что миграция не может быть полезной для
принимающей страны и более того, она представляет угрозу экономической
безопасности страны. По отношению к миграции сформирован общественный
антагонизм. Такие негативные взгляды ставят под угрозу усилия по адаптации миграционной политики к новым экономическим и демографическим вызовам, с которыми сталкиваются многие страны.
В статье рассматриваются доказательства того, как мигранты влияют на
экономику в таких основных областях: рынок труда, государственный бюджет, экономический рост и экономическая безопасность.
Ключевые слова: миграция, экономическая безопасность, рынок труда,
экономический рост

В современном мире проблемы миграции все чаще рассматриваются как угрозы национальной безопасности государства, поскольку
приобретают глобальный характер и имеют серьезные последствия
для принимающих стран. Само определение безопасности сегодня
значительно расширилось. Рассматривается безопасность экономическая, продовольственная, экологическая, эпидемиологическая и др. А
также произошла секьюритизация темы миграции, означающая то, что
миграция стала рассматриваться как проблема безопасности. В первую
очередь секьюритизация миграции характерна для стран-реципиентов.
Особенно, если эти страны принимают значительное число иностранных мигрантов. Принимающие страны везде и во всем мире всегда
были озабочены тем как наплыв трудовых мигрантов повлияет на
внутренний рынок труда и экономику, на систему социальной защиты,
на социальную инфраструктуру и т.д. Но в последнее время все чаще
стали обсуждаться вопросы, касающиеся личной и общественной безопасности, моральных и культурных ценностей, сохранения и укрепления коллективной гражданской идентичности, культурной и религиозной идентичностей. Поэтому вопросами миграции во многих странах стали заниматься не только министерства труда, но и министерства обороны, министерства внутренней безопасности, министерства
иностранных дел. Война против терроризма, особенно сильно развернувшаяся после 2001 г., привела к беспрецедентному повышению
уровня контроля над мобильностью населения, привела к усилению
полицейских сетей и созданию различных структур, отвечающих за
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внутреннюю безопасность. С учетом ситуации на Ближнем Востоке,
событиями вокруг ИГИЛ и потенциальными рисками воздействия
этих событий на изменение геополитической обстановки на евразийском континенте, растет озабоченность по поводу включения части
миграционных потоков в различные террористические и экстремистские сети. Все чаще поднимаются вопросы, касающиеся потенциального «экспорта» и «импорта» терроризма, фундаментализма и экстремизма. Поэтому во многих странах наблюдался рост иммиграции в сочетании с растущим страхом перед "террористами”, нелегальными мигрантами и другими угрозами внутренней безопасности.
Концепция секьюритизации, которая впервые была введена Копенгагенской школой исследований безопасности, объясняет, что такое импликативная динамика секьюритизации, и какие меры необходимы, чтобы понять, что именно может быть секьюритизировано.
Копенгагенская школа представлена в трудах Барри Бьюзена,
Оле Ваевера и Яапа де Уайльда, которые откликнулись на призыв после окончания Холодной войны пересмотреть систему безопасности и
изучить ее динамику и отличительный характер. В отличие от традиционных представлений о безопасности, Копенгагенская школа предполагает, что государство является не единственным объектом для
обеспечения безопасности.
Теория секьюритизации Копенгагенской школы если не объединила, то сильно сблизила секьюритизацию и миграцию. События в Соединенных Штатах Америки, т.е. террористические атаки 9/11 и в Европе, т.
е. строительство Европейского Союза и Шенгенской зоны не одинаковы,
тем не менее последствия очень схожи: были введены более ограничительные иммиграционные политики и правила предоставления убежища, новые механизмы наблюдения и контроля, а также более жесткий
внешний пограничный контроль. Мигрантов относят к категории потенциальных угроз безопасности. Ужесточение политик и страх явились
тому причиной. Усиление секьюритизации миграции повысило страх.
Однако, взаимосвязь между политикой страха и секьюритизацией миграции породило еще один важный аспект в процессе категоризации мигрантов как потенциальной угрозы безопасности. Это расизм, который усиливается под воздействием секьюритизации.
Начиная с 1980-х годов, в Европе стали происходить драматиче125

ские изменения, вызванные развитием глобализации, фрагментацией
крупных государств, таких как Советский Союз и Югославия, и строительством Европейского Союза и Шенгенской зоны. По мере изменения геополитического контекста миграция становится все более
политизированной на уровне Европейского Союза.
Рассмотрение миграции с политической точки зрения связано с дестабилизирующими ее последствиями и опасностями, которые она несет
для общественного порядка. Многие исследования изучали логику безопасности политики ЕС в области миграции и предоставлении убежища,
которая привела к повышению безопасности границ, более частой депортации и пристальному наблюдению за иммигрантами (Huysmans
2000; Ceyhan & Tsoukala 2002; Karyotis 2007). Поэтому можно утверждать, что секьюритизация миграции возникла в первую очередь в контексте Европейского Союза, и она должна иметь более глубокое понимание сложностей и всего, что она влечет за собой. в Соединенных Штатах не так. Дебаты на эту тему и формирование концепции миграции как
части политики безопасности в США затрудняют оценку последствий
секьюритизации миграции исключительно по европейскому образцу.
Соединенные Штаты Америки всегда воспринимались как страна иммигрантов, поэтому проблема миграции никогда не рассматривалась здесь
как угроза национальной идентичности, как в случае с Европейским союзом. Тем не менее, после террористических атак 11 сентября 2001 года
концепция миграции превратилась в угрозу безопасности в США. Джон
Тирман (2006) описывает, как это произошло. Вплоть до 11 сентября в
Соединенных Штатах всегда существовала взаимосвязь между миграцией и безопасностью. Но в основном считалось, что миграция представляет угрозу социальному обеспечению, т.е. рабочим местам и благосостоянию. Реакция на 11 сентября и последующая секьюритизация миграции
затронули, в частности, арабских и мусульманских иммигрантов. Но, в
то же время пострадали и другие иммигранты, причем большинство из
них были выходцами из Латинской Америки, в частности из Мексики.
Ряд политиков и комментаторов рассматривают и мексиканскую границу как угрозу безопасности. Таким образом, первоначальный фокус
внимания, отражающий этническую принадлежность нападавших 9/11,
фактически затронул другие этнические группы, которые стремятся попасть в Соединенные Штаты. (Tirman 2006, PP.
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Террористические акты, произошедшие 11 сентября в США, не
повлекли за собой возникновение новой нестабильности в ЕС в связи
с миграционной политикой, однако используемые инструменты политики и действия властей лишь усиливали тенденцию, существовавшую до нападения (Karyotis 2007, pp.12-13). Следовательно, можно утверждать, что проблема терроризма в ЕС не была основным
движущим фактором для секьюритизации мигрантов.
Более вероятно, что главным движущим фактором для секьюритизации мигрантов внутри ЕС была защита европейской идентичности
и культуры, подкрепленная концепцией “Fortress Europe (Крепость Европы)”1, которая основана, с одной стороны, на свободной мобильности и ликвидации внутренних границ, а с другой - на жестком контроле
внешних границ, фокусируясь на усиленном управлении границами.
Кроме того, аргумент в пользу того, что иммигранты могут
угрожать экономике ЕС, послужил мощным толчком к тому чтобы
разработать ограничительную миграционную политику, ограничивающую права граждан третьих стран. Это привело к тому, что иммиграция стала проблемой безопасности. Huysmans описал это развитие
как преобразование «экономического проекта внутреннего рынка в
проект внутренней безопасности» (Huysmans 2000, p.752). Новые политические и экономические события демонстрируют тесную связь
между иммиграцией и экономической глобализацией.
Полезна ли миграция для экономики?
Миграция является характерной особенностью социальной и
экономической жизни во многих странах, но характеристики мигрантов значительно варьируются. Отчасти это связано с разнообразием
каналов миграции. Например, в большинстве стран Европы граждане
пользуются широкими правами на свободное передвижение. В Австралии, Канаде и Новой Зеландии регулируемая трудовая миграция
Fortress Europe (нем.: Festung Europa ) был военно-пропагандистским термином со Второй
мировой войны , который относился к областям континентальной Европы, оккупированным
нацистской Германией, в отличие от свободного Соединенного Королевства по ту сторону
Ла-Манша. В настоящее время в Европе наиболее распространенным использованием этого
термина является уничижительное описание состояния иммиграции в Европейский Союз.
Это может касаться либо отношения к иммиграции, либо системы пограничного патрулирования и центров содержания под стражей, которые используются для предотвращения незаконной иммиграции в Европейский Союз.
1
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играет важную роль. Другие каналы включают семейную и гуманитарную миграцию. Какими бы ни были ее каналы, миграция оказывает
важное влияние на наше общество, и это влияние может быть спорным. Экономическое влияние миграции не является исключением.
Выгода или бремя - какова реальность? Чтобы ответить на этот
вопрос, нужно взглянуть на влияние миграции с трех сторон: рынок
труда, государственный бюджет и экономический рост.
Рынки труда:
 На долю мигрантов пришлось 47% прироста рабочей силы в Соединенных Штатах и 70% в Европе за последние десять лет.
 Мигранты занимают важные ниши как в быстрорастущих, так и в
убывающих секторах экономики.
 Как и местные жители, молодые мигранты имеют более высокий
уровень образования, чем выходящие на пенсию.
 Мигранты вносят значительный вклад в гибкость рынка труда,
особенно в Европе.
Государственный бюджет:
 Мигранты платят больше в виде налогов и социальных взносов,
чем получают в виде пособий.
 Трудовые мигранты оказывают наиболее положительное влияние
на государственный кошелек.
 Занятость является основным определяющим фактором чистого
финансового вклада мигрантов.
Экономический рост:
 Миграция способствует росту населения трудоспособного возраста.
 Мигранты прибывают с навыками и вносят свой вклад в развитие
человеческого капитала принимающих стран.
 Мигранты также способствуют технологическому прогрессу.
Понимание этих последствий важно для того, чтобы принимающие мигрантов общества могли с пользой обсуждать роль миграции. Дискуссии на эту тему, в свою очередь, имеют важное значение
для разработки политики в таких областях, как образование и занятость, которая максимизирует выгоды миграции, особенно за счет
улучшения положения мигрантов в сфере занятости. Разумеется, эта
политика будет варьироваться от страны к стране. Однако фундамен128

тальный вопрос о том, как максимизировать выгоды от миграции, как
для принимающих стран, так и для самих мигрантов, должен быть
решен многими странами ОЭСР в предстоящие десятилетия, особенно с учетом того, что всеобщая проблема старения населения увеличивает спрос на мигрантов для восполнения дефицита рабочей силы.
a. Трудовые мигранты вносят важный вклад в рынок труда, как
в сфере высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных
профессий
За последние десять лет иммигранты составили 47% прироста рабочей силы в Соединенных Штатах и 70% в Европе (OECD, 2012). В
странах ОЭСР лишь относительно небольшая часть трудовых мигрантов
прибыла через управляемую трудовую миграцию (которая представляет
собой лишь часть всех перемещений в ОЭСР), а большую - через другие
каналы, включая семейную, гуманитарную и свободную миграцию.
Уровень образования иммигрантов значительно варьируется.
Как и отношения между молодыми и старыми коренными жителями,
молодые иммигранты, как правило, гораздо более образованны, чем
иммигранты, приближающиеся к пенсии. Это также относится и к
иммигрантам, входящим в состав рабочей силы: в среднем более трети из них имеют высшее образование. Однако такая же доля не окончила свое высшее/среднее образование.
С 2000/01 года иммигранты составляли 31% от общего числа
высокообразованных работников в Канаде, 21% в Соединенных Штатах и 14% в Европе.
Несмотря на то, что большая часть каналов миграции напрямую
не обусловлена потребностями в рабочей силе, иммигранты играют
значительную роль в наиболее динамичных секторах экономики. Новые иммигранты составили 22% от числа лиц, занятых в сильно растущих профессиях в Соединенных Штатах и 15% в Европе. К ним относятся, в частности, медицинские профессии и профессии STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics / Наука, Технология, Инженерия и Математика). В то же время на долю иммигрантов
приходится около четверти лиц, занятых в наиболее сильно сокращающихся профессиях в Европе (24%) и Соединенных Штатах
(28%). В Европе к этим профессиям относятся ремесленники и работники смежных профессий, а также механизаторы и монтажники; в
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Соединенных Штатах они касаются в основном рабочих мест в производстве, монтаже, обслуживании и ремонте. Во всех этих областях
иммигранты удовлетворяют потребности в экономике, занимая рабочие места, которые воспринимаются местными непривлекательными
или лишенными перспектив карьерного роста.
b. В Европе свободная миграция способствует устранению дисбалансов на рынке труда
В Европе масштабы мобильности рабочей силы значительно
возросли в зонах ЕС / ЕАСТ после расширения ЕС в 2004 и 2007 годах. Это привело к росту регулирования рынков труда. Недавние
оценки показывают, что примерно четверть экстремально неблагоприятных ситуаций на рынке труда, который происходит в разное
время и с разной интенсивностью в разных странах, могут быть разрешены миграцией в течение года (Jauer et al., 2014).
c. Мигранты вносят больше налогов и социальных взносов, чем
получают в виде индивидуальных пособий
Недавняя работа по изучению фискальных последствий миграции
для всех европейских стран ОЭСР, а также Австралии, Канады и Соединенных Штатов Америки позволила получить новые международные сравнительные данные (Liebig and Mo, 2013). Исследование показало, что фискальное влияние совокупных волн миграции, которые
произошли за последние 50 лет в странах ОЭСР, в среднем было близко
к нулю, редко превышая 0,5% ВВП в положительном или отрицательном выражении. Наибольшее фискальное влияние на государственный
бюджет она имеет в Швейцарии и Люксембурге, где иммигранты обеспечивают чистую прибыль в размере около 2% ВВП.
Таким образом, иммигранты не являются бременем для государственного бюджета и не являются панацеей для решения финансовых
проблем. В большинстве стран, за исключением стран с большой долей пожилых мигрантов, мигранты вносят больше налогов и социальных взносов, чем получают индивидуальные пособия. Это означает, что они способствуют финансированию общественной инфраструктуры, хотя, по общему признанию, в меньшей степени, чем коренные жители. Вопреки широко распространенному общественному
мнению, иммигранты с низким уровнем образования имеют лучшую
финансовую позицию - разницу между их взносами и получаемой
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ими выгодой - чем их сверстники, родившиеся в стране. И там, где
иммигранты имеют менее благоприятное финансовое положение, это
обусловлено не большей зависимостью от социальных пособий, а
скорее тем, что они часто имеют более низкую заработную плату и,
следовательно, вносят меньший вклад в виде налогов. Межстрановые
различия в финансовом положении домашних хозяйств иммигрантов
формируются в результате разработки систем налогообложения и
льгот и, в еще большей степени, различий в составе населения мигрантов с точки зрения возраста и категории въезда мигрантов. Более
благоприятное финансовое положение имеют трудящиеся мигранты в
странах, где они представляют большую составную часть иммигрантов. Там же, где гуманитарные мигранты составляют значительную
часть иммигрантов, их финансовое положение значительно хуже.
Занятость является единственным наиболее важным фактором,
определяющим чистый финансовый вклад мигрантов, особенно в
странах с высоким благосостоянием. Повышение уровня занятости
иммигрантов до уровня занятости коренных жителей повлечет за собой значительные финансовые выгоды во многих европейских странах ОЭСР, в частности в Бельгии, Франции и Швеции, где их воздействие на бюджет более 0,5% ВВП. Это также помогло бы иммигрантам достичь их собственных целей: большинство иммигрантов, в
конце концов, приезжают не за социальными пособиями, а для того,
чтобы найти работу и улучшить свою жизнь и жизнь своих семей.
Таким образом, усилия по более эффективной интеграции иммигрантов следует рассматривать как инвестиции, а не издержки.
d. Миграция способствует стимулированию инноваций и экономическому росту
Международная миграция оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на экономический рост. Нет никаких сомнений в
том, что там, где миграция способствует росту рабочую силу, можно
ожидать роста совокупного ВВП. Однако ситуация менее ясна, когда
речь заходит о росте ВВП на душу населения.
Во-первых, миграция оказывает демографическое воздействие
не только за счет увеличения численности населения, но и за счет изменения возрастной пирамиды принимающих стран. Мигранты, как
правило, более сконцентрированы в более молодых и экономически
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активных возрастных группах по сравнению с коренными жителями
и, следовательно, способствуют снижению коэффициентов зависимости (Gagnon, 2014).
Компоненты общего прироста населения в странах ОЭСР,
1960-2020 гг., на тысячу жителей

Источник: база данных ОЭСР по статистике народонаселения и жизнеобеспечения

Во-вторых, мигранты прибывают с навыками и способностями и,
таким образом, пополняют запас человеческого капитала принимающей
страны. В частности, данные из Соединенных Штатов свидетельствуют
о том, что квалифицированные иммигранты способствуют активизации
исследований и инноваций, а также технического прогресса (Hunt, 2010).
Доля высокообразованных иммигрантов в странах ОЭСР резко возрастает. Число иммигрантов с высшим образованием в странах ОЭСР
продемонстрировало беспрецедентный рост за последнее десятилетие
(рост на 70%), достигнув в общей сложности почти 30 миллионов в
2010/11 году. Из них около 5 миллионов, или 17%, прибыли за последние
пять лет. Эта тенденция в основном обусловлена азиатской миграцией –
за последние пять лет в ОЭСР прибыло более 2 миллионов мигрантов с
высшим образованием из этого региона (OECD-UNDESA, 2013).
Однако лишь в немногих эмпирических исследованиях были попытки оценить общее воздействие миграции на экономический рост,
отчасти из-за нехватки согласованных сравнительных данных о международной миграции по уровням квалификации. Одно исследование, в
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котором рассматривается влияние миграции на экономический рост в
22 странах ОЭСР в период с 1986 по 2006 год, демонстрирует позитивное, но довольно незначительное влияние человеческого капитала,
приносимое мигрантами, на экономический рост. Вклад иммигрантов в
накопление человеческого капитала, как правило, нейтрализует механический эффект размывания (т. е. влияние прироста населения на капитал на одного работника), но чистый эффект довольно мал, в том
числе в странах, имеющих весьма избирательную миграционную политику. Увеличение на 50% чистой миграции рожденных за рубежом порождает менее одной десятой процентного пункта вариации в росте
производительности труда (Boubtane and Dumont, 2013).
Выводы.
Миграция всегда вызывает всевозможные споры. Одни утверждают, что люди должны иметь возможность работать в любом месте, независимо от того, где они родились (это иногда называют "свободным передвижением рабочей силы"). Другие - думают, что это
плохая идея, либо для принимающих стран, куда мигранты идут, либо для стран-доноров, откуда они уходят. Когда расспросили специалистов, будет ли средний американский гражданин лучше жить, если
США впустят больше низкоквалифицированных иммигрантов, только 10% опрошенных экономистов, участвовавших в опросе 2013 года,
сказали "нет". Но 89% тех же экономистов заявили, что существует
вероятность того, что увеличение иммиграции приведет к существенному ухудшению положения многих низкоквалифицированных американских рабочих. Очевидно, что это мнение не всех, но, похоже,
многие экономисты считают, что экономическая миграция повышает
общую экономику для того места, куда идут мигранты, но может вызвать проблемы для людей, уже находящихся на нижней ступени
экономической лестницы.
Существует много исследований, говорящих о том, что экономическая миграция стимулирует общий экономический рост. По данным Всемирного банка, международная миграция способствует увеличению мирового ВВП, поскольку она позволяет работникам перемещаться туда, где они наиболее продуктивны. Для стран с низким
уровнем рождаемости иммигранты могут быть особенно важны. По
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данным ОЭСР, мигранты ответственны за 47% прироста американской рабочей силы и 70% прироста европейской рабочей силы за последние 10 лет. Мигранты также, как правило, вносят больший вклад
в государственный бюджет в виде налогов, чем они получают из него
в виде пособий, потому что они, как правило, трудоспособного возраста, они приехали в чужую страну не для того, чтоб сидеть на пособии, и зависеть от государственных ресурсов, а более вероятно, что
они хотят работать и платить налоги. Однако трудовые мигранты часто обвиняются в усилении конкуренции за рабочие места, что может
снижать уровень заработной платы и лишает перспективы трудоустройства некоторых местных работников. Люди также беспокоятся
о долгосрочных последствиях миграции для государственных расходов (особенно когда мигранты привозят свои многочисленные семьи,
которые могут не работать), поскольку все больше людей создают
большую нагрузку на здравоохранение, образование, транспорт и
другие государственные услуги.
Вопрос о том, является ли трудовая миграция полезной или нет,
затрагивает гораздо больше, чем просто экономику. Существуют социальные, культурные и моральные критерии, используемые для аргументации за и против миграции, а также проблемы безопасности,
возникающие в связи с предоставлением людям возможности перемещаться из страны в страну. До сих пор такая миграция была одним
из самых больших и наиболее противоречивых политических вопросов 21-го века, и, похоже, она будет центральной частью нашей политики в будущем.
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ROLUL DIPLOMAȚIEI CULTURALE ÎN ASIGURAREA
SECURITĂȚII NAȚIONALE
Simion ROȘCA, doctor în filosofie, conferențiar universitar, IRIM
Rezumat
Cultura este văzută astăzi ca o forţă de propulsie a dezvoltării. Ea poate juca un
rol important și în politica externă. Dialogul intercultural poate contribui la prevenirea
conflictelor și la promovarea reconcilierii în interiorul țărilor și între acestea. Cultura
poate fi totodată un instrument de creare a unor importante beneficii sociale și
economice, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. Ținând cont de aceste deziderate,
Comisia Europeană a adoptat în 2016
„Strategia pentru relațiile culturale
internaționale”. Noile linii strategice ar urma să încurajeze cooperarea culturală dintre
UE și țările partenere, inclusiv cu cele membre ale Parteneriatului Estic. Strategia UE
pentru relațiile culturale internaționale propune un nou model de cooperare cu statele
membre, care generează o abordare strategică a diplomației culturale.
Cuvinte-cheie: diplomație culturală, securitate, securitate națională, relații
culturale.

THE ROLE OF CULTURAL DIPLOMACY IN ENSURING
NATIONAL SECURITY
Simion ROSCA
Abstract
Culture is seen today as a driving force for development. It can also play an important role in foreign policy. Intercultural dialogue can help prevent conflict and
promote reconciliation within and between countries. Culture can also be a tool for
creating important social and economic benefits, both inside and outside the Union.
Taking into account these goals, the European Commission adopted in 2016 the
"Strategy for international cultural relations". The new strategic lines would encourage cultural cooperation between the EU and partner countries, including those of
the Eastern Partnership. The EU Strategy for international cultural relations proposes a new model of cooperation with the Member States, which generates a strategic
approach to cultural diplomacy.
Keywords: cultural diplomacy, security, national security, cultural relations.

Diplomația culturală poate fi, în zilele noastre, un mod foarte eficient
de a educa și de a întreține relații, nu doar între țări, dar și între oameni.
Dar cel mai important lucru, pentru ca globalizarea să funcționeze, este
cooperarea. Și dacă noi vom colabora pe probleme de afaceri sau astfel de
direcții, trebuie să avem încredere unii în alții. Iar cel mai bun mod de a
construi această încredere este prin intermediul diplomației culturale.
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Diplomația culturală este acel domeniu al diplomației care are drept
obiectiv stabilirea, dezvoltarea și susținerea relațiilor cu alte state prin cultură: artă, educație, știință, filosofie. Activitatea de diplomație culturală
este un proces al proiectării în exterior a sistemului de valori culturale ale
unui stat și a promovării acestuia la nivelul relațiilor bi/multilaterale.
Ce își propune diplomația culturală? Mai întâi să susţină relaţiile
cu celelalte state prin cultură, educaţie şi ştiinţă. Apoi să deschidă căi alternative de comunicare. După care să cultive şi să iniţieze relaţii culturale
pe termen lung între state. Și, în fine, să exercite influenţă în sprijinirea
priorităţilor de politică externă și să folosească instrumentele de diplomaţie
culturală pentru promovarea intereselor economice.
Cooperarea culturală interguvernamentală şi-a căştigat propria autonomie în cadrul agendelor de cooperare bilaterală ştiinţifică-educaţională
şi este recunoscută ca un al treilea pilon pe agenda relaţiilor bilaterale alături de agenda politică şi economică. Tratatele şi acordurile bilaterale din
ultimul deceniu încep să includă la modul curent capitole privind patrimonial cultural aflat în pericol de degradare sau repatrierea patrimoniului cultural. Abilităţile în domeniul reprezentării patrimoniului istoric sunt
esenţiale pentru diplomaţia culturală, precum și pentru diplomaţia publică
ca domenii de nişă ale diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale.
În condiţiile „conflictelor civilizaţionale” diplomaţia culturală nu se
mai afla la „periferia relaţiilor internaţionale”, fiind un domeniu de cercetare inovativ şi solicitat ce tinde să-şi câştige propria autonomie în cadrul
programelor de studiu aferente domeniului „Relaţii Internaţionale”. Între
cele două abordări ale relațiilor internaționale hard power şi soft power,
politologul american Joseph Nye este cunoscut ca creator al fundamentelor
teoretice ale soft power definite de acesta drept: capacitate de persuasiune,
influenţă, convingere prin intermediul culturii, valorilor şi ideilor şi nu prin
intermediul forţei mijloacelor militare. Conceptul de soft power a influențat mult în ultimii ani strategiile diplomatice și modul de calibrare al acțiunilor de politică internațională ale guvernelor, fiind o reacție la evoluții
concrete. Importanța acordată dimensiunii soft power în relațiile internaționale este direct proporțională cu importanța acordată strategiilor de diplomație publică și a celor de diplomație culturală ca parte integrantă a diplomației publice. În societatea totală, globalizarea determină un nivel
crescut de interconectare între guvernele şi societăţile lumii şi implicit
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necesitatea de cooperare la un alt nivel, un nivel facilitat de diplomaţia
culturală. [6, 23]
Diplomația culturală poate fi utilizată cu succes în diverse sectoare ale
societății: sectorul public (naţional/internaţional) - diplomaţia culturală este
utilizată în acest sector pentru promovarea intereselor naţionale, locale sau
regionale prin promovarea valorilor autentice, specifice acestora; societatea
civilă: organizaţiile non-guvernamentale în general folosesc diplomaţia culturală ca pe o platformă de facilitare a cunoaşterii şi înţelegerii, adesea o folosesc ca pe o modalitate de facilitare a reconcilierii post-conflict. În felul
acesta sunt create reţele profesionale ce facilitează schimburile academice,
inter-instituţionale, forumuri internaţionale, festivaluri, programe şi trasee de
turism cultural/de patrimoniu; sectorul privat - firmele private de anvergură
sunt interesate în promovarea comunicării şi schimburilor interculturale ca
modalitate de creştere a profitabilităţii, cuceririi şi facilitării intrării pe noi
pieţe. Nu există produs de marcă care să nu aibă în spate o
argumentaţie/motivare culturală/civilizaţională sau o poveste de spus.
Cultura reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale, iar schimbul
intercultural reprezintă fundamentul cooperării inter-regionale, a stabilității
și a securității. Globalizarea și noile tehnologii aduc transformări profunde
lumii contemporane, modificând felul în care sunt organizate producția,
difuzarea, consumul, informarea și comunicarea, circulația ideilor și a persoanelor, schimburile comerciale. În contextul acestor noi provocări, diplomația culturală poate crește diversitatea de expresii și conținuturi culturale, poate îmbunătăți dialogul intercultural, poate dezvolta aprecierea
pentru patrimoniul național, poate spori vizibilitatea și prestigiul țării,
poate dezvolta noi cadre de cooperare la nivel internațional.
Cultura este din ce în ce mai mult considerată pe plan internațional
nu doar un bun care trebuie protejat, ci și, de ce nu, o resursă care
contribuie la creșterea economică prin crearea de locuri de muncă, prin
diversificarea ințiativelor antreprenoriale și a surselor de venituri, prin
ponderea tot mai importantă pe care o are în comerțul internațional.
Această nouă economie are ca motor sectoarele culturale și creative, care,
prin valorizarea creativității și cunoașterii, prin favorizarea diversității
culturale, a circulației ideilor și a cultivării respectului pentru mediu,
reprezintă un vector al dezvoltării umane și sociale și al inovării durabile.
UE și statele sale membre promovează diversitatea culturală și dialo138

gul intercultural și investesc în restaurarea clădirilor, dezvoltarea industriilor creative și schimburile între colegi (peer-to-peer). Ca dovadă poate
servi Strategia Europeană Comună de Cooperare pentru Dezvoltare (Document de Programare Comună) pentru Republica Moldova, februarie
2018 [10] care reconfirmă suportul continuu al partenerilor europeni de
dezvoltare în abordarea provocărilor sale cheie.
Putem creşte accesul la diplomaţia culturală şi putem sublinia potenţialul acestui instrument pentru aplanarea conflictelor şi întărirea relaţiilor bilaterale, acolo unde diplomația tradițională eșuează. Practicarea diplomației
culturale ca instrument de acțiune externă diferă mult de la un stat la altul și
în funcție de stilul și tradițiile diplomatice ca și de locul pe care cultura în sine îl reprezintă în politica unei țări. De regulă, se dă ca exemplu atitudinea
Franței, țară pentru care rolul culturii ca element central al identității naționale și acțiunilor diplomatice nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării. Este
de notorietate atitudinea ex-președintelui Franței, Nicolas Sarkozy, care în
condițiile izbucnirii primului val al crizei economice a anunțat ca și contramăsuri alocarea unor fonduri speciale destinate unor proiecte culturale. Tot
cultura este domeniul în care cei slabi se pot măsura adesea de pe poziții de
egalitate cu cei puternici. De exemplu, prezența și vizibilitatea culturală externă ale Austriei sunt disproporționat de mari raportate la dimensiunile sale.
Este domeniul în care țări sărace își pot măsura forțele de la egal la egal cu
jucători „grei“ pe scena relațiilor internaționale.
Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale [10], prezentată în
iunie 2016 de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, își propune să încurajeze cooperarea în domeniul cultural între UE și țările partenere. De asemenea, aceasta
promovează o ordine globală bazată pe pace, pe statul de drept, pe libertatea
de exprimare, pe înțelegerea reciprocă și pe respectarea valorilor fundamentale. Această Strategie este aliniată recent adoptatei Agende 2030 [1] care recunoaște cetățenia globală, diversitatea culturală și dialogul intercultural ca
principii de bază ale dezvoltării durabile ale politicilor de vecinătae și de extindere ale Uniunii. Cultura poate juca un rol important în politica externă a
Uniunii. Cooperarea culturală se opune stereotipurilor și prejudecăților, prin
susținerea dialogului, a deschiderii, a demnității și a respectului reciproc.
Dialogul intercultural poate contribui la prevenirea conflictelor și la promovarea reconcilierii în interiorul țărilor și între acestea. Cultura poate fi totoda139

tă un instrument de creare a unor importante beneficii sociale și economice,
atât în interiorul, cât și în afara Uniunii. Strategia propune un nou model de
cooperare cu statele membre, cu institutele culturale naționale și cu operatorii
publici și privați din Uniune și din țările partenere, mărind oportunitățile, creând sinergii și maximizând beneficiile socio-economice.
Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale se concentrează
pe promovarea cooperării culturale cu țările partenere de-a lungul a trei
axe principale: prima este susținerea culturii ca motor al dezvoltării sociale
și economice durabile; a doua - promovarea culturii și a dialogului
intercultural pentru relații intercomunitare pașnice și, în fine, a treia consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural.
În vederea atingerii acestor obiective, relațiile culturale internaționale
ale UE vor contribui la transformarea UE într-un actor mai puternic pe
plan mondial – o prioritate majoră a viitoarei strategii globale a actualei
Comisii, precum și a Înaltului Reprezentant. Pentru a ajuta Uniunea să
pună strategia în aplicare și să creeze sinergii în rândul tuturor părților
interesate din Uniune, în februarie 2016 a fost înființată o platformă a
diplomației culturale [4], ale cărei activități se vor concentra pe țări
strategice. Gestionată de un consorțiu format din institute culturale ale
statelor membre și din alți parteneri, platforma va oferi consiliere în
materie de politici, va facilita colaborarea în rețea, va desfășura activități
împreună cu părțile interesate din domeniul culturii și va elabora programe
de formare pentru poziția de lider în sectorul cultural.
În cadrul Parteneriatului estic (PaE), Programul cultural al PaE
susține contribuția sectoarelor culturale și creative la o dezvoltare durabilă
din punct de vedere economic, social și umanitar. În același timp, proiectul
„Community-Led Urban Strategies in Historic Towns” (Strategii urbane
gestionate de comunități din orașe istorice) [3] urmărește să stimuleze
dezvoltarea economică și socială prin consolidarea patrimoniului cultural
în nouă orașe istorice din Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova
și Ucraina. În acest contecst, în luna mai 2017, la Chișinău s-a desfășurat o
reuniune internațională a managerilor proiectului „Strategii Urbane
Ghidate de Comunitate în Orașe Istorice” de formare și instruire a liderilor
programului pilot, precum și a celor din nouă orașe istorice, finalizată cu
vizitarea orașului Soroca, oraș selectat din partea Republicii Moldova.
Și Programul-cadru Orizont 2020 [8] susține totodată cercetarea în
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domeniul diplomației culturale, dar și activitățile din sfera patrimoniului
cultural, prin intermediul unor proiecte interdisciplinare multinaționale.
Viitoare programe aflate în curs de elaborare vor sprijini țări partenere din
diferite regiuni, promovând în special eforturile culturale și creative și
dialogul intercultural. Prin dezvoltarea unei diplomații culturale bazate pe
promovarea valorilor și resurselor culturale românești din Republica Moldova și pe facilitarea dialogului și colaborărilor internaționale între operatori culturali, cultura Republicii Moldova poate căpăta o vizibilitate mai
mare în afara granițelor, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor
interculturale, a economiei creative și a schimbului de valori.
Performanța, competitivitatea, inovarea depind de dezvoltarea unor parteneriate eficiente între sectorul cultural și alte sectoare, de cooperarea între
structuri de la nivel local, regional şi naţional și între operatori culturali, de
dezvoltarea publicului, a participării cetățenilor și a implicării comunităților,
de consolidarea capacității organizaționale, de dezvoltarea resurselor umane,
de educația și formarea pe tot parcusul vieții. Cultura însăși este un fenomen
transversal și integrator, așadar schimbarea și dezvoltarea culturală nu se pot
realiza independent de alte domenii – educațional, economic, social, de mediu.
Coloana vertebrală a Uniunii Europene este piața comună, deci o structură economică și pe cale de consecință, pentru a avea succes în ochii contribuabililor europeni, diplomația culturală inclusiv trebuie să-și demonstreze
eficacitatea economică, cu alte cuvinte trebuie să facă produsele UE mai bine
vândute, iar pe experții europeni mai bine cotați în ce privește programele de
construire/reconstruire a capacităților în zonele postconflict [2]. Sufletul și
inima opinei publice de pe mapamond sunt câmp de bătălie în măsura în care
este turismul cultural sau exporturile culturale au o dimensiune economică.
Inclusiv asistența pentru dezvoltare destinată infrastructurii culturale/patrimoniale, restaurarea de clădiri și monumente istorice nu are doar o dimensiune politică idelologică, dar și o dimensiune economică incontestabilă.
Dimensiunea economică a diplomației culturale pune imediat pe tapet capacitatea de evaluare și de măsurare a acesteia. Raportul cost/eficiență al acțiunilor politice ale diferitelor structuri a fost constant în atenția
instituțiilor UE aflate permanent sub un bombardament al acuzelor de ineficiență și risipă în general, dar în condiții de criză ecomomică în mod special. Este discutabilă în primul rând problema fezabilității genului acesta
de studii pentru diplomația culturală, deși ideea în sine a responsabilizării
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și justificării fondurilor, chiar și în cazul acțiunilor de diplomație culturală,
nu este lipsită de sens. Metode clasice, precum sondaje de opinie sau analize de presă, pot să ofere informații în legătură cu succesul sau insuccesul
unei anumite campanii sau acțiuni pe temen scurt sau mediu. Consiliul Britanic are, de pildă, unul dintre cele mai sofisticate metode de evaluare a
acțiunilor sale în funcție de criterii de performanță evaluate pe indicatori
precum impactul acțiunii, gradul de satisfacție al publicului, sisteme de
măsurare a reputației, a raportului cost-eficiență și a eficienței manageriale, imaginea funcționarilor instituției în țara gazdă etc. Diplomația
culturalã ține de schimbarea percepțiilor, iar acest lucru se produce doar în
timp și poate fi măsurat tot doar în timp. Despre importanța diplomației
culturale accentuează și Înaltul Reprezentant și vicepreședintele Uniunii,
Federica Mogherini, care a declarat, că „cultura trebuie să facă parte
integrantă din politica noastră externă. Cultura este un instrument puternic
pentru a crea punți de legătură între oameni, în special între tineri, și
pentru a consolida înțelegerea reciprocă. În același timp, ea poate fi un
motor al dezvoltării economice și sociale. În fața unor provocări comune,
cultura ne poate reuni pe toți – fie că suntem cetățeni ai Europei, ai Africii,
ai Orientului Mijlociu sau ai Asiei – în lupta împotriva radicalizării și în
construirea unei alianțe a civilizațiilor împotriva celor care încearcă să
creeze disensiuni. Iată de ce diplomația culturală trebuie să se afle în
centrul relațiilor noastre cu lumea de astăzi” [7].
Cred că ideea nu este de a-i înlocui pe actualii ambasadori. Rolul lor
este încă important, chiar dacă vorbim de o schimbare a atributelor. Cred
că un ambasador de astăzi are un rol foarte diferit decât cel pe care îl avea
un ambasador la sfârșitul secolului XX. Ideea cu ambasadorii culturali este
că ei pot susţine principalul nostru obiectiv. Cel mai bun mod de a
cunoaşte Republica Moldova este să cunoşti cât mai mulţi băștinași ai țării.
E important să ai ambasadori culturali, economici, tineri antreprenori, care
pot contribui la o mai bună reprezentare a Republocii Moldova în afară.
Pentru a face faţă unor pieţe internaţionale din ce în ce mai
competitive, noul program va sprijini parteneriatele şi reţelele transfrontaliere, precum şi noi modele de colaborare, pentru a încuraja extinderea
sectoarelor culturale şi creative europene. Acest lucru va consolida poziţia
actorilor europeni pe pieţele europene şi globale, de exemplu prin
sprijinirea prezenţei lor la nivel internaţional, prin marketing şi prin
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branding. Programul va investi în dezvoltarea capacităţilor creative ale
artiştilor şi ale profesioniştilor din sector, permiţându-le acestora să
colaboreze la nivel transfrontalier. El va sprijini iniţiativele care permit
unui număr mai mare de persoane să participe la cultură şi contribuie astfel
la o societate europeană mai incluzivă din punct de vedere social.
Această iniţiativă contribuie la dezideratul exprimat la Roma în
martie 2017 de către toate statele membre şi de instituţiile UE pentru o
Uniune „în care cetăţenii să beneficieze de noi oportunităţi de dezvoltare
culturală și socială și de creştere economică [...]; o Uniune care păstrează
patrimoniul nostru cultural şi promovează diversitatea culturală” [5].
În conformitate cu obiectivele menţionate la articolul 3 al Tratatului
privind Uniunea Europeană [12] componenta „CULTURA” a programului
„Europa creativă” [9] are mai multe priorităţi, printre care și contribuirea
la strategia globală a Uniunii pentru relaţiile culturale internaţionale prin
diplomaţie culturală.
În genere, diplomaţia culturală spune mai multe despre ţara care o practică decât despre ţara căreia i se adresează. Ea este, pe de o parte, semnul maturităţii, puterii economice şi politice a unui stat, dar şi un bun barometru al
intensităţii şi sincerităţii relaţiilor dintre statele între care se practică.
Așadar, o prioritate a diplomaţiei culturale moldovenești în raporturile cu alte state trebuie să fie menţinerea sau înnodarea unor noi relaţii
umane, politice, juridice, artistice şi tehnice a căror soliditate să le pună la
adăpost de trecerea timpului şi de evoluţiile geostrategice. În acest scop,
diplomaţii au misiunea de a răspunde aşteptărilor reale ale gazdelor, adică
să le înţeleagă cultura în suficientă măsură pentru a putea iniţia un dialog
şi o serie de schimburi profitabile.
Practica diplomaţiei, şi în primul rînd a celei culturale, presupune o
imersiune în structura cognitivă a ţării gazdă, o observare şi o înţelegere profundă a partenerilor străini. Această disponibilitate se însoţeşte, apoi, de
adaptarea conţinutului, strategiilor şi căilor de promovare culturală în funcţie
de specificul şi receptivitatea interlocutorilor, ceea ce duce la o varietate de
abordări şi programe. În definirea obiectivelor culturale externe nu trebuie să
pierdem din vedere handicapul real pe care îl reprezintă o limbă de circulaţie
redusă, care poate fi combătut prin două căi principale: un program dens şi
coerent de traduceri foarte bune ale operelor reprezentative ale scriitorilor
noştri, şi un accent deosebit pus pe dezvoltarea artelor vizuale şi sonore, al
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căror limbaj este universal. Un alt obiectiv major este și investigarea capacităților de utilizare în activitățile de diplomație culturală ale Uniunii Europene
a comunităților din diaspora statelor membre. Pentru anumite acțiuni de rezonanță europeană aceste comunități (adesea numeroase și influente) pot să
fie mobilizate, cu condiția conștientizării idealului european și a armonizării
acestuia cu idealurile naționale ale statelor membre.
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EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ A ANGAJAȚILOR CU STATUT SPECIAL DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Mihail BÎRGĂU, doctor habilitat în drept, profesor universitar, IRIM
Anatolie DĂNILĂ, Comandant general al Inspectoratului General de
carabineri, colonel
Rezumat
În vederea respectării angajamentelor asumate în Acordul de Asociere cu
Uniunea Europeană de către instituțiile de stat ale Republicii Moldova, în contextul
consolidării securității cetățenilor este necesară realizarea unei activități coerente și
eficiente în domeniul ordinii publice, armonizată la standardele europene. Astfel,
promovarea și respectarea drepturilor și libertăților omului trebuie să reprezinte
prioritatea de bază a statului de drept. Un rol relevant în asigurarea respectării
acestor drepturi fundamentale, garantate de Constituție o dețin forțele de ordine, care, fiind în serviciul cetățeanului, trebuie să asigure respectarea legii de către toți
cetățenii, fiind o punte de legătură dintre stat și cetățean, un garant de asigurare a
tuturor drepturilor și libertăților omului. Prin profesionalism și perseverență în activitate de serviciu, îndeosebi la menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice,
Poliția va obține autoritate și încredere în societate. În contextul dat, Poliția trebuie
să întreprindă următoarele măsuri: să respecte cadrul legal, să protejeze cetățeanul,
să protejeze efectivul de acțiunile persoanelor violente, să ia decizii corecte, în dependență de situație etc. În concluzie, autorul reiterează faptul că Poliția trebuie să
dispună de o tactică de intervenție privind asigurarea și restabilirea ordinii publice
conformată la situația politico-socială din țară, în care să fie consemnate un șir de
acțiuni ce țin de legalitate, eficacitate, protecție etc.
Cuvinte-cheie: securitate publică, Poliție, forțe de ordine, stat de drept, Republica Moldova.

CAREER EVOLUTION OF EMPLOYEES WITH SPECIAL
STATUS IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
Mihail BÎRGĂU
Anatolie DĂNILĂ
Abstract
In order to comply with its commitments in the Association Agreement with the
European Union, of the MMoldovan state institutions, in the context of strengthening
the security of citizens, it is necessary to carry out a coherent and efficient activity in
the field of public order, harmonized with the European standards. Thus, the promotion and respect of human rights and freedoms must be the basic priority of the law's
rule. Play a crucial role in the enforcement of these fundamental rights, guaranteed
by the Constitution to hold the forces of order, who, being in the service of the citizen,
it must ensure the observance of the law by all citizens as a bridge between the state
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and the citizen, a guarantee of the assurance of all human rights and freedoms.
Through professionalism and perseverance in service activity, especially in maintaining, ensuring and restoring public order, the Police will gain authority and trust in
the society. . In this context, the Police need to take the following measures: to comply with the law, to protect citizens, to protect the population from acts of violence, to
make the right decisions, depending on the situation, etc. In conclusion, the author
reiterates that the Police must have an intervention tactic on ensuring and restoring
public order in accordance with the political-social situation in the country, in which
to record a number of actions related to legality, effectiveness, protection, etc.
Keywords: Public Security, Police, law enforcement, rule of law, Republic of Moldova.

În conformitate cu Programul de Dezvoltare Strategică al MAI pentru
perioada 2014-2020, s-a stabilit în sarcina Direcției generale resurse umane a
MAI elaborarea unui act normativ, care să stabilească un sistem unitar de
parcurs în cariera profesională pentru angajații cu statut special din cadrul
tuturor subdiviziunilor MAI. Remarcăm faptul că una din premisele care au
stat la baza actului respectiv a fost imperfecțiunea sistemului posturilor în
corpul subofițerilor și corpul ofițerilor, fiind utilizate aceleași denumiri ale
funcțiilor în ambele corpuri, creând, astfel, o eroare în perceperea sistemului
posturilor atât pentru conducători, cât și experților internaționali.Totodată, nu
erau definite clar nivelurile ierarhice ale subofițerilor și ofițerilor și modul
prin care un angajat ar putea fi promovat pe scara ierarhică.
Pentru prima dată, în cadrul MAI urma să fie definită noțiunea de „carieră” și de „evoluție în carieră”. Menționăm faptul că, pe parcursul anilor
2013-2014, s-a desfășurat un șir de activități în vederea elaborării regulamentului propriu-zis, fiind creat un grup de lucru, în care au fost incluși specialiști din cadrul subdiziviunilor MAI. În rezultatul activității grupului de lucru
și propunerilor parvenite din subdiviziuni au fost identificate aspectele cele
mai importante ale regulilor de promovare în funcțiile superioare, delimitarea
denumirii funcțiilor executate de subofițeri și ofițeri, avînd în vedere structura organizatorică specifică a subdiviziunilor MAI.
Astfel, în conformitate cu ordinul MAI nr.22 din 20.07.2015 a fost
aprobat Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a angajaților cu statut
special: polițiști, polițiști de frontieră, pompieri, salvatori și carabinieri. Cariera angajaților MAI reprezintă succesiunea posturilor și funcțiilor exercitate
pe parcursul activității profesionale, începând de la data nașterii raportului de
serviciu, pînă în momentul încetării acestuia, în funcție de necesitățile instituției, cunoștințele, aptitudinile, competențele și motivațiile individuale.
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Procesul de evoluție în carieră cuprinde etapele parcurse în mod individual, pe timpul activității profesionale de către angajatul MAI, care include,
în principiu, promovarea în funcțiile superioare, acordarea gradelor speciale /
militare următoare, desfășurarea activităților de dezvoltare profesională.
Astfel, Regulamentul prevede criterii specifice privind:
 Numirea în prima funcție;
 Promovarea în funcții superioare;
 Obținerea unei noi specializări;
 Trecerea pe anumite niveluri ierarhice superioare;
 Ocuparea funcțiilor de conducere;
 Trecerea subofițerilor în corpul de ofițeri;
 Acordarea gradelor speciale / militare.
În Regulament au fost definiți termeni noi, care au contribuit la înțelegerea expresiilor și procedurilor care urmau a fi utilizate, cum ar fi: funcție, funcție superioară, managementul carierei, profitul de activitate, postul, promovare etc. Regulamentul stabilește nivelurile profesionale ierarhice în corpul subofițerilor și corpul ofițerilor, precum și sistemul regulilor
unitare de parcurs în carieră profesională pe nivelurile respective.
Conform prevederilor Regulamentului, în cadrul MAI au fost stabilite 9 niveluri profesionale ierarhice, dintre care 6 niveluri pentru corpul ofițerilor și 3 niveluri pentru corpul subofițerilor, fiecare nivel fiind marcat
prin litere: A, B și C care indică categoria funcțiilor, și câte un număr: 01.
02 și 03 – care indică nivelul ierarhic. Ofițerii au fost repartizați în categoria A și B, în dependență de nivelul funcției.
Astfel, pentru ofițerii, care dețin funcții de conducere, sunt stabilite
urmatoarele niveluri ierarhice:
1. Nivelul A01 – funcție de conducere de nivel superior, ce presupun
exercitarea de competențe manageriale de complexitate și cu responsabilitate ridicată la nivel de șef de autoritate.
2. Nivelul A02 – funcții de conducere de nivel mediu, la nivel de șef
de subdiviziune sau direcție.
3. Nivelul A03 – funcție de conducere la nivelul de bază (inițială), la
nivel de șef de secție sau serviciu.
Pentru ofițerii, care dețin funcții de execuție, sunt stabilite următoarele niveluri ierarhice.
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4. Nivelul B01 – funcții de execuție la nivel de ofițer (specialist) principal.
5. Nivelul B02 – de execuție, la nivel de ofițer (specialist) superior.
6. Nivelul B03 – funcții de execuție de bază, deținute la angajarea inițială a ofițerilor sau la trecerea subofițerilor în corpul de ofițeri, la nivel de
ofițer (specialist).
Subofițerii sunt repartizați în categoria C și cuprind următoarele niveluri ierarhice profesionale:
7. Nivelul C01 – funcții cu atribuții de conducere – administrare specifice subofițerilor, la nivel de șef grupă.
8. Nivelul C02 – funcții de execuție, la nivel de inspector.
9. Nivelul C03 – funcții de execuție de bază deținute la angajarea inițială a subofițerilor, la nivel de inspector inferior.
Pentru promovarea de la un nivel profesional ierarhic, la alt nivel imediat superior, angajatul trebuie să întrunească anumite condiții minime obligatorii cumulative, în caz contrar, acesta nu poate fi promovat, nici nu este
admis la concursul în vederea ocupării funcțiilor superioare respective.
Regulamentul stabilește condițiile obligatorii de promovare pentru
fiecare nivel profesional ierarhic, care vizează în principiu următoarele cerințe față de candidat:
- Corespunderea cu cerințele specifice din fișa postului;
- O anumită vechime în funcția de nivelul anterior;
- O anumită vechime în specialitatea în care urmează sa fie promovat;
- Absolvirea unui curs de perfecționare / specializare / managerial în
domeniul de activitate în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI;
- Deținerea studiilor generale sau superioare;
- Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub
urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii sancțiunii disciplinare;
- Să fi obținut în urma evaluării performanțelor profesionale calificativul
„Foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „Bine” la ultimele 2 evaluări.
De asemenea, au fost stabilite anumite reguli generale de evoluție în
carieră a angajaților, dintre care menționăm:
- Angajarea inițială se face numai la nivelurile de bază – B03 și C03;
- Promovarea în funcția superioară a candidatului se efectuează la
nivelul ierarhic profesional imediat următor;
- Trecerea dintr-o specialitate în alta se face după absolvirea cursului
de recalificare, organizat în modul stabilit de ministrul afacerilor interne;
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- Pentru a ocupa o funcție în subdiviziunile aparatelor centrale, candidații trebuie să dețină funcții de minim nivelul B02 sau C02;
- În situația în care doi sau mai mulți candidați îndeplinesc în aceeași măsură condițiile minime obligatorii pentru promovare, selecția se face pe bază de concurs;
- Ocuparea funcțiile vacante, în mod prioritar din sursa internă, cu
candidați care corespund condițiilor stabilite;
- Imposibilitatea ocupării funcțiilor de conducere de nivelul A01 –
A03 pentru angajații care nu au absolvit un curs de management corespunzător nivelului;
- Efectuarea evaluării psihologice pentru candidații care promovează
la funcții de conducere;
- Deținerea nivelului minim al studiilor necesare pentru ocuparea
funcțiilor.
Regulamentul stabilește sistemul cursurilor de instruire pentru promovarea în carieră: de perfecționare, specializare, recalificare și manageriale. Pentru promovarea la funcțiile de conducere, candidații urmează să
absolvească obligatoriu un curs de formare managerială în instituțiile de
învățământ ale MAI, după cum urmează:
- Managementul superior, pentru promovarea la nivelul A01;
- Managementul mediu, pentru promovarea la nivelul A02;
- Managementul de bază, pentru promovarea la nivelul A03.
Un capitol esențial din Regulament este dedicat modului prin care este efectuată trecerea subofițerilor în corpul de ofițeri. Astfel, în cazul promovării sau în cazul organizării concursului în vederea trecerii subofițerului în corpul de ofițeri, candidatul trebuie sa întrunească anumite condiții
minime obligatorii cumulative:
 Să corespundă cerințelor din fișa postului pentru care candidează;
 Să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licență corespunzătoare cerințelor necesare exercitării specialității respective;
 Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmării
penale și să nu fie în perioada acțiunii sancțiunii disciplinare;
 Să fi obținut în urma evaluării performanțelor profesionale calificativul „Bine” la ultimele 2 evaluări;
 Să fie declarat „apt” la evaluarea psihologică.
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Concursul pentru trecerea subofițerilor în corpul de ofițeri se organizează până la demararea concursului privind ocuparea funcției vacante cu
candidați din sursă externă.
Menționăm, de asemenea, faptul că, conform prevederilor Regulamentului a fost aprobat Nomenclatorul funcțiilor și gradelor speciale / militare corespunzătoare acestora. Astfel, a fost stabilită limita maximă a
gradelor speciale / militare care pot fi acordate angajaților în dependență
de nivelul ierarhic profesional al funcției deținute.
Totodată, a fost stabilită că una din condițiile obligatorii pentru acordarea următorului grad special / militar este obținerea în urma evaluării
performanțelor profesionale anuale a calificativului de cel puțin „Bine” la
ultima evaluare.
Importanța acestui Regulament este indispensabilă, având în vedere
lipsa unor reglementări specifice în acest domeniu. Prin acest act au fost
stabilite clar nivelurile profesionale ierarhice și donumirile funcțiilor, condițiile minime obligatorii, pentru a fi promovat în funcții superioare sau
participa la concursul în vederea ocupării unei funcții vacante, au fost definite funcțiile deținute de subofițeri prin sintagma de „inspector”, iar funcțiile exercitate de ofițeri – prin sintagma de „ofițer sau specialist”, dar cel
mai important aspect este faptul că oferă angajaților informația necesară
pentru planificarea carierei personale.
În general, elaborarea și implementarea Regulamentului cu privire la
evoluția în carieră a angajaților cu statut special din Ministerul Afacerilor
Interne, aprobat prin ordinul MAI nr.202 din 20.07.2015 este un pas semnificativ în reglementarea sistemului de carieră, care, pînă în prezent, a
existat într-o formulă neconcordantă, iar în rezultat a diminuat fluctuația
personalului din / spre structuri care ofereau posibilități de creștere în carieră mai favorabile și prin urmare, determinau lipsuri eminamente de capacitate a unor sau altor entități. Chiar și în încercarea de organizare a regulilor de carieră într-un sistem predictibil și coerent, există totuși riscuri de
izolare statutară, care sunt determinate de prevederile legilor speciale care
operează la moment în cadrul MAI.
Or, în situația în care statutul de angajator care este atribuit azi conducătorilor structurilor departamentale ale MAI (Poliția, Poliția de Frontieră, Carabinieri, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale) le
permite acestora să opereze cu sisteme de carieră independente, chiar dacă
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nu o fac în prezent. Prin urmare, o soluție ar fi promovarea proiectului Legii cu privire la funcționarul public cu statut special din cadrul MAI, care
va rezolva problemele de management. În susținerea acestei concluzii au
venit și experții internaționali care în perioada mai – august 2015 au realizat analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne.
Referințe bibliografice
1. Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a angajaților cu statut special din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 20.07.2015.
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CONSTITUŢIA – DREPT AL SOCIETĂŢII ŞI NU AL STATULUI.
CRIZA STATULUI DE DREPT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Constantin LAZARI, doctor în drept internațional public, conferențiar
universitar, IRIM
Constantin Constantin LAZARI, master în drept, IRIM
Rezumat
Conceptul „Statul de drept”, împreună cu democrația și drepturile omului,
constituie cei trei piloni ai activităţii Consiliului Europei. Elementele incluse în noțiunea
stat de drept au fost propuse, ajustate timp de secole, începând cu antichitatea. Este
extrem de important ca exercitarea puterii politice să fie supusă legilor. Cu siguranță, nu
este un lucru bun atunci când guvernele fac așa cum doresc după propriul lor capriciu.
Este extrem de important ca propriul comportament, inclusiv și cel al semenilor, să fie
supus legii, deoarece legea facilitează un mediu stabil și previzibil care să fie favorabil
pentru oricine și orice, de la securitatea personală a persoanelor și libertatea acestora
până la tranzacții comerciale sigure. Responsabilitatea unui politician, indiferent de
poziția sa partinică, or de stat, este de a determina puterea guvernamentală să se supună
legii și să-şi onoreze angajamentele în conformitate cu legea.
Cuvinte-cheie: Republica Moldova, Constituție, stat de drept, democrație,
drepturile omului, stat capturat, criza statului de drept

CONSTITUTION – THE LAW OF SOCIETY AND NOT OF THE
STATE. THE CRISIS OF THE RULE OF LAW IN
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Constantin LAZARI
Constantin Constantin LAZARI
Abstract
The concept of the "rule of law", together with democracy and human rights,
are the three pillars of the activity of the Council of Europe. The elements included in
the notion of rule of law have been proposed, adjusted for centuries, starting with
antiquity. It is extremely important that the exercise of political power is subject to
the laws. It is certainly not a good thing when governments do as they wish on their
own accord. It is extremely important that one's behavior, including that of one's
peers, is subject to the law, because the law facilitates a stable and predictable environment that is favorable to anyone and everyone, from the personal safety of persons and their freedoms to secure commercial transactions. The responsibility of a
politician, regardless of his party or state position, is to determine the government's
power to obey the law and honor its commitments in accordance with the law.
Keywords: Republic of Moldova, Constitution, rule of law, democracy, human
rights, captured state, crisis of the rule of law.
152

(...) numai în ziua în care dreptul va străluci ca un răsărit de soare
în sufletul tuturor oamenilor, ca o directivă care călăuzește,
ca un imperativ categoric care se impune,
ca o autosupunere care se confundă cu libertatea organizată,
OMENIREA va fi salvată pentru că în pacea creată de ordinea juridică
OMUL își va putea împlini destinul său (...)
(Nicolae Titulescu, jurist și diplomat român,
Discurs rostit la Universitatea Comenius din Bratislava
cu prilejul primirii destinației „Doctor Honorius Causa”, 1937)

I
Scopul Constituției, ca drept al societății, este de a apăra prioritățile sociale, principala dintre care este libertatea/suveranitatea. Cu alte cuvinte, constituția
perfectează delimitarea bunăstării și dreptății de puterea politică, reglementând
relațiile dintre stat și societate în așa fel încât statul, rămânând garantul drepturilor civile, să înceteze a controla politic societatea. În prezent, tendința dezvoltării
statalității în lume pe termen lung este de a trece la un nou tip de stat democratic
care reunește cele mai bune calități ale statului de drept și a celui social.
În 1991 a apărut un nou stat – Republica Moldova1. Procesul afirmării
și dezvoltării statului Republica Moldova își are începutul la intersecția anilor
’80–’90 ai sec. XX. Liberalizarea statului sovietic inițiată de „perestroika”
gorbaciovistă și de mișcarea de renaștere națională a trezit în societate un activism social-politic sporit al populației, tentative de a realiza dreptatea socială și istorică, mai întâi de toate, în sfera spiritual-culturală a societății: păstrarea și dezvoltarea limbii, culturii și tradițiilor naționale, consolidarea identității etnice și culturale etc. Apariția statului Republicii Moldova a fost condiționată de câteva procese semnificative aflate într-o relație de interdependență,
și anume – perestroika gorbaciovistă (1985–1991), mișcarea de renaștere națională (1988–1991) și adoptarea Declarației de Independență a Republicii
Moldova (27 august 1991), aceasta din urmă fiind anticipată de Declarația cu
privire la Suveranitatea Republicii Moldova (23 iunie 1990).
La 29 iulie 1994, Parlamentul Republicii Moldova adoptă Constituția,
care este principalul instrument politic-juridic care a consacrat despărțirea
definitivă de regimul totalitar, oferind țării o nouă ordine constituțională, care
Republica Moldova este un stat în sud-estul Europei și se învecinează cu România la vest și cu Ucraina
la nord, este și sud. Puciul eșuat de la Moscova a făcut posibilă destrămarea Uniunii Sovietice (URSS), iar
republicile socialiste, printre care și Republica Moldova, își aleg să meargă pe un drum separat. La 27 august 1991 Republica Moldova devine stat independent prin adoptarea Declarației de independență.
1
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consfințește racordarea țării la valorile lumii civilizate întemeiate pe respectul
și pe promovarea drepturilor și libertăților cetățenești, pe pluralismul politic
și economia de piață, pe domnia legii, pe justiției și pe solidaritate socială, pe
egalitate și dreptate socială. În acest fel, erau consacrate dezideratele politice
esențiale ale mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor ‘90. În acest
sens, articolul 1 din Constituție prevede: Republica Moldova este un stat de
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.
Din conținutul lucrărilor științifice consacrate statului de drept, constituției și constituționalismului constatăm că atât constituționalismul, cât
și statul de drept, sunt două fenomene interdependente, descrise prin prisma unor principii definitorii asemănătoare.
II
Originea constituționalismului o găsim în noțiunea greacă ,,nomoi“, prin care se subînțelegea un cadru distinct de legi antice care nu puteau fi modificate de
Adunarea populară și care a fost sursa de inspirație pentru Aristotel ca să ajungă la
ideea de ,,politeia“ în cadrul căreia legile constituie fundamentul statului.
În Roma antică Caton L’Ancien a evocat ideea unei ,,Constituții“ suple,
constituită dintr-o totalitate de reguli, acestea fiind în marea lor majoritate de
origine cutumiară, create de mai multe generaţii 1. Etimologia cuvântului „constituția” a suferit schimbări considerabile, lărgind sau îngustând conținutul său,
în funcție de nivelul cunoașterii fenomenului constituționalismului, intereselor
grupelor și necesităților societății, totuși având sensul de totalitate sistematizată
a normelor scrise și nescrise care reglementează principiile orânduirii constituționale, după cum ne menționează profesorul român Ioan Muraru [8, p. 400].
Privitor la noțiunea de constituționalism pot fi regăsite mai multe
puncte de vedere. O primă abordare expusă în lucrările juridice determină
constituționalismul ca o guvernare de stat limitată de constituție, cea de-a
doua consideră constituționalismul o totalitate de cunoștințe despre constituție ca lege fundamentală a statului și societății; a treia abordare afirmă că
constituționalismul reprezintă un sistem politic care se bazează pe metodele constituționale de guvernare. Iar după părerea profesorului român Ion
Deleanu, constituționalismul „este o mișcare care are drept scop substituirea cutumelor existente, vagi, imprecise și care lasă o foarte largă posibilitate de acțiune discreționară prin constituțiile scrise“[5, p. 208].
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Printre principiile definitorii ale constituționalismului ar fi: exercitarea suveranității naționale prin intermediul organelor reprezentative constituite în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat; supremația legii; separația puterilor. În opinia profesorului rus Suren Avakyan,
constituționalismul trebuie pus în dependență de patru circumstanțe de bază: „…ideile constituționale, prezența unui fundament constituționaljuridic adecvat, crearea de facto a unui anumit regim; un sistem de protecție a orânduirii constituționale și a constituției” [14].
Autorul britanic Hilaire Barnett apreciază constituționalismul ca fiind o
doctrină care „orientează legitimitatea actelor de guvernare”, ce presupune:
corespunderea constituției valorilor filosofice ale statului; realizarea puterii în
cadrul limitelor stabilite de parlament; respectarea drepturilor omului; separația puterilor; responsabilitatea guvernului și a statului în fața electoratului
[3], pe când savantul american John Alder afirmă că constituționalismul este
un „instrument al orânduirii (arrangements) statului care limitează puterea
guvernanților și oferă regimului de guvernare autoritate morală” [2, p. 4-5].
Savantul francez Pierre Pactet susține că: „Constituționalismul s-a
străduit să substituie cutumele existente cu constituții scrise concepute ca
prim pas în limitarea absolutismului și, adesea, despotismului puterilor
monarhice“. „Liberalii au cerut ca modurile de transmitere și exercitare a
puterii politice să fie fixate odată pentru totdeauna într-o cartă fundamentală, servind în calitate de regulă a jocului“ [10, p. 67].
Profesorul rus Igor Stepanov definește noțiunea de constituționalism
în sens îngust (sistem de cunoștințe despre valorile politico-juridice democratice fundamentale) și în sens larg (teoria constituției, istoria și practica
dezvoltării constituționale a fiecărui stat în parte, a grupurilor de state sau
a societății în general) [16, pag.3]. Cu această părere este de acord și profesorul Avakyan, dar cu condiția că „valorile comune indicate să fie interpretate ca un set de necesare, de dorit în orice țară. Cu toate acestea, este
imposibil să le considerăm ca pe o anumită sarcină și să măsurăm cu ea
ceea ce are loc într-o anumită stare. În acest caz, analiza realității, inclusiv
realizările societății corespunzătoare, este înlocuită involuntar de criterii
formale: există totul din ansamblu - ceea ce înseamnă că statul se poate lăuda cu prezența constituționalismului, lipsește ceva - înseamnă că încă nu
există niciun fel de constituționalism „autentic” [14, p. 230].
În opinia noastră, conceptul de valori „democratice generale” și „civili155

zație generală” este foarte relativ, deoarece multe țări tradițional democratice
nu au o serie de atribute „democratice” necesare: de exemplu, în aceeași Marea Britanie nu există o constituție scrisă, fapt ce îi permite, timp de câteva
secole, să rămână un stat democratic exemplar. Sub acest aspect și suntem de
acord cu poziția exprimată de profesorul Avakyan. Mai mult, recent, multe
concepte-cheie ale dreptului constituțional, precum „democrația”, „drepturile omului”, „statul de drept” și altele, au suferit o difuzie semantică atât de
puternică, încât acum este extrem de dificil să-i stabilim adevăratul sens.
La rândul său, profesorul ucrainean I. Todîka definește constituționalismul ca un sistem al instituțiilor de drept constituțional care acționează eficient,
îndreptate spre subordonarea statului normelor de drept, spre realizarea drepturilor omului și a cetățeanului și, în același timp, un sistem de opinii și viziuni
despre constituție, destinația și menirea socială a acesteia, despre valorile politico-juridice ale democrației și aplicarea în practică a acestora [17, p. 215].
Profesorul I. Muraru și profesorul M. Constantinescu consideră că constituționalismul în statele contemporane trebuie privit ca o stare politicojuridică complexă, care exprimă cel puțin două mari aspecte: pe de o parte,
receptarea în constituții a exigențelor mișcării de idei (originare și în evoluția
sa) privind statul de drept și democratic, libertățile publice, organizarea,
funcționarea și echilibrul puterilor, iar pe de altă parte, receptarea în masă
largă de către subiecții de drept a dispozițiilor constituționale [9, p.94].
Subliniind polisemantismul termenului „constituționalism“, autorul
rus V. Baev, cât și profesorul polonez E. Kovaliski, atenționează asupra
faptului că acesta este, în primul rând, o ideologie juridică deosebită, orientată spre evitarea despotismului și garantarea libertăților individuale, ceea ce presupune „formularea principiilor, cărora ar trebui să se subordoneze organele puterii publice“ [15, p.18].
În 2008, profesorul G. Vrabie scria că, fenomenul constituționalismului
a apărut în calitate de „mișcare“ concretizată în adoptarea și perfecționarea
constituțiilor scrise la nivelul unui stat suveran, iar cu timpul s-a extins dincolo de frontierele statului și astăzi este dublat de mișcarea ce se manifestă la
nivel regional, având drept efect adoptarea unor statute (mini constituții), și
de mișcarea ce se manifestă la nivel european, care tinde spre adoptarea unei
legi fundamentale pentru Uniunea Europeană [12, p. 5].
Concluzionam, Constituția este garantul libertății societății civile, expresia căreia este o anumită măsură de haos pozitiv, de neordonare în eco156

nomie (piața), politică (democrația), de viața personală (libertatea). Deci,
Constituția este nu atât ordinatorul vieții civile, cât garantul împotriva organizării și reglementării ei excesive. Dar cel mai important aspect este faptul
că Legea fundamentală protejează societatea civilă împotrivă: reglementării
excesive, obscurantismului ideologic, degenerării puterii într-o guvernare depersonalizată și abstractă. Și în această ordine de idei, facem o altă concluzie
că, cea mai „elegantă și echilibrată“ constituție poate da naștere celei mai
odioase dictaturi, deoarece chiar dacă constituția se vrea a fi o barieră în fața
arbitrariului puterii, ea rămâne, totuși, doar o „barieră de hârtie“, după cum
concluzionează și profesorul Deleanu [5, p. 210-211].
Constituția își justifică menirea sa socială, ea satisface așteptările societății numai atunci când principiile și normele ei sunt transpuse în viață,
sunt implementate în practica socială, când sunt realizate în activitatea
oamenilor și a organizațiilor, în cadrul relațiilor sociale. Deci, nu este suficient de a avea o constituție bună, este mult mai necesar de a crea condiții
și mecanisme pentru ca ea să funcționeze și să devină un factor real și eficient al dezvoltării sociale.
În calitatea sa de „lege a legilor“ ea (Constituția) este baza întregii legislații în vigoare. Concomitent, obiectul de reglementare al Constituției cuprinde majoritatea sferelor relațiilor sociale, fapt ce determină ca nefuncționarea normelor constituționale să se răsfrângă negativ asupra situației din legislația rămurată. Și de aceea, doar prin utilizarea întregului potențial al constituției este posibilă o influențare substanțială asupra întregului spectru de
relații sociale, asupra sistemelor politice, economice și de drept asupra ritmurilor de formare a structurilor societății civile. Iată de ce - realizarea constituției necesită a fi cercetată nu doar în cadrul dreptului constituțional, dar și sub
aspect politologic, sociologic, deoarece constituția se caracterizează nu numai prin parametri juridici. Respectiv, și evaluarea modului în care normele
constituționale sunt transpuse în activitatea structurilor de stat nu poate fi realizată numai cu ajutorul instrumentarului științei dreptului constituțional.
Inevitabil, sunt necesare aprecieri politice, date sociologice care ar putea caracteriza procesul de realizare a normelor constituționale.
III
Succesul constituționalismului este rezultatul relației dintre ceea ce
constituția oferă și ceea ce politicienii solicită pentru realizarea obiectivelor propuse lor. Istoria constituționalismului din Republica Moldova de157

monstrează faptul că problema principală a dezvoltării constituționale privită ca proces de organizare a activității instituțiilor publice și nonguvernamentale, indivizilor, nu ține de noutatea ideilor constituționale fundamentale, pe care le-a acceptat după declararea suveranității și independenței, dar de nivelul scăzut al conștiinței juridice.
Astfel, în ultimii ani, se înregistrează o discordanță între doctrina de
drept constituțional și realizarea în practică a ideilor și principiilor constituționale exprimate în conținutul normelor de drept, încât ideile nu se transformă în stereotipuri de conștiință juridică, iar actele legislative prin care
se transmit ideile constituționale fundamentale fiind dezvoltate și precizate, cu toate că poartă un caracter aplicativ, nu sunt eficiente.
În prezent, este evidentă tendința globală a dezvoltării constituționalismului care asigură stabilitatea relativă a democrației. Totodată, se înregistrează tot mai accentuat o „criză triplă a guvernării“ care este generată
de următoarele probleme:
 absența responsabilității democratice și a supremației legii, în contextul „unei corupții dominante, al traficului, al violenței criminale, al
personalizării puterii și a abuzurilor împotriva drepturilor omului“;
 incapacitatea de a administra conflictele regionale și etnice într-o
manieră pașnică și constructivă;
 criza sau stagnarea economică provocate, în parte, de eșecul de a
implementa reforme economice liberale și de a crea nivelurile de integritate, lipsă de capacitate și de profesionalism al administrației de stat.
După 28 de ani de la schimbarea regimului politic, Republica Moldova a
devenit membră a Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) etc. Republica Moldova,
alături de Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, și Ucraina face parte din
Parteneriatul Estic (PaE) ce are ca scop aprofundarea și consolidarea relațiilor
dintre Uniunea Europeană (UE), Statele sale Membre și cei șase vecini ai săi
din est, programul fiind lansat în 2009 ca o inițiativă comună de politici. Printre
prioritățile enunțate se enumeră: consolidarea instituțiilor și buna guvernare;
statul de drept și mecanisme anticorupție; implementarea reformelor judiciare;
implementarea reformei administrației publice, securitate etc.
Menționăm, chiar dacă instituțiile comunismului au dispărut rapid,
democrația s-a născut (se dezvoltă) greu în Republica Moldova. Perioada
postcomunistă a fost marcată de puternice crize economice, politice și con158

stituționale, ceea ce este un semn că noul regim învață cu dificultate regulile democrației. În prezent, întrebarea esențială nu mai este cum construim de la început un regim democratic prin instituții noi.
Important este să răspundem la întrebările:
 cum facem ca instituțiile existente să funcționeze mai eficient, ca
ele să fie mai performante și să garanteze consolidarea democrației;
 cum facem ca regimul democratic să fie cât mai reprezentativ pentru
cetățeni și să asigure mecanisme eficiente și imparțiale de control al activității
instituțiilor de decizie, să asigure că principiile egalității de șanse și egalității în
fața legii să fie respectate și promovate la un nivel cât mai ridicat de participare din partea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor care îi afectează?
Linz și Stepan afirmă că, în cele mai multe cazuri, după ce o tranziție
către un regim democratic se încheie, rămân multe reforme de realizat, atitudini și obiceiuri de cultivat în cadrul societății, pentru ca respectivul regim să
fi e considerat o democrație consolidată. În opinia celor doi, o democrație este consolidată dacă este îndeplinit un număr minim de cerințe. Din punctul de
vedere al comportamentului instituțional, o democrație este consolidată
atunci când niciun actor semnificativ la nivel național, social, economic, politic sau instituțional nu utilizează resurse majore pentru a-și îndeplini obiectivele prin crearea unui regim nedemocratic sau prin secesiunea față de stat.
Din punctul de vedere al atitudinii membrilor societății, o democrație
este consolidată atunci când majoritatea cetățenilor consideră că procedurile
democratice și instituțiile statului sunt cele mai potrivite soluții pentru a guverna viața colectivității, chiar și în contextul unor probleme economice majore și a unei profunde lipse de încredere în decidenți. O democrație este consolidată atunci când susținerea populară pentru alternative antisistem este redusă, izolată și nu afectează existența actorilor instituționali democratici.
Nu în ultimul rând, din punct de vedere constituțional, o democrație
este consolidată atunci când actorii guvernamentali și neguvernamentali
sunt obișnuiți să își rezolve conflictele în limita legilor și a procedurilor
stabilite printr-un proces de decizie democratic [7, p. 14], iar Przeworki ne
arată că o democrație este durabilă atunci când arhitectura sa instituțională
promovează obiective asumate atât la nivel normativ, cât și la nivel politic,
dar și atunci când instituțiile au dobândit experiență în rezolvarea crizelor
apărute ca urmare a nerespectării respectivelor obiective [11, p.128-129].
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IV
Dacă raportăm aceste criterii la țara noastră, apoi se poate spune că
Republica Moldova nu a ajuns la sfârșitul procesului de tranziție către un
regim democratic și ea nu a începutul procesului de consolidare a democrației. Dar ce urmează după consolidarea democrației ?
Însăși formularea „consolidarea democrației” ne indică faptul că este
vorba de un proces constant, permanent, de eliminare prin mecanisme instituționale și sociale acceptate ca legitime a factorilor care pot pune în pericol valorile exprimate în regulile, normele și tradițiile democratice, câștigate și dezvoltate în timp. Eventual, se poate vorbi și de grade diferite în
procesul de consolidare a democrației, dar nu de un sfârșit al procesului de
consolidare a democrației. Prin comparație cu statele democratice din
Vestul Europei, Republica Moldova mai are etape de parcurs, ea fiind o
democrație tânără, fiind în regim în plină tranziție, după care și urmează
procesul de consolidare a democrației.
Subliniem, consolidarea democrației nu este un proces ireversibil
[17]. Oricând pot apărea crize, blocaje, întoarceri din drum, convulsii sociale majore care pot pune în pericol democrația. Gradul de consolidare a
democrației este important în astfel de momente cruciale, întrucât în funcție de acest criteriu se face diferența între depășirea crizei cu menținerea
regimului democratic sau adâncirea crizei și (de)căderea democrației. Gradul de consolidare a democrației care oferă cele mai puternice garanții că
diverse tipuri de crize vor fi depășite cu păstrarea regimului democratic se
raportează la ceea ce Bruce Ackerman numea angajamentul permanent al
majorității membrilor societății pentru valorile democratice (evolving
commitment to democratic principles)[1].
La rândul său, un asemenea angajament al membrilor comunității politice este rezultatul moravurilor unei societăți, moravuri care construiesc
acea stare morală și intelectuală a societății potrivită pentru nașterea, promovarea și protejarea unui regim democratic [13, p. 316].
În opinia lui Diamond şi Morlino, termenul de „calitate” poate fi
analizat din trei perspective:
 din perspectivă procedurală, calitatea este rezultatul unui proces
exact și controlat, derulat într-o anumită perioadă de timp, conform unei
metode precise;
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 din perspectiva conținutului, calitatea se referă la caracteristici
structurale, precum designul și modul de funcționare;
 din perspectiva rezultatului, calitatea se referă la satisfacția consumatorilor generată de conținut [6, p. 21; 22].
În ceea ce privește conținutul democrației, unii autori enumeră opt
dimensiuni:
 cinci de ordin instituțional-procedural – statul de drept, participarea civică, competiția electorală, răspunderea de tip vertical [6, p., p. 25],
răspunderea de tip orizontal [6, p. 26] și
 trei care țin de ordin substanțial – libertate, egalitate și capacitate de
reacție a instituțiilor la nevoile cetățenilor (responsiveness) [6, p. 23-28].
Iar Robert Dahl susține că, dacă nu există un concept ideal pentru
democrație, care să devină etalon pentru a compara diversele regimuri politice în practică, apoi orice raționament despre cum funcționează democrația de la caz la caz va fi arbitrar [4, p. 6].
A vorbi despre ideal pentru democrație, într-o lume de idealizată poate
părea un demers irelevant. Și, totuși, sunt de părere că tocmai revenirea la
ideal, la gândirea critică asupra conținutului noțiunii de regim politic democratic și cunoașterea criteriilor minime pentru definirea unei democrații consolidate funcționale sunt factorii cheie pentru o mai bună guvernare a societății. În absența idealului democratic, consolidarea democrației nu are o direcție
și, iar fără o direcție concretă, ușor putem cădea pradă patimilor politicii de zi
cu zi, cum s-a întâmplat la începutul lunii iunie 2019 în Republica Moldova
(premisele căreia s-au manifestat pe parcursul ultimilor ani).
V
Moldova este „un stat capturat de interese oligarhice.” Această evaluare, vociferată de oficialii UE în octombrie 2018 este, la moment, una
dintre cele mai dure, subliniind un regres major în democrația din Republica Moldova. Formele și tipul de capturarea statului sunt determinate de
acei captatori și de puterea lor relativă. Procesul de capturare poate fi inițiat atât de actori nestatali (de exemplu entități de afaceri), cât și de către
statul – când organismele publice captează întreprinderi în numele funcționarilor, grupurilor politice, rețelelor sau partidelor. Uneori cele două procese rulează în paralel.
„Capturarea statului” poate fi definită ca o combinație a diferitelor
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forme de corupție care au un singur obiectiv: furnizarea de privilegii complete (implicit) și pe termen lung pentru captatori prin exploatarea puterii
guvernului în beneficiul privat.
Caracteristicile statului capturat sunt (acestea sunt realizate prin tranzacții și mecanisme de corupție):
 schemele de capturare a statului nu reprezintă un fenomen de masă
(nu includ grupuri mari de populație), ci se referă la actori (cel mai adesea
un grup de actori, inclusiv rețele), care sunt foarte influenți și dispun de
resurse semnificative;
 capturarea statului nu este un act ad-hoc (adică care vizează rezolvarea unei probleme specifice sau o reacție într-o situație specifică), ci are
un caracter sistematic. Obiectivul său este de a obține un avantaj durabil
într-o anumită sferă;
 capturarea statului este unul dintre posibilele instrumente ale concurenței. Acesta este folosit pentru a obține un avantaj diferențial pentru un
anumit actor (rețea) și se bazează pe această oportunitate de a obține un
avantaj diferențial de resurse.
Combinația dintre diferitele forme de corupție folosite pentru capturarea statului este diferită în funcție de situația și modelul particular al guvernării într-o anumită țară. Indicatorul principal (de pornire) pentru identificarea prezenței capturii statului este existența/prevalența celor care capturează, adică concentrarea necorespunzătoare (pe sectoare, piețe etc.) a
resurselor și/sau puterii în anumiți actori. Capturarea statului este, practic,
o privatizare virtuală a statului, sau mai degrabă o privatizare a anumitor
funcții de stat. În unele țări (de exemplu în Rusia) s-a observat și un proces
invers – când instituțiile guvernamentale sunt folosite de politicieni în scopul de a obține avantaje necuvenite de la companii.
Capturarea statului de către afaceri/ business, se produce când:
 partea activă a capturării sunt entitățile economice, care se folosesc
de diferite forme de corupție pentru a influența legislația care afectează
sectorul de afaceri și alte domenii sociale și punerea în aplicare a legislației
și a regulilor pentru a obține un statut privilegiat.
Capturarea statului de către guvern/ clasa politică, are loc atunci când:
 partea activă sunt instituțiile statului și/sau rețelele politice/partidele.
De obicei, sunt capturate structurile afacerii, care oferă un comision, după
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ce i-au fost atribuite anumite contracte (de achiziții publice sau altele) de
către funcționari publici. Stimularea pentru captatori este însușirea unor beneficii de corupție. Motivația pentru structurile economice este o parte din
beneficiul corupt și eventuala lor poziție privilegiată pe o anumită piață.
Capturarea statului de către sistemul judiciar, se realizează când:
 partea activă ar fi o rețea de funcționari judiciari care își utilizează
puterile discreționare pentru a beneficia de beneficii corupte, și pentru a-și
vinde serviciile executive sectorului de afaceri sau crimei organizate.
Acest tip de capturare ar fi posibil în cazurile în care sistemul judiciar este
relativ independent de puterea executivă și legislativă.
Capturarea statului de către economia neagră, se dezvoltă când:
 partea activă sunt, de obicei, grupurile de crimă organizată care capturează instituțiile statului (de regulă, sistemul judiciar, dar și cel executivul) în scopul de a-și asigura posibilitatea de a încălca în mod sistematic
legea și regulile, pentru a opera în sectorul negru al economiei (la scară
largă) și spăla profiturile.
La 08 iunie 2019, Republica Moldova a fost declarată, cu votul a 61
de deputați PSRM și ACUM, „stat capturat”. Prin proiect s-a cerut demiterea imediată a conducerii mai multor instituții de vârf din stat, iar liderul
PPDA – Andrei Năstase, a inclus și un amendament prin care cere ca Republica Moldova să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
în privința „abuzurilor Curții Constituționale”:
 „Cer tuturor celor care ne urmăresc să aibă încredere deplină, ziua de
azi e ziua după care vom începe a trăi după reguli noi, vom respecta cu strictețe Constituția și legile statului. Tuturor partenerilor noștri le cer să creadă
în oamenii care vor conduce Moldova. Onoarea, seriozitatea noastră nu vor
mai fi puse la îndoială de nimeni. De lovitura de stat poate fi acuzată minoritatea, nu o majoritate. Curtea s-a pronunțat abia ieri pe un subiect pentru
care avea atâta timp. Fac apel la militari și poliție să înțeleagă ce se întâmplă acum. Eliberați-vă și puneți umărul, fără voi – Plahotniuc e un nimic.
Regimul Plahotniuc se termină astăzi, 8 iunie 2019. De mâine – la muncă,
pentru o viață cinstită și mai bună”, a spus Năstase de la tribună.
El a declarat că deputații aleși în noul Parlament pot scoate statul de
sub dictatură.
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VI
Din 08 iunie 2019 până pe 16 iunie 2019 în Republica Moldova a fost o
săptămână tensionată. Astfel, din 09 iunie 2019 în țară erau doi președinți și
două guverne. Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM au format majoritatea
parlamentară și au numit un nou guvern, care a fost contestat însă de precedenta guvernare a democraților. Premierul democrat a anunțat alegeri anticipate, primind atribuții provizorii de șef de stat de la Curtea Constituțională.
Parlamentul, prin votul noii majorități, a constatat uzurparea puterii în stat și
a declarat guvernul precedent al democraților în afara legii.
La 15 iunie 2019, judecătorii Curții Constituționale (CC) din Republica Moldova au anulat hotărârile din perioada 7-9 iunie 2019, adică acelea care făceau referire la dizolvarea Parlamentului și la nerecunoașterea
Executivul Maia Sandu. La baza anulării a stat situația de fapt din Republica Moldova, în special anunțul transferului de putere către Guvernul
Prim-ministrului Maia Sandu și a coaliției formate în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit Curții, prin anularea actelor din perioada 7-9 iunie,
Parlamentul condus de Zinaida Greceanîi dobândește, ope constitutionis,
calitatea de Parlament constituțional, fiind revigorate actele normative
adoptate de acesta până acum, precum și actele adoptate de Guvernul Republicii Moldova condus de Maia Sandu.
Anterior, Curtea Constituțională de la Chișinău declarase neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului Republicii Moldova și votarea
noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte,
după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un
nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în
spațiul public.
Concluzii:
- evenimentele politice din Moldova, din iunie 2019, completează
tendințele regionale din cadrul Parteneriatului Estic, unde după Armenia în
2018, au început să fie clătinate regimurile oligarhice din Ucraina și Georgia și astfel, diminuarea influenței oligarhice trebuie să reprezinte un obiectiv permanent și exhaustiv pentru aceste țări și, în niciun caz, o acțiune
temporară ce vizează un singur oligarh…;
- statele din vecinătatea estică a UE parcurg transformări democratice importante, ale căror ireversibilitate necesită verificare în timp;
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- revolta politică împotriva oligarhilor este cauzată de expansiunea necontenită a influenței oligarhice din contul libertăților civile, politice și economice ale celorlalte părți ale „contractului social” – opoziție, mediu de afaceri, societate civilă, cetățeni. Pe de altă parte, revolta s-a intensificat și datorită factorului extern și a dinamicii cerințelor cetățenilor, prin folosirea rețelelor de socializare pentru supravegherea politică etc. Un rol important l-a avut
și factorul geopolitic. Deschiderea Uniunii Europene față de reformele liberale a validat în mod automat pe candidații și forțele politice dedicate angajamentelor față de Acordul de Asociere, iar implicarea Rusiei a variat în funcție de la țară la țară, context politic și pârghiile de influență disponibile;
- regimul politic condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc este în
continuă descompunere, iar Partidul Democrat începe convertirea în partid
„socialist de tip european”. Coaliția Socialiștilor cu blocul ACUM folosește autoritatea politică pentru a intensifica decuplarea instituțiilor de influențele anterioare ale Partidului Democrat. Premierul Maia Sandu, cu sprijinul majorității în Parlament, aplică o „lustrație” politică tactică cu scopul
de a curăța sistemul de persoanele loiale regimului oligarhic și a-i înlocui
cu persoane integre, pe bază de concurs deschis. Cu pași rapizi se încearcă
deoligarhizarea și, totodată, depolitizarea instituțiilor care au manifestat cel
mai mult sprijin instituțional și politic fostei guvernări;
- tranziția pașnică a puterii politice, fără proteste, și constituirea unei
guvernări care îmbină în sine elemente de luptă politică, accente tehnocratice și actori apolitici, regenerează substanțial scena politică;
- procesul deoligarhizării a primit calificative premature de „revoluție”. În realitate, Moldova trece printr-o nouă redistribuție a puterii politice, care nu ar fi fost posibilă fără de concertul puterilor externe, iar în mod
particular calculele strategice ale Rusiei. Persistența factorului extern a
amânat emanciparea politică a cetățenilor moldoveni, care spre deosebire
de Georgia, Ucraina sau Armenia, sunt puși pe plan secundar. Din aceste
considerente, totul se rezumă la un transfer de putere și un proces de restabilire a funcționalității instituționale, și mai puțin la o revoluție, în mod
expres și deschis solicitată de către public;
- pe lângă eliberarea instituțiilor de sub influențe oligarhice, acestea
mai trebuie reformate și populate cu personal integru și apolitic, pentru a
înfrunta cu succes influențele politice de orice tip și culoare.
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VII
La prezent, statul de drept a devenit un ideal și o aspirație globală, fiind susținut de către persoane, guverne și organizații din întreaga lume,
considerat, pe scară largă, fundamentul sistemelor naționale politice și juridice, recunoscut din ce în ce mai mult ca fiind componenta fundamentală
a relațiilor internaționale.
În Documentul Summit-ului Mondial din 2005, șefii de stat și de guvern din întreaga lume au fost de acord să recunoască necesitatea aderării
universale la statul de drept și a implementării acestuia, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Un an mai târziu, Adunarea Generală
ONU a adoptat o Rezoluție cu privire la statul de drept la nivel național și
internațional și a continuat să facă acest lucru și în sesiunile anuale ulterioare. În anul 2010, Adunarea Generală a decis să convoace o reuniune la
nivel înalt a Adunării privind statul de drept la nivel național și internațional, în timpul segmentului la nivel înalt al celei de-a 67-a sesiuni, în 2012.
Este recunoscut, în general, că pacea și stabilitatea ar fi mai greu de
obținut, dacă nu chiar imposibil, dacă nu ar exista dreptul internațional sau
dacă acesta nu ar fi respectat. O societate internațională anarhică ar fi mult
mai violentă decât o societate subordonată primatului legii. Este clar, de
asemenea, că războiul este extrem de brutal, dacă dreptul umanitar nu este
respectat. Mai mult, dreptul internațional a urmărit tot mai mult obiectivul
soluționării problemelor globale sau regionale. Criminalitatea internațională, terorismul internațional, piețele financiare disfuncționale și amenințările la adresa mediului (poluarea atmosferică și marină, încălzirea globală,
specii amenințate cu dispariția, pericolul nuclear și cel generat de alte
substanțe periculoase) sunt exemple clare. Probleme ca acestea nu pot fi
soluționate sau atenuate de către state acționând solitar, care și reclamă cooperare, reglementări internaționale. Astfel, dreptul internațional ne aduce
mai aproape soluția pentru problemele globale și regionale.
Pentru Republica Moldova statul de drept − este antipodul voluntarismului și totalitarismului, o alternativă a dictaturii. Un stat de drept de facto se
formează din totalitatea instituțiilor publice noi și trebuie să fie rezultatul
unor schimbări fundamentale în natura relațiilor dintre stat, societate şi personalitate. Este un stat uman, care respinge practicile rigide, opresive împotriva societății în condițiile în care membrii societății respectă legislația țării
și standardele etice, elaborate de-a lungul anilor de către omenire, în general
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și de către poporul moldovenesc, în special. Drepturile și libertățile omului
într-un asemenea stat sunt cu adevărat recunoscute și consolidate legislativ.
Continuarea procesului de democratizare în Republica Moldova este posibil numai în cazul, în care dreptul va deveni una din pârghiile cele mai eficiente de reglementare a activității oamenilor și a relațiilor lor sociale. Vorbim
aici de o nouă calitate a societății moldovenești, unde este realizată supremația
legii, de care este legată activitatea tuturor organelor guvernamentale, inclusiv
și cele de nivel înalt. Aceasta și este esența unui stat de drept, în care fiecare
cetățean și persoană juridică este protejată de legea în vigoare, care reglementează la rândul său folosirea acesteia de către organele de stat.
Statul de drept – este un stat, în care nu prin vorbe, ci în fapte este realizat principiul dezvoltării libere a tuturor. Drepturile și libertățile cetățenilor,
care respectă legile statului și a societății în statul de drept sunt considerate ca
fiind fundamentul pentru construirea relației dintre om și autorități, al cărui
obiectiv principal este de a asigura respectarea drepturilor și libertăților, crearea condițiilor necesare pentru realizarea lor plenară. Cea mai importantă caracteristică a statului de drept este declararea drepturilor omului și cetățeanului ca valori dominante − de respectare a legilor statului și tradițiilor societății. Punerea în aplicare a justiției este scopul principal al unui stat de drept.
Un astfel de stat creează condițiile necesare pentru realizarea drepturilor fundamentale ale omului și cetățeanului, care funcționează în întregime în conformitate cu principiile juridice, organizate conform legislației. Organizarea
statului în baza legislației îi conferă calitatea de stat de drept.
Un indice nu mai puțin important al unui stat cu adevărat civilizat este
crearea condițiilor în care realizarea drepturilor unor persoane să nu lezeze
drepturile altora. Aceasta se referă, în primul rând, la drepturile părinților de
a educa copiii într-un mediu în care statul ia măsuri pentru protecția copiilor,
adolescenților și tinerilor de influenta factorilor externi, extrafamiliali, despre
restricțiile activității mass-media în răspândirea informațiilor cu caracter personal, speculațiilor și datelor neverificate, în evaluarea impactului anumitor
filme și programe asupra psihologiei și educației tinerei generații. Acest lucru
se referă, de asemenea, la activitatea diverșilor producători de bunuri și servicii, care produc bunuri şi servicii dăunătoare pentru om.
Drept momente semnificative ale reformelor democratice din Republica Moldova pot fi numite reforma judiciară și juridică, în rezultatul cărora în
țară a fost format un sistem judiciar relativ independent, dar și asemenea
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structuri noi ale sale, precum ar fi Curtea Constituțională, dar şi un sistem al
Judecătoriilor de jurisdicție generală. A fost introdus controlul asupra legitimității anchetei preliminare a crimelor săvârșite, au fost adoptate: noul Cod
de procedură penală, Codul cu privire la contravențiile administrative și alte
legi relevante. În același timp, este clar că mișcarea de mai departe în direcția
reformelor este imposibilă fără reforma acelor mecanisme juridice cu ajutorul
cărora este realizat fenomenul unui stat democratic și legal.
Activitatea ineficientă a unor structuri juridice și nivelul ridicat al corupției, incapacitatea de a realiza noile obiective strategice, uneori lipsa
instrumentelor juridice adecvate pentru combaterea acțiunilor ilegale,
complică munca în domeniul protecției nemijlocite a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor de atacuri ilegale și fărădelegi.
Actualitatea promovării conceptului unui stat de drept în Moldova
este determinată și de căderea prestigiului drepturilor și legilor, lipsa respectului pentru ele, care a pătruns adânc în toate sferele vieții publice a țării. Permisivitatea clasei conducătoare, a sistemului administrativbirocratic s-a transformat în nihilism juridic, nu numai pentru ei, ci și pentru populație. Același lucru a condus și la creșterea corupției și a criminalității, încălcarea disciplinei de muncă și a ordinii publice. O asemenea stare
a lucrurilor creează condiții pentru acțiunile ilegale împotriva organelor
puterii alese legal, pentru revoluțiile de toate culorile și loviturile de stat.
O parte componentă de bază a întregului concept de stat democratic,
de drept este confirmarea ideilor, principiilor și predominarea instituțiilor
de drept la construcția statalității Republicii Moldova. Crearea unui stat de
drept, bazat pe legi și norme de drept, care pune în centrul activităților sale
respectarea drepturilor și libertăților omului, examinând-le în strânsă legătură cu drepturile și libertățile tuturor membrilor societății și va permite
încadrarea relațiilor sociale într-un cadru legal, inclusiv va putea stăvili separatismul juridic.
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PÂRGHII LEGALE DE PROTECŢIE A COPIILOR
ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN
Eugenia COJOCARI, doctor habilitat în drept,
profesor universitar, UCCM
Natalia CTITOR, doctor în drept, conferențiar universitar, IRIM
Rezumat
În comunicare autorii accentuează atenția asupra protecţiei copiilor și
bunăstării acestora care este viitorul fiecărui stat și constituie în mod evident
preocupării primordiale ale sistemului Spațiului european de securitate, fiind un
exemplu demn de urmat. Această obligaţie de prudenţă şi diligenţă impune în mod
legal, tuturor responsabililor să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura
că fiecare persoană care lucrează cu copiii este aptă să o facă şi că copiii însuşi
evoluează într-un mediu educativ, cât se poate de sigur şi stabil. Autorii vin cu o
analiză comparativă a cadrului legislativ național în domeniu cu cel european,
evidențiind aspectele pozitive și negative. În concluzie, se vine cu noi sugestii și
propuneri de perfecționare a legislației naționale.
Cuvinte-cheie: pârghii legale, protecție, copii, spațiul european.

LEGAL LEVERS FOR THE PROTECTION OF CHILDREN IN
THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE EUROPEAN AREA
Eugenia COJOCARI
Natalia CTITOR
Abstract
In his communication, the authors emphasizes the protection of children and
their well-being, which is the future of each state and is clearly a prime concern of
the European Security Space system, being an example worth following. This obligation of prudence and diligence legally requires all decision-makers to make every
effort to ensure that every person working with children is capable of doing so and
that children themselves are evolving in an educational environment as safe as possible and stable. The authors come with a comparative analysis of the national legislative framework in the field with the European one, highlighting the positive and negative aspects. In conclusion, they come with new suggestions and proposals for improving national legislation.
Keywords: legal levers, protection, children, European space.

La etapa actuală, ca efect al schimbării concepției cu privire la drepturile omului, copilul încetează de a mai fi ,,obiect” de protecție și devine
participant la viața socială, inclusiv cea juridică. El devine titular al drepturilor fundamentale în aceiași măsură ca și adultul. Copiii sunt viitorul fie170

cărui stat, de aceea protecţia, grija pentru copii şi bunăstarea acestora constituie, în mod evident, preocupări primordiale ale sistemului Şcolilor Europene ridicând-o la rang de obligație, considerând-o pentru toate statele
Uniunii un exemplu demn de urmat.
Această obligaţie de prudenţă şi diligenţă impune tuturor responsabililor cu supravegherea sistemului (inclusiv persoanele care participă la selecţia
personalului şi la conducerea instituţiilor de educație) să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că fiecare persoană care lucrează cu elevii
este aptă să o facă şi că elevii înşişi evoluează într-un mediu educativ, cât se
poate de sigur şi stabil. La crearea acestora s-a ţinut cont de următorii factori:
Conştientizarea marii diversităţi de măsuri adoptate de către Statele
Membre pentru a verifica dacă potenţialii lor angajaţi sunt apţi să lucreze cu
copiii. Această diversitate de practici şi proceduri riscă să expună școlile
Uniunii Europene la anumite probleme de natură juridică în cazul apariţiei
unor incidente. Problemele de sănătate şi de securitate, care apar cu regularitate în cadrul școlilor şi pe care acestea trebuie să le rezolve, cum sunt, spre
exemplu, activităţile care se desfăşoară în afara incintei instituţiei; importanţa
crescândă acordată drepturilor copilului în mai multe State Membre ale Uniunii Europene, având drept consecinţă o creştere a numărului de acţiuni legale în răspundere civilă pentru neglijenţă prezumată sau chiar dovedită. Pentru
toate aceste motive, s-a considerat utilă unificarea într-un singur document a
orientărilor de bună practică din domeniile vieţii şcolare care afectează securitatea, sănătatea şi bunăstarea fizică, psihologică şi spirituală a copiilor. Şcolile sunt invitate să adopte toate măsurile care se impun în domeniile menţionate aici. Aceasta le va impune, în majoritatea cazurilor, să elaboreze o politică proprie şi mult mai detaliată, care să ţină cont de situaţia locală [14].
Școlile Europene au fost înființate în 1953, cu scopul asigurării educației în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. Cadrul normativ al funcționării acestor instituții de învățământ public, constituite ca sistem educațional, este asigurat de o legislație internațională, asumată de statele comunitare, fundamentată pe Convenția privind
definirea Statutului Şcolii Europene, semnată la Luxemburg la 17 august
1994, și pe Regulamentul Școlilor Europene nr. 2014-03-D-14-fr-1. România a adoptat, la 3 decembrie 2007, Legea nr. 356/2007 pentru aderarea
la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 [14].
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Este esenţial ca procedurile de numire a întregului personal şi modalităţile de supraveghere a acestuia să garanteze tuturor copiilor, indiferent
de naţionalitatea lor şi de Şcoala Europeană pe care o frecventează, acelaşi
nivel de securitate şi de atenţie. Etica fiecărei Şcoli trebuie să se bazeze pe
principiul respectului reciproc între toţi membrii comunităţii şcolare, astfel
încât, pe de o parte, elevii să fie încurajaţi în dezvoltarea respectului faţă
de sine şi, pe de altă parte, să îşi păstreze dreptul la intimitatea psihologică
şi fizică. În cazul unui conflict între divulgarea de informaţii cu caracter
personal şi respectarea vieţii private, drepturile copiilor şi protecţia acestora trebuie să primeze în toate circumstanţele.
Libertatea individuală şi dreptul la demnitate sunt drepturi constituţionale inalienabile, care se aplică tuturor actorilor din mediul educaţional. Respectarea acestor principii interzice deci, între altele, orice manifestare de violenţă fizică sau psihologică la adresa elevilor, prin aceasta înţelegându-se orice fel de pedeapsă degradantă. Permanenţa acestor drepturi nu este în nici un
caz subordonată respectării de către elevi a obligaţiilor lor şcolare; respectarea drepturilor omului în ceea ce îi priveşte pe elevi nu poate fi condiţionată
sub nici o formă de îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor pe care le au.
Printre dificultăţile întâmpinate de sistem în asigurarea securităţii copiilor, se numără şi o serie de variabile inevitabile, dat fiind faptul că 27 de ţări,
fiecare cu propriile sale reglementări, priorităţi şi abordări specifice, detaşează cadre didactice la 14 școli, localizate în şapte ţări diferite. Aceste specificităţi sunt: Legislaţii foarte diferite în ceea ce priveşte vârsta maturităţii sexuale; Modalităţi diferite de selecţie şi numire a cadrelor didactice, în termeni de
procedură, cerinţe sau practică; Responsabilitatea Directorilor Şcolilor de a
numi cadrele didactice care predau religia şi etica; Eventualele diferenţe dintre reglementările şi exigenţele în vigoare în Statul Membru care detaşează,
pe de o parte, şi cele în vigoare în ţara în care persoana detaşată îşi exercită
activitatea profesională, pe de altă parte; Eventualele conflicte între exigenţele cu privire la transparenţă, pe de o parte, şi dreptul fiecărui individ la
respectarea vieţii sale private şi la protejarea drepturilor sale, conform reglementărilor naţionale şi dreptului internaţional, pe de altă parte; Necesitatea de
a supraveghea voluntarii care interacţionează cu copiii la Şcoală; Necesitatea
de a supraveghea orice altă persoană care vine în contact cu copiii; Protejarea
copiilor în toate aspectele legate de educaţia lor. În acelaşi timp, este important să se adopte măsurile necesare pentru ca dificultăţile şi obstacolele iden172

tificate să nu împiedice implementarea, în fiecare Şcoală, a unor politici performante de sănătate, securitate şi protecţie a copilului.
Fiecare Şcoală trebuie să-şi elaboreze propria Politică de protecţie a
copilului şi să detalieze măsurile aplicate (ţinând cont şi de reglementările în
vigoare în ţara gazdă). Textul acestei Politici va fi comunicat părinţilor, ai
căror reprezentanţi ar trebui să participe la redactarea ei. Publicarea şi difuzarea politicii de protecţie a copilului sunt indispensabile pentru a se asigura
cunoaşterea şi respectarea ei de către toţi membrii comunităţii şcolare. Tuturor actorilor implicaţi le revine responsabilitatea de a acţiona în spiritul acestor principii şi de a aplica Politica de protecţie a copilului stabilită de Şcoală
pentru a asigura bunăstarea elevilor. Toţi membrii comunităţii şcolare trebuie
să respecte şi să asigure respectarea acestor reguli. Pentru a pune bazele procedurilor de protecţie a copilului în fiecare Şcoală, este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protecţia copilului, dintre cadrele sale.
Directorul sau o persoană numită de acesta – care va avea sarcina de
a asigura legătura cu autorităţile naţionale în privinţa măsurilor specifice
de protecţie a copilului şi de a îndeplini rolul de persoană de referinţă pentru oricare membru al personalului sau al grupului de voluntari care are
preocupări legate de protecţia copilului. Şcolile trebuie să informeze elevii,
prin intermediul programelor de învăţământ, în cadrul cursurilor de educaţie afectivă şi sexuală, despre pericolele abuzurilor psihologice, fizice şi
sexuale şi, în cadrul cursurilor de educaţie personală şi de sănătate, despre
efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool şi de droguri.
De asemenea, Şcolile ar trebui să formeze elevii în sensul adoptării
unor comportamente adecvate pentru utilizarea sigură a internetului, cu
scopul de a evita cazurile de cyber-bullying, falsele acuzaţii etc. Personalul care are acces la elevii Şcolilor Europene (inclusiv cadrele didactice
care predau religia) va trebui să furnizeze, înainte de a-şi ocupa postul, un
certificat de cazier judiciar, un certificat de viaţă şi principii morale bune
sau un atestat echivalent, eliberat de ţara de provenienţă sau de cea în care
persoana respectivă a fost angajată până la acea dată. Este responsabilitatea fiecărui Stat Membru să se asigure că personalul pe care îl detaşează
într-o Şcoală Europeană, fie că aceasta se află pe teritoriul său ori pe cel al
unui alt Stat Membru, este apt să interacţioneze cu copiii şi întruneşte exigenţele reglementărilor naţionale în vigoare cu privire la personalul didactic, inclusiv pe acelea care privesc protecţia copilului [14].
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Școlile vor lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că nicio
persoană neautorizată nu are acces în incinta lor şi că toţi vizitatorii autorizaţi
sunt uşor identificabili. Se recomandă Directorului şi întregului personal care
vine în contact cu elevii să urmeze cursuri de formare corespunzătoare, care
să le permită să se achite într-o manieră eficientă de responsabilităţile ce le
revin în domeniul protecţiei copilului. Aceste cursuri de formare ar trebui
prevăzute şi programate în planurile de formare a personalului Şcolilor.
Un rol deosebit se acordă sănătății, securității şi confortului. Astfel,
în mediul şcolar este esenţial ca toate persoanele care lucrează într-o Şcoală Europeană să beneficieze aici de un mediu sigur, salubru şi confortabil.
Pentru a se asigura că aceste condiţii sunt respectate, Şcolile realizează
evaluări detaliate ale riscurilor şi inspecţii regulate ale echipamentelor de
securitate, procedând frecvent la salubrizarea locaţiei, se implică în promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a bunelor practici în materie de igienă şi veghează ca sălile de clasă să fie adecvate şi confortabile. De asemenea, este esenţial ca Şcoala să fie în măsură să reacţioneze rapid şi conform
unei proceduri prestabilite în caz de accident sau boală, inclusiv prin numirea şi formarea unor membri ai personalului didactic şi nu numai, pentru
acordarea primului ajutor (atâta timp cât acest lucru nu contravine reglementărilor în vigoare) şi prin întocmirea unui registru al accidentelor. Dacă
va fi cazul, părinţii vor transmite Şcolii informaţiile relevante cu privire la
alergii şi la alte afecţiuni ale copiilor lor, ţinându-se cont de avizele medicale, de dorinţele părinţilor şi de respectarea confidenţialităţii. În timpul
desfăşurării activităţilor care se derulează în afara Şcolii, asigurarea bunăstării elevilor revine tot acesteia (de exemplu, verificarea ca toate centrele
de cazare alese pentru a găzdui copiii să fie agreate de organele publice locale). Fiecare ieşire şcolară trebuie să fie supusă unei proceduri corespunzătoare de evaluare prealabilă a riscurilor, la care trebuie să participe activ
şi cadrele didactice care ii vor însoţi pe elevi pe parcursul ieşirii. Părinţii
trebuie să fie pe deplin şi constant informaţi cu privire la toate aspectele
ieşirilor şcolare la care participă copiii lor [14].
În anul 2006 în Republica Moldova, de asemenea, a fost demarată reforma sistemului de îngrijire și securitate a copiilor. Necesitatea efectuării
acesteia a fost impusă de migrația în masă a părinților și necesitatea ocrotirii copiilor rămași fără îngrijire părintească.
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În 2002, Guvernul RM a elaborat o concepție națională privind protecţia copilului şi familiei, iar în anul următor a aprobat Strategia Națională
privind Protecţia Copilului şi Familiei şi Planul de Acțiuni pentru 20032008. Acesta a fost primul document, care a stabilit direcțiile strategice fundamentale pentru îmbunătățirea sistemului de protecţie a copilului din Moldova. Acest document propune reforma legislativă şi instituţională, inclusiv
elaborarea Legii privind asistența socială şi regulamentul cu privire la standarde, dezvoltarea resurselor umane angajate pentru protecţia copilului, inclusiv prin instruirea asistenților sociali şi dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare şi specializate pentru copii şi familii aflate în dificultate.
La 14.06.2013 Parlamentul RM adoptă Legea nr. 140 care a intrat în
vigoare la 01.01.2014 [5]. Această lege conține prevederi care acoperă
practic toate domeniile ce țin de îngrijirea copiilor. Potrivit opiniei altor
experți care au evaluat anterior acest act „Legea conține prevederi referitoare la îngrijirea alternativă a copilului, inclusiv obligațiile ce le revin părinților, diferitele forme de îngrijire (tutela/curatela, îngrijirea de tip familial, îngrijirea de tip rezidențial, etc.), reintegrarea copilului în familie și
protecția copilului separat de părinți. Legea clarifică atribuțiile autorităților
tutelare și descrie procedurile de Gatekeeping” [7]. Din momentul adoptării până în prezent a fost elaborat, adoptat, implementat, modificat cadrul
legislativ aferent pentru a pune în aplicare legea evaluată.
După adoptarea legii, Parlamentului RM i-au fost înaintate spre examinarea mai multe proiecte de lege pentru modificarea și completarea Legii 140.
La 24.03.2017 a fost înregistrat cu nr. 8548 proiectul de lege pentru
modificarea și completarea actului evaluat. În temeiul acestei inițiative se
propune completarea prevederilor art. 7 și introducerea unui articol nou cu
nr. 201. În temeiul acestuia, părinții urmează să fie obligați, în cazul luării
copilului de la părinți fără decădere din drepturile părintești, să se angajeze
în câmpul muncii, să suporte cheltuielile pentru întreținerea copilului, să se
înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, să participe la
întrevederile cu copilul ș.a. Autoritățile tutelare competente potrivit proiectului vor monitoriza executarea acestor obligații.
La 01.03.2018 a fost înregistrat cu nr. 7249 un alt proiect de lege
pentru modificarea și completarea art. 6 și 13 din actul evaluat. Autorii
propun ca angajarea specialistului pentru protecția drepturilor copilului să
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devină obligatorie în primăriile orașelor, iar în celelalte cazuri asistentul
comunitar să îndeplinească atribuțiile acestuia. Să oblige instituțiile educaționale să prezinte către autoritățile tutelare, lunar informația privind identificarea copiilor ai căror părinte/părinți sunt plecați peste hotare. Să instituie obligații față de părinții care pleacă la muncă peste hotare să anunțe
despre acest fapt autoritatea tutelară locală, iar la părăsirea teritoriului RM
să prezinte certificatul ce confirmă că a anunțat autoritatea în cauză.
În 2014 RM prin Hotărârea Guvernului Nr.434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 [5],
a adoptat o nouă direcție de dezvoltare a protecției copilului și în scopul
implementării prevederilor Convenţiei internaţionale cu privire la drepturile copilului, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 22 noiembrie 1989.
Analiza literaturii a identificat practici internaţionale şi regionale relevante care ar putea fi luate în considerare în politicile şi practicile din Republica Moldova prevăzute în noua Strategie. Cele ce urmează prezintă unele
din principalele constatări şi cuprinde studii de caz ale bunelor practici. Referinţe la analiza practicilor internaţionale contribuie la formularea recomandărilor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul protecţiei
copiilor. În plus, definiţiile internaţionale privind protecţia copilului şi termenii specifici privind tutela ar putea servi drept mijloc de îmbunătăţire a tutelei
atât ca măsură de îngrijire şi protecţie, cât şi ca mijloc de clarificare a noţiunilor de tutelă, custodie şi reprezentare legală din Republica Moldova.
Literatura cercetată a evidențiat anumite diferenţe între ţări în ceea ce
priveşte factorii principali care determină instituirea tutelei ca formă de protecţie. De exemplu, migraţia părinţilor este un factor semnificativ care condiţionează luarea copiilor sub îngrijire. Este de remarcat în special tutela din
partea buneilor, care îşi asumă îngrijirea copiilor în circa 91% din cazurile
când ambii părinţi pleacă peste hotare. Cei vârstnici sunt deseori ei înşişi în
situaţii vulnerabile, iar o povară suplimentară de a îngriji copii din resurse
limitate face situaţia lor şi mai precară. În Statele Unite (SUA), tutela a fost
promovată prin politici, practici şi finanţări de-a lungul ultimului deceniu, ca
o cale de a debloca asistenţa parentală profesionistă pentru copii, în timp ce
în Marea Britanie (MB), promovarea tutelei a constituit un răspuns la fluxul
de copii migranţi neînsoţiţi, separaţi de părinţi. În timp ce problema tutelei
poate fi discutată din diverse motive și în diferite contexte, literatura existentă
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şi cercetările efectuate pot fi utile pentru Republica Moldova, în special pentru elaborarea politicilor, a standardelor, liniilor directoare (ghidurilor practice) şi consideraţiunilor privind finanţarea tutelei [13].
La rândul său, Europa se confruntă cu o problemă stringentă legată de
copiii migranţi neînsoţiţi şi plasamentul lor sub tutelă. Un studiu recent efectuat de UNICEF în Marea Britanie a estimat costurile aferente acestui tip de
îngrijire. Children’s Defense Fund a elaborat standardele şi indicatorii de rigoare privind drepturile copilului. În acest context, termenul de tutore oficial
este utilizat cu referire la autorităţile recunoscute de guvern, mandatate în
protecţia copilului (de ex.: un lucrător social de la Agenţia de Stat pentru bunăstarea copilului). Aceste documente pot fi utile în procesul de elaborare a
politicilor, practicilor şi procedurilor standarde de operare destinate autorităţilor tutelare şi nu celor care operează în domeniul tutelei oficiale individuale (adică îngrijitorilor). În acest context, tutela este recunoscută ca fiind
desemnarea de către stat a unui adult pentru a acompania şi reprezenta interesele supreme ale copilului în instanţă şi în prestarea serviciilor sociale [9].
Marea Britanie are şi ea tutelă specială, care este similară plasamentului sub tutelă oficială în familia extinsă sau la rude [10].
Codul civil al Lituaniei foloseşte termenul tutelă pentru a defini îngrijirea copilului, în primul rând îngrijirea alternativă de tip familial precum sunt plasamentul sub tutelă în familia extinsă sau la rude sau asistența
parentală profesionistă. Există tutelă de tip familial (de obicei îngrijire în
familia extinsă), tutelă socială de tip familial (care ia forme similare unei
case de copii de tip familial) şi tutelă instituţională (adică îngrijire rezidenţială). Termenul ”tutore” este utilizat pentru a descrie un îngrijitor [10].
În Olanda există o altă procedură de protecţie a copilului, care nu vizează decăderea din drepturile părintești atunci, când există riscuri în ceea
ce privește protecţia copilului, ci mai degrabă supraveghează familia sau
părintele/părinţii prin „monitorizare tutelară” de către Agenţia de stat pentru asigurarea bunăstării copilului. Părinţii menţin responsabilitatea legală
pentru îngrijirea copilului, dar instanţa împuterniceşte agenţia să monitorizeze cazul, iar pe asistentul social - să acţioneze în calitate de „tutore familial” ajutând copilul şi părinţii să întreprindă măsurile necesare pentru a
îmbunătăţi nivelul de îngrijire şi protecţie a copilului şi să depună eforturi
în vederea păstrării copilului în propria familie. Tutorele familiei nu devine astfel reprezentant legal. În situaţiile când părinţii sunt decăzuţi din
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drepturile părintești prin decizia instanţei, agenţia de stat devine tutore oficial împuternicit cu reprezentare legală (asistenţii sociali vor fi delegaţi să
preia răspunderea legală). Copilul este plasat în îngrijire de tip familial
(asistenţă parentală profesionistă sau la rude), care deţin custodia fizică,
îngrijirea de zi cu zi şi responsabilitatea de a proteja copilul, şi poate lua
decizii curente. În cazul unor decizii mai importante, precum sunt educaţia
sau intervenţiile medicale, prestatorul serviciilor de îngrijire trebuie să
consulte tutorele oficial (de ex.: asistentul social). [9]
Menţionăm în concluzie, că literatura analizată califică tutela ca o
practică de îngrijire de tip familial şi pe termen lung, pozitivă, stabilă şi
eficientă din punct de vedere al costurilor, care poate fi aplicată într-o multitudine de situaţii. Chiar dacă contextul şi motivele pentru care copiii sunt
plasaţi sub tutelă pot fi diferite, dovezile trebuie luate ca referinţă şi utilizate atunci când vor fi elaborate politicile, standardele şi materialele în
sprijinul tutelei în Republica Moldova. Analiza literaturii conţine definiţii,
linii directoare, standarde, roluri şi responsabilităţi, cele mai frecvente întrebări şi modele utilizate în managementul cazurilor de tutelă care, la rândul lor, pot fi analizate, ajustate şi contextualizate.
Susținem constatarea că cea mai importantă provocare pentru Republica Moldova şi cadrul ei de politici este faptul că tutela, custodia şi responsabilitatea legală, atribuţiile şi reprezentarea legală iau forme diferite şi sunt definite în mod diferit în diverse acte normative şi mecanismele aplicate. De
exemplu, Legea nr.140 (art. 3, 6 şi 12), Codul civil (art. 35, 36 şi 37), Codul
de procedură civilă (art.79), Codul familiei (art. 142 şi 144) şi Legea privind
administraţia publică locală (art. 29) conțin diferinte noțiuni pentru aspectele
generale ale tutelei şi reprezentării legale. Legile care stipulează responsabilităţile purtătorilor de obligații în domeniul tutelei copilului nu sunt consecvent
transpuse în Legea nr.140 (art. 7) şi în Regulamentul pentru direcţiile raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei (paragraful 10) [7].
Rezultatele investigației. Definiţiile pentru termenii-cheie privind tutela
sunt înţelese diferit şi termeni diverşi sunt utilizaţi de diferiţi actori implicaţi
în proces pentru a reda, de exemplu, sensul de oficială, neoficială, legală, finanţată, provizorie, custode, mandatar, reprezentant legal, etc. Mai mult decât atât, împuternicirile, responsabilităţile şi răspunderea legală a tutorelui şi
a reprezentantului legal nu sunt întotdeauna clare şi consistente în diferite
scenarii, ceea ce duce la interpretări contradictorii şi neuniforme a legii în
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practică. Chiar dacă poate fi înţeles că diferite interpretări şi practici trebuie
luate în considerare pentru noţiunile de curatelă şi tutelă în dependenţă de capacităţile în dezvoltare a copilului (în legătură cu vârsta acestuia), legea nu
oferă detalii privitor la cum poate fi făcută exact această diferenţiere.
Nu este definită clar „reprezentarea legală” şi sarcinile specifice în
legătură cu aceasta, chiar dacă se prezumă că noţiunea respectivă se referă
la „reprezentarea intereselor copilului în instanţă”. În Legea nr. 140, autoritatea tutelară teritorială este cea care asigură reprezentarea intereselor
copilului în instanţă, în timp ce Codul civil şi Codul de procedură civilă nu
oferă nici o clarificare în această privinţă.
La fel, Legea nr. 140 specifică regulile de luare a copilului de la părinţi (cu sau fără decăderea acestora din drepturile părinteşti), în timp ce
Codul civil specifică regulile şi procedurile care reglementează decăderea
din drepturile părinteşti şi restabilirea în drepturile părinteşti. Părinţii pot fi
decăzuţi din drepturile părinteşti în temeiurile enunţate în Codul familiei şi
în alte cazuri în care aceasta este dictat de interesele supreme ale copilului.
Decăderea din drepturile părinteşti este decisă de către instanţa de
judecată. Copilul ai cărui părinţi (unul dintre părinţi) sunt decăzuţi din
drepturile părinteşti păstrează dreptul de proprietate inclusiv dreptul de
moştenire. Părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti li se permite să se
întâlnească cu copilul doar cu consimţământul autorităţii tutelare. Cu toate
acestea, drepturile părinţilor pot fi restabilite dacă circumstanţele se
schimbă şi se consideră că restabilirea corespunde intereselor copilului. La
fel, este discutabilă problema privind privarea de drepturile părinteşti şi
restabilirea lor. Aceste aspecte, precum şi rolul tutelei oficiale în asemenea
situaţii, trebuie reglementate mai bine [6].
Concluzii
În urma analizei legislaţiei s-a constatat inconsecvenţa prevederilor
referitoare la rolul sau obligaţiile părinţilor în instituirea tutelei atunci când
ei nu sunt sau nu pot fi de faţă (de exemplu, atunci când părinţii se află în
afara țării). Cercetarea de teren a demonstrat că aceasta este una din situaţiile când legea este interpretată diferit în diferite regiuni ale ţării şi chiar şi în diferite localităţi din aceeaşi regiune. Mai mult, nu există legislaţie
care ar clarifica sau reglementa actele necesare pentru a deveni tutore sau a
institui tutela, lăsând din nou implementarea la latitudinea persoanelor responsabile sau a autorităţilor. Dacă recent Codul civil a fost completat cu
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pevederile din Legea nr.140, cât şi cu standardele şi practicile internaționale privind tutela, este necesară alinierea prevederilor și Codului familiei
[3] cu cele din Legea nr. 140, cât şi cu standardele şi practicile internaționale privind tutela, precum şi transpunerea consecventă a prevederilor respective în alte acte naţionale din domeniu şi în regulamente clare pentru
profesioniştii care urmează să transpună legea în practică.
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CONTROLUL – ELEMENT PRIORITAR AL PROCESULUI
MANAGERIAL ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII
ȘI ORDINII PUBLICE
Andrei NASTAS, doctor în drept, USEFS
Valeriu GUREU, master în drept, IRIM
Rezumat
Planificarea unei activități manageriale este axată în prim-plan pe anumite
elemente cheie, care în cele din urmă duc indiscutabil la realizarea unui obiectiv major – buna organizare a unei subdiviziuni administrative, care ar înregistra într-un
anumit interval de timp anumite rezultate pozitive.
În acest scop, indiscutabil pentru realizarea unui astfel de obiectiv major pentru o
subdiviziune administrativă ține și de organizarea și efectuarea corectă a controlului
managerial. În cele din urmă, pentru realizarea unui astfel de obiectiv este necesară
crearea unei echipe manageriale care deține un calificativ înalt în materia administrării eficiente a acestei subdiviziuni, în acest scop rolul prioritar îi revine anume
acestui control managerial.
Cuvinte-cheie: securitate, ordine publică, control, proces managerial.

CONTROL AS A KEY ELEMENT OF THE MANAGERIAL
PROCESS IN THE FIELD OF SECURITY AND PUBLIC ORDER
Andrei NASTAS
Valeriu GUREU
Abstract
The planning of a managerial activity is focused in the foreground on certain
key elements, which ultimately leads to the achievement of a major objective - the
good organization of an administrative subdivision that would record positive results
within a certain time frame.
To this indisputable purpose, achieving such a major objective for an administrative
subdivision it is a matter of correct organization and execution of the management
control. Finally, in order to accomplish such an objective, it is necessary to create a
management team that has a high qualification in managing efficiently this subdivision, holding in this respect a priority role in the managerial control.
Keywords: security, public order, control, managerial process.

În sistemul securității și ordinii publice, activitatea de control este
normată prin ordine și instrucțiuni ale ministrului pe domenii de activitate
diverse: financiară, profesională etc. Totodată, aceste acte normative stabilesc metodologia de pregătire și desfășurare a inspecțiilor și controalelor;
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obiectivele și detaliat pentru fiecare, sub obiectivele componente; evaluarea și aprecierea rezultatelor obținute de sistem ori subsistem etc. În cadrul
controalelor tematice, obiectivele și evaluarea suportă modificări în raport
de cerințele ce le-au impus.
S-a observat în contextul organizării în perspectiva managementului
că, dacă planificarea reprezintă harta unei călătorii, atunci organizarea reprezintă mijloacele prin care călătorul poate ajunge la destinaţia sa. Putem
acum adăuga controlul, care îi permite călătorului să ştie dacă progresează
în direcţia bună în călătoria sa, cât de corectă este harta şi ce ocoluri trebuie să facă, dacă este necesar, pentru a păstra direcţia corectă
Esența și caracterul controlului managerial rezidă în prim-plan și totodată este axat pe sistemul de reforme eficace pentru întregul proces managerial, în cadrul bunei organizări a acestui proces, este remarcabilă în
prim-plan metoda istorică, care în mod preponderent reflectă factorii evolutivi istorici ce s-au identificat pentru buna asigurare a unui mecanism de
administrare în domeniul managmentului securității și ordinii publice, pe
măsura în care reflectarea factorilor evolutivi istorici pentru managmentul
administrativ au determinat implementarea teoriilor de bază în practică care au dus ca efect de consecință la buna organizare a managmentului organizațional în cadrul instituțiilor administrative, menirea cărora ține de asigurarea securității și ordinii publice.
În pofida acestui fapt, metoda comparativă este utilizată în contextul
acestui subiect de cercetare pentru o amplă analiză comparativă potrivit
importanței majore a reformelor la nivelul ministerelor întrunite în teoria și
practica dreptului administrativ, potrivit cărora majoritatea autorilor potrivit domeniului lor de cercetare, au abordat conținutul și importanța reformelor ministeriale atât pentru sistemul dreptului luat la mod general, cît și
pentru administrația ministerială în special, printre care accentuăm unii reprezentanți care s-au remarcat cu lucrările sale pe parcursul dezvoltării relațiilor sociale de administrare în sectorul public și anume: A. Negoiță, M.
Preda, E. Albu (România), S. Cobăneanu, E. Bobeica, V. Rusu, Maria Orlov, Ştefan Belecciu, Ion Osoianu (Republica Moldova).
Prin intermediul metodei de constatare, au fost stabilite criteriile de
constatare a cadrului normativ juridic naţional care reglementează procesul
implementării reformelor instituționale în practică, la nivelul grupului de
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ministere cu tendinţele reale asigurate prin prisma mecanismelor administrative transparente, în procesul integrării statului în cadrul UE.
În literatura de specialitate, funcția de control este definită de unii autori [4, p. 327] ca fiind: „ansamblul activităților de evaluare a rezultatelor,
de stabilire a abaterii acestora de la obiective și identificarea cauzelor care
le generează, precum și de adoptarea de măsuri care să asigure eliminarea
abaterilor, menținându-se echilibrul dinamic al organizației” [3, p. 433].
Alți autori o definesc ca fiind „monitorizarea activităților cu scopul
de a asigura ca ele să se desfașoare în conformitate cu prevederile și de a
corecta deviațiile negative de la prevederi” [3, p. 327].
O a treia părere definește controlul ca fiind “procesul care constă în
verificarea și măsurarea realizării calitative și cantitative a unor performanțe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate
și indicarea măsurilor de corelare ce se impun pe parcursul sau la sfârșitul unor acțiuni” [2, p. 58].
Se opinează că în structura poliției, „controlul se definește ca permanenta verificare a modului derulării activității componentelor sistemului, măsurarea performanțelor, identificarea și înlăturarea zonelor de risc
în utilizarea resurselor, a devianțelor și contraperformanțelor, indicarea
măsurilor de corecție și reglare ce se impune” [1, p.19].
Din definiție rezultă extensia controlului de la acțiuni de constatare
și implicit al corijării disfuncționalităților, la prevenirea abaterilor. Controlul efectuat de manager, personal ori prin delegare, nu are numai un caracter de feed-back – orientare spre trecut – ci și de feed-forward – orientare
spre viitor a managementului în raport de deciziile adoptate.
Elementele de bază ale controlului sunt următoarele:
 stabilirea standardelor de performanţă;
 măsurarea performanţei;
 compararea rezultatelor reale cu standardele;
 implementarea acţiunilor corective unde se cere.
Complexitatea acestei funcții în procesul de management pune în
evidență o serie de principii orientative în practica executării controlului,
printre care:
a) legalitatea controlului, ce impune ca activitățile specifice să fie
circumscrise exigentelor și cerințelor reieșite din actele normative care re184

glementează acest domeniu. În sistemul poliției, controlul se desfașoară în
baza legilor de organizare și funcționare a Ministerului de Interne și Poliției, a ordinului ministrului de interne privind organizarea inspecțiilor și
controalelor, al controlului financiar intern și altele ce au aplicabilitate în
toate subsistemele din structură [1].
b) obiectivitatea controlului este unul din principiile de maximă importanță prin care sunt evaluate în mod corect și cât mai aproape de realitate
rezultatele obținute, decelate cauzele deviantelor și stabilite măsurile necesare înlăturării ori diminuării efectelor lor. Derularea controlului trebuie să
aibă loc în condiții de obiectivitate, corectitudine, echilibru în constatarea
aspectelor pozitive și negative, stabilirea corectă și directă a responsabilităților în cazul neinplinirilor și echitabilității între vinovăție și măsurile sancționatorii. În practică, în domeniul polițienesc mai există tendința minimalizării ori neluării în considerare a eforturilor și rezultatelor pozitive obținute,
în favoarea generalizării unor cazuri izolate, nereprezentative pentru sistemul controlat ori depistarea și exagerarea unor deviante minore ce nu au
efecte deosebite în totalul activităților. Cazurile de acest gen, se constituie
într-un mod eronat de a evolua și regla procesul de management, producând
distorsiuni cu implicații negative imediate ori de lungă durată în interiorul
sistemului sau subsistemelor controlate. Afirmațiile de mai sus, fac trimitere
directă la profesionalismul și etica celui/celor care efectuează controlul, dar
mai ales a celor ce conduc această activitate, indiferent de ingerințele, presiunile, motivările ce pot apărea din partea unor factori superiori sau colaterali interesați în prezentarea distorsionată a realității.
c) eficacitatea controlului își gasește locul în oportunitatea și finalitatea acestuia, pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului de management și al activității sistemelor ori subsistemelor supuse acestui proces.
Practic, acest principiu vizează:
- aportul controlului la desfășurarea în viitor a activității, având la bază
condițiile existente în momentul declanșării și derulării lui. Prin măsurile intermediare, procesul de management polițienesc este direcționat, corijat, îndrumat, orientat pentru realizarea deciziilor stabilite inițial, conform noilor
cerințe ale situației operative ori acte normative nou apărute ce modifică unele domenii specifice muncii sau folosirea fondului uman la dispoziție etc.
- intervenția controlului în micșorarea consecințelor ce decurg din
abaterile de la programele decizionale.
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- economicitatea controlului. Acest aspect are în vedere unitatea de
timp și loc, componența colectivelor de control dacă este cazul, în așa mod
încât cu eforturi minime să se obțină rezultate maxime. Se are în vedere că
la controlul de fond al unui post de poliție, de exemplu, colectivul să fie
compus din 2-3 cadre sau mai multe, în raport de tipul postului de poliție,
care să aibă experiența suficientă și să-și desfășoare activitatea într-o zi sau
două, finalizând concluziile și măsurile în maximum o săptămână.
Altfel stau lucrurile în cazul controlului de fond al muncii unei poliții
municipale, unde colectivul trebuie format dintr-un număr mai mare de
ofițeri, corespunzător compartimentelor supuse verificărilor căruia i se
atribuie o unitate de timp mai mare, pe parcursul căruia să fie executate
obiectivele de control. Rămâne la latitudinea managerului stabilirea componenților colectivului, termenul de acțiune, conținutul planului de control,
finalizarea acestuia, dar permanent trebuie avut în vedere că întârzieri, discontinuități, lipsă de experiență în munca de control, diminuări ale obiectivelor, constituie tot atâtea cauze de ineficacitate a activității, cu repercursiuni directe asupra procesului de management.
d) desfășurarea controlului în zonele determinante, constituie principiul care reliefează necesitatea identificării și verificării punctelor importante din cadrul sistemului, determinante în realizarea activităților preconizate. De exemplu, mărirea termenului de eliberare a cărților de identitate, creșterea numărului restanțierilor și a procentului de erori în întocmirea actelor
interne de evidența populației, impune un control al stilului de muncă al șefului serviciului de profil, după cum curba ascendent periodică a faptelor comise cu violența în stradă, necesită controlul modului în care se realizează colaborarea între formațiunile poliției criminală și ordine publică. Un alt exemplu: creșterea numărului schimbărilor de soluții la nivel național, cu precădere a scoaterilor de sub urmărirea simplă ori a achitărilor imputabile organelor
de poliție, ar necesita controlul procesului de îndrumare efectuat de Direcția
Cercetări Penale [5] în teritoriu, la formațiunile corespondente pe de o parte,
dar și a celor cu atribuțiuni de cercetare penală pe de altă parte.
e) adaptarea controlului la particularitățile unității controlate decurge din cerința ca fiecare normă, exigență și dimensionare a colectivului de
control să fie prevăzută în funcție de specificul sistemului ori a problematicii vizate. Ar fi ilogic ca acest proces să fie efectuat de un colectiv format cu
precădere, din ofițeri specializați pe linie de transporturi, spre exemplu, și
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să aibă ca obiect controlul de fond al unei unități de învățământ din structura I.G.P. [5] ori să fie format din subofițeri care să verifice activitatea unor
organe de poliție municipale sau orășenești. O asemenea posibilitate, pe
lângă faptul că ar încălca alte principii ale funcției controlului, ar avea un
efect minor, apropiat de zero, căuzat de gradul de cunoștințe reduse în domenii speciale al membrilor colectivelor de control ceea ce ar face inutil
procesul de management. Într-o altă ordine de idei, stabilirea obiectivelor
unui control, variază de la o unitate la alta, în raport de treapta ierarhică pe
care se află, dar și de natura activității ce o desfașoară, de zona geografică în
care se află, de specificul județului, numărul și profesionalizarea fondului
uman ce urmează a fi controlat etc. [5]
f) principiul stimulării are în vedere gradul de implicare a fondului
uman implicat în executarea sarcinilor ce le revin, folosirea cu discernământ
a celor două pârghii ale disciplinei, recompense și sancțiuni, generalizarea
experienței pozitive. Este o realitate faptul că interesul pentru soluționarea
sarcinilor ce le revin componenților unui sistem ori subsisteme este influențat direct de modul în care sunt stimulați moral, material, financiar etc. Ori
sunt luate măsuri disciplinare împotriva celor cu deviante comportamentale
ce afectează rezultatele ori deteriorează atmosfera de muncă. Comportarea
negativă a unor cadre de poliție, deși singulare, au un efect imediat și direct
în relațiile interpersonale din cadrul compartimentelor de muncă sau și mai
grav, un impact grav în cele ale poliției cu comunitatea civilă.
g) principiul controlului preventiv are în vedere că pe parcursul
desfășurării procesului de management ori activității sistemului și sistemelor să fie prevenite erorile posibile în perspectivă. Ilustrative sunt controalele efectuate asupra agenților de ordine cu prilejul intrării în posturi, care
vizează modul cum sunt echipați în raport de anotimp și dotați cu mijloacele regulamentare necesare executării serviciului sau controlul stocului de
mobilizare pentru prevenirea uzurii fizice a mijloacelor de transport, deprecierea muniției, expirarea termenelor de garanție al alimentelor, conservelor, medicamentelor etc.[5]
Din analiza scopului, conținutului și principiilor care asigură calitatea
și eficiența controlului, rezultă o serie de atribute pe care acesta le îndeplinește: [5]
 atributul perfectiv de reliefare a modului în care sunt aplicate în
practică legile țării, celelalte acte normative ce reglementează activitatea;
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 atributul preventiv de înlăturare anticipată a abaterilor și situațiilor critice potențiale;
 atributul recuperativ de înlăturare a deficiențelor existente;
 atributul apreciativ-stimulativ de atestare și confirmare a rezultatelor obținute, de recompensare sau sancționare;
 atributul educativ de generalizare a rezultatelor pozitive și învățămintelor desprinse din activitatea de îndeplinire a sarcinilor;
 atributul informativ de furnizare a informațiilor cu caracter generalizator;
 atributul reglator de eliminare a factorilor perturbatori asupra deciziilor luate.
Concluzii
Ca urmare, administraţia ministerială are responsabilitatea cvasitotală
în ceea ce priveşte realizarea sau irealizarea scopului fundamental al statului: ordinea de drept şi bunăstarea socială a colectivităţii, pentru care s-a
imprimat această analiză funcţională. Lipsa de performanţă a societăţii
noastre din perioada celor 27 ani de tranziţie la economia de piaţă, cade în
sarcina puterii politice actuale, prin intermediul administraţiei ministeriale,
atât pentru soluţiile propuse din perspectivele viitoare, cât şi pentru modul
de realizare a scopurilor și obiectivelor majore ce i-au fost stabilite. În cele
din urmă, se constată inclusiv și faptul, că adoptarea actelor normative legat de sectorul administrației ministeriale, în perioada ultimilor ani poartă
un caracter formal, pe motivul că legile nu sunt implementate pe deplin în
cadrul autorităților publice centrale și locale de specialitate, fiind și o totală
lipsă de transparență decizională din partea demnitarilor publici. Deși putem afirma că la etapa actuală Guvernul Republicii Moldova a întreprins
măsuri semnificative în ce privește optimizarea numărului de ministere de
la 16 la 9 [11] și reorganizarea respectivă a aparatului său central de conducere atât pentru ramura sa, cât și pentru fiecare minister în parte.
Analiștii politici, observatorii europeni, precum şi specialiştii în domeniul administrației publice sunt de părerea că, Republica Moldova trebuie să depună mari eforturi pentru implementarea reformelor în cadrul
administrației ministeriale, problemă legată nu numai de optimizarea personalului administrativ din cadrul fiecărui minister în parte, dar și de reperfecționarea acestui personal conform abilităților profesionale potrivit com188

petenței și nivelului înalt de pregătire profesională, apți de face față cerințelor potrivit leadershipul-ui organizaţional ca proces de formare și manifestare a liderilor în contextul comunităților profesionale de învățare la
diferite nivele, dictate de întreaga comunitate conațională ce pledează pentru un vector pro-european.
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Rezumat
Situația lingvistică curentă din Uniunea Europeană (UE) în baza particularităților istorice a dezvoltării acestor state și a acțiunilor factorilor extralingvistici se
află în centrul dezbaterilor științifice nu doar în domeniul lingvisticii tradiționale,
dar și a lingvisticii sociale. Ea prezintă interes și pentru specialiștii din domeniile:
social-politic și socio-economic. Influență asupra situației lingvistice contemporane a
exercitat-o criza europeană a migranților și criza refugiaților. Acestea au condus nu
doar la schimbări socio-economice majore în statele care i-au primit, dar au modificat și experiența lingvistică a UE.
Cuvinte-cheie: cauză, schimbare lingvistică, situație social-politică, situație social-economică

WILL IT BE A BOILING POT OR A SALAD BOWL?
Valentina SHINGHIREI
Abstract
The current linguistic situation in the European Union (EU) due to both the specifics of the historical development of these countries and the action of extralinguistic
factors is in the focus of discussion of specialists and scientists not only in the sphere
of traditional linguistics or sociolinguistics but also it is the key issue of attention in
socio-political and socio-economic fields of the EU.
The effect on the today’s linguistic situation was drastically exerted by the European migrant crisis, also known as the refugee crisis. It caused not only major socio-political and socio-economic changes in the receiving countries but also affected
language practices.
Keywords: causes, changes, linguistic situation, socio-political, socio-economic.

This article is the result of research of present interrelation of multiplicity of languages in use in EU. Before examining the linguistic landscape in the European Union, it is essential to explore how immigration in
Europe has evolved in Europe, because the linguistic situation in modern
Europe is directly connected with the political processes that are taking
place for last three decades.
First of all, from the very beginning of its existence the European
Union tried to strengthen human and economic relations between the
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populations of member states. Most European Union (EU) and European
Free Trade Area (EFTA) nations shared open inter-state borders as part of
the Schengen Agreement, allowing free flow of people between nations,
namely, the control on entry to the entire Schengen area is carried out at
the first country of entry.
The Schengen Agreement is a treaty which led to the creation of
Europe's Schengen Area, in which internal border checks have largely
been abolished. It was signed on 14 June 1985, near the town of Schengen,
Luxembourg, by five of the ten member states of the then European Economic Community. It proposed measures intended to gradually abolish
border checks at the signatories' common borders, including reduced speed
vehicle checks which allowed vehicles to cross borders without stopping,
allowing residents in border areas freedom to cross borders away from
fixed checkpoints, and the harmonization of visa policies.
Later on, in 1990, the Agreement was supplemented by the Schengen
Convention which proposed the complete abolition of systematic internal
border controls and a common visa policy. At present, the Schengen Area
operates very much like a single state for international travel purposes with
external border controls for travellers entering and exiting the area, and
common visas, but with no internal border controls. It currently consists of
26 European countries covering a population of over 400 million people
and an area of 4,312,099 square kilometers (1,664,911 sq miles).
Originally, the Schengen treaties and the rules adopted under them
operated independently from the European Union. However, in 1999 they
were incorporated into European Union law by the Amsterdam Treaty,
while providing opt-outs for the only two EU member states that had remained outside the Area, that is, Ireland and the United Kingdom.
Schengen is now a core part of EU law; and all the EU member states
without an opt-out, which have not already joined the Schengen Area, are
legally obliged to do so when technical requirements have been met.
Several non-EU countries are included in the area. In the response to
the European migrant crisis, in 2016, border controls were temporarily reintroduced in seven Schengen countries, including Austria, Denmark,
France, Germany, Norway, Poland, and Sweden. A series of sociopolitical
developments have resulted in ever increasing immigration to the EU
member-states of Northwestern Europe as well as to other countries who
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had already accommodated to the terms of existing as a political and socioeconomic unity.
Among the examples of increasing the process of migration in the
EU there are the following:
(a) The accession of Bulgaria and Romania to the EU which increased immigration from these two countries, following similar developments after the accession of Poland in 2004.
(b) The economic crisis in Southern Europe since 2009 caused another wave of migration. New migrants from the European south were
young, highly skilled and more educated than the ‘guest workers’ of the
1960s and 70s.
(c) Syria’s civil war is the worst humanitarian crisis of our time. Half
the country’s pre-war population, more than 11 million people, have been
killed or forced to flee their homes. Some families are struggling to survive inside Syria, or make a new home in neighboring countries. A lot of
others are risking their lives on the way to Europe, hoping to find acceptance and opportunity.
Among the many challenges which these human floods present, the
Public Event and Conference at Birkbeck on 21/22 March 2016, hosted by
Penelope Gardner-Chloros and Lisa McEntee-Atalianis, attempted to address
the question as to how European states handle the specifically linguistic challenges in face of the EU. The conference on 22 March 2016 opened with a
useful political and historical summary by Eric Kaufmann of the events
which led up to what is now widely called “the migrant crisis’.
Guus Extra, an emeritus professor of Language and Minorities at
Tilburg University, the Netherlands, put the focus of research on the status
and use of both the majority and minority languages before the Refugee’s
crisis in the EU offered an inclusive perspective on the constellation of
languages in Europe by taking into account official state languages, regional minority languages and immigrant minority languages [1].
Although "celebrating linguistic diversity" is one of the key propositions in the European discourse on multilingualism and language policies,
this device holds for these three types of languages in a decreasing order.
All three types of languages, however, are constituent parts of a multilingual European identity and should be taken into account in any type of
language policy. Both facts and policies on multilingualism and plurilin192

gual education are addressed in case studies at the national and European
level. The selection of case studies is based on a careful weighing of geographical spread of countries and languages across Europe on the one
hand, and availability of established expert knowledge on the other [1].
At present, in the conditions of the Europe’s immigration crisis a fresh
linguistic impact of immigrant minority groups on the existing multilingualism in Europe should be taken into account. Across Europe, vast countries
can be observed in the status of immigration minority languages at school,
depending on particular nation-states, or even particular federal states within
nation-states (as in Germany), and depending on particular immigration minority languages, being official state languages in other EU countries or not.
Most commonly, immigration minority languages are not part of mainstream education. In the United Kingdom, for example, immigration minority languages are not part of the so called “national” curriculum, and they are
dealt with in various types of so-called “complementary” education at out-ofschool hours [2]. Being aware of cross-national differences in denotation, we
will use the concepts mother tongues teaching or home language instruction
is the inclusion of a broad spectrum of potential target groups.
First of all, the status of an immigration minority language as “native” or “home” language is subject to change through intergenerational
processes of language shift. Moreover, in secondary education, both minority and majority pupils are often de iure (although seldom de facto)
admitted to community language teaching.
From a historical point of view, most EU countries show a similar
chronological development in their argumentation in this domain. Community language teaching was generally introduced into primary education
with a view to family remigration. This objective was also clearly expressed in Directive 77/486 of the European Community, on 25 July 1977.
The Directive focused on the education of the children of “migrant workers” with the aim “principally to facilitate their possible reintegration into
the Member-State of origin”. As is clear from this formulation, the Directive excluded all immigration minority children originating from nonEU countries, although these children formed and still form the large part
of immigration minority children in European primary schools.
During the 1980s, the above argumentation for community language
teaching was increasingly abandoned. Demographic developments showed
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no substantial signs of families remigrating to their source countries; instead, processes of family reunion and family formation took place in the
target countries. This development resulted in a conceptual shift; community language teaching became primarily aimed at combating disadvantages. It had to bridge the gap between the home and school environment, and to encourage school achievement in “regular” subjects. Since
such an approach tended to under-appreciate ethno-cultural dimensions,
some countries began to emphasize the intrinsic importance of community
language teaching in various respects:
 In cultural respects, community language teaching contributes to
maintaining and advancing a pluralist society, in correspondence with the
fact that many immigration minority groups consider their own language
of core value to their cultural identity;
 In legal respects, community language teaching meets the internationally recognized right to language development and language maintenance;
 In economic respects, community language teaching leads to an
important pool of profitable knowledge in societies which are increasingly
internationally oriented.
At present, the data of some of researchers from the EU have witnessed the increasing role of English in the EU, namely, Juliane House, a
senior member of the German Science Foundation’s Research Centre on
Multilingualism at the University of Hamburg not once indicated the
spread of English as lingua franca across Europe [3, 4].
At the national and European level, the new migrations have
placed the likely linguistic impact of in the context of existing multilingualism in Europe, pointing out the implicit hierarchy in which national
languages of the EU states - with English increasingly on top - are celebrated most at the EU level, regional minority languages are less so, and
recent immigrant languages the least.
In the European Union (EU) Member States, the number of people with
citizenship of a non-member country on 1 January 2017 was 21.6 million, and
there were 16.9 million persons with the citizenship of another EU Member
State. Among this broad group of migrants, asylum seekers and refugees, who
have been obliged to leave their country, make up a relatively small percentage.
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However the rapid increase in numbers of asylum seekers entering
Europe in the years 2015 and 2016 – largely as a result of the conflict in
Syria – lead media and politicians to characterize the phenomenon as a
migration or refugee crisis.
There is an increasing recognition worldwide that changes in the
global economy mean that education should ideally equip graduates to be
multilingual. Recommendations from the European Union advocate
‘mother tongue plus two’, but governments are not legally obliged to implement such mantras. The bilingualism of many in the Baltic countries in
the national language and Russian could therefore be a pivotal axis for
language policy – languages as human rights as well as resources. Lithuanian attitudes seem to be moving in this direction.
The linguistics situation is different in member states of EU. It, first
of all, depends to great extend on the time of being part of EU. From this
perspective we have looked at the linguistic situation of newly joined
countries, namely, the Baltic ones.
Following their accession into the EU in 2004, Estonia, Latvia, and
Lithuania have experienced expansive and dramatic shifts in the economic
sphere which have resulted in reduced job stability for inhabitants in the
region. EU accession has also contributed to extensive migration movements. It is estimated that in the decade ending 2010, some 40,000 Estonians emigrated to live and work in the Scandinavian countries – primarily
Finland, Sweden, and Norway – as well as Ireland and Spain. In the same
period, nearly 125,000 Latvians have emigrated, and 450,000 Lithuanians
have emigrated to Ireland, the UK, the USA, and Spain.
Even though hundreds of thousands of Estonian, Latvian, and Lithuanian residents who seek employment opportunities in other countries each
year comprise a small share of the broader general migration flow from
Eastern Europe, the relative size of emigration from the Baltic States has
destabilized labor markets and the social system in the region. People of
Estonia, Latvia, and Lithuania are still generally positive concerning the
European Union’s economic future and believe that an advantageous economic change will be quicker through joining the Eurozone.
A 2006 Declaration on a Nordic Language Policy commits the Nordic
countries to maintaining the vitality of national languages while promoting
other languages. It specifies the language rights of all residents, and stipulates
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goals for language policy. It encourages key institutions such as universities
to develop long-range strategies for choice of language, and the parallel use
of languages (5, p. 120). People of the Baltic States and their governments try
to see the economic crisis as an opportunity to strengthen their knowledgebased economies, and also to push for greater cross-border cooperation, especially in the Baltic Sea macroeconomic region.
In the process of globalization, where Europe will need a new understanding of financial and economic integration concerning all EU member
states, Estonia, Latvia, and Lithuania must focus on the grand challenges
of our time. There are virtually no monolingual titular nationals in the
Baltic states, mainly due to the Russification policies of the former Soviet
regime. Almost all Estonians, Latvians, and Lithuanians speak at least one
foreign language and one in two people speak two foreign languages [6].
The main foreign languages are English and Russian; one in five Estonians, Latvians, and Lithuanians speak German [6].
People in the Baltic states also speak the languages of their neighbours quite well (languages similar to the national language of the respective Baltic country): one in five Estonians speak Finnish and one in five
Lithuanians speak Polish (Table 5.5.1) [5, p.135]. Although the Estonians,
Latvians and Lithuanians are today less proficient in English than the
Dutch and the Swedes, for example, (Table 5.5.1) [5, p.135] the situation
is likely to change with the upcoming generations. The study of 2011 indicates that one in two Estonians, Latvians and Lithuanians can speak at
least a little English and only one in three people cannot speak English at
all. Compared to the ethnic minorities living in the UK, France and Germany, the linguistic capital of the Baltic Russian-speakers was good, while
their knowledge of English was lower compared to the titular population.
Individual multilingualism is generally accepted as a valuable trait in the
Baltic states: about two-thirds of the inhabitants of the Baltic states agree
that every EU citizen should be able to speak two foreign languages.
English has the highest market value (“usefulness of language”) in
Estonia and Lithuania, while in Latvia its position is equal to Russian.
German had an equal status with English during the Soviet period, but its
importance has been decreasing since then [5, p.136]. There is a clear discrepancy between the languages studied at school and the languages used.
For example, in Estonia, German is often chosen as the third foreign lan196

guage at school after English and Russian, but it is seldom used after graduation , either for professional or for personal reasons, while Finnish,
which can be studied as a third or fourth language in only a few schools [5,
p.139], is the third most valued foreign language [5, p.138], emphasizing
the higher utilitarian value of territorially and linguistically related languages [5,p.140]. In Latvia the position of German is equal to Russian.
German had an equal status with English during the Soviet period, but its
importance has been decreasing since then [5, p.138].
Today, the majority of Europe’s postcommunist countries (including
Estonia, Latvia, and Lithuania) may consider themselves to be modern
capitalist societies. After 20 years of political and socioeconomic transformation and almost seven years of membership of the EU, it seems to be
reasonable to take stock of the sociocultural and political process of Estonian, Latvian, and Lithuanian transformation [7]. To sum up, the linguistic
diversity of the EU is considered
to be one of its strengths and characteristics. The responsibility for
guaranteeing and supporting linguistic diversity and individual multilingualism rests on the governments of the member states. However, the European Commission is concerned about the uneven distribution of language competences in diverse member states and among different groups,
as well as the limited range of foreign languages studied and spoken, with
clear dominance by English. Is English as lingua franca for the present EU
countries going to become one of national varieties for each member state?
How much is it to be changed in the national states – members of the EU
in future? These are the questions that remain unanswered so far.
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SECURITATEA EMOȚIONALĂ – TREBUINȚĂ PSIHOSOCIALĂ
A BUNĂSTĂRII INDIVIDUALE
Aliona BIVOL, doctor în psihologie, conferențiar universitar,
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
Rezumat
Fiecare persoană manifestă emoţii și sentimente. Uneori nu sunt percepute, alteori ele domină mintea omului şi nu sunt controlate, iar rezultatele exteriorizării lor
creează disconfort, crize profunde, schimbări de atitudini sau armonie relaţională cu
ceilalţi. Emoţiile pot umbri viaţa omului sau declanşează motivaţie în comportament.
Reacţia la emoţie reprezintă felul în care oamenii reglează, reacţionează sau fac faţă
propriilor emoţii sau situaţiilor declanşatoare. Indiferent dacă cunosc sau nu mecanisme de reglare emoțională, toţi oamenii au nevoie de securitate emoțională. După
W. Allport, personalitatea care deţine un sistem de securitate emoţională este matură, totodată prezintă echilibru emoţional, faţă de cea imatură care se preocupă de
frânturi şi secvenţe emoţionale (dependențe, obscenităţi, obsesii, anxietate, frustrări,
stres, stări de frică aparent nejustificate). A. Maslow plasează trebuinţa de securitate
în categoria celor bazale. Sentimentele de securitate au contribuție în menținerea
stării de bine fizică și psihică.
Cuvinte-cheie: securitate, securitate emoțională, trebuințe psiho-sociale, bunăstare.

EMOTIONAL SECURITY - PSYCHOSOCIAL NEED
FOR INDIVIDUAL WELL-BEING
Aliona BIVOL
Abstract
Each person manifests emotions and feelings. Sometimes they are not perceived, at other times they dominate the human mind and they are not controlled, the
results of their externalization creating discomfort, profound crisis, changes in attitudes or harmony in relation to others. Emotions can shadow human life or trigger
motivation in behavior. The reaction to an emotion shows the way people regulate,
react or deal with their own emotions or trigger situations. Whether you know or not
the mechanisms of emotional regulation, all people need emotional security. According to W. Allport, a personality with an emotional security system is mature. At the
same time, it presents an emotional balance, compared to the immature one, which
deals with fragments and emotional sequences (addictions, obscenities, obsessions,
anxiety, frustrations, stress, fear states apparently unjustified). A. Maslow places the
need for security in the category of the basic ones. The feelings of security have a
contribution in maintaining the state of physical and mental well-being.
Keywords: security, emotional security, psychosocial needs, well-being.
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Fiecare persoană manifestă emoţii și sentimente. Uneori acestea nu
sunt percepute, alteori ele domină mintea omului, nefiind controlate, iar
rezultatele exteriorizării lor creează disconfort, crize profunde, schimbări
de atitudine sau armonie relaţională cu ceilalţi. Emoţiile pot umbri viaţa
omului sau genera motivaţie comportamentală. Reacţia la emoţie reprezintă felul în care oamenii reglează, reacţionează sau fac faţă propriilor emoţii
sau situaţiilor declanşatoare.
Indiferent dacă cunoaște sau nu mecanisme de reglare emoţională,
toţi oamenii au nevoie de securitate emoţională. După W. Allport, personalitatea care deţine un sistem de securitate emoţională este matură. Totodată, ea prezintă echilibru emoţional faţă de cea imatură, care se preocupă de
frânturi şi secvenţe emoţionale (dependenţe, obscenităţi, obsesii, anxietate,
frustrări, stres, stări de frică aparent nejustificate).
Unul dintre primii oameni de știinţă al cărui nume este menţionat în legătură cu siguranţa emoţională a fost psihologul canadian William E. Blatz,
care afirma că toate comportamentele vieţii individului, pot fi interpretate în
termeni de securitate. W. Blatz a definit securitatea ca fiind sentimentul în
care omul se simte în siguranţă, se percepe în afara pericolului, fiind o senzaţie subiectivă. Securitatea, potrivit lui Blatz, implică două componente:
1. experienţă adecvată cu care se simte capabil să controleze situaţia;
2. un sentiment de adecvare pentru a face faţă situaţiilor din viitor, care
se manifestă în posibilitatea de a anticipa și a prezice consecinţele (12).
A. Maslow plasează trebuinţa de securitate în categoria celor bazale.
Sentimentele de securitate au contribuţie în menţinerea stării de bine fizică
și psihică (2).
Dicţionarul de psihologie accentuează încă o dată că securitatea este
o stare psihică fondată pe convingerea că nu există teamă și constituie o
necesitate fundamentală a omului. Securitate psihologică la copil este determinată de afecţiunea părinţilor, iar la matur este conformismul social.
Adică este asigurată de grupul din care face parte (7).
Bolboceanu A. (2014) menţionează că oamenii se simt în securitate
psihologică atunci când nu le este ameninţat Eul, imaginea proprie, nu sunt
criticaţi cu răutate, când există condiţii de viaţă necesare pentru echilibrul
sufletesc şi dezvoltare. Oamenii au trebuinţa de conservare a imaginii pozitive a Eului, tendinţa de a avea succes, trebuinţa de comunicare sinceră,
nevoia de atenţie, bunăvoinţă şi încredere din partea celorlalţi.
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Pascal Tihon (2018) evidenţiază că un sentiment de securitate emoţională înseamnă un sentiment de relaxare interioară și deschidere. Autorul scrie
că adevărata intimitate se naște atunci când barierele cad și inimile noastre se
deschid, dar anumite graniţe rămân. Cercetătorul John Gottman consideră că
critica și lipsa de respect sunt cele mai importante bariere în calea intimităţii.
În opinia sa, lipsa de respect este motivul numărul unu pentru relaţii dificile.
Ori de câte ori etichetăm o persoană prin critici, insulte sau sarcasm, declanșăm mecanisme de autoapărare şi insecuritate emoţională. Respectul constant, amabilitatea și aprecierea, care sunt antidoturile criticii și dispreţului,
sunt trebuinţele pentru stabilirea relaţiilor cu adevărat strânse.
Emoţiile părinţilor pot afecta securitatea emoţională a copiilor. În acest
context, autorii Davies şi Cummings (1994) au sugerat că expunerea copilului
la conflictele din familie are ca rezultat insecuritate emoţională, care influenţează reglarea emoţională şi adaptarea la noile condiţii. Cercetătorii susţin că
securitatea emoţională este un scop care motivează procesele reglatoare ale
copilului. Problemele asociate cu insecuritatea emoţională se pot transforma
într-un patern al unei disfuncţii de reglare emoţională. Emoţiile negative exprimate de părinţi, în special emoţiile de ostilitate, vor reduce sentimentul de
securitate al copiilor care pot compromite atât reglarea emoţională într-un context specific, cât şi dezvoltarea capacităţilor de reglare emoţională la copii.
Aceeaşi opinie o susţin autorii Pânișoară și Sălăvăstru (2016) că acei copii care sunt iubiţi au tendinţa de a crește cu un sentiment mai mare de independenţă. Prin atitudinea afectivă a părinţilor de confort și securitate emoţională, copilul va căpăta o independenţă emoţională și va fi crește cu o maturitate psihologică necesară. Totodată, comportamentul sănătos emoţional al părinţilor favorizează dezvoltarea stimei de sine sănătoase, fiind o condiţie
esenţială în a se confrunta cu diferite dificultăţi și de a le depăși. Pregătirea
psihologică a copilului prin atitudini sănătoase ale părinţilor fundamentează
creșterea sentimentului de securitate și rezistenţă la frustrare și anxietate.
Într-un studiul, J. Phelps (1998) și colegii săi au descoperit că adulţii
care nu au experimentat o stare de siguranţă emoţională își privează
emoţional copiii lor. Michelle Little și Roger Kobak au cercetat impactul
siguranţei emoţionale asupra stimei de sine a copiilor și au constatat că
acei copii care simt securitate emoţională mai puţin conflictualizează cu
profesorii și colegii de la școală. Lipsa siguranţei afectează, de asemenea,
gradul de respect personal de sine și competenţa socială, în opinia lor.
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Autorii H. Renaud și J. Gagne (2011) menţionează că educarea copilului trebuie să vizeze 8 nevoi pentru a-i forma abilităţi de a fi independent.
Dintre ele, au impact dezvoltativ emoţional asupra copiilor următoarele: nevoia de a fi privit cu bucurie, cu apreciere, de intrare în contact, de dragoste,
indiferent de împrejurările din familie, de apreciere a iniţiativei, de a conta
pe părinte ca protector, de ascultare cu adevărat, de atenţie la momentele
oportune și nevoia de a se simţi important ca membru de familie.
Sechrest L. (1963) atrage atenţia asupra faptului că atunci când persoana se simte în siguranţă emoţională, ea poate prezice corect evenimentele, va face alegere pentru a-și extinde sistemele emoţional-cognitive, chiar cu riscul de a greși, dar apoi va urma o perioadă în care va face alegeri
care reduc probabilitatea de eroare.
Securitatea emoţională este reprezentată de trei componente:
1) reacţionare emoţională, înseamnă că în cazul unor situaţii potenţial
periculoase, persoana percepe frică sau stres și reacţionează cu o vigilenţă
crescută sau ostilitate ascunsă;
2) reglare comportamentală - capacitatea persoanei de a-și modela interacţiunea cu mediul, care se manifestă în cazul minimalizării situaţiilor
periculoase de viaţă;
3) reprezentări interne, care depind de tipare conștiente sau inconștiente, existente la om în ceea ce privește potenţialul pericol (12).
Siguranţa emoţională la vârsta adultă este determinată în mare parte de
principiul schimbului reciproc, unul din legile de bază ale întregii societăţi
umane. Aceasta este o relaţie în care fiecare partener se bazează pe cunoștinţele și abilităţile sale și poate oferi securitate celuilalt.
Din această perspectivă, securitatea emoţională este parte componentă şi
indispensabilă a securităţii umane generale. Omul necesită securitate umană generală pentru o armonie în viaţă. Securitatea emoţională este dezvoltată individual, iar cea umană generală este menţinută de către instituţiile
statului. În ceea ce priveşte securitatea umană, aceasta este intim legată de
drepturile omului şi de dezvoltarea umană, prin aceea că aceste noţiuni
privesc vieţile persoanelor şi impun standarde minimale privitoare la modul în care toţi indivizii, dar şi entităţi colective, precum statele, ar trebui
să se raporteze la calitatea vieţii (1).
Analizând teoriile autorilor sus-menţionaţi, calitatea vieţii omului este determinată de securitatea emoţională evoluată individual şi de securita202

tea socială determinată de instituţiile statului. Siguranţa afectivă este o necesitate a dezvoltării persoanei și a unei vieţi armonioase.
Securitatea emoţională este determinată de două tipuri de factori: interni și externi, care se influenţează reciproc, dar şi complinesc.
Autoprotecţie şi autodezvoltare

Climatul familial

Trebuinţa de securitate
emoţională

Instituţiile statului, mediul social

Grupul social, colectivul de muncă

Figura 1. Modelul corelaţiei dintre trebuinţa de securitate emoţională şi
factorii psihosociali
Instituţiile statului au prioritate să acorde şi să menţină securitate în
mediul social prin micşorarea ratei criminalităţii, prin crearea sistemelor de
protecţie împotriva victimizării, prin respectarea drepturilor omului ca cetăţean liber, prin securitate economică, ecologică, prin protejarea familiei
ca celulă a societăţii. Oferind securitate psihosocială omului, instituţiile
statului asigură şi un echilibru emoţional cetăţenilor.
În acest context, securitatea emoţională individuală, ca nevoie de bunăstare psihosocială, este menţinută şi dezvoltată prin intermediul instituţiilor
de stat (școală, colectiv de muncă, familie etc.) în care individul adoptă metode şi tehnici de autocontrol emoţional. De menţionat că prin motivaţia individuală și dezvoltarea personală, individul fortifică securitatea emoţională.
Factorul intern de creare a securităţii afective este identificat de maturitatea emoţională a personalităţii. Implementarea unor strategii individuale de gestionare a stărilor afective prin elaborarea şi conştientizarea
propriilor trăiri, sentimente generează maturitatea emoţională şi, totodată,
securitatea emoţională.
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K. Horney spune că personalitatea normală, deşi se supune temerilor
din societatea în care trăieşte, în general este capabilă să valorifice potenţialităţile şi să se bucure de satisfacţiile oferite de viaţă. Reieşind din
analiza cercetărilor existente referitoare la securitatea emoţională, scopul
cercetării a fost investigarea securităţii emoţionale ca trebuinţă psihosocială, care condiţionează armonie în viaţa omului şi dependenţa reciprocă
dintre ea şi mediul social.
A fost implementată o anchetă psihosocială de apreciere a impactului
mediilor psihosociale asupra menţinerii și dezvoltării securităţii emoţionale a persoanelor, precum și determinarea valorii trebuinţei de securizare
emoţională. Proba a inclus 11 întrebări închise și deschise. Paralel, în scop
de evaluare tangenţială între importanţa securităţii emoţionale şi gradul de
satisfacere a nevoilor de siguranţă şi afectivitate a fost aplicat instrumentul
de evaluarea nivelului de îndeplinire a trebuinţelor a lui A. Maslow, cu
adaptare la scopul cercetării. Proba a inclus 20 de afirmaţii, care reflectă
trebuinţele umane, conform piramidei lui Maslow. Condiţia de apreciere a
nevoilor a fost în funcţie de gradul de importanţă, atribuind celei mai însemnate trebuinţe – 20 de puncte, iar celei mai neînsemnate – 1 punct.
Subiecţii investigaţi au fost de genul feminin și masculin, de la vârsta 27 de ani până la 39 de ani, căsătoriţi și activează cel puţin într-un colectiv de muncă timp de 5 ani. Au participat la anchetare 19 persoane. Probele au fost prelucrate și sintetizate.
Am analizat rezultatele aprecierii de către respondenţi doar la necesităţile de siguranţă și afectivitate din cele propuse de Maslow. Din 7 afirmaţii dedicate nevoii de siguranţă, 56% persoane au apreciat cu cel mai
mari punctaj la 5 afirmaţii, care reflectă această trebuinţă. Deci, mai mult
de jumătate din cei chestionaţi scot în evidenţă că trebuinţa de securitate
este una din cele mai valoroase pentru o viaţă echilibrată. Necesitatea de
afecţiune şi dragoste a fost remarcată de o importantă mare pentru un trai
armonios de către 50% de anchetaţi prin bifarea afirmaţiilor despre afectivitate, cu cele mai mari cote de punctaj.
Din 20 de nevoi, cea de apreciere în familie a obţinut cota maximă
de 20 de puncte din partea a 40% anchetaţi și asigurarea viitorului de către
– 22%. Aceste cote procentuale conduc spre ideea că pentru 66% persoane
trebuinţele de asigurare a viitorului și de afecţiune sunt cele mai de valoare
pentru o bunăstare individuală. Din analiza răspunsurilor despre semnifi204

caţia securităţii emoţionale s-a desprins faptul că subiecţii fac o asociere
între securitatea emoţională și capacitatea de gestionare a emoţiilor, de
apreciere în familie, mediul înconjurător plăcut, stabilitate, încredere în sine, absenţa stresului. Totodată, familia este cea care determină o valoare
mare a securităţii emoţionale. Intervievaţii (83%) au subliniat că pentru ei
stabilitatea în familie reprezintă securitatea emoţională, fiind o necesitate
foarte importantă în menţinerea armoniei psihologice.
În ceea ce privește rolul instituţiilor de stat în stabilirea securităţii
emoţionale, respondenţii au exprimat o tangenţă între locul de muncă, condiţiile de activitate, asigurarea cu cadrul normativ cu trebuinţa de securitate
emoţională. Numărul mare de infracţiuni, condiţii de victimizare destabilizează securitatea emoţională și persoanele nu se simt în siguranţă psihosocială. Din cei intervievaţi, 67% au specificat că statul prin profilaxia, combaterea, descoperirea infracţiunilor este responsabil de securitatea emoţională accentuată a oamenilor. Prin comiterea de infracţiuni în societate, persoanele
percep insecuritate emoţională, deoarece apar pericole pentru familie. Pe lângă instituţiile statului care este garantul securităţii umane, familia prezintă cel
mai mare impact de stabilizare a securităţii emoţionale a omului. Din toţi anchetaţii, 95% au relatat că familia este locul unde se simt în securitate
emoţională, iar responsabilitatea de securizare o poartă și fiecare persoană în
parte, opinie susţinută de 40% respondenţi. Totodată, când în familie nu sunt
conflicte și tensiune emoţională, 67% respondenţi percep protecţie emoţională și sunt în armonie cu ceilalţi și cu ei înşiși.
O influenţă mare asupra apărării emoţionale o are colectivul de muncă. Situaţiile accentuate de conflict, stres, tensiune psihoemoţională în colectiv joacă un rol de perturbare a securităţii emoţionale. Din cei anchetaţi,
56% au menţionat că pentru ei este o necesitate de armonie emoţională în
colectiv și nu se simt în siguranţă emoţională când se declanșează conflicte.
Prezintă interes metodele și tehnicile de dezvoltare individuală a securităţii emoţionale. Respondenţii au menţionat că prin analiza profundă a
diferitor situaţii, acţiuni proprii, prin gândirea pozitivă, prin evoluarea inteligenţei emoţionale, prin construirea relaţiilor amicale cu ceilalţi, gestionarea emoţiilor dezvoltă capacitatea de securitate emoţională pentru o bunăstare psihologică. Insecuritatea emoţională are un impact accentuat asupra
diminuării curajului, rezistenţei la stres, stabilităţii emoţionale, încrederii
în sine. Insecuritatea emoţională generează diferite comportamente psiho205

sociale: tulburarea liniștii interioare, generarea stresului psihosocial, împiedicarea scopurilor de viaţă, luarea deciziilor greșite. Analiza răspunsurilor
la ambele probe, precum și stagiul de căsnicie a evidenţiat că persoanele
care se află mai mulţi ani în căsnicie au trebuinţa mai mare de securitate
emoţională, accentuând-o prin relaţii armonioase, comunicare eficientă,
respect, devotament, susţinere emoţională în situaţii dificile de viaţă. Exersarea continuă a abilităţilor de autocontrol emoţional asigură climatul de
securitate afectivă necesar dezvoltării armonioase a personalităţii și bunăstării psihosociale. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale este un fundament
al securităţii emoţionale, deoarece prin ea se proiectează manifestările sănătoase emoţionale și se interpretează comportamentele celorlalţi. Oamenii
au nevoie de un confort psihologic care ar fi absolvit de manifestarea intensă a emoţiilor negative.
Concluzii.
1. Trebuinţele de afecţiune și securitate emoţională sunt nevoile de
bază ale omului pentru o bunăstare psihosocială.
2. Din necesităţile de siguranţă, cele de apreciere în familie și de
afecţiune sunt mult accentuate ca necesităţi pentru o viaţă armonioasă.
3. Familia este garantul securităţii emoţionale.
4. Securitatea emoţională se asociază cu capacitatea de gestionare a
emoţiilor, de apreciere în familie, cu mediul înconjurător plăcut, stabilitate,
încredere în sine, absenţa stresului.
5. Rolul instituţiilor de stat în stabilirea securităţii emoţionale este exprimat de deţinerea unui loc de muncă, de condiţiile de muncă, de asigurarea
cu cadrul normativ, condiţii care oferă securitate emoţională, iar infracţiunile
și condiţiile de victimizare destabilizează securitatea emoţională.
6. Prezenţa conflictelor în familie creează tensiune emoţională, stres,
ceea ce generează insecuritate emoţională.
7. Situaţiile accentuate de conflict în colectivul de muncă, la fel, joacă un rol de perturbare a securităţii emoţionale individuale.
8. Prin analiză profundă a diferitor situaţii, acţiuni proprii, prin gândirea pozitivă, prin evoluarea inteligenţei emoţionale, prin construirea relaţiilor amicale cu ceilalţi și gestionarea emoţiilor, omul își dezvoltă capacitatea de securitate emoţională pentru o bunăstare psihologică.
9. Insecuritatea emoţională are un impact accentuat asupra diminuării
curajului, rezistenţei la stres, stabilităţii emoţionale și încrederii în sine.
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10. Persoanele care se află mai mulţi ani în căsnicie au o necesitate
mai mare de securitate emoţională, accentuând-o prin relaţii armonioase,
comunicare eficientă, respect, devotament susţinere emoţională în situaţii
dificile de viaţă.
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POLITICA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE
Elena BĂDĂRĂU, doctor în științe economice, IRIM
Rezumat
Internetul interesează în mod esenţial atât marile, cât şi micile companii. Practic nu
există firmă într-o ţară cu o dezvoltare cel puţin medie care să nu aibă create pagini Web,
pe care se găsesc informaţii despre serviciile şi produsele oferite. Preocupările pentru
securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice au crescut proporţional cu creşterea
numărului de utilizatori ai reţelelor şi cu valoarea tranzacţiilor. Securitatea a atins un
punct critic, reprezentând o cerinţă esenţială pentru afacerile electronice şi pentru
funcţionarea întregii economii. Combinarea câtorva factori a făcut ca securitatea informaţiilor şi a comunicaţiilor să constituie unul dintre punctele principale pe agenda
politicii Uniunii Europene: guvernele şi-au dat seama de dependenţa economiilor faţă de
buna funcţionarea reţelelor de comunicaţie şi au început să-şi revizuiască aranjamentele
de securitate; internetul a creat o legătură globală, conectând milioane de reţele, mari si
mici; sunt raportaţi numeroşi viruşi, care cauzează pierderi mari prin distrugerea informaţiilor şi prin neacordarea dreptului de acces la reţele; consiliile Uniunii Europene
au recunoscut Internetul ca un factor cheie al productivităţii economiilor uniunii.
Cuvinte-cheie: internet, reţele, sisteme informaţionale, tehnologii informaţionale, securitate, UE etc.

THE EUROPEAN POLITICS IN INFORMATION
TECHNOLOGY SECURITY
BĂDĂRĂU Elena
Abstract
The internet vitally interests both big and small companies. Practically, there is no
country with a middle income development that doesn’t have a web page created, where
you can find information about the provided products and services. The preoccupations
for web security and informational systems have grown proportionally with the increasing
number of the web users and the value of transactions. The security has achieved a critical point, representing an essential demand for the electronic business and the performing
of the whole economy. The combination of some factors has made the information and
communication security one of the main points on the European Union politics agenda :
the governments have realized the economics dependence on good running of the network
and have started to review their security arrangements ; the internet has created a global
connection , connecting millions of networks , big and small; there are reported a big
number of viruses , that cause huge losses by destroying the information and prohibiting
the right to access the networks; the councils of the European Union have admitted the
Internet a key factor of the productivity of the Union Economics.
Keywords: internet, networks, information systems, information technologies,
security, UE etc.
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Utilizarea largă a tehnologiilor informatice şi de comunicaţii (TIC)
conduce la implicaţii profunde în viaţa social-economică şi la transformări
fundamentale în modul de a realiza produsele şi serviciile, în comportamentul uman. Valorificarea superioară a acestor tehnologii poate asigura
un progres economic-social ce caracterizează Societatea Informatică, cu
condiţia îndeplinirii unor obiective şi orientări de natură strategică şi prin
politici adecvate stării societăţii în care trăim:
 consolidarea democraţiei şi a instituţiilor statului de drept prin participarea cetăţenilor la viaţa politică şi facilitarea accesului nediscriminatoriu la informaţia publică, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi modernizarea administraţiei publice (e-Government, e-Administration);
 dezvoltarea economiei de piaţă şi trecerea progresivă la noua economie, creşterea competitivităţii agenţilor economici şi crearea de noi locuri
de muncă în sectoare de înaltă tehnologie prin dezvoltarea comerţului electronic, tele-lucrului, a unor noi metode de management a afacerilor, de
management financiar şi a resurselor umane, integrarea capabilităţilor TIC
în noi produse şi servicii, dezvoltarea sectorului TIC;
 creşterea calităţii vieţii prin utilizarea noilor tehnologii în domenii
precum: protecţia socială, asistenţa medicală, educaţie, protecţia mediului
şi monitorizarea dezastrelor, siguranţa transporturilor etc. şi pe această cale
integrarea în structurile euro-atlantice şi în Societatea Informatică Globală.
 consolidarea şi dezvoltarea unei ramuri a economiei naţionale care să
asigure realizarea de produse şi servicii competitive pe piaţa internă şi externă, cerute de evoluţia lumii contemporane. O ramură a economiei bazată
pe produse şi servicii care valorifică TIC pe piaţa internă şi, mai ales, la
export, ar permite ocuparea resursei umane în activităţile caracterizate de
eficienţă maximă, comparativ cu alte ramuri, prin faptul că produsele şi
serviciile specifice Societăţii Informatice conţin o cotă ridicată a valorii
adăugate, asociată cu consumuri minime de resurse materiale şi de energie.
O asemenea opţiune corespunde previziunilor privind evoluţia societăţii
umane în secolul XXI, fiind susţinută de experienţa ultimilor zece ani în
ţări de dimensiuni mici, cum sunt Irlanda, Finlanda sau Israelul. În ultimii
ani au intervenit schimbări importante în evoluţia societăţii, cu un impact
major asupra modului în care gândim, muncim, interacţionăm, petrecem
timpul liber şi în mod special, asupra modului în care realizăm lucrurile şi
serviciile. Schimbările majore care au impus acest impact şi care vor mar209

ca evoluţia societăţii în perspectiva noului mileniu sunt legate în principal
de globalizarea competiţiei şi a pieţelor şi de progresele obţinute în domeniul TIC. În acest context, ce defineşte Societatea Informatică, asistăm la
impunerea cunoaşterii ca un factor critic, determinant, al creşterii economice şi al standardului de viaţă. Cunoaşterea acumulată în lume poate fi
transformată în bunuri şi servicii de către cei care au acces la această cunoaştere. Cunoscutul dicton "cunoaşterea este putere" devine o realitate în
condiţiile Societăţii Informatice şi a globalizării. Globalizarea şi noile TIC
impun realizarea produselor şi serviciilor la nivelul standardelor existente
pe piaţa externă/globală, în special pe piaţa internă a UE, în care aceste
standarde sunt la nivelul cel mai ridicat.
 realizarea produselor şi serviciilor inovative la acest nivel nu se poate
asigura decât prin menţinerea şi dezvoltarea unei capacităţi de cercetaredezvoltare-inovare susţinută de un transfer tehnologic activ către producătorii
de bunuri şi servicii. Conştientizarea acestei stări impune elaborarea unei
strategii a dezvoltării economiei naţionale şi a unor sectoare viabile ale acesteia care să facă faţă competiţiei pe piaţa internă şi externă, mai ales a UE.
Potenţialul societăţii informaţionale impactul instaurării erei informatice constituie pentru epoca modernă ceea ce au însemnat cronologic pentru omenire, descoperirea focului, fierului, petrolului etc) şi este în continuă creştere datorită dezvoltării tehnologice şi a căilor de acces multiple.
În acest context, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii securităţii sistemelor informatice impune existenţa unui sistem IT funcţionabil. Managementul securităţii sistemelor IT constituie un factor hotărâtor în buna desfăşurare a activităţii unei companii, pentru asigurarea protecţiei datelor şi
aefectuării de tranzacţii electronice în condiţiile în care activitatea celor
mai multe instituţii, întreprinderi depinde în proporţie de circa 67 % de
propriul lor sistem informatic.
Se pot enumera printre principalele mijloace tehnice implementate de
întreprinderile societăţii modern a căror activitate nu se poate desfăşura
optim fără un sistem informatic bine pus la punct: programe antivirus, salvare a datelor, instruire referitoare la importanţa implementării şi urmăririi
măsurilor de securitate.
Astfel societatea informaţională impune:
reglementarea legilor şi drepturilor pentru dezvoltarea comerţului
electronic;
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îmbunătăţirea productivităţii şi calităţii vieţii.
Internetul interesează în mod esenţial atât marile, cât şi micile companii. Practic, nu există firmă într-o ţară cu o dezvoltare cel puţin medie care
să nu aibă create pagini Web, pe care se găsesc informaţii despre serviciile
şi produsele oferite. De asemenea, consumatorii şi producătorii pot comunica instantaneu prin Net, ceea ce le conferă posibilitatea unei informări
reciproce şi a unor comunicaţii foarte ieftine. Şi totuşi, aceştia nu s-au
„aruncat“ încă să facă afaceri sau administrarea la scară mare prin Internet.
De ce oare această reţinere? Motivele invocate cel mai adesea sunt legate
de securitatea tranzacţiilor on-line.
Preocupările pentru securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice au
crescut proporţional cu creşterea numărului de utilizatori ai reţelelor şi cu
valoarea tranzacţiilor. Securitatea a atins un punct critic, reprezentând o
cerinţă esenţială pentru afacerile electronice şi pentru funcţionarea întregii
economii. Combinarea câtorva factori a făcut ca securitatea informaţiilor şi
a comunicaţiilor să constituie unul dintre punctele principale pe agenda politicii Uniunii Europene:
- Guvernele şi-au dat seama de dependenţa economiilor lor şi a cetăţenilor faţă de buna funcţionarea reţelelor de comunicaţie şi au început să-şi
revizuiască aranjamentele de securitate;
- Internetul a creat o legătură globală, conectând milioane de reţele,
mari și mici, milioane de calculatoare personale şi alte dispozitive, precum
telefoanele mobile, acest lucru a redus în mod semnificativ costurile accesării informaţiilor economice vitale;
- Sunt raportaţi numeroşi viruşi, care cauzează pierderi mari prin distrugerea informaţiilor şi prin neacordarea dreptului de acces la reţele.
Aceste probleme de securitate nu constituie chestiuni specifice unei ţări
anume, ci un fenomen ce s-a răspândit rapid printre ţările membre ale UE.
În timp ce securitatea a devenit o problemă esenţială pentru cei ce alcătuiesc politici, găsirea unui răspuns adecvat a devenit o sarcină complexă. Cu numai câţiva ani în urmă, securitatea reţelelor era o problemă monopol de stat, care oferea servicii specializate bazate pe reţele publice, în
particular pentru reţelele telefonice. Securitatea sistemelor informatice era
specifică organizaţiilor mari şi era axată pe controlul accesului la resurse.
Aceste lucruri s-au schimbat considerabil datorită unor dezvoltări în contextul unei pieţe lărgite, printre care amintim liberalizarea, convergenţa şi
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globalizarea reţelelor. Serviciile de comunicare sunt oferite pe bază de
competitivitate, securitatea reprezentând o parte a ofertei pieţei. Totuşi,
mulţi clienţi rămân ignoranţi în privinţa riscurilor securităţii atunci când se
conectează la o reţea şi iau decizii bazându-se pe informaţii incomplete.
Chiar şi în cazul în care utilizatorii sunt conştienţi de riscurile de securitate, ei tot trebuie anunţaţi cu privire la noile ameninţări. Atacatorii, în
mod inevitabil, vor găsi noi vulnerabilităţi care să ocolească şi protecţia
cea mai sigură. Se dezvoltă în permanenţă aplicaţii şi servicii software noi,
oferind o mai bună calitate a serviciilor, făcând Internetul mai atractiv, dar
în cursul procesului, neintenţionat, se deschide calea unor noi vulnerabilităţi şi riscuri. Chiar şi inginerii de reţea experimentaţi şi experţi în securitate sunt adesea surprinşi de noutatea adusă de unele atacuri. Aşadar, este
nevoie de un sistem de alarmare rapid, care să poată alerta toţi utilizatorii,
alături de o sursă de informaţii şi sfaturi rapide şi demne de încredere asupra modului în care se poate acţiona împotriva atacurilor. Mediul de afaceri, de asemenea, are nevoie de un mecanism confidenţial de raportare a
atacurilor, fără a risca pierderea încrederii publicului. Acesta trebuie să fie
complementat de o analiză extinsă de securitate, strângând dovezi şi comparând riscurile cu beneficiile unor soluţii.
Planul de acţiune eEurope îşi propune să încurajeze o mai eficientă interacţiune între cetăţeni şi administraţia publică. Deoarece o mare parte din
informaţia schimbată între cetăţeni şi administraţie are un caracter confidenţial (medical, financiar, legal etc.), securitatea este vitală pentru asigurarea implementării cu succes a planului. Mai mult, dezvoltarea guvernării
electronice face ca administraţia publică să devină exemplu de demonstrare a eficienţei soluţiilor de Securitate. Problema pentru administraţia publică nu este numai aceea de a achiziţiona sisteme informatice şi de comunicaţii cu cerinţe de securitate, ci şi dezvoltarea unei culturi de securitate a
organizaţiei. Acest obiectiv poate fi dus la îndeplinire prin stabilirea politicilor organizaţionale de Securitate adaptate la nevoile instituţiei. În acest
context, acţiunile propuse de UE sunt:
 Statele membre ar trebui să încorporeze soluţii de securitate informatică eficiente şi interoperabile, ca o cerinţă de bază în activităţile lor de
e-guvernare.
 Statele membre ar trebui să elaboreze o serie de măsuri pentru a întări cererea de Securitate în sistemele sale informatice şi de comunicaţie.
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Deoarece Societatea Informatizată devine tot mai importantă atât pentru business, cât şi pentru societate, am putea afirma că sistemele informatice reprezintă un instrument care se află în slujba democraţiei, a modernizării serviciilor din domeniul public, comercial, al turismului şi sistemului
educaţional. Statul trebuie să asigure accesul tuturor cetăţenilor săi la Tehnologia Informaţiei şi să furnizeze un cadru legal adecvat şi sigur pentru
utilizatorii informaţiei digitale.
Putem afirma că direcţiile strategice şi curente ale politicii interne şi
externe de stat în domeniul asigurării securităţii informaţionale se formează în baza intereselor naţionale de bază ale statului în domeniul informaţional, precum şi ţinînd cont de pericolele pentru securitatea informaţională [1 p.34]. Drept urmare, aceste măsuri primordiale de realizare a
politicii de stat privind asigurarea securităţii informaţionale ar putea fi:
a) perfecţionarea legislaţiei privind asigurarea securităţii informaţionale a Republicii Moldova, prevenirea şi combaterea crimelor informatice,
protecţia proprietăţii intelectuale şi a datelor cu caracter personal;
b) elaborarea şi realizarea programului naţional privind crearea sistemului complex unic de protecţie a informaţiei în Republica Moldova, crearea sistemelor de stat de protecţie tehnică şi criptografică a informaţiei;
c) elaborarea şi realizarea programului naţional de creare a sistemului
naţional modern de comunicaţii guvernamentale (legătura securizată internaţională (pe segmentul naţional), interurbană, orăşenească, mobilă, specială, de campanie);
d) elaborarea şi realizarea programului naţional de pregătire a cadrelor
în domeniul asigurării securităţii informaţionale;
e) armonizarea standardelor naţionale în domeniul informatizării şi securităţii informaţionale cu standardele internaţionale;
f) elaborarea şi promovarea politicii de stat şi de exercitare a controlului în domeniul aplicării tuturor tipurilor de semnături electronice.
În concluzie, putem să enunţăm faptul că, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de informaţii şi comunicare, au condus la crearea unui spaţiu cibernetic dinamic fără frontiere. Practica internaţională demonstrează impactul pozitiv al infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii asupra
dezvoltării societăţii contemporane, care constă în diversificarea posibilităţilor de acces la informaţie şi la resursele informaţionale publice în toate
domeniile de activitate umană, precum şi în creşterea nivelului de ocupaţie
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a populaţiei prin crearea a noi locuri de muncă. Din aceste considerente
edificarea societăţii informaţionale este de o importanţă majoră pentru
dezvoltarea ţării şi trebuie să fie realizată într-un astfel de mod, ca de rezultatele ei să poată beneficia toţi cetăţenii.
În acest sens, Guvernul Republica Moldova a aprobat prin Hotărîrea
nr.857 din 31.10.2013 Strategia Naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia, elaborate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor [2]. În Strategie este abordată în premieră problema creării
condiţiilor pentru sporirea gradului de securitate şi încredere în spaţiul digital, iar acţiunile-cheie pentru crearea acestor condiţii alcătuiesc un capitol aparte al Planului de acţiuni sus-numit.
Utilizarea noilor tehnologii generează numeroase oportunităţi de dezvoltare, dar şi numeroase riscuri şi vulnerabilităţi care necesită o atenţie
sporită şi care trebuie să constituie o preocupare majoră a statului şi a actorilor implicaţi. Aceste riscuri se caracterizează prin asimetrie, dinamică accentuată şi caracter global, ceea ce le face dificil de identificat şi de contracarat prin măsuri proporţionale cu impactul materializării lor.
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CONCEPTUL „FACTORI DE FORMARE A RISCURILOR” ȘI
INFLUENȚA LOR ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII
ECONOMICE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII
Tatiana ANDREEVA, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
Salam KABAHA, doctorand, Israel
Rezumat
Având în vedere problemele și perspectivele existente de integrare economică, componentele importante sunt factorii generatori de riscuri care afectează riscurile, precum și
nivelul de risc în condițiile asigurării securității economice. Nivelul de risc depinde de
mulți factori, atât în legătură cu activitățile companiei, cât și nu în funcție de aceasta.
Factorii care formează riscuri afectează riscuri specifice atât selectiv, cât și pot avea un
impact cuprinzător asupra grupurilor de risc întregi. Prezența factorilor care formează
riscuri cu impact integral necesită dezvoltarea unei metodologii pentru un studiu
cuprinzător al riscurilor, care să evite multe probleme și să utilizeze perspectivele
procesului de integrare. În concluzie, autorul menționează că orice activitate în condiții
de incertitudine este caracterizată de tipurile de riscuri corespunzătoare acestei activități.
Versatilitatea conceptului de risc se datorează unei varietăți de factori care prezintă
caracteristici specifice de incertitudine, care iau forma factorilor care formează riscul.
Cuvinte-cheie: cercetarea riscurilor, factorii care formează riscul, o abordare
integrată a cercetării riscurilor, clasificarea factorilor de risc, securitatea economică.

CONCEPTION OF RISK-FORMING FACTORS AND THEIR
INFLUENCE ON RISKS IN THE CONTEXT OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS
OF INTEGRATION
Tatiana ANDREEVA
Salam KABAHA
Abstract
Considering the existing problems and prospects of economic integration, the
important components are risk-generating factors that affect risks, as well as the level of risk in conditions of ensuring economic security. The level of risk depends on
many factors, both related to the company’s activities and not depending on it. Riskforming factors affect specific risks both selectively and can have a comprehensive
impact on entire risk groups. The presence of risk-forming factors of integral impact
requires the development of a methodology for a comprehensive study of risks, which
will avoid many problems and use the prospects of the integration process.
Any activity in conditions of uncertainty is characterized by the types of risks corresponding to this activity. The versatility of the concept of risk is due to a variety of factors
having specific features of uncertainty, which take the form of risk-forming factors.
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Keywords: risk research, risk-forming factors, an integrated approach to risk
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КОНЦЕПЦИЯ ПОНЯТИЯ РИСКООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РИСКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕГРАЦИИ
Татьяна АНДРЕЕВА
Салам КАБАХА
Аннотация
Рассматривая существующие проблемы и перспективы экономической интеграции, важными составляющими являются рискообразующие факторы, которые влияют на риски, а также сам уровень риска в условиях обеспечения экономической безопасности. Уровень риска зависит от множества факторов, как
связанных с деятельностью компании, так и не зависящих от нее. Рискоообразующие факторы воздействуют на конкретные риски как избирательно, так и
способны оказывать комплексное влияние на целые группы рисков. Наличие
рискообразующих факторов интегрального воздействия требует разработки
методологии комплексного исследования рисков, что позволит избежать многих
проблем и использовать перспективы интеграционного процесса.
Любая деятельность в условиях неопределенности характеризуется соответствующими этой деятельности видами рисков. Многогранность понятия
риска обусловлена разнообразием факторов, имеющих специфические черты неопределенности, которые принимают форму рискообразующих факторов.
Ключевые слова: исследование риска, рискообразующие факторы, комплексный подход к исследованию рисков, классификация факторов риска, экономическая безопасность.

В контексте обеспечения экономической безопасности в условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении
непредсказуемых ситуаций в процессе осуществления интеграционных процессов, хозяйственная, производственная и коммерческая деятельность невозможна без рисков. Однако и отсутствие риска, т.е.
опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта предпринимательской деятельности последствий его действий, в
конечном счете, вредит экономике, подрывает ее динамичность и эффективность. Нормальный ход экономического развития в современных условиях хозяйствования требует достаточно полной и разнообразной «рисковой стратификации», которая обеспечивает каждому
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субъекту возможность экономической безопасности. Существование
риска и неизбежные изменения его степени выступают постоянным и
сильнодействующим фактором развития мировой экономики и международных экономических отношений.
Риск – это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций
в ходе реализации планов, стратегий и целей, причем, важно также учитывать так называемые рискообразующие факторы, которые способствуют возникновению разных видов риска. В связи с возникновением
в последние годы новых видов риска необходимо вывести понятие
рискообразующих факторов, остающихся без внимания со стороны
многих исследователей. Следует отметить, что всякая деятельность в
условиях неопределенности характеризуется соответствующими этой
деятельности видами рисков. Существующие риски разнообразны и
могут быть разделены на множество категорий. Многогранность понятия риска обусловлена разнообразием факторов, характеризующих как
особенности конкретного вида деятельности, так и специфические черты неопределенности, в условиях которой эта деятельность осуществляется. Соответственно, рискообразующие факторы – это сущность
процессов или явлений, способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющих его характер [1, с.60].
Существует множество исследований, посвященных проблеме
управления рисками, где внимание в основном уделяется формированию групп рискообразующих факторов, оказывающих воздействие на
конкретные виды рисков. Причем основные усилия исследователей
направлены на уточнение списка рискообразующих факторов для
конкретных видов риска, а также на разработку методик оценки влияния этих факторов на динамику соответствующих рисков. В основном авторы рекомендуют при анализе факторов выявлять те из них,
которые воздействуют на конкретный вид риска [1, с.66].
Количество учитываемых рискообразующих факторов достаточно велико. Как следствие, их классификация несоизмеримо сложнее
классификации рисков. Так, разработчики системы управления рисками "Mark To Future" компании Algorithmics приводят таблицу, демонстрирующую соотношение отдельных групп рисков и воздействующих на них факторов. Согласно этой таблице, рыночные риски
являются производными от 50 до 1000 факторов риска, на кредитные
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риски оказывают воздействие от 50 до 200 рискообразующих факторов, 20 – 500 факторов риска влияют на риски управления активами
компании [11].
Отдельной проблемой является недостаточная активность национальной экономической теории и практики по разработке рекомендаций для анализа отдельных видов рисков и их внедрению в деятельность экономических служб компаний и предприятий.
Основные принципы классификации рискообразующих факторов. Исходя из определения риска, все рискообразующие факторы
можно разделить на 2 группы:
1.Bнутренние факторы, возникающие в процессе деятельности
предприятия;
2.Bнешние факторы, существующие вне компании.
К внутренним факторам следует отнести все те действия, процессы и предметы, причиной которых является деятельность компании,
как в сфере управления, так и в сфере обращения и производства (основная, вспомогательная и обеспечивающая деятельность).
В группу внутренних факторов обычно включают планомерность, целенаправленность и научный подход в деятельности руководства и соответствующих служб компании по разработке эффективной стратегии развития предприятия, оценочные характеристики
надежности функционирования технической системы в компании,
уровень образования персонала и пр.
К категории внешних факторов риска относят политические,
научно-технические, социально-экономические и экологические факторы (следует отметить, что указанная трактовка факторов носит
макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами являются торги на валютных биржах, поведение
конкурентов, развитие НТП и пр.
Кроме того, представляется возможным классифицировать факторы риска по степени влияния компании на воздействие этих факторов. С этой точки зрения рискообразующие факторы можно условно
подразделить на:
1. объективные факторы - факторы, на которые предприятие,
компания не может оказывать воздействие; 2. субъективные факторы - факторы, регулируемые компанией [11].
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Рискообразующие факторы и комплексный подход к исследованию рисков. Анализ направлений теоретических исследований в области эффективного управления рисками позволяет сделать вывод о
том, что в этих исследованиях уделяется недостаточное внимание ряду проблем, недооценка которых при практическом использовании
результатов теоретических исследований может привести к неполной
или некорректной оценке влияния тех или иных рискообразующих
факторов на соответствующие виды рисков.
Первая проблема заключается в том, что не акцентируется факт
наличия целого ряда рискообразующих факторов, оказывающих воздействие, причем иногда взаимоисключающее, на динамику сразу нескольких видов рисков. Так, инфляция существенно влияет на валютные, кредитные и процентные риски в сфере вложений в ценные бумаги. Ухудшение политической ситуации, в свою очередь, ведет к
повышению инвестиционных, политических, страновых рисков.
Представляется целесообразным ввести понятие так называемых
нейтивных (от англ. native – присущий) рискообразующих факторов,
воздействующих только на конкретный вид риска, и интегральных
(обобщенных) рискообразующих факторов, оказывающих влияние на
риски сразу нескольких видов. Причем наличие в группе рискообразующих факторов для конкретного вида риска хотя бы одного интегрального фактора должно являться основанием для обязательного
комплексного анализа всех связанных с ним видов рисков. Так, неточно определенный размер обеспечения кредита (один из факторов
кредитных рисков) ведет к возникновению риска ликвидности и операционного риска, поскольку использование обеспечения "требует
наличия комплексной информационной системы и значительных
возможностей для внутреннего контроля"[10].
Вторая проблема состоит в представлении рискообразующих
факторов только в качестве факторов прямого воздействия на конкретные виды рисков. Из поля зрения исследователей выпадает возможность диалектического перехода самого риска в категорию
рискообразующего фактора, что требует разработки представления о
рискообразующих факторах как о факторах прямого, так и опосредованного воздействия. Например, такой недостаток проявляется при
попытках анализа рыночного и кредитного рисков без учета их взаи219

мовлияния - "общая практика по-прежнему рассматривает рыночный
и кредитный риски отдельно… что ведет к неполному отражению
риска"[6, c.63]. В связи с этим представляется целесообразным ввести
понятие так называемых рискообразующих факторов первого и второго уровня, соответствующих факторам прямого и опосредованного
воздействия, а также провести исследования по систематизации
рискообразующих факторов второго уровня и рисков, на которые эти
факторы воздействуют.
Таким образом, в экономической литературе приводятся два базовых подхода к исследованию рисков, подтверждающие наличие
описанных выше проблем.
В первом случае прослеживается достаточно сильная тенденция к
селективному анализу рисков с рассмотрением воздействия на них
всех факторов. Однако при этом комплексное воздействие интегральных рискообразующих факторов на целые группы рисков игнорируется, что в значительной степени понижает эффективность формируемых рекомендаций по оптимизации исследуемых рисков [11].
Приверженцы второго подхода пытаются выявлять интегральные
рискообразующие факторы для конкретных видов рисков, однако не
просчитывают обобщенное воздействие таких факторов на группы
ассоциируемых с ними рисков.
Назрела настоятельная необходимость внедрения комплексного
подхода к исследованию рисков, в основе которого должна лежать
идея "рассматривать… риски интегрировано, а не по отдельности, как
было ранее"[8].
Интегральные рискообразующие факторы. Большинство рискообразующих факторов являются нейтивными, т.е. присущими конкретным рискам и не воздействующими на риски других видов. Примером
нейтивного фактора является возможное понижение цен на золото, которое оказывает воздействие лишь на рыночные риски и никак не воздействует на организационные и технико-производственные риски.
В то же время существует ряд рискообразующих факторов, одновременно воздействующих на риски нескольких видов, или так называемые интегральные (обобщенные) факторы риска. Примером такого интегрального рискообразующего фактора является повышение
цен на энергоносители, которое оказывает воздействие на рыночные
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риски, а также влияет на организационные (возможные сбои системы
производства) и на кредитные риски (возможное повышение себестоимости продукции ведет к невозможности возврата кредита). Также к
интегральным рискообразующим факторам необходимо относить
динамику курса лея. В случае повышения курса банк, имеющий активы в валюте, понесет убытки, что является следствием рыночного
риска. Одновременно банк будет подвержен кредитным рискам, в
случае, если он выдал или получил кредит в иностранной валюте.
В свою очередь, интегральные (обобщенные) факторы риска по
уровню воздействия можно подразделить на интегральные рискообразующие факторы микроэкономического и макроэкономического
уровня. Таким образом, к числу интегральных рискообразующих
факторов микроэкономического уровня, воздействующих на деятельность любого экономического субъекта (предприятие, банк, страховая компания и пр.), предлагается относить: - недобросовестность или
профессиональные ошибки партнеров (третьих сторон); - недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании; ошибки программного обеспечения; - противоправные действия сотрудников компании и третьих лиц (хищения, подлоги и т.д.); ошибки технологического процесса; - уровень менеджмента. К числу
интегральных рискообразующих факторов макроэкономического
уровня, предлагается относить: - изменение курса лея по отношению
к ведущим мировым валютам; - уровень инфляции; - изменение цен
на энергоносители; - изменение ставок налогообложения; - изменение
климатических условий [11].
Выводы
Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что
на конкретный риск может оказывать воздействие значительное количество рискообразующих факторов. Одни из них являются нейтивными (уникальными) факторами этого риска, другие – интегральными, которые воздействуют одновременно и на другие риски. Сильна
тенденция к рассмотрению интегральных факторов рисков без учета
их воздействия на другие риски. С другой стороны, ряд исследователей не вполне обоснованно пытается перенести воздействие нейтивных рискообразующих факторов конкретных рисков на целые группы
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рисков. Кроме того, практически не рассматривается возможность
диалектического перехода самого риска в категорию рискообразующего фактора. Соответственно, комплексный подход к исследованию
рисков, т.е. учет воздействия на риски как рискообразующих факторов первого уровня (нейтивных и интегральных), так и факторов второго уровня, позволит повысить эффективность управления рисками.
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JOCUL REFLEXIV AL UNIRII IN CONTEXTUL
SPAȚIULUI EUROPEAN DE SECURITATE
Nicolae PARCEVSCHI, psiholog militar,
Președinte al Centrului de Geografie Istorică Militară
din Republica Moldova
Rezumat
Articolul abordează importanța și semnificația jocurilor reflexive din geopolitică și diplomație. Autorul pune accent pe jocul reflexiv în jurul conceptul Marii
Uniri și atenționează cititorii despre pericolele pentru Republica Moldova și România, căzute în cursa acestor jocuri reflexive. Toți conducătorii țărilor mint atunci
când zic că nu se amestecă în afacerile interne ale altor state. Acest amestec este nu
numai iminent, dar și urmat de implicații informațional- psihologice tip ,,foresing”
de cea mai înaltă calitate pe orbită noosferică. Tainele neamestecului în afacerile
interne ale statelor să păstrează cu strictețe, astfel unele depășind vârsta de 300 ani,
cum ar fi ca exemplu Tratatul de la Luțk 1711 dintre Rusia și Turcia, care are reflecții directe în geopolitica regională a bazinului Mării Negre.
Cuvinte-cheie: geopolitica, joc reflexiv, diplomație rusă, Marea Unire, bazinul
Mării Negre, Vladimir Lefevre, Vladimir Lepskii.

THE REFLECTIVE GAME OF UNIFICATION IN THE CONTEXT
OF THE EUROPEAN SECURITY AREA
Nicolae PARCEVSCHI
Abstract
The article addresses the importance and significance of reflexive games in
geopolitics and diplomacy. The author emphasizes the reflexive game of Russian geopolitics vs. the concept of the Great Union and warns readers about the abject policy of Russian diplomacy, but also the dangers for Romania and the Republic of Moldova fallen into the race of these reflexive games.
All countries are lying when they say they do not interfere in the domestic affairs of other states. This mixture is not only imminent, but also followed by informational-psychological implications of the highest quality in noospheric orbit. The mysteries of non-interference in the domestic affairs of states are strictly kept, so some
mysteries over 300 years, such as the 1711 Treaty between Russia and Turkey, which
has direct reflections on the regional gepolis of the Black Sea Basin.
Keywords: geopolitics, reflexive play, Russian diplomacy, Great Union, Black
Sea Basin, Vladimir Lefevr, Vladimir Lepskii.

I. TEORIA JOCURILOR REFLEXIVE DE VLADIMIR LEFEVR
Faptul că omul este o ființă reflexivă ne spune nu numai profesorul I.
Pavlov sau psihologul american Burrhus Frederic Skinner, însă profesorul
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Vladimir Lefevre aduce aceste teorii la desăvârșire prin logică și exprimare
matematică. Pot spune că V. Lefevre este geniul secolulul XXI. În cartea
sa, Lecții privitor la teoria jocurilor reflexive, el ne dezvăluie bazele teoriei
sale matematice care are reflexii în toate domeniile vieții sociale, politice
și geopolitice. Această calitate a omului de a fi supus unor reflexe previzibile, ușor controlabile de autor este cu desăvîrșire redată în această lucrare.

V. Lefevre - profesor, doctor, matematician, psiholog, sociolog, politolog URSS- SUA,
Consilier al președintelui SUA- R. Reagan.

Teoria mediilor reflexive active de dezvoltare inovativă de
Vladimir Lepski

General – lt.c. (GRU)1 Vladimir Lepski, teoretician de vază în tehnologiile sociale și
geopolitice ruse, prof. doctor, membru al Academiei de Științe din Rusia

1

GRU- serviciul militar de informații rus.
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Denumirea teoriei lui V. Lepski pare să fie destul de complicată, dar
în realitate este o teorie, care concretizează la maxim teoria prof. V. Lefevre, accentul fiind pus pe capacităţile sinergetice ale individului, grupului social și al statelor.
Sistemele reflexive trebuie să fie complexe, de tip mozaic, capabile de autoorganizare. Adică complexitatea formează un haos, iar capacitatea sinergetică asigură dirijarea haosului. Teoria lui V. Lepski pentru prima dată percepe
omul ca sistem informaţional - inovativ, mecanic cu însușiri emotive și cognitive, biocibernetic, capabil să se autoorganizeze datorită capacităţilor intelectuale și totodată parte componentă a sistemului inovativ - informațional.
Iată cum sunt unele postulate ale lui V. Lepski ,,Metodele psihosemantice permit a reconstrui tabloul implicit al lumii înconjurătoare specifice subiectului, pe care el poate să nu le conștientizeze și care se actualizează în regim de consum. Spațiile semantice pot fi concepute ca baza de
structurare a autoorganizării reflexive a conștiinței subiectului, precum și
organizării activității grupului de subiecți, Principiul bifurcării subiecților
asigură transformarea dinamică a individului în subiectul grupului virtual,
care activează în concordanță cu alți subiecți și mediul activ – inovativ.,,
Astfel, pot argumenta: dacă profesorul Ig. Smirnov în cercetările sale
transformă spațiul psiho-semantic al unui individ aparte, General - ltc. V.
Lepski tinde a schimba și reorganiza spațiile psiho-semantice ale unor
mulțimi, din anumite spații geopolitice, prin sisteme informaționale sofisticate.Tot el pretinde ca subiecții primind impulsul - inițial de organizare
să se mențină singuri în spațiile semantice impuse din exterior. Astfel, vă
pot spune că V. Lefevre operează pre și post- factum în spațiul semantic al
geopoliticii, iar V. Lepski progresează în teoriile sale și lucrează, aici și
acum, cu alte cuvinte, timpul prezent, este un subiect al transformărilor.
Bifurcarea subiecților, ca aspect psihologic, nu este mai puțin decât transferul accentuărilor bipolare1 din sfera personalității în sfera mulțimii autoorganizate și dirijate la nivel de reflexe.
După ce am scos în evidență bazele teoretice ale savanților V. Lefevre și V. Lepski, pot concluziona că toate evenimentele din politica internă, externă, relații internaționale pot fi calculate și predeterminate, astfel
încât o supraputere sau grup de supraputeri vor putea construi noi realități
1

Accentuari bipolare- accentuari schizoide,
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diplomatice, astfel să-și atingă scopul. Crearea unui astfel de sistem a început în Republica Moldova din anul 2009 și continuă și în prezent. De
fapt a început construcția unui fractal politico - administrativ, parte componentă a sistemului politico - administrativ rus. Toate aceste teorii,
sofisticate la prima vedere, au la baza lor calcule matematice logice și
dinamice.
II. DISCREPANȚELE CONTEMPORANE ALE UNIRII
Unul din somitățile doctrinei lumii multipolare Aleksandr Dughin este
formatorul politicii și geopoliticii contemporane ruse. Acesta pune în evidență o noutate neaștepțată pentru cititori și nu văd de ce nu am lua act de afirmațiile celui mai important și mai influent geopolitician, care în cartea sa
,,Bazele Geopoliticii", publicată în anul 2011 și în România, ne vorbește despre DACI și despre unirea Moldovei cu România. Totodată și despre Imperiul Eurasiatic din care, zice el, și noi ar trebui să facem parte! Eu propun să
luăm partea care ne convine, respectiv recunoașterea identității comune a
moldovenilor și românilor și necesitatea Unirii. Atât, ne poate fi de folos.
România, Moldova și Axa Berlin-Moscova. „România şi Moldova reprezintă două părţi ale unei regiuni geopolitice unice, populată de un etnos
ortodox unitar – urmaşii dacilor care vorbesc o limbă din grupa romanică şi
care au acumulat într-o mare măsură, elementele culturale, lingvistice şi rasiale din anturajul slav. Din punctul de vedere al geopoliticii, integrarea
României şi a Republicii Moldova este iminentă, dar Moscova trebuie să se
străduiască să înfăptuiască această unificare în interesele sale, pentru a include acest spaţiu în zona unde deţine controlul strategic nemijlocit. Cultura
României reprezintă în ansamblu modelul tipic ortodox care uneşte direct
aceste pământuri cu Eurasia. Singurul obstacol pentru a integra definitiv
aceste pământuri în Rusia îl constituie factorul lingvistic şi apropierea geopolitică de regiunile catolice. Pe lângă toate acestea, în vestul României, în
Banat, este semnificativ procentul ungurilor-catolici şi al românilor-uniţi.
Prin România, Republica Moldova şi Ucraina Centrală trece o fâşie
neîntreruptă, populată de popoare ortodoxe, care uneşte pământurile Rusiei
cu Serbia, avanpostul Eurasiei în Balcani. Este în interesul Eurasiei ca
acest ţinut să se transforme într-o regiune strategică şi culturală unitară –
de fapt într-o singură ţară. Aceasta înseamnă ca tocmai Moscova să fie
iniţiatoarea integrării moldo-române; pusă de la bun început sub semnul
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ortodox şi eurasiatic. Totodată, este important ca enclava ortodoxă românească, din răsărit, şi din apus, să unească popoarele ortodoxe slave – ucrainenii şi sârbii - asigurând în felul acesta continuitatea integrării teritoriale,
bazată nu atât pe particularităţile etnice, cât pe cele confesionale şi pe înrudirea culturală. Totodată, un asemenea „bloc ortodox”, de la Nistru până
în Muntenegru, în centrul căruia trebuie să se afle România unificată, trebuie să se formeze în colaborare cu Berlinul, căruia i se oferă partea cea
mai de vest a Europei Centrale, din Prusia, prin Cehia şi Slovacia, spre
Ungaria şi Austria, apoi spre Croaţia, până la Marea Adriatică. Dacă adăugăm la toate acestea extremitatea de răsărit a Poloniei şi a Prusiei răsăritene, care mai spre nord îi revine Germaniei, atunci continuarea firească a
Rusiei spre vest, în regiunea balcanică, va fi logică şi acceptabilă, nu va
încălca echilibrul geopolitice ale Europei Centrale care, din punct de vedere geopolitic, aparţine sferei de influenţă a Germaniei.
Crearea axei Berlin – Moscova, ca o construcţie occidentală portantă a
Imperiului Eurasiatic, presupune câţiva paşi serioşi privind ţările Europei de
Est situate între Rusia şi Germania. Politica tradiţională atlantică s-a bazat, în
această regiune, pe teza lui Mackinder despre necesitatea creării aici a unui
„cordon sanitar” care ar servi ca zonă tampon de conflict, ce ar înlătura posibilitatea uniunii ruso-germane, periculoasă pentru întregul bloc atlantic. În
acest scop, Anglia şi Franţa doreau să destabilizeze cu orice preţ popoarele
est-europene, să le insufle ideea despre necesitatea „independenţei” şi eliberării de sub influenţele germană şi rusă. Pe lângă toate acestea potenţialul diplomatic al atlantiştilor spera să consolideze cu orice preţ orientările rusofobe
din Germania şi cele germanofobe din Rusia, ca să atragă ambele statele întrun conflict local pentru împărţirea sferelor de influenţă în spaţiile intermediare – Polonia, România, Serbia, Ungaria, Cehoslovacia, Ţările Baltice, Ucraina de Vest etc. Aceeaşi linie o urmăresc şi actualii strategi ai NATO, promovând ideea creării „Federaţiei Marea Neagră – Marea Baltică” care ar fi în
legătură nemijlocită cu atlantismul şi ar fi duşmanul potenţial atât al Rusiei,
cât şi al Germaniei. În anii șaizeci ai sec. trecut axa geopolitică SUA – URSS
convin la formarea așa- numitului, Proiect carpatic - Vișegrad 3 (4), care a
fost aplicabil până în 1989 (și mai rămâne încă).
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III. FRUSTRAREA ȘI TRANSFERUL UNIRII ÎN SPAȚIUL
ILUZIILOR REFLEXIVE.
Folosind teoria reflexelor de V. Lefevre pentru actul Unirii obținem România. Ordinea importanței statelor - Rusia, SUA, Germania, Franța, Anglia.
În următorul graf se elimină Anglia, ca fiind mai puțin importantă
RU (a)
SUA (b)
(e) FR
DE ( c)
(f) EN

RU (a)
SUA (b)
(e) FR
DE ( c)

Iar acest graf îl descompunem deja și pentru el găsim polinomul
a+ebc și formula diagonală

(a)(b)(c)(e)
(a)+(ebc)

(a+ebc)

Iar ecuația pentru RO va fi a+ebc
România va solicita SUA, DE, FR alianță și politică activă pe întrebarea Unirii. Rusia va păstra libera alegere și va cere respectarea unui statut - guo de la tripla alianță. Tripla alianță nu va fi încântată de ințiativa
Unirii și cedării în fața RU, care va solicita neutralitate de la RO. Respectiv cheile Unirii se află la Moscova. Efortul diplomatic și geopolitic de viitor al Ro trebuie îndreptat spre RU. Situația la moment fiind incertă. Ro și
Ru nu au o diplomație reciprocă activă. Ro fiind restrânsă în libera alegere
de alianțele în cadrul UE și NATO. Astfel RU îi aparține libera alegere în
soluționarea Unirii.
Ecuația finală pentru Rusia a=1+ebc=1. Pentru România- 0=a+ebc=0.

228

Matricea politică (activă (1)-pasivă (0)).
RO
RO
RU
SUA
DE
EN
FR
UA
TR
MD
HU
BG

1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

RU
1

SUA
1
1

DE
1
1
1

EN
1
1
1
1

FR
1
1
1
1
1

UA
1
1
1
1
1
1

TR
0
1
1
1
1
0
1

MD
1
1
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
Rosu conflict. Verde - aliantă, Albastru neutraliate.
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HU
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0

BG
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0

RO
RU
SUA
DE
EN
FR
UA
TR
MD
HU
BG

Matricea relații. (alainta(1)- conflict (0)).
RO RU SUA DE EN FR UA TR MD
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
Rosu conflict. Verde- aliantă, Albastru neutraliate.

HU
0
1
1
1
0
0
0
0
0

BG
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1

1

Matricea politică, (activă (1)-pasivă (0)).
RO RU SUA DE EN FR UA TR MD HU BG
RO
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
Matricea relații ( alainta(1)- conflict (0)).
RO RU SUA DE EN FR UA TR MD HU BG
RO
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
Rosu conflict. Verde- aliantă, Albastru neutraliate.
Folosind binomul conținut - culoare descifrăm ușor în continuare relațiile dintre state.

Exemplu1 1. România. Matricea politică
Cu Rusia va duce o politică activă în stare de conflict. Cu SUA, DE,
EN, FR, UA, MD va duce o politică activă și va cere susținere. Cu Ua, Un,
Bg va duce o politică pasivă și se va afla în stare de conflict.
Exemplul 2. România. Matricea relații
Cu Rusia, Ua nu va face alianță și se va afla în conflict. Cu SUA, DE,
EN, FR va face alianță și va cere susținere. Cu UA nu va face alianță și
se va afla în conflict. Cu TU nu va face alianță și va cere neutralitate. Cu
Hu, Bg nu va face alianță și se va afla în conflict. În continuare pentru fiecare țară poate fi extras șirul semantic al politicii sale externe.
IV. 10 ARGUMENTE CARE ÎNDEPĂRTEAZĂ UNIREA
Prin această publicație autorul spune categoric că Geografia (Geografia gândirii) de pe ambele maluri ale Prutului are o sarcină deosebită prin
pregătirea acestui spațiu pentru dezideratul declarat, prin analiza obiectivă
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a discrepanțelor, dar nu activități populiste fie și de masă, desfășurate în
timp de câțiva ani.
Pe lângă faptul că Rusia pe parcursul a peste 200 ani a recunoscut la
diferite nivele eroarea geopolitică de la 1812, întrebarea Basarabiei rămâne
temă de discuții aprinse în culisele geopoliticii mondiale. Cititorii îmi vor
pune întrebarea, este oare posibilă Unirea mult râvnită de unii și nedorită
de alții? Ca și psiholog și geograf militar am răspuns deja într-una din publicațiile mele: Unirea va avea loc în jurul anului 2078, ca urmare a dialecticii istorice și legilor psihologiei sociale.
Viziunea mea unionistă, dar pragmatică, pornește de la dezideratul că
Republica Moldova este un stat eșuat. Eșuat nu prin lipsa propriei gândiri
statale, deși persistă și aceasta, ci prin lipsa analizelor propriei gândiri politice critice.
Pe de altă parte, Unirea nu poate fi desfășurată în anii următori și chiar
următoarele decenii din următoarele motive, care în mod direct depind de
voința politică și geopolitică a României.
1. România posedă o știință geopolitică aflată în aservirea Marilor Puteri. Unicele centre, unde Geopolitica reflectă contemporaneitatea sunt instituțiile militare de învățământ din România, care formează tezaurul științific al geopoliticii române, însă nu este valorificat, datorită conjuncturii
politice existente.
2. România nu posedă un proiect al Unirii bine structurat și argumentat la nivel de ONU și UE, pe segment economic în primul rând, militar,
politic, dreptului internațional și diplomatic.
Și în acest context pot aminti că V. Putin în ajunul forumului economic din Orientul Îndepărtat, a susţinut un interviu la 09.02.2016 pentru
holdingului informaţional Bloomberg în cadrul căruia a răspuns la întrebări cu privire la teritoriile disputate, soarta monedei euro și a cursului de
schimb rubla cu privire la știința și relația cu președintele Statelor Unite.
"Noi nu vorbim despre nici un fel de schimb, sau vânzare. Este vorba de
găsirea unei soluții, în care nici una dintre părți, nu se va simți nici învins
sau a pierde" a spus președintele rus. "Dacă cineva vrea să revizuiască rezultatele celui de al doilea Război Mondial, să încercăm să discutăm acest
subiect. Dar, atunci este necesar să se discute nu numai despre Kaliningrad, dar şi despre regiunile estice ale Germaniei, despre Lvov, care a fost
parte a Poloniei. Acolo au implicaţii Ungaria și România. Dacă cineva
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doreşte să deschidă cutia Pandorei și să lucreze cu ea, n-au decât să ia
steagul în mână şi înceapă aceste discuţii".
La rândul său, J. Petit ambasadorul SUA la Chişinău, la 29 august
2017, reconfirmă poziţia diplomaţiei SUA privitor la suveranitatea si independenţa Republicii Moldova în limita hotarelor existente şi recunoscute,
iar unirea cu România pentru integrarea cu UE, nu va rezolva problemele
interne existente. Moldova este o naţiune aparte cu istoria sa.
3. Proiectul ,,Centenarul 2018” în fond este o joc reflexiv al geopoliticii ruse, ce ține de realizarea și menținerea haosului dirijat în regiune, ba
chiar nu mă tem să scriu desfășurat în deplină concordanță cu aplicațiile
reflexive estice - nu fără știrea Guvernului român, consilieri români - Dan
Dungaciu, Doru Dendiu, Doru Petruți, Cristian Tabără, în diferite perioade, au asigurat vivacitatea HAOSULUI DIRIJAT din Moldova.

Implicarea acestor analiști și scenariști politici, în consolidarea oligarhismului moldovenesc, fie și pe căi particulare, au îndepărtat substanțial
Unirea ca eveniment geopolitic, totodată, jucând volens-nolens jocul reflexiv în favoarea geopoliticii și diplomației ruse. Bomondul politic din România prin aceasta a adus un prejudiciu substanțial relațiilor dintre Republica Moldova și România versus doctrina unionismului. Nu putem trece
cu vederea că PSD (urmaș al PC din România) manifestă o atitudine abjectă și subtilă față de problema Basarabiei.
Iar implicarea analiștilor numiți în afacerile interne din Republica
Moldova au o defavoare acerbă apropierii autentice între ambele maluri ale
Prutului. Putem rosti și mai încrezut că aceste persoane au făcut jocul reflexiv al general - loc. Vladimir Lepski (GRU), teoretician de vază în tehnologiile sociale și geopolitice ruse.
4. Unirea nu poate fi un proiect viabil, în condițiile când în România
guvernează un guvern, care face jocul reflexiv al Rusiei, pe această întrebare.
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5. Mișcarea unionistă din Basarabia contemporană la fel este un segment din jocul reflexiv al Moscovei, iar unele partide la direct participă la
scenariile subversive. Anexarea Crimeei în 2016 a avut loc nu fără participarea partidelor unioniste din R. Moldova, care au sustras atenția opiniei
publice mondiale prin formarea unui centru de încordare politică regională
în R. Moldova din acea perioadă.
6. Mișcarea statalistă din Moldova de asemenea este o parte a scenariului reflexiv estic, care se alimentează din politicele antiunioniste, bine documentate la subiect.
7. Erorile sinergetice admise la geneza statului postmodern România
și R. Moldova necesită o lustrație a erorilor admise și eliminarea ulterioară, prin concepte și doctrine bine gândite. Și această lustrație trebuie începută de la falsificările istorice admise atât în România, cât și R. Moldova.
Fără o lustrație a istoriei nu este posibilă Unirea. Iar aici locul primordial iarăși îi aparține României.
8. Necesită ilustrație și acuzare pactul Elțin - Iliescu din 1992 și la
acest subiect România nu și-a exprimat promt voința politică, ca stat, care
are viziuni unioniste.
9. Guvernul actual al României nu este capabil de a efectua Unirea și a
lăsat aceasta pe umerii și simțul patriotic al cetățenilor entuziasmați doar
de idee, știut fiind faptul că voința cetățenilor nu constituie un element
plauzibil al geopoliticii și diplomației, în realizarea Unirii ca act al politicii ONU și UE.
10. Și în sfârșit cel mai vulnerabil moment al Marii Uniri din 1918
sunt atrocitățile comise de armata română pe teritoriul Basarabiei în anii
1918-1920 (de altfel ca și administrației ruse în 1812-1918). Acest subiect
este folosit cu iscusință pentru denigrarea concepției Marii Uniri din 1918
de către adversarii ei. Un AUTODAFE, privitor la această întrebare inteligentă ar înlătura toate denivelările Unirii, prezente și viitore. Iar eliberarea
mentalului român de șovinismul primitivist ar induce o nouă calitate doctrinei Unioniste.
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EXPERIENȚA STATULUI ISRAEL ÎN ASIGURAREA
SECURITĂȚII ÎN DIFERITE DOMENII DE VIAȚĂ
ȘI ACTIVITATE A SOCIETĂȚII
Julia SIROTA, doctor în psihologie, Consultant în probleme de management și influențe organizate asupra grupurilor de oameni din diferite state,
Statul Israel
Leck HOD, șef al serviciului de securitate a instituțiilor teritoriale și sistemelor de stat, Statul Israel
Rezumat
Un element important al funcționării eficiente a statului îl constituie asigurarea securității naționale. Cu toată diversitatea terminologică ce desemnează securitatea națională, acestea pot fi divizate în două clase de categorii: ce reflectă sensul larg și îngust
al securității. În linii generale, securitatea înseamnă stabilitatea sistemului social ce se
menține o perioadă îndelungată. În categoria securității naționale pot fi deosebite: securitatea statului și cea socială, care la rîndul ei include: securitatea tehnogenă, ecologică, apărarea de pericolele situațiilor excepționale, economică, energetică, informațională, securitatea umană. În Israel este acumulată o bogată experiență în problema asigurării securității în diverse domenii de viață și activitate socială în situațiile excepționale a mediului extern și a influenței considerabile a factorilor din exterior asupra normelor și regulilor interne. Aceasta poate fi utilă și pentru alte state.
Cuvinte-cheie: spațiu european, securitate, securitate națională, formele și tipurile securității sociale, Israel.

ISRAEL'S EXPERIENCE IN PROVIDING SECURITY IN CERTAIN AREAS OF SOCIETY
Julia SIROTA
Leck HOD
Abstract
Terminological diversity of national security is high, so these terms can be combined into two large groups - a broad and narrow definition. In its most general form, it
is the stability of a social system that has been maintained for a long time. Within the
category of “national security”, state and public security can be distinguished; technological, environmental safety and protection against natural disasters; economic, energy
and information security, as well as personal security. Israel has accumulated vast experience in ensuring security in certain areas of the life of society in extreme environmental conditions and the significant influence of an external factor on internal norms and
rules. This experience may be useful for other countries.
Keywords: European space, security, national security, the form of security in
society, Israel
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Introduction
There are four major kinds of security [3, 1]:
1. National security- protecting national interests of a state, personality, society and state from outside and inside threats.
2. Regional security- protecting interests of regional unions, like the
European Union. Today, there are about 80 such unions around the
world. The European Union is the most developed one right now.
3. Local security- having a wide and extensive kinds of military, civil,
environmental, economic, world global problems protection.
4. International security- more than all, solves safety problems of each
country in her interaction with other countries. Security mechanisms, international institutions and so on.
National security is the requirement to maintain the survival of the
state through the use of economic power, diplomacy, power projection and
political power. Originally conceived as protection against military attack,
national security is now widely understood to include non-military dimensions, including the security from terrorism, crime, economic security, energy security, environmental security, food security, cyber security etc.
Similarly, national security risks include, in addition to the actions of other
nation states, action by violent non-state actors, narcotic cartels, and multinational corporations, and also the effects of natural disasters [3].
Governments rely on a range of measures, including political, economic, and military power, as well as diplomacy to safeguard the security
of the nation state. They may also act to build the conditions of security
regionally and internationally by reducing transnational causes of insecurity, such as climate change, economic inequality, political exclusion, and
nuclear proliferation [1,4].
Security perception
The perception of security consists of three main components: global,
regional and national. These components sometimes overlap and do not
contradict each other, so it is not possible to separate them. If one of them
is not balanced, the whole system might lose its equilibrium. For example,
a regional threat always influences a national security of a country which
is situated in the region and also the international security [3, 4].
Today, when the world is changing so rapidly, it is very difficult to control international processes. The global lack of stability increased drastically,
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which hurts the global and international security system. The result is clearnational security is at the center of the global system. International security
organizations did not succeed to prevent military conflicts (in Yugoslavia,
Czech Republic, Syria). National governments do not count any more on international security organizations and prefer to spend much more money resources on strengthening their security, weapon, development of better weapons. Any country feels safer if she develops her powers in providing national
security. The international security system’s equilibrium is getting into crisis.
According to the traditional perception, a national security is protection
on personality, society, country. In a wider sense it is about providing normal basic living conditions to all the citizens, self-realization, and protection
of life, rights and property against any possible threat. In the political dimension, a national security is first of all physical survival of a country, keeping
its independence, territory , ability to react to any potential threat in the right
way, never mind of the threat comes from outside or from the inside [2, 4].
Taking care of national security is a derivative of national interests’ strategies, from the overall perspective of any given country regarding its function in
the world community. Each country has its own national interest, which depends
on its economic development level, its place in the world community, culture and
society. Main national interest today of a country is keeping itself safe.
The concept of national security is building up taking into account external threats from other countries who try to control a weaker one, and also paying attention to inside threats dealing with the society itself. It is important to
relate the economic, social, political, traditions and values status, which all influence the ability of a country to protect its national interests and safety. In
the global world, a national market becomes part of a world one, much bigger
economic entity. The globalization processes involve both external and internal factors. Internal factors consist of country stability and traditions. The external ones consist of impacts of other country on the given one [4].
The analysis of current situation in the world teach many countries
that they should study how to effectively cooperate in order to survive, to
develop a human capital. Lots of countries are not able to be completely
independent and have to cooperate with more economically developed
countries on the strategic level. The success depends on eliminating conflicts with other countries, since any conflict empowers external and internal contradictions and hurts a country’s independence [1; 4].
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Israeli perception of national security
In Israel, the perception of national security builds up the ways to realize
the national vision which is expressed in the Scroll of independence: to preserve the existence of the national home of Israel [2]. During the years, some
more components were added to the term “national security”, and today it is
common to use the following 5 dimensions as a part of national security:
1. Outside and inside security.
2. International relations and status of Israel.
3. Economics and national resources.
4. A degree of power, which is expressed in the ability to make decisions and implement them.
5. Civil society power: social consolidation, social resilience and human resources.
The perception of national security of Israel is based on principles
conceived by the first Israeli prime minister David Ben Gurion in the 50-s
of the 19-s century. This perception was improved and redefined for security challenges which came up over the years the state of Israel had to deal
with. However, the Israeli government restrained from determining a written, official, agreed and obliging perception.
Recently, there is a process of examining the security perception at the
National Security Council. The following are accepted goals [2]:
1. To make sure the state of Israel exists, to protect its piece and territorial fullness, its citizens’ and residents’ safety.
2. To keep state values: Jewish and democratic country, the house of
the Jewish people.
3. To provide the country’s economic resilience.
Israeli dealing with insecurity
In the Judea and Samaria and the Gaza Strip, Israel gradually invests
lots of efforts in fighting the local terrorist organization [2]. During its war
with terror Israel built up a concept of fighting which central activity is to
destroy and disassemble the terror infrastructure under the edge of war
(before the actual war begins). The Palestinian community is separated into Fatah and Hamas organizations, which both cannot promise the local
people a piece and economic growth. This is where local hamulas (big and
rich families) take control taking care of civil issues and sometimes the security ones whenever they can do it. Little aggressive gangs appear and
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make a situation even more chaotic. Israel has to deal with these trend in
the Palestinian society, to prevent draining this violence into the Israeli territory [2]. Israel also should be prepared to the possible scenario of lack of
power and government at the Palestinian territory, which could make its
situation even more dangerous and unstable.
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RELAŢIILE DINTRE ISRAEL ŞI SUA ÎN CHESTIUNEA
PALESTINIANĂ DUPĂ ALEGEREA LUI DONALD TRAMP
ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE (2017-2018)
Sayed SAYED,
doctorand, IRIM, Statul Israel
Rezumat
În acest articol sunt analizate relaţiile dintre SUA şi Israel în domeniul soluţionării problemei palestiniene în perioada 2017-2018. Israelul este unicul partener strategic
al SUA în Orientul Apropiat. Uniunea strategică dintre SUA şi Israel există de mai multe decenii şi asigură, militar şi politic, existenţa statului Israel în condiţiile unui anturaj
duşmănos cu referire la soluţionarea problemei palestiniene. Susţinerea Americii influenţează, în mod serios, stabilitatea Statului Israel, capacităţii lui de a răspunde provocărilor şi intenţiilor de „a-l arunca în mare”, contribuie la fortificarea poziţiilor lui de
centru regional. Totodată, mai multe decizii importante pentru politica SUA în regiune
sunt adoptate la Vashington, reieşind din interesele Israelului. Dar prin recunoaşterea
Ierusalimului capitală a Israelului şi transferul ambasadei în acest oraş, administraţia
lui Tramp a anulat toate eforturile politice, diplomatice a guvernelor americane în soluţionarea problemei palestiniene, începînd cu anii 90.
Cuvinte-cheie: conflict, ocupaţie, acord, reglementare paşnică, relaţii palestino-israeliene, relaţiile SUA-Israel, securitate, negocieri, Ierusalim.

ISRAEL AND US RELATIONS IN THE PALESTINIAN ISSUE
AFTER THE ELECTION OF DONALD TRUMP AS PRESIDENT
(2017-2018)
Sayed SAYED
Abstract
This article explores the relationship between the United States of America and
the State of Israel in the matter of a Palestinian settlement in the period of 2017-2018.
Israel is the only strategic partner of the United States of America in the Middle East
region. The strategic alliance between the United States and Israel has existed for several decades and provides military and political cover for the State of Israel in conditions
of an irreconcilable hostile environment in the matter of resolving the Palestinian problem. In a serious way American support increases the stability of the Israeli state and
its ability to resist the endless attempts of “being thrown into the sea” and contributes to
strengthening its position as one of the regional centers of power. At the same time, many decisions that are strategically important for US Middle East policy are made in
Washington, taking into account the interests of Israel. However, recognizing Jerusalem
as the capital of Israel and transferring its embassy to this city, the Trump administration has canceled all the political and diplomatic efforts of previous American governments since the early 1990s in a Middle Eastern settlement.
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Keywords: occupation, conflict, agreement, Palestinian-Israeli relations, the
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ОТНОШЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И США В ПАЛЕСТИНСКОМ
ВОПРОСЕ ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА НА
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА (2017-2018 гг.)
Саиед САИЕД
Аннотация
В статье исследуются взаимоотношения Соединенных Штатов Америки
и Государства Израиль в деле палестинского урегулирования в период 20172018 годов. Израиль является единственным стратегическим партнером
Соединенных Штатов Америки в ближневосточном регионе. Стратегический
союз США и Израиля существует несколько десятилетий и обеспечивает военное
и политическое прикрытие Государства Израиль в условиях непримиримого
враждебного окружения и в деле урегулирования палестинской проблемы. Американская поддержка серьезным образом повышает устойчивость израильского
государства, его способность противостоять нескончаемым попыткам «сбросить его в море» и способствует укреплению его позиций как одного из региональных центров силы. Одновременно, многие стратегически важные для ближневосточной политики США решения принимаются в Вашингтоне с учетом интересов Израиля. Однако, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся в этот город свое посольство, администрация Трампа аннулировала все политические и
дипломатические усилия предыдущих американских правительств с начала 1990-х
годов в деле ближневосточного урегулирования.
Ключевые слова: конфликт, оккупация, соглашение, мирное урегулирование, палестино-израильские отношения, отношения Израиля и США,
безопасность, переговоры, Иерусалим.

После прихода к власти Д. Трампа, линия поведения Вашингтона
в деле палестино-израильского урегулировани серьезно изменилась
[1]. В декабре 2017 г. Дональд Трамп заявил о намерении перенести
американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим [2]. С тех пор
палестинцы обвиняют президента США в предвзятости в пользу
Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных
инициативах [18]. На это в январе 2018 г. было объявленио о
замораживании части финансирования БАПОР, по причине того, что,
как выразился президент, США платят миллионы долларов, «не
получая взамен благодарности и уважения» [3].
ЛАГ, на чрезвычайном саммите в Каире, раскритиковала США за
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признание Иерусалима столицей Израиля и призвала Вашингтон отменить свое решение. Было заявлено, что решение Д. Трампа является «опасным нарушением международного законодательства» и «ведет к повышению напряжения на Ближнем Востоке» [8]. Однако, в
мае 2018 г. было принято уже конкретное решение о переносе
посольства в Иерусалим [19, c. 93-94].
14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства
США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива. В мероприятии приняла участие американская делегация, в которую вошли дочь
американского лидера Иванка Трамп и ее супруг, старший советник президента США Джаред Кушнер, глава министерства финансов Стивен
Мнучин. Делегацию США возглавил первый заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Со стороны Израиля на церемонии пристуствовали глава государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спикер парламента Юлий Эдельштейн [5].
В связи с этим событием, советник президента по национальной
безопасности Джон Болтон так объяснил его причину: «Если слону
тесно в посудной лавке, тем хуже для лавки. Хрупкий мир там на глазах разлетается на обгоревшие черепки». «Теперь все станет проще!
Это признание реальности! Если вы не готовы признать, что Иерусалим – столица Израиля и именно там должно находиться посольство
США, значит, вы совсем на другой волне. Я считаю, что осознание
реальности всегда приводит к новым возможностям для достижения
мира», – заключил Болтон [15].
Госсекретарь Майк Помпео объявил о том, что США объединяют
генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством, в
котором будет создан новый отдел по палестинским вопросам [13]. В
Палестине же признание Иерусалима столицей Израиля и перенос сюда
американского посольства восприняли как конец мечте о создании независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Действия Трампа назвали провокационными и незаконными
[14]. ООП сразу же заявила, что эта инициатива не имеет ничего
общего с усилением эффективности, а исходит из усилий Трампа
разрушить фундамент бывшей американской ближневосточной
политики и наградить Израиль за его преступления [17].
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Перенос посольства спровоцировал резкое усиление массовых протестов палестинцев [16]. В результате, погибли 59 граждан этой страны,
включая ребенка. Еще 2,4 тысячи людей получили ранения [12]. Решение США раскритиковали во всем мире. Немедленно прекратить ужасающее нарушение прав человека на палестинских территориях призвали правозащитники Amnesty International [14]. «Смерть, раскол и отрицание» – под таким заголовком вышла статья об открытии посольства США в Иерусалиме на сайте газеты «Гардиан». А французская
«Ле Фигаро» окрестила этот день «Кровавым понедельником» [9].
Российский министр иностранных дел С. Лавров выразил обеспокоенность ситуацией, напомнив, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях попыток пересмотреть статус
Иерусалима в одностороннем порядке. Министр внешних сношений
Франции Жан-Ив Ле Дриан также не одобрил переезд американских
дипломатов. Он напомнил, что решение противоречит номам международного права и решениям СБ ООН и Генеральной Ассамблеи.
Недовольство выразили даже в Лондоне [12].
Правительство ЮАР отозвало своего посла в Израиле. МИД Турции также отозвал для консультаций своих послов в Вашингтоне и
Тель-Авиве. Президент Р.Т. Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля. Во всех крупных городах Турции прошли акции протеста в
поддержку палестинцев. В связи с событиями в секторе Газа Анкара
объявила трехдневный траур [20].
Правда, у Дональда Трампа несколько иное мнение по этому вопросу. Так, 25 сентября 2018 г., выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент заявил, что американские власти
стремятся к достижению мира между Израилем и Палестиной, а Вашингтон придерживается политики принципиального реализма. По
его словам, США стремятся к мирному и стабильному будущему в
регионе. В том числе, это касается мира между израильтянами и палестинцами. Трамп подчеркнул, что США в этом году предприняли
значимый шаг на Ближнем Востоке, перенеся американское посольство в Иерусалим: «Американская политика принципиального реализма означает, что мы не останемся заложниками всех принципов,
дискриминационной идеологии и тех экспертов, которые долгие годы
были не правы», – заявил 45-й американский президент [7].
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26 сентября на полях 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Трамп
заявил на встрече с израильским премьером Нетаньяху, что США
ждут от Израиля уступок Палестине после решения перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим: «Это очень крупная
фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная,
в этом нет никаких сомнений. Это также будет означать, что Израиль
должен сделать нечто, идущее на пользу другой стороне». Трамп
также выразил «абсолютную» уверенность в том, что палестинцы
возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами [18].
Но с ним категорически не согласились сами палестинцы. Так, на
той же 73 сессии ГА ООН, генсек ООП Саиб Арикат, сразу после выступления Трампа заявил, что Палестина и Израиль никогда не были
так далеки друг от друга, как сейчас: «Мы еще никогда не были так
далеки от достижения мира с Израилем» [6]. Президент Палестины
Махмуд Аббас заявил, что американскому лидеру следует пересмотреть решения США, касающиеся столицы Израиля: «Я в очередной
раз призываю президента Трампа отменить его решения и декреты,
касающиеся Иерусалима, беженцев и поселений» [4].
И уже 28 сентября 2018 г. Палестина подала иск в Международный суд ООН в связи с переносом американского посольства из ТельАвива в Иерусалим. По мнению палестинской стороны, решение Соединенных Штатов «является нарушением Венской конвенции 1961
года» [11]. Месяцем ранее, решением президента, финансовая помощь ПНА была сокращена на 200 млн долл. Ранее Трамп предложил
вообще прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем [16].
Таким образом, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся
в этот город свое посольство, администрация Трампа аннулировала
все политические и дипломатические усилия предыдущих американских правительств с начала 1990-х годов в деле ближневосточного
урегулирования. Палестинцы более не признают США беспристрастным посредником, считая их участником конфликта на стороне Израиля. Это заявил Махмуд Аббас, отклонив все предложения встретиться с американским послом в Израиле Дэвидом Фридманом [10].
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EDUCAŢIA – PILON SIGUR AL SECURITĂŢII UMANE
Liudmila CUROŞ, doctorandă, IRIM
Rezumat
Securitatea umană asigurată fiecărui individ al societății este o precondiție a
securității naționale a unei țări europene. Sub toate aspectele sale, educația a reprezentat și reprezintă o țintă și un mijloc al evoluției societății, deci putem vorbi despre
insuflarea unei culturi de securitate dezvoltate prin educație. Conceptul de rezistență
din perspectiva securității umane, poate fi întărit reciproc cu teoriile exprimate de
celebra piramidă a lui Abraham Maslow: „Reziliența reprezintă puterea de adaptare
în drumul nostru spre cel mai înalt nivel al piramidei trebuințelor umane și anume
acumularea de informații și experiență pentru a preda ștafeta generațiilor următoare, ce vor fi protejate și în siguranță".
Relația dintre educație și formarea unei culturi naționale de securitate este exprimată prin stimularea cercetării științifice în corelație cu sistemul de educație,
ca demers esențial pentru înțelegerea naturii amenințărilor și provocărilor actuale și dezvoltarea culturii de securitate, inclusiv prin educație continuă, care să promoveze valorile, normele, atitudinile sau acțiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate națională. Repoziționarea educației, acolo unde îi este locul,
într-o societate aliniată valorilor mondiale va fi posibilă numai atunci când factorii
implicați în realizarea procesului educațional în ansamblul său vor răspunde cerințelor de dezvoltare a mediului intelectual a unei societății, când vor fi realizate conexiuni structurale reale și viabile cu mediul de afaceri și viața publică. Numai în acest
context educația poate deveni un pilon sigur a securității umane.
Cuvinte-cheie: educație, securitate, societate, securitate umană, securitate națională, cultura de securitate.

EDUCATION IS A STRONG PYLON AF HUMAN SECURITY
Liudmila CUROŞ
Abstract
The human security provided to every individual in society is a precondition of
the national security of a European country. In all its aspects, education always been
and remains until now a target and a way of social development, so we can talk about
instilling a culture of security developed through education. The concept of resistance from the perspective of human security, can be reinforced with the theories
expressed by Abraham Maslow's famous pyramid: "Resilience is the power of adaptation on our way to the highest level of the pyramid of human needs, namely the accumulation of information and experience in order to teach the sap of the next generations, which will be safely protected".
The relationship between education and the development of a national security
culture is expressed by stimulating scientific research in correlation with the educa247

tion system, as an essential step for understanding the nature of current threats and
challenges and developing the security culture, including through continuous education, which promotes values, norms, attitudes or actions that allow the assimilation of
the concept of national security. The repositioning of education, wherever it is located, in a society aligned with world values will only be possible when the factors involved in the educational process as a whole will respond to the requirements of the
development of the intellectual environment of a society, when real structural connections will be made and viable with the business environment and public life. Only
in this context can education become a secure pillar of human security.
Keywords: education, security, society, human security, national security.
„Educația este cea mai puternică armă
pe care voi o puteți utiliza pentru a schimba lumea.”
(Nelson Mandela)

Conceptul securității naționale prevede întregul ansamblu de acțiuni
orientate spre asigurarea securității unui stat. Politica de securitate reprezintă, în sine, un ansamblu de concepte, norme juridice și acțiuni orientate
spre promovarea și protejarea intereselor naționale prin identificarea, prevenirea și contracararea riscurilor și amenințărilor la adresa securității statului respectiv. Republica Moldova nu reprezintă o abatere, iar interesele
naționale vitale rezidă în asigurarea independenței, suveranității și integrității teritoriale; a ordinii constituționale; promovarea valorilor democratice
și a statului de drept; respectarea și protejarea drepturilor fundamentale ale
omului; asigurarea păcii, bunăstării populației și prosperității statului.
Abordarea cuprinzătoare a noțiunii securității naționale are un caracter
multidimensional și interdependent, ce este determinat atât de starea de
lucruri din domeniile politic, militar și al ordinii publice dintr-o țară, cât și
de situația din sfera economică, socială, ecologică, energetică etc.
Strategia securității naționale a Republicii Moldova, preia și dezvoltă
principiile directoare ale Concepției securității naționale a Republicii Moldova, adoptată de Parlament prin Legea organică nr.112-XVI din 22 mai
2008, ia în considerare riscurile și amenințările la adresa securității naționale, stabilește obiectivele sistemului securității naționale și identifică căile
și mijloacele de asigurare a securității naționale. Astfel, Strategia scoate în
evidență criteriile căror trebuie să se conformeze sistemul securității naționale, acestea fiind: consolidarea instituțiilor și principiilor democratice în
țară, creșterea economică, asigurarea controlului civil asupra forțelor arma248

te și instituțiilor de forță, implementarea principiului de demilitarizare a
instituțiilor în stat care nu au atribuții la apărare, promovarea bunelor relații cu statele vecine, protejarea cuvenită a informațiilor clasificate. Totodată, Strategia cuprinde acțiunile necesare în celelalte sectoare de importanța
majoră pentru securitatea națională, precum: domeniul sănătății, ecologic,
educației și lupta împotriva corupţiei[1].
În prezent, securitatea națională a unui stat european nu mai poate fi
privită în izolare. Instabilitățile și pericolele în Europa și la periferiile continentului afectează starea securității tuturor statelor europene, impunând
cooperare internațională intensă și eforturi comune. Asigurarea securității
naționale este o necesitate pentru toate societățile contemporane, dar ea nu
se poate realiza decât cu ajutorul tuturor membrilor săi. Formarea unui
comportament adecvat menținerii climatului de securitate se obține printro educație de securitate eficientă. Dezbaterile despre politici educaționale
au crescut în intensitate în ultimii ani în majoritatea societăților democratice. O parte tot mai importantă a publicului observă legăturile strânse dintre
aceste politici și calitatea dezvoltării, a democrației și a nivelului de siguranță din societățile lor. Ca dimensiune a educației, aceasta trebuie să aibă
în vedere o serie de aspecte psihologice pentru ca noțiunile din domeniul
securității, odată însușite să se transforme în convingeri și să ducă la adoptarea unei conduite auto-impuse la nivel individual.
Primul pas pentru formarea unei culturi de securitate este elaborarea și
implementarea unui program de educație de securitate în cât mai multe
medii ale societății. Pe de altă parte, sub toate aspectele sale, educația a reprezentat și reprezintă o țintă și un mijloc al evoluției societății, deci putem
vorbi despre insuflarea unei culturi de securitate dezvoltate prin educație.
Actualele provocări globale la adresa securității unei țări impune dezvoltarea unui sistem intelectual creativ care scoate în evidență educația, sănătatea și factorul social. Direcțiile de acțiune în aceste domenii vizează cu
prioritate conturarea unui amplu proiect național în educație, care să asigure mecanisme de planificare pe programe sau proiecte de stimulare a cercetărilor științifice, în corelație cu sistemul educațional, ca demers esențial
pentru înțelegerea naturii amenințărilor și provocărilor actuale, precum și
dezvoltarea culturii de securitate, inclusiv prin educație continuă, care să
promoveze valorile, normele, atitudinile sau acțiunile care să permită asimilarea conceptului de securitate națională. Repoziționarea educației, aco249

lo unde îi este locul, într-o societate aliniată valorilor mondiale va fi posibilă numai atunci când factorii implicați în realizarea procesului educațional în ansamblul său vor răspunde cerințelor de dezvoltare a mediului intelectual a unei societății, când vor fi realizate conexiuni structurale reale și
viabile cu mediul de afaceri și viața socială.
Procesul educațional este un determinant puternic al stabilității și calității democrației, iar întregul sistem de învățământ are un rol major, datorită contribuției sale la selecția și formarea elitei politice, economice și sociale. Sistemul educațional are și un puternic impact asupra dezvoltării economice și sociale. Un sistem de educație performant ar crește nu doar angajabilitatea, flexibilitatea și competitivitatea forței de muncă, ci și calitatea factorului decizional și de management economic. În măsura în care
sistemul de educație este capabil să capteze nevoile și oportunitățile pieței
într-o perspectivă dinamică și cu viziune pe termen lung, acesta poate contribui la progres tehnologic și inovare, la o economie flexibilă si deschisă.
Educația joacă, fără îndoială, un rol important în orice încercare de a aborda rețelele de comunicații, aflate în aceste momente de dezvoltare explozivă, rețele care mijlocesc comunicarea între oameni și prin aceasta pot contribui la apropierea lor.
Educația trebuie să transmită eficient și pe scară largă acel volum de
cunoștințe și informații adaptate noii civilizații a globalizării, care să nu
copleșească prin cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea oamenilor la nivel individual și comunitar. Educația trebuie să traseze transformările noii
lumi aflate în permanentă mișcare și, în același timp, să pună la dispoziția
oamenilor instrumentele de orientare cu ajutorul cărora acestea să-și găsească drumul afirmării și dezvoltării continue. Înțelegerea problemelor
deosebite ce trebuie rezolvate de educație într-o societate globală și pentru
o societate globală pornește de la statutul acesteia de nouă educație. Fără a
fi izolată de celelalte tipuri de noi educații, mai ales de unele dintre acestea
(educația interculturală, educația pentru securitate, educația pentru democrație, educația pentru mass-media, educația ecologică), educația pentru o
societate globală o putem considera ca reprezentând un ansamblu coerent
și armonizat al acelor „noi educații“ cu impact major asupra formării dimensiunii internaționale a omului, mai exact a unei disponibilități reale în
a-l înțelege și susține pe semenul său, indiferent de spațiul geografic, etnic,
religios, economic în care acesta locuiește [5].
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Definirea siguranței naționale drept „starea de legalitate, de echilibru
și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului” în Legea securității naționale, implică determinări reciproce
puternice între acest concept și calitatea educației. Astfel, un sistem de
educație neperformant generează vulnerabilități pentru siguranța cetățenilor, contribuind la excluziune socială, corupție, declin demografic etc.[3]
Problema cea mai dificilă a educației de securitate o constituie tocmai
transformarea noțiunilor din domeniul securității în conduită corespunzătoare. Pentru a-și exercita funcționalitate lor practică în plan psihologic, informațiile trebuie să-și găsească un corespondent afectiv și pe această cale să
devină convingeri. Finalitatea unui proces educativ este de a transforma cunoștințele acumulate în convingeri ce vor sta la baza unui comportament
adecvat. Mai mult decât atât, acționând din convingere și în cunoștință de cauză, individul poate fi la rândul său sursa unor informații utile în domeniul
securității naționale. Normele de securitate se transformă în convingeri în
măsura în care se regăsesc în toate planurile psihicului: cognitiv, afectiv și
volițional. Astfel la nivel cognitiv este necesar ca toate informațiile transmise
să fie corect recepționate și înțelese. Noțiunile trebuie învățate, nu doar memorate. Învățarea presupune modificarea sistematică a comportamentului în
funcție de experiență, în timp ce memorarea reprezintă formarea structurilor
ce permit astfel de modificări. Memorarea este un proces care se produce atât
voluntar, cât și involuntar. În cadrul educației de securitate se poate apela cu
ușurință la acele imagini, sunete, acțiuni care se întipăresc involuntar având
un caracter de noutate, adeseori șocant. Corespondentul afectiv al unei informații se bazează pe trăirea unor sentimente. Sentimentele au o orientare
concretă spre persoane, fapte, evenimente, obiecte și prezintă un grad ridicat
de stabilitate. Cultura de securitate este un mod de a gândi, de a te raporta la
comunitate, la națiune și la interesele fundamentale (de la mituri fondatoare,
la valori comune, de la obiceiuri și tradiții, la aspirații de viitor) care stau la
baza constituirii statului. Să ai cultură de securitate presupune gândire critică
și raportare selectivă ca individ de câte ori auzi în spațiul public vorbindu-se
de securitate națională sau despre dezideratul unei lumi sigure, ori de salvgardarea umanității de flagelul confruntărilor.
Nivelul individual de cultură de securitate depinde de foarte multe variabile și, ca fenomen social este în continuă evoluție. La nivel individual depinde mai întâi de câtă conștiință socială și de ce nivel de civilizație este ca251

pabil individul. De cât de implicat este cetățeanul în viața cetății și dacă, pe
scara sa de interes, problematica de securitate ocupă vreun loc la modul conștient. Pentru că nu putem bănui în niciun caz că, fie și pe cea mai de jos
treaptă de implicare socială, individul nu este interesat de propria-i securitate.
Ca fenomen social, cultura de securitate este o sumă – algebrică, ca să
avem și o imagine matematică asupra termenului – a preocupărilor în materie a cetățenilor și organizațiilor care compun statul. Dacă astăzi societatea aproape în majoritatea ei înțelege că securitatea națională începe cu
democrația și domnia legii, continuatorii aparatcik-comuniști tot mai încearcă să ne convingă de contrariu: justiția este o poveste și un capitol social nociv dacă condamnă pentru infracțiuni de corupție politicienii care
spoliază banul public, iar aliații NATO și Occidentul în general vor răul
țării pentru că se opun modificării legilor justiției.
Securitatea este rezultant a unui echilibru dinamic între diferitele
componente ale mediului de viață dat. Pericolul restaurației conservatoare
este extrem de real, dar și numărul cetățenilor care și-au format o cultură
de securitate este mult mai mare și este în creștere. Aici influență directă o
are educația, care asigură calea de direcționare a culturii de securitate a fiecărui individ și a întregii societăți. Anume educația le oferă posibilitatea
cetățenilor să înțeleagă mai bine problemele cu care se confruntă țara, să
evalueze soluțiile pe care politicienii le propun și să poată propune și ei
înșiși astfel de soluții, precum și să aibă o participare mai bună la viața publică. Educația este primul pilon, care permite apărării naționale și sectorului de securitate să se adapteze pentru a răspunde noilor provocări.
Al doilea pilon este reprezentat de cercetarea științifică, demers important pentru înțelegerea naturii amenințărilor actuale, studiind implicațiile acestora. Această înțelegere trebuie sa fie transferată instituțiilor statului
care să le permită să dezvolte politici adecvate. În egală măsura, este important ca opinia publica, societatea civila, diverse centre de reflecție și
gândire să poată participa la acest efort, contribuind cu propria expertiză.
Cel de-al treilea pilon este „cultura de securitate”. De fapt ce înseamnă
astăzi să ai, ca individ, o cultură de securitate (națională)? Literatura de
specialitate evidențiază niște relații complexe ale fiecărui individ, unde fie
securitatea personală, fie cea de grup reprezintă un produs secundar ale
unei vieți de calitate. La modul practic securitatea unui individ al societății
reprezintă necesitățile cotidiene ale acestuia. Privită în ansamblu, securita252

tea, este un drept fundamental al ființei umane. Ea reprezintă o stare în care pericolele și condițiile care ar putea provoca daune fizice, psihice sau
materiale sunt controlate într-o manieră care permite apărarea sănătății și
bunăstării indivizilor și ale comunității umane. Riscurile, pericolele și
amenințările la adresa securității și stabilității mondiale s-au diversificat,
cu toate că unele dintre formele lor de manifestare au fost mai greu de depistat într-un interval de timp care să permită măsuri eficiente de contracarare. Situația existentă a impus noi tehnici de evaluare și monitorizare a
surselor de instabilitate, concomitent cu înființarea și dezvoltarea unor capacități adecvate de reacție în timp și spațiu. Cele mai importante pericole
la adresa securității, precum cele menționate anterior, au cauze ce țin de
sentimentul de insecuritate al individului provocat de: degradarea condiției
umane; discrepanțele de dezvoltare economică atât dintre indivizi, cât și
dintre state și regiuni; lupta pentru putere; interesele divergente manifestate de la nivel de individ până la nivel de alianțe etc. Din aceste motive, este
evident faptul că nu putem vorbi despre realizarea stării de securitate națională, zonală, regională sau globală în medii în care individul nu se simte
protejat. Dacă un individ este amenințat, atunci atât securitatea grupului
din care face parte, cât și a altor comunități relaționate este amenințată.
Dimensiunea intelectuală, educațională și culturala a securității naționale. Apărarea țării și realizarea stării de securitate națională presupun în
primul rând un demers intelectual creativ, fiind importante educația, cercetarea și cultura de securitate. Deci, putem afirma că securitatea națională și
nivelul educației sunt într-o relație directă. Astăzi, puterea unui stat este
dată de întreaga sa structură, nu doar de dimensiunea militară. Totodată,
problema esențială pe care ar trebui să o rezolve sistemul educațional este
legata de formarea oamenii de care Statul are nevoie. Oameni care să dețină o reală cunoaștere a valorilor naționale, a interesului național, care să
poată imagina viziuni strategice pentru țara sa.
Un sector vital pentru dezvoltarea unei societății moderne trebuie să
devină și mai atractiv decât în prezent pentru cei motivați și talentați. Este
un argument în plus pentru a crește intensitatea dezbaterilor despre educație și gradul de cuprindere a actorilor implicați, și de a urgenta ritmul în
care au loc schimbări. Într-un proces profund de globalizare, societățile cu
un nivel de educație ridicat creează state puternice. Promovarea valorilor
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astfel încât să devină atractive pentru ceilalți reprezintă o armă mai puternică în multe cazuri, decât cea militară.
Pe termen lung, costurile realizării unui sistem educațional performant
vor fi mult mai mici decât cele ale nereformării sistemului actual. Securitatea reprezintă o nevoie fundamentală a ființei umane, deoarece este premisa de bază a supraviețuirii și dezvoltării. Un joc de cuvinte întâlnit în literatura de specialitate spune că „securitatea nu este totul, dar totul devine
nimic în absența securității”.
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IMPACTUL STRATEGIEI GLOBALE A UNIUNII EUROPENE
ASUPRA COMUNICĂRII STRATEGICE CU STATELE
PARTENERIATULUI ESTIC
Mihaela STICEA, master în Științe politice, IRIM
Rezumat
Adoptarea Strategiei Globale pentru Politică Externă și de Securitate în iunie
2016 a fost un eveniment de referință pentru Uniunea Europeană în calitate de actor
internațional. Strategia introduce o nouă abordare generală a politicii externe și de
securitate bazată pe construirea rezilienței interne și externe și în acest scop
constituie baza pentru o serie de pași importanți în domeniul comunicării strategice,
care reprezintă în prezent o prioritate a acțiunii externe a UE și o parte integrantă a
eforturilor europene în domeniul securității și apărării.
Cuvinte-cheie: comunicare strategică, reziliență, securitate, Strategie Globală, Parteneriat Estic.

THE IMPACT OF THE EUROPEAN UNION GLOBAL
STRATEGY ON THE STRATEGIC COMMUNICATION
WITH THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES
Mihaela STICEA
Abstract
The adoption of the Global Strategy for the Foreign and Security Policy by
June 2016 was a landmark event for the European Union as an international actor.
The Strategy introduces a new overall approach to foreign and security policy, based
on building internal and external resilience and to this end it provides the basis for a
number of important subsequent steps in the field of strategic communication, which
is at the present time a priority of the EU’s external action and an integrated part of
the European efforts on security and defence.
Keywords: strategic communication, resilience, security, Global Strategy,
Eastern Partnership.

The adoption of the Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, under the name of “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe” (EUGS), by June 2016 was a landmark event for
the European Union as an international actor. Bridging internal complexity
and international convergence for more than a decade, the European security and foreign policy gained momentum and revealed the uniqueness and
the potential of the European project to the world.
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This new document can be read as a contingendum to the 2003 European Security Strategy (ESS) and it falls within the context of an accentuated internal and external crises. Starting with the long sequence of terror
attacks that have plagued Europe since 2014, the United Kingdom’s decision to withdraw the membership from the European Union (“Brexit” for
short), the pressures of Trump administration to the unrest in the Middle
East and the civil wars in Syria and Ukraine, which have strongly underlined the necessity for enhanced cooperation on security and defence matters within and outside Europe.
Nowadays, these challenges represent the litmus test of the strengths
and weaknesses of the EU to global challenges and key conventional as
well as new and unconventional threats. The Russian example of developing a robust capacity for information operations on the Internet, suggests
that cyber activities will be integrated into future military conflicts, just as
other revolutionary technologies. But cyber diplomacy is not the only
emerging practice that the EU urges to address through its integrated approach. Non-traditional risks require the European community to demonstrate willingness to develop capabilities and forcefully respond to provocations, flexibility in choosing the most effective and non-traditional
measures and promptness in its responses.
The post-industrial states of Europe have almost completely excluded warfare from the horizon of possibilities as it is incompatible with economic progressivity. One can see this manifested in low military spending
and a focus on short-term, expeditionary missions under the Common Security and Defence Policy (CSDP) or United Nations - mandated missions,
rather than traditional conflicts between states. There has been no major
military engagement or war of importance initiated by a EU country since
the 1982 Falklands War and until recently, there was an widespread optimism that war will not be seen on the borders of Europe for the foreseeable future [4]. But the current difficult international climate persuaded the
EU to reconsider this belief and its legitimacy at global level.
“The best protection for our security is a world of well-governed
democratic states”, the ESS firmly said in 2003. Unfortunately, spreading
good governance and democracy proved more difficult than expected, and
when their absence provoked crises, the Union did not always muster the
will and the means to respond [5]. The EUGS introduces a new overall ap256

proach to foreign and security policy, based on building internal and external resilience with the purpose of enhancing the ability of a country to independently reform and enabling the EU both to maintain its existing values and norms and to pursue its own interests[6]. Therefore, the EUGS is
more conscious of the limits imposed by EU’s capabilities and by others
intractability and it charts a course between isolationism and interventionism, between “dreamy idealism” and “unprincipled pragmatism”[7].
The strategy identifies five priority objectives to be pursued collectively by the European Union in order to secure their joint interests: (1) the
security of the Union itself; (2) the stability of the EU’s neighbourhood;
(3) addressing conflicts and crisis; (4) cooperative regional orders; (5) effective global governance. The Global Strategy sets high standards for the
resilience of neighbouring states, pointing up EU’s willingness to support
democracies where they emerge, if “their success as prosperous, peaceful
and stable democracies would reverberate across their respective regions”,
but in the broad neighbourhood it only mentions Tunisia and Georgia as
positive examples.
Lowering the level of ambition in terms of democratization, the EU
puts the emphasis on reducing the fragility of its partner countries rather
than on changing their regimes. And to the question about how this manoeuvre will be realized, especially in the repressive states where the concept of building resilience can reveal itself as a tricky one, the EUGS answers with the intention of strengthening “societal resilience” by “deepening relations with civil society, notably in its efforts to hold governments
accountable [...] reach out more to cultural organisations, religious communities, social partners and human rights defenders, and speak out
against the shrinking space for civil society including through violations of
the freedoms of speech and association”.
Hereafter, the Global Strategy provides a good starting point for a
number of important subsequent steps in the field of strategic communication, which was to be absent from the ESS, but it is now a priority of the
EU’s external action and an integrated part of the European efforts on defence, to “connect EU foreign policy with citizens and better communicate
it to the partners”. In June 2015, the EU adopted an Action Plan on Strategic Communication to specifically address Russia's disinformation campaigns. The East Strat-Com task force was set up within the EEAS to re257

port and analyze "disinformation narratives" and to work with eastern
partners in terms of both developing "communication products and campaigns focused on better explaining EU policies" and to support "strengthening the media environment in the Eastern Partnership states."
Among the most visible outcomes of this task force is its two weekly
newsletters, the Disinformation Review and the Disinformation Digest that
offer the latest trends in Russian trolling and regular fact-checking on Russian media. In term of visibility we can also mention the “Young European
Ambassadors” network, launched by the “EU Neighbours east” project in
all the countries of the Eastern Partnership but also the activities organized
or supported by the Delegations of the European Union. In February 2016,
the Council of the EU in its Conclusions stated that: ”Effective strategic
communication, including in cooperation with civil society and independent media, on the reforms achieved and to be undertaken in the framework
of the Association Agreement including its Deep and Comprehensive Free
Trade Area, is of key importance to raise awareness among the citizens of
Moldova about benefits expected from political association and economic
integration with the European Union.”
For the very first time, the EUGS explicitly mentions the need for the
EU to develop an “appropriate” level of strategic ambition and autonomy
and when it comes to strategic communication, and in particular to EaP
countries and Russia, that can only be achieved if the EU is pro-active and
most fundamentally if it is coherent. For that to happen, member states will
have to engage in more thorough trust-building exercises, both between
themselves and with the EU institutions [7]. The first step in this regard is
to implement the ambitious agenda of the EUGS, to “improve the consistency and speed of messaging on our principles and actions [...] offer
rapid, factual rebuttals of disinformation [...] continue fostering an open
and inquiring media environment within and beyond the EU, also working
with local players and through social media”
But strategic communication is not a one-sided process and the Eastern Partnership needs to become more responsibly engaged. In the Republic of Moldova, despite the entering into force of the Association Agreement with the EU in 2016, moldovan citizens are still largely unaware of
the important benefits that the AA is bringing and will further bring to the
country. While figures provided by the survey of OPEN on perceptions of
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EU visibility in Moldova show that awareness on EU support is high
(87%, up 8% since 2017), the knowledge of specific EU-funded programmes in Moldova has decreased since 2017 and, currently, less than
half of those who are aware of the EU’s financial support know about specific programmes (45%, down 7% since 2017).
These results can be explained by the fact that communication of EU
policies and cooperation programmes tends to be done through EU-funded
projects, that announce their actions individually, often using traditional
approaches, different messages, and targeting their immediate stakeholders
rather than the general public. Also, the perception of the EU’s assistance
by Moldovans has been influenced by the presence of internal and external
propaganda in the media sector and the lack of a dedicated strategic communication system at govermental level that could be operationalised during major crises, or could offer rebuttal to misinformation.
The Republic of Moldova urges to channel EU communication in a
more strategic direction. This can be achieved by putting in place an information and communication strategy at the intra- governmental level,
building capacities and supporting independent media. More emphasis
should be placed on youth groups and civil society, able to provide the
population with the necessary civic tools for a sound "demand-supply" relationship with the mass media [7]. Additionally, a sectoral approach to
strategic communication combined with the advocacy of EU online and
offline initiatives by public and private actors, such as the “EU versus Disinformation” campaign, can foster strategic communication in Moldova
and ensure the synergy between the communication approach pursued by
EU’s Headquarters, the thematic and regional programmes, the EU Delegations and the national authorities. A coherent strategic communication
policy has the potential to strengthen societal links among the European
Union and the Eastern Partnership countries, to enhance mobility, cultural
and educational exchanges, research cooperation, civil society platforms,
political stability and economic growth. As the Global Strategy says, “Positive change can only be home-grown, and may take years to materialise.”
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DIALOGUL POLITIC REPUBLICA MOLDOVA-UNIUNEA
EUROPEANĂ: DIMENSIUENEA SECURITĂȚII REGIONALE
Natalia CIOBANU, doctorandă, IRIM
Rezumat
Priorităţile Republicii Moldova în domeniul securităţii vizează două aspecte importante de realizat: integrarea în structurile politice, economice şi de securitate europene, și consolidarea securității interne a statului şi a rolului său de generator de securitate şi factor de stabilitate la nivel regional. Colaborarea mai intensă cu alte state central şi est europene ar constitui un bun mecanism de transfer şi schimb de experienţă cu
state mai avansate decît Republica Moldova pe calea integrării europene. Interesele interne ale Republicii Moldovei, legate de focarul de instabilitate din Transnistria, ce reprezintă o ameninţare foarte gravă la adresa securităţii naţionale a statului, sînt în mare
măsură convergente cu interesele Uniunii Europene în Europa de Sud-Est și anume:
combaterea migraţiei ilegale şi securizarea hotarelor de Est; transparenţa în operaţiunile bancare şi lupta cu spălarea banilor; controlul sporit asupra armelor convenţionale
în zonele de conflict; măsuri îndreptate împotriva proliferării armelor bacteriologice,
chimice şi nucleare etc. În concluzie, autorul subliniază că în procesul de elaborare a
politicilor, strategiilor de securitate, instituțiile statului trebuie să stabilească un scenariu preventiv, în scopul evaluării eficienţei acesteia în soluționarea problemele existente,
costurilor și efectelor secundare asupra societății.
Cuvinte-cheie: Republica Moldova, Uniunea Europeană, dialog politic, securitate regională.

REPUBLIC OF MOLDOVA - EUROPEAN UNION POLITICAL
DIALOGUE: THE REGIONAL SECURITY DIMENSION
Natalia CIOBANU
Abstract
The priorities of the Republic of Moldova in the field of security target two important aspects to be achieved: the integration into the European political, economic
and security structures, the consolidation of the internal security of the state and its
role as a generator of security and as a factor of stability at regional level. Enhanced
cooperation with other central and eastern European states would be a good mechanism for transferring and exchanging experience with states that are more advanced
than the Republic of Moldova on the European integration path. The internal interests of the Republic of Moldova, related to the instability outbreak in Transnistria,
which represents a very serious threat to the national security of the state, are largely
convergent with the interests of the European Union in South-East Europe, namely:
combating illegal migration and securing Eastern borders; transparency in banking
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operations and the fight against money laundering; increased control over conventional weapons in conflict zones; measures against the proliferation of bacteriological,
chemical and nuclear weapons, etc. In conclusion, the author emphasizes that in the
process of developing policies, security strategies, the state institutions must establish
a preventive scenario, in order to evaluate its effectiveness in solving existing problems, costs and side effects on the society.
Keywords: Republic of Moldova, European Union, political dialogue, regional
security.

Relațiile de cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
(UE) sunt instituite din 1994, urmare a Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. Acordul de Parteneriat şi Cooperare, intrat în vigoare la 1 iulie 1998, fundamenta dialogul politic dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană, fiind o reglementare juridică de aprofundare a relațiilor, de consolidare a asocierii politice și de cooperare dintre părți.
Reieșind din prevederile Acordului de Parteneriat şi Cooperare, în anul
2005, a fost aprobat Planul de Acţiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, acțiune ce viza susţinerea obiectivului Republicii Moldova de integrare în structurile economice şi sociale europene, în conformitate cu Politica Europeană de Vecinătate. În consecință, Comisia Europeană a obținut
acordul Consiliului de a iniția negocieri pentru încheierea unui acord între
Uniunea Europeană și Republica Moldova, care a fost parafat integral la 29
noiembrie 2013 cu ocazia summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius,
urmare a 15 runde de negocieri. O importantă treaptă pe calea integrării europene a Republicii Moldova a constituit-o semnarea la 27 iunie 2014 la
Bruxelles a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Semnarea Acordului de Asociere reprezintă o opțiune de integrare
graduală, cu susținerea constantă, dar condiționată a Uniunii Europene.
Dialogul privind colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe dimensiunea securității și apărării se axează pe două formate: bilateral și multilateral. Acordul de Asociere, semnat în iunie 2014, prevede
ca dialogul politic Moldova-UE să cuprindă convergenţa în domeniul securităţii, aprofundarea cooperării în domeniul apărării, promovarea securităţii bazate pe formate internaţionale şi contribuţia la acţiuni de gestionare
a crizelor (Art. 3, 5, Titlul II). Acordul se referă la intensificarea cooperării în domeniul politicii externe şi de securitate, dar mai specific în cadrul
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Politicii de Securitate şi Apărare Comună.1 Consultările de nivel înalt între
reprezentanții Uniunii Europene și ai Republicii Moldova se desfășoară în
cadrul reuniunilor Consiliului de Asociere, precum și la Comitele și Subcomitetele specializate, agenda discuțiilor fiind însă axată mai mult pe subiecte de dezvoltare și mai puțin de securitate.
La nivel bilateral, în Republica Moldova, cooperarea pe dimensiunea
de securitate se desfășoară în temeiul a trei instrumente UE: Delegația
Uniunii Europene – coordonează toate proiectele UE, inclusiv pe filiera
securității; Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) – instrument ce are menirea de îmbunătățire a
capacității de securitate și management al frontierei de stat, dar și un rol în
soluționarea conflictului transnistrean, prin asistarea la măsurile de consolidare a încrederii; Misiunea Înalților Consilieri UE (EU HLA), lansată în
anul 2016 și care, în prezent, are 23 de experți. Înalții Consilieri efectuează
expertize tehnice, oferă consultanță în proiectarea politicilor publice, evaluează avansarea reformelor sectoriale în Republica Moldova.
La nivel multilateral, cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană evoluează în cadrul Parteneriatului Estic - parte din Politica
Europeană de Vecinătate (PEV) – Platforma 1: Democrație, bună guvernare și stabilitate. În cadrul cooperării multilaterale, Republica Moldova participă la discuțiile și consultările organizate în cadrul Panelului PSAC (parte din Platforma 1); la cursurile PSAC organizate de Colegiul European de
Securitate și Apărare (ESDC); Republica Moldova beneficiază de Fondul
de încredere (Trust Fund) PSAC, susținut de cinci țări-membre ale UE, care oferă suport financiar pentru țările partenere care participă în misiunile
PSAC și acoperă parțial cheltuielile pentru participare în misiunile și operațiunile UE. De asemenea, cooperarea multilaterală pe dimensiunea de
securitate se realizează prin inițiativele-pilot UE: Proiectul-pilot Prevenirea, Pregătirea și Reacția la Dezastre Naturale (PPRD) - acest proiect consolidează capacitatea națională de protecție civilă, a mecanismelor de management și consultare în situații de urgență; Proiectul-pilot Gestionare Integrată a Frontierelor (IBM) – contribuie la consolidarea potențialului na-

Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte
https://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf, accesat 29.09.2019.
1
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țional de management al frontierelor de stat prin pregătirea poliției de frontieră și a serviciul vamal în cooperare cu Misiunea EUBAM.
În același context al dialogului pe dimensiunea de securitate cu UE,
Republica Moldova cooperează pe trei segmente: acțiuni de management
al crizelor, civile și militare.
Acțiunile de management al crizelor includ cooperarea în soluționarea
conflictului transnistrean și implicarea Republicii Moldova la misiunile și
operațiunile PSAC. Uniunea Europeană participă în calitate de observator
în procesul de negocieri 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean, pledînd pentru soluționarea comprehensivă, pașnică, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova cu un statut special
pentru Transnistria. Susține activitățile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, prin susținere politică și financiară a proiectelor comune destinate ridicării nivelului de trai a populației, cu toate acestea, pe agenda de cooperare nu este inclusă problema depozitelor de muniții din Transnistria, care reprezintă un pericol nu doar pentru securitatea
națională a Republicii Moldova ci și la nivel regional și internațional. În
Republica Moldova activează consilierul UE pe măsuri de sporire a încrederii, care oferă consultanță Biroului pentru Reintegrare, iar Misiunea
EUBAM acordă asistență și expertiză tehnică pe probleme ce țin de mobilitate, control al frontierelor și implementare a ZSLAC.
Un aport al Republicii Moldova la depășirea crizelor constituie și implicarea în misiunile și operațiunile PSAC, legiferată în Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii
naţionale a Republicii Moldova, art. 3.1. „ Securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara contextului securităţii europene.
Luînd în considerare faptul că Uniunea Europeană este un factor stabilizator, important pentru sistemul de securitate naţională, Republica Moldova
va depune eforturi pentru a avansa în procesul de integrare europeană.
Aderarea în perspectivă la Uniunea Europeană va consolida securitatea ţării, Republica Moldova devenind beneficiar şi sursă de stabilitate şi securitate. Negocierea unui cadru de cooperare care să reflecte fără echivoc perspectiva de aderare rămîne un obiectiv strategic pentru Republica Moldova. O atenţie deosebită în cadrul eforturilor de integrare va fi acordată intensificării cooperării cu UE pe linia Politicii Externe şi de Securitate Comună (CFSP) şi CSDP, orientată spre consolidarea securităţii naţionale şi a
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celei regionale. Republica Moldova va coopera cu UE în domeniile prevenirii şi soluţionării conflictelor, gestionării crizelor, neproliferării armelor
de distrugere în masă”.1
În 2010, Guvernul Republicii Moldova a instituit grupul de lucru interministerial PSAC, condus de Ministerul Afacerilor Externe. Grupul de
lucru activează la nivel de viceminiștri și are scopul de a îmbunătăți consultarea cu privire la aspectele legate de Politica de Securitate și Apărare a
UE. În 2012, a fost semnat un Acord-cadru de Cooperare cu Uniunea Europeană în vederea participării țării noastre la operațiunile și misiunile civile și militare conduse de UE. Cadrul legislativ intern în acest sens a fost
reglementat în 2015, fiind adoptată Legea cu privire la participarea la misiuni și operațiuni internaționale. În misiunile PSAC, a participat un consilier pe drepturile omului de la Ministerul Justiției în Misiunea EUTM Mali
în 2014 și 2016, un expert militar la EUMAM din Republica Centrafricană
în 2015, cu prelungirea mandatului în 2016. Existînd mai multe probleme
de ordin financiar, ce țin de procesul de detașare și de participare la misiuni civile, această perspectivă nu reprezintă interes din punct de vedere al
carierei pentru experții din Republica Moldova.
Colaborarea Republica Moldova-Uniunea Europeană în cadrul acțiunilor civile, potrivit experților sunt mai diverse și includ sectorul justiției,
instituțiile de aplicare a legii și de asigurare a ordinii publice, controlul
armelor și lupta împotriva terorismului2. În acest sens, un rol important în
cooperarea pe domeniul justiției îl au Înalții Consilieri UE, în special, consilierii pe Anti-corupție, Justiție și Procuratură. Misiunea lor este de a oferi
asistență în dezvoltarea strategiilor naționale, în elaborarea legislației secundare și consultanță cu privire la aspectele tehnice de racordare a legislației naționale la cea europeană. De asemenea, potrivit Cadrului Unic de
Suport UE pentru Republica Moldova 2014-2017, asistența oferită pentru
reforma poliției și dezvoltarea capacităților de management al frontierei a
fost identificată drept unul dintre cele trei domenii prioritare. Au fost adoptate Strategia de dezvoltare a poliției 2016-2020, Strategia de reformare a
trupelor de carabinieri 2017-2020 și Strategia de management integral al
Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a
Republicii Moldova. http://lex.justice.md/md/340510/, accesat 30.09.2019.
2
Danu MARIN. Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene: implicații pentru
Republica Moldova, p. 7-8.
1
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frontierei de stat 2015-2017. Reformele au avut scopul de a moderniza sectorul civil de securitate din Republica Moldova în conformitate cu standardele și practicile europene. Adițional, agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova au consolidat prin acorduri cooperarea internațională cu
EUROPOL și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
(EMCDDA). În această diversitate de acțiuni se înscriu și cooperarea în
domeniul migrației și azilului prin aplicarea Acordului de readmisie RMUE și prin finalizarea Acordului interinstituțional pentru implementarea
eficientă a cadrului legal pentru integrarea străinilor.
Un obiectiv prioritar realizat a constituit obținerea de către Republica
Moldova a accesului la baza de date al INTERPOL i-ARMS, care oferă
posibilitatea schimbului de informații privind traficul de arme; precum și
ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme; adoptarea regulamentului
privind armele și munițiile destinate pentru scopuri civile; aprobarea Legii
privind activitățile de informații și contrainformații externe, elaborarea
Legii privind prevenirea și combaterea terorismului; Acordul-cadru pentru
schimbul de informații clasificate, semnat la reuniunea comună a Consiliului UE-RM, act ce va facilita eforturile comune de combatere a terorismului internațional și a crimei organizate.
Cooperarea în domeniul apărării dintre Republica Moldova și UE nu
se face remarcată aproape deloc sau este în proces de construcție, parteneriatul ține mai mult de dezvoltare per ansamblu, NATO fiind considerată
instituția-cheie ce angajează țările partenere în cooperarea pe domeniul militar. În Republica Moldova, reforma sectorului de securitate și apărare este asistată de parteneriatul cu Alianța Nord-Atlantică, prin Inițiativa de
Consolidare a Capacității de Apărare (DCBI), iar Înaltul Consilier UE pentru reforma sectorului de securitate are misiunea de a monitoriza principalele reforme de securitate și de a facilita cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul PSAC.
Demersul european care defineşte priorităţile de securitate și politică
externă a Uniunii Europene în prezent este consemnat în strategia „Viziune
comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică”, lansată în iunie 2016,
în care se reiterează și angajamentele politicii europene de vecinătate
(PEV) față de Parteneriatul estic: asistența oferită de Uniunea Europeană
țărilor respective în implementarea acordurilor de asociere, inclusiv a
acordurilor care prevăd zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare
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(DCFTA); identificarea soluțiilor pentru crearea unui spațiu economic unic
cu țările care pun în aplicare acorduri privind DCFTA, extinderea rețelelor
transeuropene și a Comunității Energetice; stabilirea unor relații de cooperare la nivelul societăților, consolidate prin intermediul programelor de
mobilitate (culturale, educaționale și de cercetare) și al platformelor societății civile; susținerea acestor țări pentru o implicare eficientă în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC). De asemenea, este evidențiată importanța rezolvării pașnice a conflictelor, elementele-cheie ale ordinii europene în materie de securitate fiind respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statelor: „UE va face front comun în
scopul respectării dreptului internațional, a democrației, a drepturilor omului, a cooperării și a dreptului fiecărei țări de a-și alege liberă viitorul”.1
Tensiunile geopolitice regionale, urmare a conflictului din Ucraina și
ignorarea cu desăvârşire a statutului de neutralitate a ţării de către Federaţia Rusă creează premise pentru dezvoltarea unor politici mai coerente în
domeniul securităţii naţionale. Demersul declarat al Republicii Moldova
privind reorientarea vectorului politicii externe spre UE presupune asumarea fermă a unor angajamente privind implementarea reformelor democratice, inclusiv o abordare comprehensivă a dimensiunii securităţii. Astfel,
țările din Europa de Est, membre ale NATO ocupă o poziţie mai sigură,
întrucât sunt sprijinite de către aliaţii lor din blocul Nord-Atlantic. Statele
neutre, însă, care nu dispun de garanţii similare, se confruntă cu grave vulnerabilităţi de apărare în noile realităţi geopolitice, statutul de neutralitate
fiind mai mult un factor ce amplifică starea de insecuritate militară, politică şi economică a Republicii Moldova, raționamentul logic reiese din lipsa
resurselor necesare şi a poziționării geopolitice favorabile ca să putem beneficia de statutul de neutralitate. În acest context, o participare mai largă
la operaţiunile de pace din Europa ar constitui un bun mecanism de cooperare şi schimb de experienţă cu state mai avansate decât Republica Moldova pe calea integrării europene, contribuind la minimizarea decalajului faţă
de alte state est-europene mai avansate în reformele din domeniul securităţii, consecință atît a factorului extern de destabilizare (contextul geopolitic nefavorabil care a creat imagini și opinii distorsionate vizavi de proceViziune comună, acțiuni comune. O Europă mai puternică : o strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene. https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-ro, vizitat la 01.10.2019.
1
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sele politice și de securitate în plan național și regional), cît și a celui intern (instabilitate politică și socio-economică, fragilitatea statului de drept,
probleme în sectorul bancar și justiție, instituții ineficiente și corupte, migrația masivă a capitalului uman calificat etc.). Mai mult decît atît, interesele Republicii Moldova vin în conexiune cu acținile UE și ar putea aduce
beneficii de securitate ambelor părţi, și anume combaterea migraţiei ilegale
şi securizarea hotarelor; dependenţa energetică faţă de Rusia, traficul de
droguri și fiinţe umane, tensiunile sociale, intoleranţa religioasă, xenofobia
ce ia o amploare naţională, poluarea ascendentă a mediului ambiant, incapacitatea instituţională de a lua decizii politice tranșant în probleme-cheie,
lipsa unei armate funcţionale proprii, transparenţa în operaţiunile bancare
şi lupta cu spălarea banilor; controlul sporit asupra armelor convenţionale
în zonele de conflict; măsuri îndreptate împotriva proliferării armelor bacteriologice, chimice şi nucleare etc.
În concluzie, menționăm faptul că priorităţile Republicii Moldova în
domeniul securităţii trebuie să fie în conexiune cu eforturile structurilor europene, în ceea ce vizează edificarea unei noi arhitecturi de securitate la
frontiera de Est. Acest deziderat urmează a fi realizat în perspectivă doar
prin îndeplinirea anumitor acțiuni de către clasa politică de la Chișinău, privind: reformarea structurilor naționale de securitate și apărare în care vor
activa angajați competenți și integri, eliminarea din acest sitem a corupției și
factorului politic, elaborarea unei concepții și strategii de securitate în concordanță cu standardele europene și noile provocări de securitate regionale
și internaționale, cooperarea mai eficientă și conștientă cu Uniunea Europeană pe segmenteul de securitate energetică (inclusiv controlul mai riguros
al instituțiilor europene finanțatoare în realizarea acestor proiecte, care, pînă
în prezent, nu au avut o finalitate, Republica Moldova fiind în continuare
vulnerabilă în acest sens, din cauza dependenței excesive de sursele energetice, rețelele de distribuire şi furnizorii controlaţi de un singur stat) și soluționarea conflictului înghețat din stînga Nistrului, produs de prezenţa ilegală
pe teritoriul ţării a forţelor militare străine și a lipsei totale de control a forțelor guvernamentale de la Chișinău; instituirea unui control privind stoparea evoluării economiei tenebre în urma instabilității din sistemul financiarbancar prin utilizarea activă a zonelor off-shore și firmelor fantomă, evaziunilor și fraudelor vamale și fiscale, ce influențează negativ bugetul de stat,
stoparea schemelor de corupție, restabilirea încrederii cetățenilor într-o jus268

tiție echitabilă și consolidarea statului de drept. Îndeplinirea acestor și altor
condiții prevăzute în Acordul de Asociere va deschide o eventuală poartă
spre un viitor prosper și sigur în familia europeană.
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CONLUCRAREA INSTITUȚIILOR POLITICE ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ
Valentina URSU, Banca Națională a Moldovei
Rezumat
Uniunea Europeană dispune de un cadru instituţional unic, care asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor sale. În
baza conlucrării instituţiilor europene: Parlamentul European, Consiliul European,
Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană asigură funcționarea instituţiilor democratice ale puterii, deopotrivă cu liberalizarea economiei. Conlucrarea instituțiilor europene, mecanismul interacțiunilor acestora este suficient de bun
pentru verificarea obiectivelor, priorităților politicilor educaționale, educative, economice, de dezvoltare durabilă. Coordonarea şi concordanţa acţiunilor instituţiilor
administrative şi celor civile permite trecerea mai efectivă peste aşa-numita înstrăinare, care se consideră caracteristică dintotdeauna naturii puterii şi societăţii civile.
Cuvine-cheie: instituții, democrație, putere, liberalizare, dezvoltare durabilă.

COOPERATION OF POLITICAL INSTITUTIONS
IN THE EUROPEAN UNION
Valentina URSU
Abstract
The European Union has a unique institutional framework, which ensures the
coherence and continuity of the actions taken in order to achieve its objectives. Based
on the cooperation of the European institutions: the European Parliament, the European Council, the Council of the European Union, the European Court of Auditors
ensure the functioning of the democratic institutions of power, as well as the liberalization of the economy. The cooperation of the European institutions, the mechanism
of their interactions is good enough to verify the objectives, the priorities of the educational, educational, economic and sustainable development policies. The coordination and the concordance of the actions of the administrative and civil institutions
allows the more effective passage over the so called alienation, which is always considered characteristic of the nature of power and civil society.
Keywords: institutions, democracy, power, liberalization, sustainable development.

Originile oricărui tip formalizat de putere politică pot fi interpretate în
două moduri diferite, cel democratic centrat pe unitate și dictatorial. Modelul democratic se deosebește prin faptul că populația controlează același
spațiu, este dependentă de aceleași resurse. În cel de-al doilea caz, aria geografică specifică, controlată de un conducător individual sau de un grup de
conducăti, care exercită o forță supremă. Punctul cheie este că în ambele
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situații, atât pentru democrație, cât și pentru dictatură, instituțiile politice
sunt în principiu aceleași: o uniune democratică, și una nedemocratică au
nevoie de instituții pentru formularea și implementarea politicilor și pentru a
decide cum să-i trateze pe cei ce încalcă regulile [1, p. 462-477]. În acest
studiu ne propunem să apreciem locul şi rolul instituțiilor politice în viaţa
socială, să descifrăm interdependenţa dintre nivelul de dezvoltare al instituțiilor politice şi performanţele proceselor transformaţionale în condiţiile de
tranziţie democratică, să descriem particularităţile specifice ale interacțiunii
instituțiilor politice, să modelăm mecanismul colaborării eficiente a elementelor sistemului politic. În acest scop, vom examina relaţiile dintre instituţiile de stat şi societatea civilă, constituite istoric; vom estima starea actuală a
interacţiunii dintre structurile de stat şi cele sociale, vom analiza posibilitatea constituirii unui dialog social eficient.
Analiza sistemică a conlucrării instituțiilor politice, a condițiilor de
sporire a eficienței acesteia, este rezultativă, dacă aplicăm legile și principiile dialecticii, sinergeticii. Conlucrarea instituțiilor politice poate atinge
eficiența maximă, doar fiind întemeiată pe principiile pragmatismului, fiind caracterizat de un caracter dinamic, complex şi multidimensional, direct dependent de realităţile, procesele şi fenomenele politice, administrative economice şi culturale ale statului. Metodele empirice, aplicate de reprezentanții pragmatismului, au un potențial cognitiv imens și poate conduce la schimbarea mentalității atât a cercetătorilor, cât și a practicienilor.
Reprezentanții pragmatismului susțin că o acțiune social-politică este cu
atât mai valoroasă, cu cât satisface interesele unui număr mai mare de oameni sau un număr mai mare de necesități la un număr de persoane mai
mic. Această precizare ne permite să răspundem tuturor reprezentanților,
angajați în sistemul de instruire și educație, tuturor pedagogilor care se
plâng că munca lor, care solicită dăruire de sine, nu poate fi apreciată obiectiv. Considerăm că orice gen de activitate umană poate fi evaluat, cuantificat în baza principiilor pragmatice, deoarece în toate cazurile activitatea
este eficientă și aduce satisfacție doar când actorul/subiectul acesteia se
implică emoțional, rațional, creativ.
La baza investigației sunt plasate tezele, concluziile studiilor fenomenului, realizate de savanți, printre care un loc deosebit îi revine savantului
S.D. Krasner, conform analizei căruia condițiile stabilității instituţiilor politice depind de mai mulți factori. Chiar şi dacă sunt definite prin formula „regu271

lile jocului”, instituţiile sociale, politice sunt entităţi rezistente, nu pot fi
schimbate la dorinţa unor actori. S.D. Krasner menţiona, într-un studiu publicat în anul 1984, că dacă instituţiile s-ar fi schimbat pe măsură ce s-a schimbat structura de putere sau alte forţe sociale din jurul lor, atunci pur şi simplu
n-ar fi nevoie de o analiză separată a instituţiilor. Semnificaţia instituţiilor
pentru viaţa comunităţii este majoră: instituţiile reglementează accesul la resursele limitate şi valorizate, elaborează standardele utilizării lor legitime.
Instituţiile definesc interesele şi cum pot fi acestea satisfăcute, întrucât limitarea resurselor este prin definiţie o stare ce dă naştere la contestare şi conflict.
Instituţiile reglementează interacţiunea intereselor, ele definesc regulile şi
câștigurile care pot fi obţinute în joc. Dar pentru aplicarea practică a potenţialului constructiv, formativ, managerial al instituţiilor este necesar să asimilăm
rezultatele investigaţiilor ştiinţifice. Politologii, examinând sistemul relaţiilor
instituțiilor politice, evidenţiază avantajele democraţiei, caracterizate de participarea efectivă a populaţiei la procesul de luare a deciziilor; prezenţa unor
elite care guvernează societatea cu sprijinul acesteia, guvernare ce presupune
responsabilitate şi limite; prezenţa mai multor forţe politice legal recunoscute
care luptă pentru accederea, exercitarea şi menţinerea puterii politice; structurarea unei ideologii de guvernare bine definite; organizarea instituţiilor statului pe principiul separaţiei puterilor în stat şi structurarea relaţiilor dintre
acestea; existenţa unor principii care stau la baza democratizării, cum ar fi
principiul descentralizării, principiul autonomiei locale; specificarea exhaustivă a unor drepturi şi libertăţi fundamentale; economia de piaţă unde liberul
schimb duce la o dezvoltare economică ş.a.
Conform Tratatului de la Maastrit, Uniunea Europeană dispune de un
cadru instituţional unic, care asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor sale. În baza conlucrării instituţiilor europene: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Uniunii
Europene, Curtea de Conturi Europeană [1, p. 29]. Parlamentul European,
din anul 1997 se transformă într-o instituție legislativă asemănătoare parlamentelor statelor membre a UE. Singura instituție a UE dezbaterile căreia
sunt publice, dezbaterile, opiniile și rezoluțiile, fiind publicate în Jurnalul
Oficial al UE. Parlamentul este ales prin vot universal de către cetățenii statelor membre. Alegerile parlamentare se desfășoară o dată la cinci ani și fiecare cetățean cu drept de vot poate să-și aleagă europarlamentarul. Europarlamentarii își exercită mandatul independent, nu pot primi instrucțiuni de la
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Guvernele lor și nici nu pot fi investiți cu un mandat imperativ. Protocolul
asupra privilegiilor și imunităților Comunităților Europene, adoptat în anul
1965, oferă privilegii europarlamentarilor, care pot circula liber în statele
membre UE, să consulte orice dosar aflat în posesia Parlamentului European. Numărul europarlamentarilor a evoluat în funcție de numărul statelor
membre ale UE. Parlamentul European este constituit din grupuri politice,
care reunesc ansamblul marilor partide politice ce activează în statele membre ale UE. Orice grup politic este constituit din deputații aleși cel puțin
într-o cincime din statele membre, numărul minim fiind de 19. Un europarlamentar poate aparține doar unui grup politic. Constituirea unui grup politic trebuie să fie declarată Parlamentului, indicându-se denumirea grupului,
numele membrilor grupului și compunerea biroului grupului. Aceste informații sunt publicate în Jurnalul Oficial. Grupurile politice își exercită funcțiile în cadrul activității Uniunii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului [2, p. 194-196]. Ele dispun de un secretariat în cadrul Secretariatului General, de facilități administrative și de alocări de la bugetul
Parlamentului. Neînscrișii - deputați ce nu aderă nici la un grup, de asemenea dispun de secretariat. Statul și drepturile acestor deputați sunt reglementate de Biroul Parlamentului. Organele Parlamentului European sunt: Președintele Parlamentului, Biroul Parlamentului, Conferința președinților, Conferința președinților comisiilor, Conferința președinților delegațiilor. Parlamentul European îndeplinește trei atribuții esențiale: puterea legislativă,
controlul democratic și funcția bugetară.
Puterea legislativă este exercitată împreună cu Consiliul Uniunii Europene, care fiind ales prin vot direct, își asigură automat legitimitatea. În
practica decizională comună a celor două instituții sunt utilizate patru proceduri: procedura codeciziei prin care Parlamentul și Consiliul UE împart
puterea legislativă. Comisia prezintă decizia sa celor două instituții, care o
lecturează și o discută în două rânduri. Dacă Parlamentul și Consiliul nu
cad de acord asupra textului propunerii, textul este transmis pentru dezbateri în Comitetul de conciliere, alcătuit dintr-un număr egal de reprezentanți ai celor două instituții. La ședințele Comitetului participă și reprezentanții Comisiei. Când Comitetul ajunge la un acord, transmite textul propunerii Parlamentului și Consiliului pentru a treia lectură.
Procedura cooperării, introdusă prin Actul Unic European, în anul
1986, acordă puterea de decizie Consiliului UE, în timp ce rolul Parla273

mentului se limitează la emiterea unui aviz, după ce i se comunică propunerea Comisiei. Această procedură în prezent este utilizată doar în domeniul Uniunii Economice și Monetare.
Procedura consultării, în cadrul căreia Comisia adresează propunerea sa simultan Consiliului și Parlamentului și altor organisme, cum ar fi:
Comitetul Economic și Social, și Comitetul regiunilor, ale căror avize fac
parte integrantă din procesul decizional european. În unele condiții, consultarea este obligatorie, actul adoptat de Consiliu, ne având forță juridică
fără avizul Parlamentului. În alte împrejurări, consultarea este facultativă.
Parlamentul poate aproba propunerea Comisiei, o poate respinge sau poate
să ceară noi amendamente.
Procedura avizului conform, potrivit căreia Consiliul trebuie să primească avisul conform al Parlamentului înainte de a adopta unele decizii
importante. Procedura este similară cu cea a consultării, cu deosebirea că
Parlamentul nu poate amenda o propunere, ci poate doar s-o accepte sau sa respingă în întregime. Acceptarea este aprobată cu majoritatea de voturi.
Controlul democratic este exercitat asupra tuturor instituțiilor europene, îndeosebi asupra Comisiei Europene. Parlamentul este competent să
aprobe sau să refuze numirea membrilor Comisiei, să cenzureze activitatea
Comisiei în ansamblu. Aspectele controlului democratic sunt: ascultă viitorii membri ai Comisiei și pe candidatul la președenție, aleși de statele
membre, care nu pot intra în funcție, fără aprobarea Parlamentului; Comisia este responsabilă politic în fața Parlamentului, împuternicit să aprobe o
moțiune de cenzură prin care să ceară demisia Comisiei Europene; Parlamentul examinează rapoartele, care îi sunt transmise de Comisie, europarlamentarii pot adresa întrebări în scris sau oral; Membrii Comisiei participă la sesiunile plenare ale Parlamentului și la reuniunile comisiilor parlamentare, menținundu-se astfel dialogul dintre cele două instituții.
Parlamentul controlează activitatea Consiliului, europarlamentarii au
dreptul să adreseze întrebări membrilor Consiliului. Președintele Consiliului
participă la sesiunile plenare ale Parlamentului. Președintele Consiliului trebuie să informeze permanent Parlamentul în domenii de interes comun, precum: politica externă și de securitate comună, cooperarea în materie judiciară, politica azilului și migrației, măsurile privind lupta împotriva toxicomaniei, fraudei și criminalității internaționale. Examinarea petițiilor cetățenilor,
acumulate de Comisia petițiilor [3]. Crearea comisiilor de anchetă.
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Consiliul European, consolidat după reuniunea șefilor de stat de la
Paris, din 1974 își modifică activitatea prin planificarea și stabilirea unei
periodicități a întâlnirilor – cel puțin de trei ori pe an, care sunt definite ca
Consiliu European. La ședințele Consiliului European vor putea participa
Președintele Comisiei Europene și membrii acesteia. Statutul oficial al
Consiliului European este adoptat peste 21 ani, fiind justificat prin Actul
Unic European, în care se menționează: Consiliul European va avea un suport juridic convențional, este constituit din șefii de state și de guverne,
asistați de miniștrii afacerilor externe și de Președintele Comisiei. Potrivit
Tratatului de la Maastrit, art.4: Consiliul European dă Uniunii impulsurile
necesare dezvoltării sale și oferă orientările politice generale... Consiliul
European se unește de cel puțin două ori pe an, sub președenția șefului de
stat sau de guvern al statului membru care exercită președenția Consiliului. Consiliul European prezintă Parlamentului European un raport la finele fiecărei reuniuni, precum și un raport scris anual, care vizează progresele realizate de Uniune. Consiliul European este o instituție a UE, cu
caracter interguvernamental, înzestrat cu putere de decizie doar în plan politic general. Pentru a-și aplica deciziile Consiliul European are nevoie de
susținerea/intervenția instituțiilor comunitare - Comisie, Parlament, Consiliul Europei [4]. Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul de Miniștri este
o instituție comunitară, cu sediul la Bruxelles, care reprezintă toate statele
membre ale UE, exprimând practic legitimitatea statală a UE prin echilibrul pe care îl realizează între interesele statelor naționale și ale Uniunii.
Consiliul a avut mai multă putere de decizie până la adoptarea Tratatului
de la Maastrit, care i-a oferit acest privilegiu Parlamentului European.
Consiliul European este compus din 27 membri, câte unul din partea fiecărui stat, care sunt membri ai guvernelor naționale, identitatea miniștrilor
care participă la reuniuni este determinată de agenda acestora. La moment,
Consiliul Europei este structurat în nouă configurații: Consiliul pentru
Afaceri generale și relații externe; Consiliul pentru Afaceri economice și
financiare; Consiliul pentru Justiție și afaceri interne; Consiliul pentru
Ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori; Consiliul pentru Piața internă, industrie și cercetare; Consiliul pentru Transporturi, telecomunicații și energie; Consiliul pentru Agricultură și Pescuit;
Consiliul pentru Mediu; Consiliul pentru Educație, tineret și cultură.
Consiliul Europei dispune de mai multe organisme și organe auxilia275

re. Comitetul Reprezentanților Permanenți. Fiecare stat membru are o reprezentanță permanentă la Bruxelles, care deservește interesele naționale.
Reprezentanţa este o misiune diplomatică pe lângă UE. Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER) asigură pregătirea lucrărilor Consiliului cu excepția problemelor agricole.
Președenția Consiliului este asigurată prin rotație, pentru o perioadă de
6 luni, de fiecare stat membru al UE. Președintele Consiliului, funcție exercitată de ministrul de externe al statului care deține președenția, este un mediator între Consiliu și alte instituții comunitare. Președenția are atribuțiile: stabilește agenda activităților Consiliului; convoacă reuniunile Consiliului; stabilește ordinea de zi provizorie. Secretariatul general asistă Președenția Consiliului, pregătește și asigură buna desfășurare a sesiunilor acestuia. Din anul
1999, când în funcția de Secretar general al Consiliului a fost desemnat Javier Solana, este și Înalt Reprezentant pentru politica externă și de securitate
comună. În această calitate ajută Consiliul la elaborarea și exercitarea deciziilor politice și, în numele acestuia, susține dialogul politic cu statele terțe.
Grupurile de experți sunt compuse din experții desemnați de Comisie și experți ai statelor membre. Ei au rolul de a susține inițiativele legislative.
Atribuțiile Consiliului: adoptă legislația UE; coordonează marile orientări ale politicilor economice ale statelor membre; încheie acorduri internaționale între UE și state sau organizații internaționale; aprobă bugetul
UE împreună cu Parlamentul European; definește politica externă și de securitate comună; coordonează situația judiciară și a polițiilor naționale în
materie penală.
Comisia Europeană a fost înființată prin Tratatul de la Paris (1951), cu
statut de organ executiv al comunității, cu opoziție independentă față de guvernele naționale. Activitatea Comisiei, instituția ce apără interesele Uniunii,
reprezintă nucleul sistemului instituțional al UE, deoarece ea propune legislația, politicile și programele de acțiune și pune în aplicare tratatele și deciziile
Parlamentului European și ale Consiliului UE. Membrii Comisiei UE - comisarii, sunt personalități notorii ale statelor membre, care acționează exclusiv în interesul Uniunii și nu pot primi instrucțiuni de la guvernele naționale.
Numirea Comisiei UE se face pentru un mandat de 5 ani, în termen de 6 luni
după alegerile parlamentare, conform unei proceduri, constituită din 5 trepte:
Consiliul reunit la nivel de șefi de state sau de guvern, hotărăște prin
obținerea unei majorități calificate, desemnarea persoanei pe care o propune
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pentru funcția de Președinte al Comisiei Europene; Candidatura este aprobată
de Parlamentul European cu 6 luni înainte de începerea mandatului Comisiei;
Consiliul, hotărând cu o majoritate calificată și de comun acord cu Președintele Comisiei desemnat, adoptă lista celorlalte persoane, pe care intenționează să le numească membri ai Comisiei, lista stabilită, conform propunerii statelor membre;Președintele și lista membrilor Comisiei sunt votați de Parlamentul European; După aprobarea candidaturilor de Parlament, cu o majoritate calificată, Consiliul numește în funcție persoanele respective.
Curtea de Justiție a UE, cu sediul la Luxemburg, a fost înființată în
anul 1952, potrivit prevederilor Tratatului de la Paris. Curtea de justiție este
preocupată de interpretarea adecvată a prevederilor și normelor dreptului
comunitar. În componența Curții intră 27 de judecători, câte unul de la fiecare stat membru și 8 avocați generali, numărul acestora putând crește la cererea Curții și prin decizia unanimă a Consiliului. Președintele Curții este ales
pentru un mandat de 3 ani, iar judecătorii pentru unul de 6 ani. Avocații generali sunt aleși în aceleași condiții ca și judecătorii și ajută Curtea să-și onoreze obligațiunile. Curtea lucrează în sesiune plenară, cu un cvorum de 15
judecători; Marea cameră se întrunește la cererea unui stat sau a unei instituții
parte la un proces, sau când cauzele sunt complexe și importante. De asemenea, sunt două Camere de 5 judecători și de 3 judecători. Grefa Curții de Justiție. Grefierul este desemnat de Curte, cu un mandat de 6 ani, dar poate fi și
revocat de Curte. Serviciul administrativ al Curții oferă servicii lingvistice de
traducere și interpretare, având în vedere utilizarea de Curte a tuturor limbilor
oficiale ale UE – limbile oficiale ale statelor membre.
Curtea de justiție a UE asigură respectarea și interpretarea tratatelor
comunitare și a celorlalte dispoziții ale dreptului Uniunii Europene adoptate de instituțiile comunitare; are multiple competențe jurisdicționale, pe
care le exercită în diferite forme de recurs. Curtea este competentă să se
pronunțe asupra recursurilor în anulare sau a recursurilor de carență introduse de un stat sau de o instituție, recursurile pentru nerespectarea dreptului comunitar de state, îndreptate contra statelor membre, recursurile prejudiciale (în interpretare) și recursurile contra deciziilor Tribunalului de
Primă Instanță și recursurile în reparație. Curtea are și o competență consultativă, prin avizele pe care le dă cu ocazia revizuirii tratatelor comunitare sau a încheierii unor acorduri internaționale.
Cunoașterea în detalii a mecanismului de conlucrare a instituțiilor euro277

pene este un obiectiv important, prioritar atât pentru autoritățile naționale, cetățenii statelor membri, cât și pentru conducerea și societatea din statele din
Europa Centrală și de Est, care și-au declarat intenția de aderare la structurile
UE. Republica Moldova intră în a doua categorie de state, aflat în proces de
consolidare instituțională și de implementare a modelului statului democratic
de drept. Interacțiunea dintre instituțiile legislative, executive și judiciare din
UE, modelul de partajare a funcției legislative între Consiliu și Parlament, conlucrarea acestora cu organul superior executiv Comisia Europeană, trebuie
asimilat la toate nivelele de administrare publică din Republica Moldova. Guvernarea democratică poate fi eficientă doar în condițiile cunoașterii regulilor
de joc, respectării normelor de drept comunitar și național, care sunt corelate
astfel: prioritar dreptul comunitar-secundar legislația națională [5, p. 16].
Practica internaţională arată că maturitatea statului şi a societăţii civile
în condiţiile contemporane se caracterizează printr-un anumit nivel al raporturilor şi interacţiunilor dintre structurile acestor instituţii. Necesitatea vitală
într-o astfel de interacţiune strânsă este greu de supraestimat. Coordonarea şi
concordanţa acţiunilor instituţiilor administrative şi celor civile permite trecerea mai efectivă peste aşa-numita înstrăinare, care se consideră caracteristică
dintotdeauna naturii puterii şi societăţii civile. După cum se ştie, structurile
societăţii civile, contrar partidelor, interacţionează nemijlocit cu statul în cadrul reprezentanţei funcţionale. Cea mai importantă componentă structurală a
societăţii civile, în particular, şi a sistemului politic, în general, este reţeaua
de instituţii, organizaţii, asociaţii, uniuni nestatale obşteşti, economice, religioase, culturale şi altele, constituite pe bază de voluntariat. Cu alte cuvinte,
este vorba despre sistemul de asigurare a activităţii vitale a sferelor: socială,
socioculturală şi spirituală, a producerii, reproducerii şi transmiterii lor din
generaţie în generaţie. Pentru o înţelegere mai bună a naturii şi esenţei activității: asociaţiilor de amatori, funcţionarilor de stat, activiştilor, organizaţiilor
obşteşti şi tuturor cetăţenilor este util şi important să se cunoască regulile interacţiun, conlucrării instituțiilor politice, funcțiile acestora: educativă, informaţională, consultativă, de supraveghere, organizaţională, de conducere,
precum şi de reprezentanţă analitică. Aceste funcţii, realizate concomitent şi
într-o măsură deplină, demonstrează maturitatea socială a asociaţiilor de
amatori, întăresc încrederea faţă de acestea din partea structurilor puterii, le
permit să se prezinte ca partener egal în drepturi în procesul de interacţiune
cu instituţiile de stat. După părerea noastră, pentru mărirea interacţiunii insti278

tuțiilor și sporirii eficienței activității acestora, responsabile se fac organele
executive ale puterii de stat şi unul dintre instituţiile importante ale societăţii
civile – asociaţiile obşteşti, care se poziţionează în sistemul de reprezentanţă
a intereselor şi „grupurilor de presiune”.
În Republica Moldova, spre realizarea colaborării reciproce este orientat nemijlocit articolul 11 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai
1996: „relaţiile dintre stat şi asociaţiile obşteşti; susţinerea de stat a asociaţiilor obşteşti”. Guvernarea, guvernanța, guvernarea multi-nivel și guvernarea
în rețea în statele Uniunii Europene, formarea și activitatea coalițiilor de guvernare, modulul bunei guvernări, fiind asimilate, deschid noi perspective
pentru modernizarea societății contemporane. Trăind în societatea informațională, tinzând către societatea bazată pe cunoaștere, simțim nevoia de a cunoaște și aplica noile tehnologii în gestiunea proceselor sociale, în estimarea
eficienței procesului decizional și al guvernării în general. Analiza fenomenului guvernării și a diversității formelor ei, ne-a permis să caracterizăm specificul democrației participative, irealizabilă în absența actorului ei principal
– alegătorul rezonabil, societatea civilă consolidată, activă în calitatea sa de
subiect/actor al procesului politic, al procesului decizional.
Nici un subiect n-a atras atât de mult interes precum cel legat de posibilităţile de extindere a procedurilor democratice prin intermediul internetului şi media-resurse asociate lui. Importanţa sa strategică şi simbolică
este observabilă şi prin faptul că practicile specifice pot fi înţelese ca ilustrând democratizarea expansivă, democratizarea integrativă, respectiv democratizarea orientată către eficienţă. Ca orice instrument – internetul poate fi folosit în funcţie de intenţiile utilizatorilor: el poate înlesni participarea cetăţenilor, exprimarea opiniei partidelor politice, dezvoltarea comunităţilor virtuale şi suportul comunităţilor tradiţionale, dar este foarte posibil
ca de multe ori să nu fie altceva decât un simplu ecran public. Analiza specificului guvernanței multi-nivel și a guvernanței în rețea ne permite să
percepem în mod adecvat rolul și influența rețelelor de socializare, de comunicare politică asupra guvernării în societatea democratică.
Concluzii
Este imposibilă existența unei democrații directe în lipsa implicării, o
autoguvernare eficientă se realizează prin prezență și nu prin absenteism. În
toate sistemele politice, democrația directă consolidează democrația reprezentativă. În documentele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei este
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subliniată concluzia: este necesar să întărim democrația reprezentativă la
nivel local, prin aproprierea la maxim a cetățenilor de procesele decizionale.
Cu atât mai important este acest imperativ pentru un nivel superior al organizării politice – democrația participativă. Specificul celor două modele de organizare politică a societății: democrație reprezentativă – democrație participativă este ascuns în conceptul de implicare, participare a cetățenilor la procesul decizional, în toate fazele lui importante: elaborarea proiectului deciziei
– adoptarea deciziei – monitorizarea procesului de implementare și estimarea
impactului asupra societății. Totodată, analiza guvernării de coaliție, îndeosebi a formării coalițiilor în Germania și Italia, a rezultatelor alegerilor europarlamentare din mai 2019, ne sugerează că în acest segment al vieții politice
sunt probleme serioase. Dacă analiștii europeni vorbesc despre o participare
bună la vot, când rezultatele arată aproximativ 51%, dacă este accentuat că
așa un rezultat europarlamentarele nu l-a cunoscut timp de 25 de ani, atunci
chiar avem asupra la ce medita, cu atât mai mult că forțele ce se opun eurointegrării și consolidării structurilor europene își intensifică activitatea.
În Uniunea Europeană se vorbește și despre „eşecul multiculturalismului”. Liderii politici ai Germaniei, Marii Britanii, Franţei sau Italiei vorbesc
explicit despre faptul că politicile de integrare a imigranţilor n-au avut rezultatele scontate, iar societăţile respective nu sunt mai puternice şi capabile să
asigure un dialog între culturi, ci sunt slăbite şi incoerente, fiindcă că imigraţia a generat clivaje majore în societăţile vestice. Conlucrarea instituțiilor
europene, mecanismul interacțiunilor acestora este suficient de bun pentru
verificarea obiectivelor, priorităților politicilor educaționale, educative, economice, de dezvoltare durabilă. În contextul problemelor majore cu care se
confruntă Uniunea Europeană în problema integrării sociale a imigranților și
refugiaților, am propune excluderea faptului că imigranţii sunt nevoiţi să accepte cultura statului în care se stabilesc şi să accepte integrarea în societate,
evitându-se astfel crearea unor comunităţi închise precum cea a turcilor din
Germania sau a minorităţilor de religie musulmană din Marea Britanie. Uniunea Europeană a pledat pentru politici de atragere în comunitate, de învățare
și asimilare a valorilor țării gazdă prin cunoaștere și comunicare.
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IMPACTUL PROCESELOR MIGRAŢIONISTE ASUPRA
DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE A CAUCAZULUI DE SUD
Simuzer ASCHEROVA, doctorandă, IRIM, Azerbaidjan
Rezumat
Articolul este consacrat migraţiei din regiunea Caucazului de Sud. Analiza
acestui subiect ne-a determinat să acumulăm informaţii referitoare la procesele migraţioniste din statelor Azerbaidjan, Armenia, Georgia. În studiul realizat sunt evidenţiate cauzele emigrării forţei de muncă din statele enumerate, sunt descrise direcţiile principale, caracteristice emigranţilor din Caucaz, este apreciat impactul
proceselor migraţioniste asupra pieţei muncii a statelor din regiune. Este abordat şi
procesul de reglementare a proceselor migraţioniste de către state. Au fost elucidate
influenţele pozitive şi negative a proceselor migraţioniste asupra pieţii muncii.
Cuvinte-cheie: migraţia, imigrant, migraţia forţei de muncă, Caucazul de Sud,
piaţa forţei de muncă.

INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOUTH CAUCASUS
Simuzer ASCHEROVA
Abstract
The article is devoted to migration in the regions of the South Caucasus, to
study this issue the migration processes in the countries of Azerbaijan, Armenia and
Georgia were analyzed. The study identifies the main reasons for the outflow of labor
from the region. The main directions typical for Caucasian migrants are studied. The
scientific work assesses the impact of migration processes on economic and social
stability in the South Caucasus at the present stage. The analysis of the impact of migration processes on the labor market of the Transcaucasian countries were carried
out. Some issues of regulation of migration processes by states were considered, in
addition, positive and negative aspects of the impact of migration processes on the
labor market of the South Caucasus were identified.
Keywords: migration; migrant; work migration; South Caucasus; labor market.

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЮЖНОГО КАВКАЗА
Симузер АСКЕРОВА
Аннотация
Статья посвящена миграции в регионах Южного Кавказа, для изучения
данного вопроса были проанализированы миграционные процессы в странах
Азербайджана, Армении, а так же Грузии. В исследовании выведены главные
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причины оттока рабочей силы из стран региона. Изучены основные направления, характерные для кавказских мигрантов. В научной работе дана оценка
воздействия миграционных процессов на экономическую и социальную стабильность в странах Южного Кавказа на современном этапе. Был, проведен
анализ влияние миграционных процессов на рынок труда, стран Закавказье.
Рассмотрены некоторые вопросы регулирования процессов миграции государствами, кроме того были выявлены положительные и отрицательные стороны воздействия миграционных процессов на рынок труда Южного Кавказа.
Ключевые слова: миграция; мигрант; трудовая миграция; Южный Кавказ; рынок труда.

Сегодня, регион Южного Кавказа приобретает стратегически
важное значение, для многих крупнейших держав современности.
Причиной такого интереса со стороны «мировых лидеров» заключается в том, что южный Кавказ сейчас представляет собой некий «перекресток» европейских и евразийских транспортных путей в современном мире. В последний года Южный Кавказ стал восприниматься
как, новое поприще для геополитических столкновений между Россией и западом, в частности с США. Стоит отметить, что в данном регионе имеются свои «особенности»:
Во-первых, геополитическое расположение, что уже давно называют «мягким подбрюшьем» России.
Во-вторых, регион лежит между тремя империями — Турция,
Россия, Иран,которые на сегодня не входит в список «друзей США»,
а наоборот — являются главными конкурентами как во многих других регионах, так и на Южном Кавказе.
В-третьих, сам регион — проблемный и полон конфессиональных, межэтнических конфликтов, с элементами территориальных
претензий, а также с фактором непризнанных республик. [3]
Исходя из выше перечисленных факторов, следует вывод, что
этот регион достаточно легко «расшатать», что приведет к конфликтам и дестабилизации, а значит к усилению влияние в регионе одной
из сторон. Сегодня каждое из трех государств в регионе, имеют совершенно разный относительно друг друга политический вектор.
Влияние России больше всего распространяется в Армении, в данном
случаи Россия держит под контролем многие политические движения. США дает поддержку Грузии, и пока только Азербайджан сохраняет нейтралитет и развивает многовекторную политику.
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Эти политические и экономические изменение в странах региона,
в большинстве своем приводят к массовым миграциям трудоспособного населения стран. Кроме того миграционные процессы на Южном Кавказе служат причиной таких перемен, как изменение этнодемографической ситуации в регионе, а так же подвергается трансформации этнического, культурного и социального облика мигранта.
Именно миграционные процессы становятся причиной ассимиляции
народов Южного Кавказа с различным уровнем интеграции. Например, стираются диалектные особенности языка.
Итак, главными причинами миграции из регионов это:
1. Экономические причины. Например, различный уровень экономического развития стран в регионе, а следовательно различная оплата
труда. Другими словами главными причинами трудовой миграции населения можно назвать поиск работы и повышения уровня жизни мигранта.
2. Наличие безработицы на национальном рынке труда. Известно, что существование высокого уровня безработицы в стране приводят к поиску работы за ее пределами, а тем самым увеличивается отток населения страны. Сегодня мы можем сравнить уровень безработицы в трех странах региона.
Таблица 1. Уровень безработицы в странах Южного Кавказа на
2017 год
Страна
Азербайджан
Армения
Грузия

Уровень безработицы в %
5.10%
16,5%
11,80%

Источник*https://take-profit.org/statistics/unemployment-rate

Сравнивая страны Южного региона, можно сделать вывод, что
самый высокий уровень безработицы мы можем наблюдать в Армениии. Не смотря на то, что и в Армении и в Грузии наблюдается снижение безработицы, по сравнению с предыдущими годами, (в первом
полугодии 2017 года уровень безработицы в Армении составлял
19%. В Грузии же в 2016 -12%) процент безработицы все еще достаточно велик, что и приводит к миграции трудоспособного населения.
3. И к третьей причине миграции населения Кавказа можно отнести не экономические причины. Такие как экологические политиче284

ские (Нагорно-Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией один из факторов, влияющих на переселение жителей обеих
стран) и национальные.
Куда же уезжают большинство выходцев из Южного Кавказа?
Первой страной принимающей кавказских мигрантов была и
остается Россия. Знание языка, культурная близость, общее советское
прошлое помогают жителям Закавказья легче найти работу и устроится в новой стране.
Рис 1. Иностранные работники в России за 2016 год (в тысч. чел.)

Источник* https://athanatoi.livejournal.com/169386.html

В 2017 высшая школа экономики Москвы провела опрос среди
мигрантов из стран СНГ, с целью выявить количество легальных трудовых мигрантов в стране. Данный опрос показал, что на 2016 год в
России зарегистрировано переселенцев из Армении больше чем из
Азербайджана. А учитывая визовый режим для граждан Грузии при
въезде на территорию РФ, то не удивителен такой маленький процент
грузинских мигрантов.
Национальный исследовательный университет так же просчитал
среднюю заработную плату мигрантов за 2017 год.
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Рис 2. Средняя З/П трудовых мигрантов
в России за 2017год. (тыс.руб)
Итак, средняя заработная плата для мигранта составляет около
30 тысяч рублей. Среди
стран Южного Кавказа
более высокую зарплату
получают
граждане
Азербайджана и Грузии,
однако касаемо последней это не имеет большого значения учитывая, то
что, выходцев из Грузии
в России мало. Что касаИсточник* https://athanatoi.livejournal.com/169386.html
ется планов мигрантов относительно нахождение в России, тут опрос дал следующие результаты:
Таблица 2. Планы мигрантов относительно проживания в
России. (%) Опрос 2017 года.
Страна
Остаться
Происхождения в России
навсегда
Армения
Грузия
Азербайджан

72,1
70,5
58,1

Постоянно ездить в Россию
и страну пребывания
11,9
15,4
17,5

Поработать
год, два и
вернуться
на Родину
5,2
3,8
9,2

Переехать Другое
в другую или нет
страну
ответа
1,4
0
25

6,1
7,7
10

Источник* https://athanatoi.livejournal.com/169386.html

В данном случае остаться жить в России больше всего желают
мигранты из Армении. Граждане Грузии, которые приняли участие в
опросе в большинстве своем мигранты с большим стажем.
Бесспорно сегодня, Россия остается одним из популярных направлений для выходцев из Южного Кавказа, однако в исследовании
экспертов Международной Организации по Миграции о проблеме
миграции на Южном Кавказе, было отмечено, что с годами привлекательность России для кавказских трудовых мигрантов падает. Сегодня большая часть трудоспособного населения региона выбирают отправляется на заработки в другие страны.
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Наибольшее число мигрантов выбравших Россию, как страну для
трудовой деятельности или же проживания, да данный момент остается Армения. Последние десятилетия около 90% армянских гастарбайтеров направляются в РФ. В 2017 году 25 тысяч приехавших из
Армении трудовых мигрантов получили российское гражданство. Такой большой отток трудовых мигрантов из страны отрицательно влияет на демографическое положение в стране. Численность население
Армении на январь 2018 года составило 2 972,9 человек, что меньше
прошлогоднего показателя на13,2 тыс. человек. Отрицательное миграционное сальдо составило 23,5 тыс. человек, естественный прирост- 10,3 тыс. человек.[5] По данным начальника паспортновизового управления Полиции РА Мнацакана Бичахчяна, в 2012-2017
гг. от граждан РА было получено 16 436 прошений о лишении гражданства. 14 583 прошений было удовлетворено указом Сержа
Саркисяна. Если в 2012 году было получено 968 прошений, то в 2013
1 461, в 2014 - 2 407, в 2015 - 2 487, в 2016 - 3 863 и в 2017 - 5 250.
Многие граждане РА имеют двойное гражданство, и для получения
гражданства другой страны им вовсе не обязательно отказываться от
армянского гражданства. Однако граждане Армении, которые желают
получить российское гражданство в упрощенном порядке, в течение 3
месяцев, должны отказаться от армянского гражданства. Как сообщает
главное управление миграции России, в 2016 году 22 264 граждан Армении получили российское гражданство. В 2015 году российский
паспорт выдали 18 653 армянам. В целом, в 2016 году российское
гражданство получили 265 319 человек, тогда как в 2015 году — 209
799. [5] Около 10% граждан едут на Украину Беларусь и Казахстан. А
число отправившихся за лучшей жизнью в США и ЕС минимально.
Одним из самых популярных видов миграции для граждан Армении
можно назвать сезонную миграцию. Согласно статистике каждый летний сезон страну покидают примерно 60-80 тысяч человек.
Европа же для армянских граждан служит «политическим пристанищем». Армянскими СМИ было обнародовано число заявок с
просьбой предоставления убежище от армянских граждан. Международная Организация по Миграции (МОМ) Армении заявляет, что сегодня Армения входит в число 50 стран, граждане которой чаще
остальных просит политическое убежище у Европы. Так, например в
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2011 году число армянских мигрантов просящих убежище у европейского союза достигала отметки в 6037 человек. К 2013 году число подавших заявку сократило до 4841 человек, но к 2014 году данная
цифра снова возросла, составив 5242 заявки от граждан. Стоит отметить, что лишь 4-5% от подданных заявок принимаются но, не смотря
на это, многие граждане так и остаются в Европе и живут нелегально.
Приблизительно 150000 граждан Армении со времен обретения независимости страны, покинула ее, и уехали в страны Европы.
Трудовая миграция в Азербайджане сегодня составляет немного другую картину, если Армянские граждане в большей степени едут в Россию, то азербайджанские мигранты выбирают Турцию и страны Ближнего Востока. По данным предоставленным миграционной службой Турции
в 2016 году в Турцию из Азербайджана эмигрировало 40 тысяч граждан,
из которых 7300 получили право на ПМЖ и трудовую деятельность.
СМИ Азербайджана отмечают, что азербайджанцы занимают
третье место подавшие заявку на получении вид на жительство либо
гражданство в Турции, первые места разделили между собой Сирия и
Ирак. Стоит отметить, что из 40 тысяч подавших заявки для постоянного место жительства 10500 граждан получают право на проживания в целях образования, а около 5000 получили ПМЖ исходя из гуманитарных причин, либо в качестве жертв трафика.
По сравнению с другими странами, в Турции велика доля квалифицированных работников из Азербайджана. По оценке Международной Организации по миграции в России на 2015 год официально
находились и работали около 40 000 граждан Азербайджана, а это
равняется примерно 3% от всех легальных иностранных мигрантов
страны. В большинстве своем работники из Азербайджана заняты в
следующих сферах деятельности:
 Торговля
 Строительство
 Обрабатывающая промышленость
 Транспорт
Если в России и Турции большинство азербайджанцев работают,
то на Западе доля трудовых мигрантов и студентов очень мала, большинство граждан Азербайджана живут там как беженцы или полити288

ческие мигранты. МОМ оценивает число граждан Азербайджана, живущих в ЕС, в 50 тысяч человек, но, как признают эксперты, реальная
цифра больше и точно ее оценить не возьмется никто. [6]
Рис. 3 Сфера занятости Азербайджанских мигрантов в РФ 2015
год. (Тысч. человек)
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Источник* http://kavpolit.com/articles/azerbajdzhantsy_na_zarabotkah-15772/

Азербайджан не только отправляет, но и принимает трудовых мигрантов. В 2009 году в республике официально трудоустроились 8708
граждан 88 зарубежных стран. В 2010 их число составило 10700. Самая
большая группа из них (более 2305 человек) – это граждане Турции, на
втором месте идут британцы (около 1200 человек). Кроме того, работают в Азербайджане граждане Индии и Грузии. Реальное число трудовых мигрантов в Азербайджане как минимум в два раза больше официальной статистики, так как большинство из них работают нелегально.
Почти 12% уровень безработицы заставляет отправляться на поиски работы и грузинских граждан. А если учитывать, что цифра в
11.80% это самый низкий процент уровня безработицы за последние
13 лет, то отток рабочей силы из страны неудивителен.
Рис 4. Уровень безработицы в Грузии в 2007-2017 гг (в %)
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Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Грузии в период экономического кризиса в 2008-2009 года, тогда данная отметка
достигала 16.5 % и 16.9% соответственно, сегодня же эта цифра в разы меньше.
Международная Организация по миграции заявляет, что в 20152016 годах за границей работают приблизительно 140 тысяч грузинских граждан. И если до 2000 годов одним из главных направлений
для грузинских мигрантов была Россия, то после введения визового
режима, предпочтение в выборе страны для заработков изменились.
Согласно исследованиям с 2000-2010 года число грузин направивших в Европу в частности в Грецию увеличилось в 10 раз, число
прибывших составило приблизительно 25 500 человек. Большинство
грузин работающих в Европе трудятся неофициально.
Миграционные процессы трудовая миграция воздействуют на
все стороны общественной жизни. Последствие данных процессов
требует выработки путей регулирования государством, чтобы в последствии иметь возможность смягчить ее негативные последствия
на экономический и социальный аспект страны.
Если рассматривать,, влияние миграционных процессов на страны южного Кавказа с точки зрения положительного и отрицательно
воздействие, то можно выделить следующее:
К положительным сторонам воздействия трудовой миграции
можно отнести значительный приток денежных средств в виде переводов, от граждан работающих за рубежом. Благодаря денежным ресурсам ы мигрантов в страны в некоторой степени обеспечиваются
определенной социальной стабильностью, такие переводы могут
служить неким трамплином для функционирования малого бизнеса.
Эмиграция из страны трудоспособного населения в 80% это отрицательная тенденция для страны- донора. Стимулируя эмиграцию
и снижая давление на рынке труда, государства несут значительные
потери в человеческом капитале. Другими словами, в Азербайджане,
Грузии и Армении открыто происходит процесс «Утечки мозгов».
Государство теряет львиную долю управленческих, образовательных,
военных, научных, медицинских и других элит. То есть сегодня страны лишают себя необходимого кадрового фундамента.
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Необходимо также помнить о существовании социальных, культурных и психологических различиях между странами южного Кавказа от куда наблюдается отток рабочих, и странами принимающих
мигрантов. Различия в этих сферах жизни приводит к деформация отдающего общества, что также сказывается на человеческом капитале.
Изменения взглядов на институт семьи и в воспитании детей у подрастающего поколения. (Детей мигрантов остающихся жить в странах Европы и России). Либо растут поколения детей без отцов, которые годами не бывают дома, распадаются семьи и т.д.
Южный Кавказ регион, который расположен на стыке «двух миров», у порога Европы, предлагая доступ к энергоресурсам каспийского региона. Не смотря на существующие в регионы «вечные»
конфликты, он все еще остается приоритетным и стратегическо значимым для России, Европы. Но, не смотря на все «плюсы» данного
региона, отток рабочей силы не прекращается и сегодня. Причины
миграции населения понятны. В первую очередь недостаток либо отсутствие рабочих мест для населения. Межэтнические конфликты,
территориальный конфликт в регионе, так являются причиной того,
что жители покидают страну.
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POVOCĂRILE MIGRAŢIEI LA SECURITATEA UE
Tatiana DAUD, doctorandă, IRIM
Rezumat
Migrația reprezintă una din prioritățile politice cu care se confruntă țările
europene la etapa actuală. Odată cu globalizarea economiei, cu politicile de
integrare a migranților de o mare complexitate și diversitate promovate atât în
interiorul, cât și în exteriorul statelor europene ia amploarea fenomenul migraţional
în UE, iar importanţa coordonării dreptului la securitate socială crește. Provocările
interne și externe de securitate cu care se confruntă UE și statele sale membre se
manifestă ca sistem complex, dinamic și deschis. Statele membre, la rândul lor, prin
eforturi individuale trebuie să contribuie la asigurarea securității naționale și a celei
europene. Este abordat multidimensional conceptul de migrație prin prisma
provocărilor migrației la securitatea Uniunii Europene și a perspectivelor de
soluționare. Articolul are ca scop o analiză preliminară a provocărilor interne și
externe pentru securitatea europeană. În concluzie, autorul evidențiază dependența
de avantajele economice, sociale, culturale și politice în procesul de integrare a
migranților. În acest sens, în măsura asumării acțiunilor și măsurilor necesare,
provocările negative ale migrației pot fi identificate corect și soluționate.
Cuvinte-cheie: UE, provocări, integrare europeană, migrație și securitatea UE.

THE CHALLENGES OF MIGRATION TO EU SECURITY
Tatiana DAUD
Abstract
Migration is one of the political priorities the European countries are facing at
the present stage. With the globalization of the economy, with the integration policies of
migrants of great complexity and diversity promoted both inside and outside the European states, the migration phenomenon in the EU is expanding, and the importance of
coordinating the right to social security is increasing. The internal and external security
challenges the EU and its Member States are facing appear as a complex, dynamic and
open system. Member States, in their turn, through individual efforts which must contribute to ensuring national and European security. The concept of migration is approached in a multidimensional way, in the light of migration challenges to the security of the
European Union and the prospects for a solution. The article aims at a preliminary
analysis of the internal and external challenges for European security.
In conclusion, the author highlights the dependence on economic, social, cultural and political advantages in the process of integrating migrants. In this respect,
as far as taking the necessary actions and measures, the negative challenges of migration can be correctly identified and resolved.
Keywords: EU, challenges, European integration, migration and EU security.
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Provocările migraţiei la securitatea UE
Migraţia internațională a devenit una din trăsăturile de bază ale globalizării, una din oportunitățile majore pentru dezvoltare şi o provocare pentru
guvernare şi coeziune socială. La momentul de faţă circa 200 milioane persoane trăiesc în afara ţărilor unde s-au născut sau ai cărei cetăţeni sunt. Dacă
aceste persoane ar locui pe teritoriul unui singur stat, acesta ar fi a cincea cea
mai populată ţară din lume. Într-adevăr migraţia are impact asupra majorităţii
ţărilor din întreaga lume, fie că sunt ţări de origine, tranzit sau destinaţie,
multe ţări fiind toate trei împreună. Dreptul la circulaţie a fost recunoscut la
scară globală odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care în articolul 13 statuează: „Orice persoană are dreptul de a circula în
mod liber şi de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa”.
Migraţia a existat de la începuturile omenirii, fiind de o importanţă majoră în
istoria civilizaţiei umane. Acest fenomen nu este nou, specific doar societăţii
contemporane, el nu a încetat de-a lungul anilor, din contra, timpul demonstrează că migraţia înregistrează schimbări majore şi noi forme de dezvoltare.
Procesele migraţioniste se desfăşoară simultan şi sunt în creştere în majoritatea
ţărilor lumii, în special al celor europene. În etapa la care a ajuns omenirea astăzi, migraţia trebuie analizată ca rezultat al interacţiunii dintre deciziile individuale şi constrângerile sociale, economice sau politice. Secolul XXI a devenit reprezentativ pentru migraţia internaţională, vizând faptul că niciodată
acest fenomen nu a fost atât de important din punct de vedere economic, social, cultural şi politic: migraţia internaţională a forţei de muncă devine un factor
substanţial al dezvoltării economice și sociale. Migraţia nu poate fi redusă
doar la dimensiunea sa economică, socială, culturală sau politică: este înainte
de toate o alegere individuală, adesea dureroasă, dar curajoasă: aceea de a-ţi
părăsi ţara natală, de a te aventura în necunoscutul unei alte ţări, a unei limbi
pe care nu o stăpâneşti.
Odată cu globalizarea economiei și amploarea migraţiei dintre ţările europene, importanţa coordonării dreptului la securitate socială crește. Fluxurile masive de migranţi din ultimii ani au adus noi probleme importante
pentru state europene, şi anume, cea a reglementării juridice a migraţiei
forţei de muncă, a protecţiei lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor
lor. Aceste aspecte preocupă multe guverne din întreaga lume, or ataşamentul unui stat la valorile democratice şi drepturile omului rezidă şi în modul
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în care acest stat tratează străinii aflaţi între hotarele sale, precum şi cetăţenii săi aflaţi în afara ţării. În efortul de a asigura coerenţa politicii Uniunii
Europene în domeniul migraţiei, Consiliul European a adoptat, în decembrie
2005, Abordarea Globală a Migraţiei. Acest concept integrează migraţia,
relaţiile externe şi politica de dezvoltare, abordând agenda migraţiei de o
manieră cuprinzătoare şi echilibrată, în relaţie de parteneriat a Uniunii Europene cu statele terţe. Consiliul European din decembrie 2006 a validat
propunerea de creare, ca instrumente ale Abordării Globale a Migraţiei, a
unor Platforme de cooperare în domeniul migraţiei şi dezvoltării, care să
aducă laolaltă statele terţe vizate de această politică, statele membre şi Comisia Europeană, precum şi organizaţiile internaţionale relevante în domeniul gestionării migraţiei. Aceste instrumente sunt destinate să faciliteze
schimbul de informaţii la nivel local în domeniul migraţiei şi să coordoneze
proiectele existente sau viitoare în domeniul migraţiei şi dezvoltării.
Metodele aplicate sunt: abordarea normativ-axiologică, metoda behavioristă, metoda comparativă și metoda empirică. Abordarea normativaxiologică a permis elucidarea importanței proceselor migraționale drept
niște fenomene politice atât pentru societate, cât și pentru individ. Metoda
behavioristă s-a axat pe utilizarea și cuantificarea extinsă a datelor statistice, a procesării rezultatelor sondajelor sociologice, precum și pe instrumentele antropologiei culturale și psihologiei politice. Metoda comparativă a
fost folosită în procesul de acumulare și procesare a datelor și statisticilor,
de interpretare și operaționalizare a conceptelor principale. Metoda empirică a servit drept suport pentru acumularea datelor cantitative și calitative cu
privire la dinamica și impactul procesului migrațional în statele europene.
În ultimii douăzeci de ani s-au înregistrat schimbări în toate domeniile:
modul în care ne desfășurăm activitatea, modul în care consumăm, modul în
care călătorim, modul în care ne raportăm la celelalte persoane, motivele
pentru care empatizăm, aspectele care ne provoacă teamă, toate au înregistrat transformări. Majoritatea acestor provocări ne-au luat prin surprindere.
Criza migraţională mondială reprezintă doar ultimul dintr-o serie de evenimente care ne-au zdruncinat sistemele de convingeri și de credințe[8].
Confruntată cu cea mai gravă criză a refugiaților de după cel de Al
Doilea Război Mondial, UE a reușit să aducă o schimbare radicală în ceea
ce privește gestionarea migrației și protecția frontierelor. UE a oferit protecție și sprijin pentru milioane de persoane, a salvat vieți, a neutralizat o
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parte dintre rețelele care introduc ilegal migranți și a luat măsuri care au
făcut ca numărul persoanelor care sosesc în mod neregulamentar în Europa
să ajungă la nivelul cel mai scăzut din ultimii 5 ani. Cu toate acestea, sunt
necesare eforturi suplimentare pentru ca politica UE în materie de migrație
să poate face față cu adevărat provocărilor viitoare, dat fiind contextul geopolitic în continuă evoluție și creșterea constantă a presiunii migratorii la
scară mondială [2]. Membrii Consiliului European au convenit asuprea
unei chestiuni fundamentale: „ Europa se află în acest moment într-un
punct de cotitură al istoriei sale. Vom putea depăși provocările care ne așteaptă în viitor numai dacă toți - politicieni, cetățeni, angajatori și angajați
- reușim să ne reunim în vederea unui nou scop comun, definit de necesitățile epocii actuale” [8].
Într-un mediu atît de sărac, migraţia pare să fie o strategie de supraviețuire sau o șansă la o nouă viață. Fluxurile migraţionale sunt uneori impulsionate de istoriile de succes ale migranţilor şi de reţelele sociale constituite peste hotare (rude, cunoştinţe şi prieteni apropiaţi, care deja locuiesc şi
muncesc acolo). Tendinţa de a rămîne în ţările de destinaţie este bine cunoscută şi conduce la pierderi considerabile în rîndul populaţiei. În acest
context, fenomenul migrației forței de muncă în Uniunea Europeană comportă un interes major pentru migranți, deși fenomenul prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje pentru toate țările implicate.
Tendințele actuale arată că Europa va continua, fără îndoială, să fie
atractivă pentru migranți și solicitanții de azil, iar gestionarea fluxurilor de
migrație va continua să ocupe un loc important pe agenda UE. Acest lucru
este determinat de o serie de factori, precum conflictele internaționale și
interne în creștere, schimbările climatice și disparitățile economice persistente dintre statele membre ale UE și alte țări.
Creșterea fenomenului migrării în interiorul Uniunii Europene, ridică
problema provocărilor economice, sociale, politice și culturale. Amploarea
acestui proces are consecințe micro și macroeconomice, cu un efect direct
asupra pieței muncii în general, axat pe asigurarea și protejarea drepturilor
omului și lupta împotriva discriminării religioase, etnice, sexuale sau pe
alte considerente [3, p. 29-36].
Cifrele demonstrează că, în ultimii ani, volumul fluxurilor migratorii a
crescut. Aceasta implică şi sporirea în complexitate a tiparelor şi efectelor
imigrării. Astfel, statele europene şi nu numai se află în faţa unei dileme:
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să ignore problema migraţiei, întrucât, pe de o parte, este dificil de gestionat, iar pe de altă parte aduce beneficii economice importante, sau să o
confrunte şi să iniţieze noi dezbateri legate de drepturile fundamentale ale
omului şi statutul imigranţilor. Prin provocare de securitate înțelegem ansamblul factorilor de naturi diverse ce pot declanșa riscuri, pericole și
amenințări în materie de securitate la adresa societății umane [4, p.8].
Provocări economice. Legătura dintre economie și securitate este una
puternică, de interdependență, cele doua consolidându-se reciproc. În condițiile unei economii funcționale și competitive un actor se poate bucura de
securitate și, invers, starea de securitate are un aport considerabil în funcționarea optimă a economiei [4, p.13]. În epoca actuală, economia este cel mai
dinamic şi complex factor de potenţial care asigură bunăstarea statelor europene, prosperitatea şi securitatea propriilor cetăţeni. Provocările economice, în condiţiile preoceselor migratorii intense, nu mai poate percepută decât
în strânsă legătură cu securitatea naţională a fiecărui stat european în parte,
cu politica economică promovată de statul respectiv şi, mai ales cu gradul
de deschidere şi de participare la activităţile şi circuitele economice internaţionale. Mai mult, provocările economice depind de capacitatea statelor
Uniunii Europene de a integra migranţii în societate, de a contracara toată
gama de riscuri, pericole şi ameninţări la adresa resurselor de natură economică, dar şi de a-şi maximiza avantajele în raport cu valul de migranţi.
Însă, statele membre ale Uniunii Europene se confruntã cu situaţii foarte diferite în ceea ce priveşte migraţia: istoric al migraţiei diferit, nivel diferit al
dependenţei economice faţă de imigraţie şi, nu în ultimul rând, o preocupare
diferită faţă de tendinţele manifestate de migraţie în ultima perioadã. De
aceea, dezideratul unei politici comune privind migraţia rămâne un obiectiv
ambiţios. Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) estimează că aproximativ 90 de milioane de migranţi – persoane care locuiesc în afara ţării lor de
origine pentru o perioadă de trei luni şi mai mult – sunt persoane active
economic, angajate în lumea muncii;2 această cifră reprezintă aproape toţi
adulţii migranţi de vârstă aptă de muncă, ţinând cont de faptul ca populaţia
migrantă globală include copiii şi persoanele în vârstă dependente.
Provocări sociale. Acest tip de provocări desemnează o serie de evenimente care se petrec în plan social sau demografic, și care, prin evoluția,
implicațiile și efectele lor, pot reprezenta riscuri pentru întreaga Uniune
Europeană [4, p.17]. William McNeil a demonstrat că majoritatea forme296

lor de migrație din istoria omenirii sunt caracterizate prin două distincții:
una geografică și una socială. În prezent, migrația contribuie semnificativ
la creșterea populației, diminuând unele probleme legate de îmbătrânire în
statele europene. Resursele umane ale unei ţări sunt cele care gestionează
dezvoltarea ei şi pun în valoare şi celelalte resurse naturale, culturale ale
patrimoniului existent. De aceea, problematica demografică constituie
fondul extrem de sensibil la efectele marcante ale politicilor puterii publice
europene. Performanţele acestora, fie că este vorba de politica economică,
de cea socială, de cea militară, etc., interferează cu evoluţiile demografice
ale Uniunii Europene. Pentru a putea face faţă acestor schimbări, statele
europene trebuie să reformeze sistemul de salarizare, sistemul medical, sistemul de educaţie şi pe cel de asigurări sociale, dar și cotele de angajare în
cîmpul muncii în rândul migranţilor. Aceste reforme trebuie să ţină cont de
faptul că migranţii de vîrste diferite au nevoi diferite, că ei reprezintă o resursă valoroasă pentru societate la orice vîrstă şi că au nevoie de condiţii
corespunzătoare care să le permită şi chiar să îi încurajeze să ducă o viaţă
activă în societatea ţării gazdă. Luând în considerare faptul că migraţia
economică contribuie deja direct la dezvoltarea economică şi socială a
Uniunii Europene, se aşteaptă ca acest fenomen sã sporească şi să joace un
rol tot mai însemnat în acoperirea nevoilor pieţei muncii europene, având
în vedere declinul demografic şi îmbătrânirea forţei de muncã din UE.
Provocări politice. Provocările politice constau într-un ansamblu de fenomene care se petrec în plan politic sau care au motivații de natură politică,
care antrenează o serie de consecințe asupra securității europene sau reprezintă riscuri de securitate [4, p. 24]. În plan politic, pe fundalul diminuării capacității statului de a garanta securitatea socială, nemulțumirea și îngrijorarea
cetățenilor țării gazdă pun puterea politică într-o dilemă, de multe ori fără a
primi nici un răspuns. Deseori, migranții pot să organizeze greve, manifestații sau conflicte în țara gazdă împotriva instituțiilor politice din țara de origine. Provocările politice pot fi atât negative cât şi pozitive, iar acest fapt depinde în primul rând de politicile şi ideologiile promovate de guvernele statelor. Din punct de vedere istoric, guvernele nedemocratice sau totalitariste şiau forţat cetăţenii să emigreze în statele cu o guvernare democratică. În acest
context, provocările politice la securitatea Uniunii Europene este influenţată
nu doar de valul de migranţi care fug de conflicte politice, ci şi migranţii pot
crea conflicte politice. Migranţii, în ţările de destinaţie pot crea probleme de
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securitate prin realizarea unor mişcări împotriva guvernelor ţărilor de origine
sau chiar pot crea reţele teroriste.
Provocări culturale. Accepția culturii este strâns legată de perceperea
naționalității, fiind definită în termeni de religie, etnie, geografie, limbă [4,
p. 37]. Din acest punct de vedere, am putea aprecia că provocările culturale
ale UE, strâns legate de starea de securitate, se referă în primul rând, la integrarea culturală a migranților în societate, iar, în al doilea rând, la gestionarea diferențelor culturale. Prosperitatea şi demnitatea migranţilor, argumentează Joseph Raz, depinde în modul decisiv de cultura pe care o împărtăşesc
şi de statutul pe care această cultură îl are în cadrul societăţii în care trăiesc.
Prin urmare, numai o politică de acomodare culturală le conferă inclusiv celor care au o capacitate limitată de a se integra sau nu vor să se integreze în
cultura majoritară oportunitatea de a-şi păstra demnitatea şi respectul de sine. Ceea ce putem susţine în esenţă este teza că statele Uniunii Europene
trebuie să adopte o politică de acomodare culturală pentru migranţi, deoarece dreptatea socială şi culturală cere tratamentul egal al culturilor existente
pe teritoriul său. Altefel spus, migranţii nu trebuie să reprezinte o provocare
pentru securitatea ţării gazdă, ci anumite condiţii pentru integrarea şi acomodarea culturală pentru a evita anumite rele sau pericole la care conduce
sau ar putea conduce pluralismul cultural existent pe teritoriul lor: spre
exemplu, izbucnirea unor conflicte cultural violente, cruzimea faţă de minorităţile culturale, marginalizarea, stigmatizarea sau politica.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a publicat primul raport
asupra fenomenului migraţiei la nivel global. Realizând o analiză cuprinzătoare a costurilor, beneficiilor şi dezavantajelor pe care le implică relocarea indivizilor dintr-o regiune în alta, documentul demolează stereotipuri
de genul: imigranţi ocupa locurile de muncă sau ei atrag prea multe ajutoare din partea statelor care îi găzduiesc. Se estimează că numărul emigranţilor la nivel mondial este de circa 190 de milioane. Pare o cifră mare,
dar, de fapt, ea vizează mai puţin de 3 la sută din populaţia globului. Specialiştii din domeniu menţionează că imigranţii sunt departe de a fi o povară pentru economiile din ţările unde au ajuns. Dimpotrivă, ei acţionează ca
un factor de creştere ai acestora. Migraţia generează beneficii, nu dezavantaje. De exemplu, în Marea Britanie imigranţii au contribuit cu circa 4 miliarde de dolari la sporirea bugetului, sub forma impozitelor, mai mult decât suma totală primită de ei ca ajutor de la stat [6, pag.5].
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În acest context, migranţii constituie o sursă de beneficii, dar şi de
provocări economice, sociale, politice, militare şi ecologice atît pentru ţara
de destinaţie, cît şi pentru cea de origine. Pentru a face faţă tuturor acestor
provocări, UE, pe lângă aplicarea politicilor de integrare a migranţilor în
societatea ţării gazdă, trebuie să participe şi să acţioneze toate statele
membre ca o unitate puternică. Înaintea Consiliului European din 28-29
iunie 2018, cancelarul german Angela Merkel a declarat că „Europa se
confruntă cu multe provocări, dar cea legată de problema migraţiei ar putea să decidă destinul Uniunii Europene” şi a subliniat importanţa unei colaborări multilaterale şi a găsirii unor soluţii comune la nivel comunitar.
Ca răspuns la aceste provocări, UE s-a angajat într-un proces mai amplu de reformă, menit să reconstruiască politicile Uniunii legate de azil și
migrație pe baza a patru piloni: reducerea stimulentelor pentru migrația neregulamentară prin abordarea cauzelor sale fundamentale, prin îmbunătățirea proceselor de returnare și destructurarea rețelelor de introducere ilegală
și de trafic de persoane; salvarea vieților și securizarea frontierelor externe;
stabilirea unei politici UE solide în domeniul azilului și oferirea mai multor căi legale pentru solicitanții de azil și a unor canale legale mai eficiente
pentru migranții regulamentari [7]. În mai 2014, în calitate de candidat la
preşedinţia Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi-a prezentat Planul
în cinci paşi cu privire la imigraţie, respectiv: (1) punerea în aplicare a sistemului comun de azil; (2) intensificarea asistenţei oferite de Biroul european de sprijin pentru azil, acesta urmând să acorde asistenţă prioritară statelor aflate sub „presiuni deosebite”; (3) intensificarea cooperării cu ţările
terţe, în special cu ţările Africii de Nord; (4) sprijinirea imigraţiei legale,
care este în interesul pe termen lung al UE; și (5) asigurarea graniţelor UE.
Concluzii
Migranții reprezintă o provocare și o oportunitate în același timp pentru Europa. Experienţa ultimilor ani ce a cuprins întreg teritoriul European,
demonstează că nu poate exista prosperitate şi pace socială fără integrarea
calitativă a migranţilor în ţara gazdă pentru a asigura securitatea la toate
nivelurile: economic, social, politic, demografic sau cultural. Provocările
migraţiei la securitatea Uniunii Europene s-au adaptat permanent la noile
realităţi politice, economice, strategice şi a urmărit să asigure, într-o modalitate mult mai integrantă, respectarea drepturilor omului, promovarea unui
stat de drept European şi protecţia statutului migrantului. Însă, credem că
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este nevoie de o strategie comprehensivă, care să identifice clar vulnerabilităţile şi provocările majore ale procesului migraţional, să stabilească în
mod concret obiective strategice şi realizabile pentru înlăturarea efectelor
negative şi, mai ales direcţiile de acţiune pe termen lung care să asigure
un nivel înalt de securitate.
UE acordă o atenție particulară dimensiunii externe a migrației ca modalitate de abordare a cauzelor profunde ale fenomenului. Consiliul European
din iunie 2016 a confirmat importanța măsurilor menite să consolideze cooperarea în domeniul migrației cu statele terțe de origine și de tranzit, în baza
Cadrului de Parteneriat propus de Comisia Europeană la 7 iunie 2016. Obiectivele majore ale acestei cooperări sunt combaterea migrației ilegale și a traficului cu migranți, eficientizarea returnării migranților aflați în situație neregulamentară pe teritoriul UE, dezvoltarea capacității statelor terțe de a gestiona mai bine migrația, o mai bună utilizare a instrumentelor externe ale UE.
Provocările interne și externe de securitate cu care se confruntă toate
statele europene se manifestă ca un sistem complex, durabil și deschis.
Efectele lor, fie ele favorabile sau nefavorabile sunt în plină creștere pe
scara socială, economică, culturală sau politică.
Provocările cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană diferă
de cele din trecut și necesită răspunsuri diferite. Indiferent dacă ne raportăm la declinul demografic și economic relativ, la schimbările climatice
sau la deficiențele energetice, provocările pot fi înțelese sau abordate în
mod corespunzător numai într-un context global și regional. În acest sens,
statele membre UE dispun de instrumente și structuri necesare pentru a face față tuturor provocărilor migrației, dar acestea trebuie exploatate atent și
doar în scopuri sigure și necesare.
Procesul migrațiilor nu poate fi considerat un joc cu sumă nulă, în care
doar o parte cîștigă, iar cealaltă pierde. Efectul global este pozitiv, însă nu
poate fi negată existența cîștigătorilor și perdanților în procesul migraționist. În ansamblul său, migrația este influențată de o combinație de factori
economici, politici și sociali asociați țării de origine a migrantului. Pentru
ca politica de securitate și apărare a Uniunii Europene să devină mai puternică și mai eficientă este necesar ca UE să devină mai activă și mai insistentă în realizarea obiectivelor sale prin mijloace civile sau militare, mai
coerentă prin unirea forțelor tuturor statelor membre europene, mai stringentă în coordonarea resurselor financiare existente pentru a aloca și resur300

se mai mari. În realizarea obiectivelor sale de securitate migrațională, Uniunea Europeană trebuie să mențină relații de prietenie pentru a face schimb
de informații și cu alți actori de pe scena mondială. Soluțiile pe mai multe
niveluri vor promite o gestionare fezabilă a provocărilor, care, în acest caz,
înseamnă un plan coerent, la nivelul întregii Europe, pentru modalitatea de
abordare a chestiunii migrației ilegale.
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INTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR ABUZURILOR
SEXUALE CA FACTOR DE SECURITATE NAŢIONALĂ
Eti Leon BEN NUN, doctorandă, IRIM, Israel
Rezumat
În acest studiu este estimată experienţa statului Israel în problema reabilitării victimelor violenţei sexuale. Agresiunea sexuală este un act de violență pe care atacatorul
îl realizează împotriva celor care sunt percepuți ca fiind mai slabi decât el. Nu este un
impuls sexual incontrolabil, ci o crimă săvârșită în mod conștient pentru a controla și a
umili victima. Majoritatea victimelor violenței sexuale sunt femei. Este inacceptabil faptul că în secolul XXI, statutul social al femeilor le reprezintă ca fiind inferioare bărbaţilor. Violența sexuală este o caracteristică a societăţii patriarhale. Reabilitarea și
integrarea socială a victimelor este un proces care necesită o mulțime de resurse naționale și private, dar este crucial pentru a readuce victima la o viață socială activă.
Pentru a menține stabilitatea sistemului de securitate națională este necesar de
implementat planuri de reabilitare a victimelor oricărei forme de agresiune.
Cuvinte-cheie: integrare socială, violenţă sexuală, reabilitare, victimă.

SOCIAL INTEGRATION OF SEXUAL ABUSE VICTIMS AS A
NATIONAL SECURITY FACTOR
Eti Leon BEN NUN
Abstract
Israel's experience in the issue of rehabilitation of victims of sexual violence is
estimated in this study. Sexual assault is an act of violence that the attacker carries
out against those who are perceived as weaker than him. It is not an uncontrollable
sexual impulse, but a consciously committed crime to control and humiliate the victim. Most victims of sexual violence are women. It is unacceptable that in the XXI
century, the social status of women represents them as inferior to men. Sexual violence is a feature of patriarchal society. Rehabilitation and social integration of victims is a process that requires a lot of national and private resources, but it is crucial
to return the victim to an active social life. In order to maintain the stability of the
national security system, it is necessary to implement plans for rehabilitation of victims of any form of aggression.
Keywords: social integration, sexual violence, rehabilitation, victim.

Introduction
What is sexual abuse? Sexual assault is any behavior and / or sexual
act imposed on a woman, a man or a child without their consent. Sexual
assault involves harming a woman, child and man by a man, woman, or
child [1]. Sexual assault is an act of violence that the attacker takes against
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those who are perceived as weaker than him. It is not an uncontrollable
sexual impulse, but a consciously committed crime in order to control and
humiliate the victim. Most victims of sexual violence are women - a fact
that reflects their social status, which today, in the 21st century, is perceived as inferior to men. Sexual violence is another means of oppressing
women in a patriarchal society [1,4].
Sexual violence is a social phenomenon that exists in any society that
accepts aggressive behavior and gender inequality, and Israel among them.
Every year, thousands of women turn to rape assistance centers for help
after an attack, and statistics show that one in three women will be sexually abused during her lifetime. Types of sexual assault [6]
 Sexual assault - a general term for all sexual offenses. Any action
or statement that sexual intercourse is made without the free consent of
both parties.
 Rape - the insertion of a limb from the body or an object into a
woman's genitals without her consent.
 Sodomy - the insertion of a limb of the body or object into an anus
of an individual or the insertion of a sexual organ into a person's mouth
without his consent.
 An attempted rape - an attempt to insert a limb from the body or an
object into a woman's genitals without her consent.
 Group rape - rape carried out by more than one person.
 Ongoing rape - repeated rape over a period of time.
 Incest - abuse or sexual assault by a family member.
Somatization
People with chronic trauma are especially sensitive, anxious and nervous, unable to reach a state of calm and relaxation over time. There are
many complaints about headaches, indigestion, abdominal pain, pelvic
pain and back pain [2,5]. Feelings of suffocation and nausea. In the past
year, the Center for the Assistance of Victims of Sexual Assault has conducted public information activities among physicians at the Tel Aviv
Medical Center, and as a result dozens of reports of sexual abuse. As doctors have learned to identify the signs of sexual abuse, they express themselves as the most difficult. Such understanding is important to direct
women to proper care [5].
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Social integration in Israel
• Hospitals - Center for the Treatment of Victims of Sexual Assault,
an "acute room" exists since 2000 and is the first place to reach victims of
sexual assault.
Each room includes a female doctor, a nurse and a social worker who
are supposed to accompany the injured until the end of the examination
and in the days that follow, it is accompanied by personal and discreet accompaniment.
• Association of Rape Crisis Centers - The Association of Rape Crisis
Centers was established in 1990 as an umbrella organization, which includes nine local aid centers. It is the only organization in Israel whose
main goal is to combat sexual violence [3].
The centers operate on an individual level and provide emotional support for victims of sexual violence; And at the regional level, by raising
awareness and strengthening ties with the communities in which they sit.
Our mission is to combat sexual violence on a national level by playing the
muted voices of the victims and the victims [3].
Youth education workshops throughout the country to raise awareness
of the issue and break the conspiracy of silence through workshops taught
at the school and in various organizations. Today, there is no space for
girls and teens to raise the issue of sexual abuse in an orderly and guided
manner. The assistance centers seek to answer this need through educational workshops, the nature of their transfer and the content that arises
from them create a space in which one can feel comfortable talking, sharing and expressing feelings and thoughts on the subject [2, 3].
The workshops are conducted by experienced facilitators / facilitators
who have undergone a training course at the help centers, and were specially designed by the educational coordinators of the centers and are suited to each target audience according to needs and expectations [3].
Some of the aid centers offer a series of training, training and support
courses for women and professionals in the fields of treatment, psychotherapy and psychiatry that meet and appeal to victims of sexual assault.
The array includes professional professionals from the fields of treatment
of women, victims and victims of sexual assault.
The courses offer a deeper understanding of the emotional processes
and coping strategies of victims and victims of sexual assault, and add
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tools to work with them within the therapeutic room. In addition, the
courses combine theories on trauma and treatment of victims and victims
of sexual assault, while learning from case studies and working with materials from the specific fields of work of the participants.
Assistance and accompaniment in criminal proceedings - If you decide,
and this is given solely to your choice, you can file a complaint with the police. The process of filing a complaint can be complex and lengthy, and
therefore you can, at any time, seek assistance from a volunteer or a volunteer from the Rape Crisis Center. In addition, detailed information about the
stages of the legal and civil proceedings (without legal advice) can be obtained through the call center of the various assistance centers [3].
Post-Sexual Emergency Lines You may experience several common
symptoms that may occur immediately after the injury, but also years later.
Among the symptoms: restlessness, insomnia, recurring images of the
event, irritating thoughts, nervousness and tension, decreased appetite,
feelings of guilt, lack of concentration, difficulties in memory and shame.
It is important for us to know that you are not alone - at every stage
you have a line to help victims of sexual assault. Experienced volunteers
who are available 24 hours a day will listen to you and provide emotional
support while maintaining confidentiality and privacy [3].
• Throughout the country are scattered:
The multi-disciplinary center for the treatment of victims of sexual assault. The INBEL Center for the Treatment of Sexual Trauma. Centers for
the treatment of victims of sexual assault - a day center for girls and women up to the age of 25, in the center of individual and group therapy and a
free support space. The "Together from Dark to Light" association, founded in 2012, provides long-term and specific mental and group therapy for
victims of childhood sexual abuse.
• The municipalities have a unit for the treatment of victims of sexual
assault in public treatment centers.
• The Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services - Treatment of Victims of Sexual Violence.
Long-term employment rehabilitation, support residence up to a return
to independent life.
There is a social club that provides support, assistance in experiential
activities and in difficult cases where there is a moment of crisis as a result
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of the injury and there is a need for psychiatric intervention. An alternative
hospital can be used to treat the conditions suitable for the injured and can
save hospitalization in a psychiatric hospital.
• Ministry of Justice - Legal Aid Department.
Every victim and victim of a sexual offense that the State Prosecutor's
Office filed an indictment against the offender who is entitled or entitled to
receive the assistance.
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CONCEPTUL DE SECURITATE APLICATĂ
ÎN CAZUL REPUBLICII MOLDOVA. PRELIMINARII
Dana PAIU, doctorandă, IRIM
Rezumat
Încă din antichitate problema securității a fost una primordială, vitală şi garanta supraviețuirea statelor în contextul unor relații de permanentă agresivitate. Zeul
războiului a planat pe de-asupra civilizației și o face și în prezent. Este o problemă
cu care se confruntă Republica Moldova, începând cu anul 1992, când a fost atrasă
într-un conflict armat de o forță superioară militar și economic – Federația Rusă. În
același contex, se înscrie actualitatea securității energetice, ecologice, economice,
informaționale ș.a.
Tema pe care o punem în discuție conține elemente paradoxale, care la prima
vedere parcă se autoexclud, adică Republica Moldova – consumator de securitate și
furnizor de securitate, dar în realitate lucrurile au o reprezentare mult mai complexă.
Prin felul cum a fost înghețat conflictul de la Nistru și cum se caută diverse formule
de rezolvare a acestuia, am putea crede că Republica Moldova este un consumator
de securitate. Pe de altă parte, participarea forțelor armate a Republicii Moldova la
operațiunile pacificatoare, integrarea în sistemul european de securitate, ne dă
dreptul să afirmăm că Republica Moldova este un furnizor de securitate.
Cuvinte-cheie: securitate, conflict înghețat, furnizor de securitate, consumator
de securitate, sistemul european de securitate.

THE CONCEPT OF SECURITY APPLIED IN
THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.
PRELIMINARIES
Dana PAIU
Abstract
Since ancient times, the issue of state security has been paramount, vital and
that guarantees the survival of the states in the context of permanently aggressive
relations. The god of war has glided over civilization and does so today. Therefore,
the issue of security is at the forefront of the agenda. It is a problem that the Republic
of Moldova faces, since 1992, when it was drawn into an armed conflict by a superior
military and economic force - the Russian Federation.
In the same context, the actuality of energy security, ecological, economic, informational and so on is included. The topic we are discussing contains paradoxical
elements, which at first glance seem to be self-excluded, that is, the Republic of Moldova - security consumers and security provider, but in reality things have a much
more complex representation. By the way the conflict in Transnistria was frozen and
as various formulas for resolving this conflict are sought, we could think that the Re-
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public of Moldova is a security consumer. On the other hand, the participation of the
armed forces of the Republic of Moldova in peace operations, integration into the
European security system gives us the right to assert that the Republic of Moldova is
a security provider.
Keywords: Security, frozen conflict, security provider, consumer security, European security system.

Încă din antichitate problema securității statelor a fost una primordială, vitală și care garanta supraviețuirea statelor în contextul unor relații de
permanentă agresivitate. Zeul războiului a planat pe de asupra civilizației
și o face și în prezent. De aceea, problema securității stă în primele rânduri
la ordinea zilei. Este o problemă cu care se confruntă Republica Moldova,
începând cu anul 1992, când a fost atrasă într-un conflict armat de o forță
superioară militar și economic – Federația Rusă.
În același context se înscrie actualitatea securității energetice, ecologice, economice, informaționale ș.a. Tema pe care o punem în discuție conține elemente paradoxale, care la prima vedere parcă se autoexclud, adică
Republica Moldova – consumatori de securitate și furnizor de securitate,
dar în realitate lucrurile au o reprezentare mult mai complexă. Prin felul
cum s-a înghețat conflictul din Transnistria și cum se caută diverse formule de rezolvare a acestui conflict, am putea crede că Republica Moldova
este un consumator de securitate. Pe de altă parte, participarea forțelor armate a Republicii Moldova la operațiunile pacificatoare, integrarea în sistemul european de securitate, ne dă dreptul să afirmăm că Republica Moldova este un furnizor de securitate.
Conceptul de securitate poate fi definit în formula propusă de Arnold
Wolfers expus în articolul „«National Security» as an abiguous symbol”, publicat în revista ştiinţifică Political Science Quarterly [4, p.4] Potrivit lui, securitatea în sens obiectiv presupune absenţa ameninţărilor la adresa valorilor
dobândite, iar în sens subiectiv, absenţa fricii că asemenea valori vor fi atacate. Walter Lippman, citat în articolul lui A.Wolfers, consideră că o naţiune
este în siguranţă în măsura în care nu se află în pericolul de a fi nevoit să sacrifice valori esenţiale, dacă doreşte să evite războiul, şi poate, atunci când
este provocată să şi-l menţină, obţinând victoria într-un război [15].
Aici este cazul să lărgim orizontul discuției, punând accentul pe conceptul de strategie a securității pentru a atinge miezul problemei. Ca să putem
vorbi despre consumare sau furnizare de securitate este bine să definim vectorul care determină strategia securității. Analistul contemporan Christopher
Layne face o sinteză care pare a fi fundamentală în explicarea conceptului de
„strategie a securităţii” [10, p. 41]. Este foarte important că această definiţie
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îşi face loc în analizele politice legate de problema securităţii internaţionale:
„Realiştii recunosc totodată că „dilema securităţii” (greşit numită – ar trebui
să se numească de fapt „condiţia de insecuritate” – n. Ch.L.) este cauzată de
competiţia pentru securitate dintre marile puteri.” [12, p. 73]. Layne recunoaşte că sistemul este anarhic şi se bazează pe principiul autoajutorării, dar
are şi o mare slăbiciune în momentul când caută marile puteri securitatea cu
orice preţ, fiindcă aceasta, în orice moment, se poate transforma în insecuritate. Adică, când un stat îşi măreşte capacitatea militară, celelalte state reacţionează în aceeaşi manieră, adică îşi măresc potenţialul militar, ceea ce duce la
însumarea unor puteri militare care devin greu de dirijat. Deci, este evident,
că sistemul actual este mai degrabă un sistem al insecurităţii decât al securităţii. Introducând conceptul de „insecuritate”, Christopher Layne lărgeşte
foarte mult arealul de cercetare şi în felul acesta, măreşte posibilitatea găsirii
punctelor convergente de care depinde principiul securităţii [12, p. 74-78].
O proiecţie concretă asupra conceptului de securitate, aşa cum arată în
viaţa politică reală, o găsim expusă elocvent în citatul de mai jos: „Că acţiunea
unui stat în politica mondială este condiţionată de cultura de securitate a elitei
o dovedeşte celebra The Long Telegram, în care George Kennan preciza că
strategia de securitate a liderilor sovietici era înrâurită de repere tipice pentru
cultura politică a Eurasiei. Descrierea lui Kennan are şi o doză importantă de
subiectivism, dar, în plin Război Rece, autorii precum Ken Booth şi Colin
Gray observau că stilul naţional distinct, şlefuit de experienţe istorice particulare, îşi punea amprenta pe strategiile de securitate.(…) [9, p. 230-231].
Oricâte teorii nu s-ar produce şi oricâte ramificaţii ale concepţiilor securităţii nu s-ar descoperi, ajungem, în cele din urmă, la concluzia că necesitatea identificării unei noţiuni filosofice a securităţii se impune. Şi dacă
în antichitate era definită doar formula securităţii personale şi cea a statului, în condiţiile realităţii contemporane, suntem în drept să vorbim despre
securitatea colectivă ca parte indispensabilă a unui sistem de tratate internaţionale în care se stabileşte posibilitatea de a stăvili agresiunea venită
din partea unui stat sau unui grup de state. În consecinţă, securitatea se
identifică cu un sistem de protejare a unor bunuri şi valori morale, dobândite, moştenite, acumulate pe parcursul evoluţiei civilizaţiei umane. Şi protejarea acestor valori este posibilă doar prin făurirea unui sistem de apărare. Suntem de acord cu afirmaţia că: „Securitatea, în viziunea noastră, este
un concept general, chiar o categorie filosofică, or ea se referă la orice sistem de ordin anorganic, organic, social, spiritual şi virtual. Lumea sau universul, după cum se ştie, este sistemic organizată. Reieşind din acestea,
suntem obligaţi să dăm definiţia proprie a securităţii.” [13, p. 9].
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Se impune descifrarea sintagmei de apărare, care în viziunea noastră,
reprezintă prin sine capacitatea, mijloacele şi organizarea ripostelor de orice
fel, pentru menţinerea funcţionării şi dezvoltării normale, deci a securităţii,
a unui anumit sistem. Securitatea şi apărarea interacţionează reciproc, sunt
în strânsă alianţă sau, altfel spus, sunt într-o legătură dialectică, adică, nu
putem vorbi despre securitate, făcând abstracţie despre sistemul de apărare,
şi invers. Sistemul nu ar fi în securitate dacă ar lipsi sau ar fi insuficientă
apărarea lui. Apărarea nu este ceva abstract şi depinde de sistemul concret,
ca şi securitatea acestui sistem. Anume ultima, deci securitatea sistemului,
ca să fie cât mai completă, necesită o anumită apărare. Astfel, securitatea
depinde de apărare, iar aceasta, la rândul ei, depinde de securitate. [13, p. 9]
Multiplicarea acestei interdependenţe între apărare şi securitate este o
garanţie a vitalităţii unui stat sau a unui sistem internaţional, o garanţie a
evoluţiei nestingherite. În Republica Moldova studii în domeniul securităţii au fost elaborate de Svetlana Cebotari şi Natalia Albu. Potrivit Svetlanei Cebotari termenul de „securitate” dispune de o largă întrebuinţare în
diverse domenii de activitate: politic, militar, economic, social, cultural,
mediul ambiant, resursele planetare. Este prezent în lucrări ştiinţifice, documente de stat, discursuri politice, articole publicistice, ştiri TV şi radio
etc. [4, p. 4] Anume din această cauză, plus acele aspecte pe care le-am
menţionat mai sus, ne duc la consideraţiunea că termenul de securitate este
o categorie filosofică şi un termen înglobând un concept general.
Astfel, putem vorbi de securitatea umană, ecologică sau social-ecologică, alimentară, economică, financiar-bancară, militară, cibernetică, informaţională [1]. Autoarea Natalia Albu face deosebire între „două tipuri de securitate: absenţa ipotetică a pericolului pentru individ, societate, stat şi reala
apărare a acestora de pericole, capacitatea de a face faţă ameninţărilor [1, p.
11] În consecinţă pentru reliefarea conturului clar a relaţiei dintre sistemul de
apărare şi sistemul de securitate ca pe „dialectica securităţii şi apărării despre
care am menţionat mai sus.” [13, p. 9-10]. Şi aici se înscriu nuanţările iminente: Conform Nataliei Albu, totuşi analiza principalelor dimensiuni ale securităţii naţionale este influenţată de dihotomia militar-nonmilitar [1].
Securitatea energetică, securitatea ecologică, securitatea economică,
securitatea socială, securitatea informațională, securitatea militară ș.a., toate ele converg spre Securitatea Națională de unde se deduce și faptul că
Republica Moldova, fiind un stat mic cu probleme mari de organizare statală este în primul rând un consumator de securitate.
Securitatea naţională ca teorie stă în centrul atenţiei a câtorva curente
şi şcoli cum ar fi şcoala realistă, curentul liberal, liberal-idealist, neorealist,
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postmodernist ş.a. Dimensiunea teoretică a conceptului securităţii capătă în
timp contururi tot mai complexe. Cercetătorul P. Paleri identifică 15 dimensiuni sau elemente fundamentale ale securităţii naţionale, cum ar fi:
securitatea militară, economică, a resurselor, frontierei, demografică, a
dezastrelor, energetică, geostrategică, informaţională, alimentară, a sănătăţii, etnică, a mediului, cibernetică, economică [14].
În opinia noastră, Republica Moldova se confruntă cu problema definirii
unui concept a securităţii naţionale, care ar îngloba în sine toate procesele realităţii contemporane concrete şi toate soluţiile valabile pentru evitarea posibilelor complicaţii. Securitatea naţională a Republicii Moldova, se remarcă în
Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova, se realizează prin măsuri
adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă şi militară, prin activitatea de informaţii, contrainformaţii,
precum şi prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi prevederile dreptului internaţional. [5, p. 27] [13, p. 10]
Considerăm că o prioritate a securităţii rămâne a fi necesară amplificarea
securităţii militare ca un garant al securităţii, conform vechiului proverb:
„vrei pace, fii pregătit pentru război”. Securitatea militară este o dimensiune
a securităţii naţionale. Sinonim al conceptului sau termenului de securitate
este cel al securităţii militare, care se foloseşte în sens direct sau restrâns şi în
sens extins. Dacă securitatea militară, în sens restrâns, se referă la „interacţiunea reciprocă a capabilităţilor armate ofensive şi defensive ale statelor
cu percepţiile acestora vizavi de intenţiile celorlalţi actori [3, p. 314], apoi
securitatea militară, în sens extins, „se referă la ansamblul proceselor, fenomenelor şi structurilor care au impact asupra cadrului de reglementare a domeniului militar al securităţii naţionale şi internaţionale” [2, p. 38; 13, p. 14].
Menționăm că, în cazul statelor mici problema apărării securităţii este
una primordială, căci este foarte complicat, prin mijloace puţine, să ai un
buget rezonabil pentru apărare, să menţii o armată viabilă, să dispui de armament modern şi de o reţea serioasă de sisteme de apărare.
Aşadar, conceptul de securitate este unul complex cu diverse conotații
care converg, în primul rând, spre ideea de pace și depășire a posibilelor
stări de conflict dintre state și națiuni.
Conflictul transnistrean înghețat este un generator permanent de insecuritate la frontiera de est a Republicii Moldova și un generator de insecuritate
în regiune. Potențialul militar al regiunii transnistrene amplificat de prezența
ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova prezintă un pericol
permanent, o amenințare a păcii și securității în această zonă. Evident că pentru a contracara un asemenea pericol e nevoie de concentrarea capacităților
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interne a țării noastre, care la moment sunt insuficiente și necesită conjugarea
forțelor cu structurile internaționale abilitate să gestioneze asemenea situații.
Cooperarea cu UE, cu OSCE, cu NATO și cu alte structuri este o necesitate
vitală pentru asigurarea securității Republicii Moldova.
Prezența armatei ruse pe teritoriul țării noastre, încalcă flagrant principiul neutralității expus concret în art. 13 al Constituției și de aceia se impune atragerea partenerilor externi în soluționarea acestei probleme. Depozitele militare de la Cobasna, care dețin un armament învechit, explozibil
expirat, prezintă un pericol iminent militar și ecologic și lichidarea acestor
stocuri este posibilă doar cu utilajul specializat pe care îl dețin partenerii
externi. Deși trebuie să remarcăm faptul că în ultimul timp Federația Rusă
și-a declarat disponibilitatea de a transmite utilajul necesar pentru dezamorsarea armamentului stocat în regiunea transnistreană. Rămâne de văzut care este ritmul de realizare a acestor promisiuni.
Pentru comparație putem lua exemplul NATO de lichidare a depozitelor de pesticide care prezentau un uriaș pericol ecologic și care în decursul
câtorva ani au lichidat acest pericol urmând un grafic prestabilit.
Republica Moldova a fost și rămâne un consumator de securitate economică. Numai furtul miliardului și „landromatul rusesc” au cutremurat din
rădăcini sistemul bancar din țară punând în pericol însuși existența statului.
Devalizarea celor trei bănci, îndeosebi a Băncii de Economii una dintre cele
mai mari și cu capital de stat a generat panică și neîncredere în rândul populației ceia ce a dus la instabilitate internă și la neîncredere în potențialul de a
se autoproteja al statului, adică la ineficiența sistemului de securitate.
În același rând se înscriu și problemele securității informaționale care
odată cu globalizarea aduce cu sine și pericolul unor atacuri cibernetice din
exterior asupra sistemului bancar, asupra sistemului de vot electronic, asupra sistemului informațional ce predispune la posibilitatea manipulării prin
plasarea de știri false.
Toate aceste probleme pot fi contracarare, soluționate doar printr-o
strânsă cooperare internațională, adică putem spune – prin consumul de
securitate. Trecând în revistă toate aceste probleme cu care se confruntă
Republica Moldova este firesc să ne întrebăm dacă un stat atât de mic expus la atâtea riscuri poate fi generator de securitate. Și cât n-ar fi de straniu
răspunsul este unul pozitiv. Experiența colaborării cu NATO în cadrul parteneriatului pentru pace a deschis drumul spre exploatarea potențialului de
care dispune armata națională, detașamentul de geniști ai căruia s-a dovedit a fi foarte util la deminarea Irakului. La fel o prestanță exemplară au
demonstrat detașamentele de pacificatori care au activat în Kosovo. Exem312

ple de astfel de colaborare sunt multiple și ele demonstrează că dincolo de
problemele cu care se confruntă Republica Moldova este și mai ales poate
fi un generator de securitate la frontiera Uniunii Europene.
Concluzii:
1. Republica Moldova este în mod cert un consumator de securitate.
Și acest fapt este dictat în primul rând de existența conflictului înghețat din
Transnistria.
2. Altă provocare o prezintă pericolul ecologic legat de schimbările
climaterice care afectează zona și pune în pericol producția agricolă, fapt
ce poate genera exodul populației.
3. Globalizarea care aduce cu sine insecuritatea informațională pentru
combaterea căreia se vor solicita permanent mari investiții.
4. Migrația care se manifestă tot mai acut prin exodul populației tinere care nu mai suportă situația de incertitudine generată de acțiunile nesigure, evazive ale structurilor statale. Aici se întrevede o gravă criză demografică care pune sub semnul întrebării însăși existența statului.
5. Cooperarea pe plan internațional cu structurile generatoare de securitate ca o sursă permanentă de implicare a statului Republica Moldova în generarea de securitate, acesta fiind benefică consolidării sistemului de securitate națională prin preluarea experienței și a bunelor practici internaționale.
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ISTORIOGRAFIA RELAŢIILOR DE COOPERARE REPUBLICA
MOLDOVA - NATO
Dumitru POPILEVSCHI, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice
Rezumat
Moldova cooperează cu NATO într-o gamă largă de subiecte. Principalul
obiectiv al cooperării NATO cu Moldova este de a sprijini eforturile țării de a
reforma și moderniza structurile și instituțiile sale de apărare și securitate. De
asemenea, Moldova este un contribuabil apreciat cu forțe de menținere a păcii,
conduse de NATO în Kosovo.
Cuvinte-cheie: parteneriat, operațiuni, consolidare, cooperare, concept, securitate, sistem.

HISTORIOGRAPHY OF THE COOPERATION RELATIONS
BETWEEN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND NATO
Dumitru POPILEVSCHI
Abstract
Moldova cooperates with NATO on a wide range of issues. The main focus of
NATO’s cooperation with Moldova is to support the country’s efforts to reform and
modernise its defence and security structures and institutions. Moldova is also a valued contributor to the NATO-led peacekeeping force in Kosovo.
Keywords: partnership, operations, consolidation, cooperation, concept, security, system.

„Promovarea securităţii cere întotdeauna sacrificarea libertăţii, iar libertatea nu poate fi mărită decât cu costul securitaţii. Dar securitatea fără libertate înseamnă sclavie, iar libertatea fără securitate înseamnă să fii pierdut şi
abandonat. Aceste circumstanţe dau filosofilor dureri de cap fără tratament
cunoscut. În plus, fac din traiul împreună un generator de conflicte, pentru că
securitatea sacrificată în numele libertăţii tinde să fie securitatea altora, iar
libertatea sacrificată în numele securităţii tinde să fie libertatea altora.”
(Zygmunt Bauman în Comunitatea, Agonia lui Tantal)

Primele contacte ale Republicii Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică au
fost stabilite după declararea independenţei ţării. La 20 decembrie 1991, la
Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică
(CCNA), creat în urma hotărîrii reuniunii la nivel înalt a ţărilor membre
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ale NATO de la Roma din 7-8 noiembrie 1991. Scopul creării CCNA a
fost de a institui un organism permanent de consultări între adversarii de
altă dată în problemele primordiale de securitate europeană. La prima reuniune CCNA a participat Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, ţara noastră devenind astfel stat membru al acestui Consiliu.
La 6 ianuarie 1994, cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Alianţei NordAtlantice, la care a fost examinată iniţiativa americană „Parteneriatul pentru
Pace”, Republica Moldova şi-a exprimat interesul de a adera la acest Program.
La 16 martie 1994, la Bruxelles, la Cartierul General NATO, a avut loc prima
întrevedere a Preşedintelui Republicii Moldova cu Secretarul General NATO
urmată de semnarea Documentului-cadru al Programului „Parteneriatul pentru
Pace”. La 29 mai 1997, la Sintra (Portugalia) a avut loc reuniunea CCNA în
formatul Miniştrilor de Externe. Pornind de la necesitatea stabilirii unor relaţii
noi cu partenerii de cooperare, NATO a propus transformarea CCNA într-o
structură mai adecvată – Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (CPEA).
În vederea coordonării cît mai eficiente a activităţilor pe linia NATO,
la 16 decembrie 1997 a fost instituită Misiunea Republicii Moldova pe lîngă NATO. Funcţia de şef al Misiunii este exercitată de ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgiei. Tot din anul 1997, RM şi-a extins colaborarea cu NATO şi în domeniul ştiinţific. Dialogul politic a continuat prin
vizita de lucru a Preşedintelui RM la Bruxelles (25-27 ianuarie 1998), în
cadrul căreia şeful statului a avut întrevederi cu Secretarul General NATO
şi cu Secretarul General UEO. Vizita de lucru la Chişinău a Secretarului
General NATO în perioada 28-29 ianuarie 1998 a constituit o nouă etapă
în dezvoltarea raporturilor RM – NATO. Vizita a avut mai multe scopuri,
printre care şi evaluarea perspectivelor colaborării Republicii Moldova în
cadrul Parteneriatului pentru Pace.
Importantă a fost vizita Preşedintelui V. Voronin la Cartierul General
NATO la 28 iunie 2001, unde a fost semnat Memorandumul de înţelegere
cu Organizaţia NATO pentru Menţinere şi Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea în domeniul logistic. Urmare acestui Memorandum, a fost
posibilă crearea în anul 2002 a unui Fond de afectare specială, finanţat de
ţările membre NATO şi destinat distrugerii unui lot de mine antipersonal şi
muniţii cu termen expirat din dotarea Armatei Naţionale a RM, precum şi
a unei cantităţi importante de combustibil rachetar de tip melanj. Proiectul
a fost implementat de Agenţia NATO pentru Menţinere şi Aprovizionare
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tehnică (NAMSA). Graţie acestui proiect, a fost eliminat un pericol ecologic de proporţii şi realizate, înainte de termen, prevederile de bază ale
Convenţiei de la Ottawa cu privire la interzicerea minelor antipersonal,
Republica Moldova fiind printre primele state din regiune care a exclus
acest tip de arme din arsenalele sale. Un alt proiect pe cale de realizare cu
suportul financiar al Alianţei este şi cel al distrugerii stocurilor de pesticide
interzise şi inutilizabile în Republica Moldova.
Începînd cu anul 2002, RM este parte la Grupul de Cooperare în domeniul Securităţii în Sud-Estul Europei (SEEGROUP), parte a Iniţiativei
sud-est europene (SEEI) care întruneşte în prezent 20 state membre şi 14
partenere. O delegaţie condusă de şeful statului a participat la 28-29 iunie
2004 la Summit-ul CPEA/NATO de la Istanbul. Forul Alianţei a adoptat o
nouă strategie a Parteneriatului Euro-Atlantic axată pe recentrare şi reînoire acordînd prioritate asistenţei ţărilor ce implementează Planurile de
acţiuni: individuale (IPAP), privind crearea instituţiilor de apărare (PAPDIB), de combatere a terorismului (PAP-T) etc. Strategia conţine referinţe
favorabile la RM. Angajamentul NATO vizavi de cooperarea cu RM a fost
reiterat în textul Comunicatului final al summit-ului Consiliului NordAtlantic (NAC) (p. 32). La 7 iunie 2005, Preşedintele Republicii Moldova
Vladimir Voronin a vizitat Cartierul General al Alianţei participînd la reuniunea NAC. În cadrul acesteia, a fost declarată intenţia ţării noastre de a
adopta un Plan individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP).
Drept urmare, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, care marchează o etapă calitativ nouă în cooperarea
dintre cele două părţi, a fost adoptat de către Consiliul Nord-Atlantic al
Alianţei la 19 mai şi, respectiv, de Guvernul Republicii Moldova la 24 mai
2006. Acest document fixează un şir de obiective importante, precum
aprofundarea cooperării RM cu structurile şi instituţiile europene şi euroatlantice, promovarea reformelor democratice în diverse domenii, reformarea şi modernizarea sectorului de securitate şi apărare, consolidarea
controlului democratic asupra forţelor armate etc. La 3 aprilie 2008, o delegaţie condusă de Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a
participat la lucrările Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic în formatul
şefilor de stat şi de guvern în cadrul Summit-ului Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord de la Bucureşti.
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La 30 octombrie 2008, Jaap de Hoop Scheffer, Secretar General NATO, a efectuat o vizită de lucru la Chişinău. Înaltul demnitar al Alianţei a
avut întrevederi cu Preşedintele RM, Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministrul Apărării. Programul a mai
cuprins o prelegere la Universitatea de Stat din Moldova şi o vizită la Centrul de informare şi documentare NATO. Actualizarea IPAP a fost iniţiată
în noiembrie 2009, fiind instituită Comisia Naţională pentru implementarea IPAP prezidată de Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene. Membrii Comisiei au convenit asupra necesităţii actualizării IPAP din perspectiva realităţilor existente. Versiunea actualizată a
IPAP a intrat în vigoare pe 20 august 2010, urmare a adoptării acesteia de
către Guvernul RM şi aprobării tacite de către Aliaţi.
În perioada 11-13 mai 2011, la Chişinău, a avut loc misiunea de evaluare, în cadrul căreia un grup de experţi NATO a întreprins vizite de documentare la instituţiile naţionale responsabile de implementarea IPAP, în
vederea evaluării rezultatelor obţinute, în perioada aprilie 2010 – aprilie
2011, în domeniile de competenţă. În perioada 16-17 iunie 2011, la
Chişinău s-a desfăşurat reuniunea Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic
în formatul sesiunii Grupului Consultativ pentru Politică Atlantică
(EAPC/APAG) care a reunit 59 de delegaţi din partea Secretariatului NATO, misiunilor ţărilor membre şi partenere şi statele membre ale EAPC.
Un astfel de eveniment a avut loc pentru prima dată în Moldova, fiind
apreciat efortul ţării noastre (inclusiv sub aspect financiar) şi reuniunea calificată drept fiind de succes de către statele participante.
La 13 iulie 2011 Consiliul Alianţei Nord-Atlantice (NAC) s-a convocat în formatul 28 + Republica Moldova, pentru a desfăşura consultări
multilaterale privind aspectele implementării Planului IPAP. Delegaţia
moldoveană la reuniunea în cauză a fost condusă de către Ministrul Apărării şi Vice-ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Ulterior, folosind procedura tacită, NATO a adoptat Raportul final de evaluare a progresului implementării IPAP-ului de către Republica Moldova.
Concluzii
Valorificarea relațiilor Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică,
este un bun prilej pentru oportunitatea de a extinde relațiile de cooperare
politico-militare cu Alianța Nord-Atlantică pentru a continua procesul de
modernizare a sistemului de securitate și apărare națională. Realizarea an318

gajamentelor asumate de Republica Moldova în relațiile de cooperare cu
Alianța Nord-Atlantică prin implementarea Planului individual de acţiuni
al Parteneriatului Republica Moldova – NATO reprezintă un deziderat în
dezvoltarea capabilităților de apărare națională și pilonul fundamental în
desfășurarea reformei securităţii naţionale. Totodată, grație Programului
Parteneriatul pentru Pace, Republica Moldova beneficiază de posibilitatea
de a pregăti contingente militare din cadrul Armatei Naționale pentru participarea la operațiuni de menținere a păcii, în contextul intensificării relaţiilor de cooperare militară internaţională asumându-și angajamente de
reformarea sistemului de apărare prin dezvoltarea capacităţilor, forţelor şi
mijloacelor interoperabile cu țările partenere și membre ale Alianței NordAtlantice.
Referințe bibliografice
1. North Atlantic Council, Declaration on Peace and Cooperation, 08.11.1991. În:
http://www.nato.int/cps/en/SID-ABFD20FB-E2743A/natolive/official_
texts_23846.htm (vizitat 16.02.2018).
2. North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Coopera -tion, 20.12.1991. În: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_23841.htm (vizitat 18.02.2018).
3. NATO, Document de base du Conseil de Parteneriat Euro-Atlantique, 30.05.1997.
În: http://www.nato.int/docu/fonda/b970530a.htm (vizitat 19.02.2018).
4. Documentul de bază al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic. În:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25471.htm?selectedLocale=en
(vizitat 21.02.2018).
5. Juc V., Cojocaru Gh. Politica externă. În: Republica Moldova pe calea modernizării: studiu enciclopedic. Chișinău: F.E.-P. Tipografia Centrală, 2015, p. 228-256.
6. North Atlantic Cooperation Council Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation, 20.12.1991. În: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_ texts_23841.
htm (vizitat 18.02.2018).
7. Parteneriatul pentru Pace. În: http://www.mfa.gov.md/nato-md/parteneriatulpentru-pace/ (vizitat 20.05.2019).

319

PREZENŢA FACTORULUI IDEOLOGIC ÎN POLITICA
MIGRAŢIONISTĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Vadim BOŢ, doctorand, IRIM
Rezumat
Cu certitudine migraţia afectează în mod direct securitatea naţională a statului
moldovenesc. Republica Moldova promovează politică în domeniul migraţiilor în
contextul iniţiativelor migraţioniste a Uniunii Europene. Politica migraţionistă se
construieşte pe tradiţiile privind azilul şi migraţia, având în vedere atât respectarea
drepturilor omului şi aspectele umanitare, cât şi beneficiile ale migranţilor şi ţărilor
de origine ale acestora. Ea necesită puternice instrumente de coordonare între toate
structurile implicate dat fiind caracterul multidisciplinar al acestora şi multitudinea
de actori implicaţi atât la nivel naţional, cât şi regional. Toate acestea iniţiative
poartă un caracter ideologic în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale
cu privire la elaborarea politicilor migraţioniste. Astfel, propunem să analizăm politica migraţionistă al Republicii Moldova prin prisma factorului ideologic, care ne va
demonstra impactul asupra securităţii naţionale.
Cuvinte-cheie: migrație, instrumente de coordonare, politici migraţioniste, factor ideologic, reglementare, securitate.

THE PRESENCE OF THE IDEOLOGICAL FACTOR IN
THE MIGRATION POLICY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Vadim BOȚ
Abstract
Certainly migration affects directly the national security of the Moldovan state.
The Republic of Moldova promotes migration policy in the context of European Union migration initiatives. Migration policy is built on the traditions of asylum and migration, taking into account both respect for human rights and humanitarian issues,
as well as the benefits of migrants and their countries of origin. It requires strong
coordination tools between all the structures involved given their multidisciplinary
nature and the multitude of actors involved at both national and regional levels. All
these initiatives have an ideological character in the political dialogue and international collaboration regarding the development of migration policies. Thus, we propose to analyze the migration policy of the Republic of Moldova from the point of view
of the ideological factor, which will demonstrate the impact on national security.
Keywords: migration, coordination tools, migration policies, ideological factor,
regulation, security.

Ceea ce intenţionăm să propunem atenţiei publicului, vizează prezenţa
factorului ideologic în politica migraţionistă a Republicii Moldova, pentru
a vedea influenţa, dar şi consecinţele din urma acestei participări. Se vehi320

culează că criza ideologiilor este un fapt al realităţii. Şi că declinul ideologic capătă un caracter realist din cauza restructurării sistemului politic şi
creării individualismului politic în societate. Un fel de răspuns la întărirea
tendințelor ideologice în viața societăţii a devenit conceptul deideologizării
politice, respingerea oricărei valori şi a criteriilor ideologice în desfășurarea reformelor moderne a dus la criza socioculturală, a pus sub semnul întrebării posibilitatea chiar a politicii ca sferă independentă și autonomă a
relațiilor publice. Cu toate acestea, factorul ideologic nu şi-a pierdut rostul
său în gestiunea lucrurilor şi în dirijarea persoanelor. Pare un lucru paradoxal să ne gândim la sfârşitul epocii ideologice. El se regăseşte în fiecare
activitate socială, dar mai ales în politică.
În lucrarea sa, Valeriu Moşneaga şi Tatiana Turco menţionau: „Ideologia politică este parte integrantă a ştiinţei contemporane despre fenomenele şi procesele politice. Alegerea căilor de dezvoltare socială şi politică
este strîns legată de noile interpretări şi aprecieri ale evenimentelor şi ideilor politice.” Apreciind acest element social şi sintetizînd modurile de tratare a ideologiei politice, ei au constatat că: „Ideologia politică este totalitatea concepţiilor ideologice ce exprimă şi protejează interesele unui careva grup social şi care necesită subordonarea ideilor, faptelor individuale
ale unui număr cât se poate de mare scopurilor şi obiectivelor respective de
utilizare a puterii" [9, p. 231-232]. În viziunea lui Silviu Brucan, ideologia
rămâne un factor indispensabil oricărui grup social care luptă pentru anumite interese şi un anumit scop. Oricât de mari ar fi elementele de iluzie pe
care le conţine, ideologia este ceea ce ţine laolaltă un grup social sau etnic,
este ceea ce face pe oameni să acţioneze împreună, să lupte împreună, să
păstreze puterea împreună. Fără ideologie, drept catalizator, nu există
acţiune socială pe scară largă de mase [1, p.120]. Din această afirmaţie
desprindem şi părerea lui Nicolaie Frigoiu, care menţionează că ideologia
îşi propune să desemneze, în linii mari, adevăratul sens al acţiunilor colective, să contureze modelul societăţii legitime şi superoritatea sistemului
său de valori, să indice care sunt deţinătorii legitimi ai autorităţii, finalităţile pe care comunitatea trebuie să le propună şi mijloacele de a ajunge la
ele [6, p.120]. Şi tot el adaugă, că spre deosebire de polisemantismul unor
concepte-cheie din câmpul ştiinţelor social-politice, de exemplu democraţia sau libertatea care au o vechime milenară, termenul ideologie are o
vârstă de mai puţin de două sute de ani. Apariţia şi apoi consacrarea lui de321

finitivă reprezintă încununarea firească a maturizării unui curent de gândire – iluminismul care, prin laicizarea valorilor şi fetişizarea raţiunii la rang
de lege universală, credea că poate crea o lume în care pasiunile şi dorinţele umane să-şi găsească o împlinire în conformitate cu dreptul omului
la fericire [6, p.105]. Ideologiile, subliniază Miroiu Mihaela, sunt în genere
apariţii moderne, progeneturi intelectual-politice ale etapei istorice în care
oamenii au devenit suficient de liberi şi de încrezători în demnitatea şi creativitatea lor încît să îşi închipuie că pot să schimbe societatea în feluri neânchipuite de predecesorii lor care au trăit generaţie după generaţie în societăţi închise, în moduri de viaţă repetitive [8, p.15]. Conform lui Terence
B. şi Dagger R. o ideologie oferă o explicaţie asupra cauzelor care fac
condiţiile sociale, politice şi economice să fie aşa cum sunt, în special în
timp de criză. Funcţia a ideologiilor este aceea de a oferi standarde de evaluare a condiţiilor sociale. Oricare ar fi poziţia, este clar că toate ideologiile oferă standarde sau indicaţii care îi ajută pe oameni să aprecieze, să judece, să evalueze politicile şi condiţiile sociale astfel încât să poată decide
dacă aceste politici sau condiţii sunt bune, rele sau neutre [11, p. 23].
Din cele spuse mai sus, putem să punctăm o afirmaţie esenţială lui Ion
Florea, că procesul de secularizare şi schimbarea naturii ideologiilor în cadrul diverselor sisteme sociale a creat necesitatea unei reţele mai largi de
instituţii şi relaţii care constituie suportul, instrumentul unei activităţii ideologice directe sau voalate, dar indispensabile funcţionării mecanismului
social. Însemnătatea promovării unor noi mecanisme de acţiune socială
explică însemnătatea crescândă a ideologiilor, multiplicarea instituţiilor
specializate în răspândirea şi afirmarea lor în forme variate, în conformitate cu situaţiile specifice fiecărui sistem social, fiecărei ţări, fiecărui popor
[4, p. 31]. Din această afirmaţie desprindem şi părerea lui Virgil Măgureanu şi anume, că criterii structurale ajută la individualizarea şi diferenţierea
ideologiilor politice. Astfel, sunt: aria de răspândire generală a unei ideologii, structurarea şi logica sa internă. Acest criteriu vizează: capacitatea
unei ideologii de a percepe corect aspiraţia membrilor unei organizaţii politice, sistemul lor de valori, precum şi capacitatea de a le oferi mijloace de
acţiune adecvate pentru atingerea obiectivelor [7, p. 391]. Potrivit opiniei
lui Ion Florea şi Constantin Borgeanu, „viaţa ideologică contemporană
demonstrează, de asemenea, funcţionalitatea ideologiilor în diverse sisteme sociale ca o condiţie de existenţă şi dezvoltare a acestora. Ideologiile
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nu pot fi private doar ca un fenomen negativ chiar atunci când conţinutul
lor sau aspecte fundamentale ale acestuia sunt respinse de pe alte poziţii
ideologice. Ele se dovedesc a fi absolut necesare funcţionării mecanismului social” [4, p.16]. Ideologia reprezintă un ansamblu complex de valori,
principii, idei, stări emoţionale prin care o clasă îşi definişte spaţiul existenţial cel mai adecvat pentru afirmarea de sine, pentru aflarea fericirii sau
satisfacerea intereselor de grup. Ideologiile sunt construcţii complexe care
se adresează unui public variat. Ele conţin mesaje generale şi specifice, care interesează numai anumite colectivităţi umane sau indivizi [5, p.11].
Aşadar, din cele spuse mai sus putem constata, că fără ideologie nu
există acţiune socială pe scară largă de mase, funcţionalitatea ideologiilor
în diverse sisteme sociale prezintă ca o condiţie de existenţă şi dezvoltare a
acestora, însemnătatea crescândă a ideologiilor, promovează mecanisme
de acţiune socială. Toate ideologiile sunt produse ale lumii moderne. Ideologia reflectă realitatea într-un sistem de idei care cuprinde şi se construieşte în mare măsură pe reprezentări deja existente, selecţionate în virtutea
intereselor clasei dominante. Elementul tradiţional are mare însemnătate în
ideologie, mai ales în ceea ce priveşte realizarea intenţei de captare şi convingere a unei părţi cât mai mari a membrilor societăţii globale. Ideologia
îşi transferă sau îşi valorifică semnificaţiile în viaţa practică.
Ţinem să subliniem, că în urma creării forţelor social-politice în societate, s-au conturat mai multe curente ideologice. Vom evidenţia cele mai
răspândite. Din ele fac parte: liberalismul, social-democraţia, conservatorismul, creştin-democraţia, naţionalismul, comunismul, anarhismul. Întrucât în Republica Moldova s-au produs transformări radicale în direcţia democratizării, suveranităţii şi independenţei, cu certitudine putem afirma că
s-a implementat ideologia liberalismului, care a pătruns şi a influenţat direct viaţa socială şi politică din ţară, dar mai ales asupra politicii migraţioniste, care prevedea circulaţia liberă a cetăţenilor.
De la începuturile sale, liberalismul a manifestat anumite tendinţe democratice, cea mai importantă fiind cea referitoare la egalitatea fiinţelor
omeneşti. Liberalii au argumentat dintotdeauna că interesele şi drepturile
oricărei persoane contează la fel de mult ca ale oricărei alteia. În cea mai
mare parte, liberalii au favorizat democraţia pentru că dădea oamenilor posibilitatea să menţină guvernamântul răspunzător şi să-şi protejeze în acest
fel interesele [11, p. 95]. Doctrina liberală preia ideea raţiunii şi o tran323

sformă într-un adevărat cult. Pentru liberali raţiunea este motorul împlinirii
proectului social. Impactul avut de liberalism de-a lungul istoriei europene
şi mondiale pe parcursul a mai bine de trei secole, reuşitele sale politice,
societale şi individuale reprezintă o modalitate de a evalua relismul mesajului liberal asupra pretenţei sale de a avea acoperire universală [5, p. 47].
Deci, liberalismul este curent ideologic şi social-politic care
promovează libertatea şi egalitatea în drepturi. Oferă dreptul la viaţă, la
libertate şi la inviolabilitatea persoanei, libertate de exprimare, de gândire,
dar şi la liberă circulaţie şi la alegerea domiciliului. Nu putem nega că
acestea drepturi sunt inutile şi privilegiate. Chiar confirmăm că sunt
prioritare. Dar ca şi în orice relaţie, juridică sau formală există şi un anumit
impact. Anume, dreptul la liberă circulaţie are un impact foarte mare
asupra politicii migraţioniste din Republica Moldova.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie consideră migraţia drept o
mişcare a unei persoane sau a unui grup de persoane, fie peste o frontieră
internaţională, fie în interiorul unui stat. Migraţia este o formă de mobilitate a
populaţiei şi include orice fel de deplasare a populaţiei, indiferent de durata,
scopul sau forma acesteia. În această categorie sunt incluse: migraţia
refugiaţilor, migraţia economică, precum şi migraţia persoanelor care se
deplasează pentru alte scopuri sau sub inflenţa altor factori, cum ar fi
reîntregirea familiei. Deplasările migraţioniste internaţionale sunt în mare
măsură favorizate de creşterea inegalităţii între ţări şi lipsa unei ocupaţii în
condiţii destoinice, securităţii personale şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Dezbaterea asupra migraţiei au devenit indisolubil legate de mecanismele politico-juridice de asigurare a protecţiei drepturilor omului. Practica
ne arată, că politica migraţionistă se construieşte pe tradiţiile privind azilul
şi migraţia, având în vedere atât respectarea drepturilor omului şi aspectele
umanitare, cât şi beneficiile migranţilor şi ţărilor de origine ale acestora.
Integrarea migranţilor în societate vizează un echilibru între drepturile
acestora şi cultura ţării de provenienţă. Acest lucru aduce beneficii atât
pentru ţara de origine a migrantului, cât şi pentru societatea în care acesta
trăieşte şi munceşte. Beneficii poate că şi există, dar persistă şi anumite deficienţe legate de migrarea persoanelor. Dacă la începutul şi la mijlocul secolului trecut migrarea persoanelor dintr-o ţară în altă era în mare măsură
determinată de motivaţia lor individuală pentru a găsi condiţii mai bune de
trai şi se măsura în sute mii de migranţi, atunci în ultimele decenii migraţia
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a devenit una din formele de manifestare a globalizării şi reprezintă o
mişcare a milioanelor de indivizi apţi de muncă, persoane strămutate şi refugiaţi din motive politice, entice etc. La intersecţia sec. XX-XXI, sistemul
proceselor de migraţie globală a afectat şi Republica Moldova. Perioada de
după proclamarea independenţei Republicii Moldova se caracterizează
prin itensificarea migraţiei externe atât definitive, cât şi a celei temporare,
numărul persoanelor plecate din ţară depăşind numărul persoanelor intrate
cu asemenea scopuri în Republica Moldova [3, p. 23].
Potrivit opiniei lui Oleg Casiadi şi Sergiu Porcescu, migraţia devine un
fenomen tot mai omniprezent în contextual actual al globalizării. Creşterea
interdependenţei între ţări, facilitată prin dezvoltarea tehnologică, frecvenţa
tranzacţiilor cu bunuri, servicii şi capital, împreună cu dezvoltarea domeniului telecomunicaţiilor şi transportului internaţional, au avut ca efect creşterea
virtiginoasă a numărului de persoane care au început să vadă migraţiunea internaţională ca pe o modalitate de a scăpa de sărăcie, şomaj şi presiuni de ordin social, economic şi politic în ţara de origine [2, p. 6]. În acest context, tot
ei aduagă, că procesul de emigrare în Republica Moldova s-a intensificat îndeosebi în a doua jumătate a anilor nouăzeci. Majoritatea populaţiei care
emigrează sunt migranţii de muncă, însă în ultimul timp creşte ponderea persoanelor care emigrează în scopul stabilirii permanente peste hotare. Cu toate
că migraţia benevolă constituie o formă a internaţionalizării şi democratizării
vieţii social-economice şi culturale a civilizaţiei umane, care oferă persoanelor dreptul şi posibilitatea de a-şi alege locul de trai şi de lucru, marea majoritate a emigranţilor şi-a părăsit ţara sub presiunea sărăciei [2, p. 6].
Din cele spuse mai sus, putem să punctăm că factorul ideologic, adică
cel liberal, a influenţat direct asupra politicii migraţioniste, deoarece există
cooperarea directă cu Uniunea Europeană în domeniul reglementării migraţiei. Dar noi bine cunoaştem că în Uniunea Europeană a dominat şi domină până în prezent curentul liberal şi că astăzi Moldova promovează politică în domeniul migraţiilor în contextul iniţiativelor migraţioniste anume
a Uniunii Europene. Occidentul demult evoluează sub impactul ideilor
despre democraţie şi libertate. În prezent Europa dispune de cea mai elaborată bază juridică privind drepturile omului, refugiaţilor şi a diferitor minorităţi: entice, lingvistice, religioase, culturale, sexuale etc. Lucrurile au
decurs în aşa mod, încât minorităţile au devenit mai avantajate decât orice
majoritate. Implementarea principiilor liberale a adus şi continuă să ducă
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la deplasări sociale covârşitoare cu impact puternic asupra destinelor
umane. De la ignorarea minorităţii de către majoritate s-a trecut la
ignorarea majorităţii de către minoritate. De la neglijarea individului de
către grup şi societate s-a trecut la neglijarea societăţii de către individ, la
abolirea societăţii ca entitate, ca realitate obiectivă [10, p.14].
Prin urmare, situaţia migraţională în Republica Moldova este de aşa
natură, încât aproape fiecare a treia familie este afectată direct sau indirect
de acest proces. Liberalizarea politicii de intrare şi ieşire, procesele de internaţionalizare şi integrare economică, consolidarea spirituală a integrării
europene, generat de democratizarea ţării, sunt factorii politici care au favorizat emigrarea forţei de muncă. Declinul economic, care a afectat Republica Moldova după proclamarea independenţei a avut un impact negativ asupra condiţiilor de trai al populaţiei. Criza din anii nouzeci a provocat
un declin masiv şi continuu în toate sectoarele economiei, declin care s-a
agravat în urma dezechilibrului sistemului financiar la toate nivele, fapt ce
se manifestă prin inflaţie înaltă, prin deficit bugetar esenţial, prin creşterea
datoriilor, precum şi a numărului de întreprinderi nerentabile. După declararea independenţei şi prelungirea reformelor economice, populaţia Republicii Moldova a devenit o sursă netă pentru emigrare. Acest proces a atins
toate sferele vieţii economice şi politice, structura şi relaţiile sociale. Permanent sunt purtate discuţii atât în Republica Moldova cât şi la nivel internaţional privind necesitatea reglementării fluxurilor migraţionale. Migraţia
rămâne în continuare în centrul polemicilor la diferite niveluri. Ea este privită ca un rău necesar de către statele dezvoltate şi ca o sursă de supravieţuire şi creştere economică pentru ţări în curs de dezvoltare şi cele sărace. Capitalul uman este mai imprevizibil decât celelalte forme ale capitalului, iar eşecurile şi gestionarea acestor fluxuri prezintă un pericol imens.
Din cauza implicaţiilor economice, politice, sociale şi psihologice, politica
în domeniul migraţiei trebuie să aibă un caracter complex.
În concluzie, vom sublinia că factorul ideologic indiscutabil se regăseşte în politica migraţionistă al Republicii Moldova. Faptul că dreptul
persoanei la liberă circulaţie derivă din ideologia liberală confirmă această
constatare. Rămâne să evaluăm gradul gravităţii şi impactele negative
acestui fenomen în societatea moldovenească pentru a remedia lucrurile
înspre bine. Credem că nu trebuie eliminat factorul ideologic din politicile
publice ale guvernării, evident şi din politicile migraţioniste, deoarece joa326

că un rol important în direcţia programului politic, poziţionându-se ca o
busolă. Dar trebuie revigorat curentul ideologic, pentru a îmbunătăţi starea
socială, dar şi migraţională din Republica Moldova.
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TENDINȚELE GLOBALE ȘI STRATEGIILE DE ABSORBȚIE A
IMIGRANȚILOR
DINNER Dan, doctorand, Israel
Rezumat
Tendințele migraționale abordează multe aspecte ale societății civile din fiecare
țară. Fiecare stat reacționează subiectiv și adecvat la caracterul și politica sa internă.
Unul dintre fenomenele existente este scurgerea creierului ca urmare a integrării
migranților de muncă pe piețele țării gazdă și a schimbării culturii țării. Articolul
încearcă să ilumineze și să prezinte aceste momente în țările din Europa de Vest.
Cuvinte-cheie: imigrare, ocuparea forței de muncă, strategie și Politica de imigrare.

THE WORLDWIDE TRENDS AND STRATEGIES
OF IMMIGRANTS ABSORPTION
DINNER Dan
Abstract
The immigration trend affects many issues in the civil society of each country. Each
state responds in a subjective and appropriate manner to its character and internal politics. One of the phenomena that exists is the brain drain as a result of immigrants' integration into the workforce and the change of the country's culture. This article will attempt to
illuminate and present these points in countries in Western Europe.
Keywords: Immigration, Employments, Strategy and immigration policy.

1. Introduction
The worldwide strategies of absorption with the immigration are different
in every region and region on continents. The author of the thesis finds different
strategies in each country or region. There is the European Union, which is
dealing with the hundreds of thousands of immigrants coming from Africa and
Asia, and there is President Trump's strategic confrontation with the waves of
immigrants from South America. In every country to which immigrants come,
there is a different system of legislation, as in Israel. The main strategy that preoccupies decision-makers in various governments is mainly the socio-economic
issue. The issue of employment, the value of the currency, demographic changes, and Israel, the national appearance [13, p. 485-508].
Immigration is a phenomenon of growing significance in many countries. Increasing social tensions are leading to political pressure to limit a
further influx of foreign-born persons on the grounds that the absorption
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capacity of host countries has been exceeded and social cohesion threatened [5]. There is also in public discourse a common perception of immigration resulting in economic costs, particularly with respect to wages and
employment opportunities of the native born. This warrants a scientific assessment, using comparative applied research, of the empirical validity of
the perception of a negative impact of immigration on labour market outcomes. Some of the countries apply meta-analytic techniques to with 165
estimates from 9 recent studies for various OECD countries [6] and assess
whether immigration leads to job displacement among native workers. The
‘consensus estimate’ of the decline in native-born employment following a
1 percent increase in the number of immigrants is a mere 0.024 %. However, the impact is somewhat larger on female than on male employment.
The negative employment effect is also greater in Europe than in the United States. Furthermore, the results are sensitive to the choice of the study
design. For example, failure to control for endogeneity of immigration itself leads to an underestimate of its employment impact.
According to Hunt [8], the world is witnessing an unprecedented increase in flows of people across borders for business, pleasure, education, or
to seek greater wellbeing in a foreign land. Global economic integration, the
declining real costs of communication and transportation, persisting gaps in
the standard of living between rich and poor nations. As migrants are now an
increasing proportion of the population in many countries, and as migration
flows are becoming more complex with temporary, return and repeat migrations becoming commonplace, the need for careful scientific study of the socioeconomic impact of immigration across a wide range of countries and
immigrant types is great. While there are many aspects to the impact of immigration, including effects on inflation, housing, social cohesion, the environment, etc. the central to public discourse on immigration is the impact on
the labour market and specifically the public perception that migrants might
‘rob jobs’ of the native-born and might bid down wages. This is not surprising given the complexity of the labour market and the wide range of potential
responses of workers and firms following an influx of immigrants. the Author may expect an increase in local demand (particularly in the non-traded
sector), the possible greater use of labor-intensive techniques or greater specialization in labour intensive outputs, a downward push on wages for those
who directly compete with immigrants and an increase in employment of
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those with complementing skills, changing labour force participation and migration decisions among the native born, etc. [9] To examine the policies of
immigrants' absorption policies, it is desirable to present the strategy of all
the major absorption countries:
2. Materials The policies of the Germany's Migration
Despite its long history of migration, politics and society long resisted
a definition of Germany as an immigration country [2, p. 267-284]. Only
the admission of this reality paved the way for migration policy reforms
that affect immigration as well as citizenship laws. Even though Germany
counts among the countries with the highest share of immigrants in its
population, the migration policy debate has for a long time nevertheless
been dominated by the question of whether Germany is an immigration
country or not. This process blocked a reform of German immigration policies. Overall, the 'Ausländerpolitik' (policy on foreign nationals) of the
1970s, 1980s and 1990s concentrated primarily on the prevention of further immigration. Since the turn of the millennium, a change of paradigm
can be observed in immigration policies that is accompanied by a gradual
liberalization for qualified immigrants. In this context, migration was no
longer perceived only as a problem but instead also seen as an opportunity
[7]. The Green Card Initiative, which facilitated the temporary immigration of IT specialists from 2000 to 2004, was followed by the implementation of the "Immigration Law" in 2004. This law provided a fundamental
adjustment of existing laws on foreign nationals and asylum. The support
of the integration of immigrants and their descendants was established as a
governmental task for the first time. The goals of the law include the management of immigration with consideration of economic and labor-market
interests. It contains certain facilitations for the influx of (highly) qualified
foreign labor. Further immigration obstacles were reduced with the Law
on the Regulation of Labor Migration which came into effect in 2009 and
significantly reduced the minimum income to be proven by highly qualified immigrants to be able to be granted a permanent residence permit immediately. In Germany, the demand for human resources is not restricted
to academically trained specialists [8].
Therefore, the government amended the employment regulations and
opened the labor market for certain specialists from third countries. The Federal Employment Agency is responsible for determining the professions in
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need of specialists who may be recruited from abroad (positive list). In 2015,
the Employment Directive was supplemented by options for economic immigration to Germany in order to open up an alternative to the generally
hopeless asylum process for people from the Western Balkan states of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia,
who are looking to immigrate to Germany. Citizens of those countries may
be granted a residence permit if they can prove valid and current employment, have passed a priority review and were not awarded any asylum seeker
benefits over the two previous years [1, p. 302-331].
Citizenship in Germany from 1999, the German Citizenship Law was
reformed. It enabled people to acquire German citizenship not solely
through ancestry (jus sanguinis) but also through birth on German soil (jus
soli). This step represented a significant break with the previously applicable ethno-national notion that one can be German but never become German [10]. Unlike in the United States, where all children born on US soil
automatically qualify for US citizenship, the acquisition of German citizenship remains conditional. As a first step, the "option obligation" was
introduced. It stipulated that children born in Germany to foreign parents
are automatically awarded German citizenship if one of the parents has
been residing in Germany for at least eight years and was in possession of
an indefinite right of residence. If such children also acquired the foreign
citizenship of their parents, they were forced to opt for one of the two citizenships between their 18th and 23rd birthday (option obligation). EU citizens as well as citizens of states who cannot renounce their citizenship or
who come from countries that regularly deny their citizens the renouncement of their citizenship are exempt from this provision. In practice, continuation of the former citizenship is accepted in more than half of all naturalization cases. In 2016, 110,400 foreign nationals became naturalized in
Germany, 57.8 % of them also retained their former citizenship. The number of people who immigrated to Germany exceeded the number of those
who emigrated by roughly 500,000 in 2016. In 2015, the migration surplus
had been 1.14 million. The Federal Statistical Office ("Destatis") also reports that arrivals totaled 1,865,000 in 2016 and departures across Germany's borders amounted to 1,365,000. There were 272,000 fewer arrivals (–
13%) and 368,000 more departures (+37%) than in 2015. 1,719,000 of the
1,865,000 immigrants held a foreign passport: 297,000(or15%) less than a
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year earlier. Roughly 112,200 foreigners became naturalized German citizens in 2017. This was the highest number since 2013. The Federal Statistical Office also reports that this was an increase of just over 1,800, or
1.7%, compared with a year earlier. As in the previous year, a marked increase was especially recorded in the number of Britons who were naturalized as German citizens. While in 2015 only 622 British citizens acquired
German citizenship, that number amounted to not less than 2,865 in 2016
(+361% on a year earlier) and finally to 7,493 in 2017 (+162% on the previous year) - another record high after 2016. The following figure, 1.1, attempts to present the relationship between the number of immigrants entering Germany and the number of Germans leaving Germany [14]. According to researcher Bartlett [2, p. 267-284], there is a direct connection between the two, and accordingly two more countries (figure 2;3) will be
presented with the same trend. That is, due to the large number of foreign
immigrants in the country (with all the problems), the number of local citizens who leave and prefer to seek another country are increase.
Figure 1, The increase of immigrants to Germany and departure
of Germans, 2010 - 2017
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Indeed, according to the data (Figure 1), we notice that the number of
brains drain of German citizens is reduced as the number of immigrants in
Germany increases.
The policies of the United Kingdom Migration
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The United Kingdom has one of the most storied histories in the entire
world. being one of the first true national powers, the United Kingdom has
witnessed the development of the world around it while it managed to
maintain an incredible quality of life [13, p.485-508]. Due to the UK’s incredible consistency to provide opportunities and hope to its residents, requests from those who wish to immigrate to the UK continue to fill the
government’s mailbox. However, just like many other successful and developed countries in the modern world, the UK has recently made their
immigration laws stricter, the borders stiffer, and applications to legally
enter the United Kingdom are now regularly challenged. For the fortunate
ones that have their UK visas approved, however, they will see that the
UK is still full of opportunity and possibilities. The United Kingdom currently has the 6th largest economy in the world, with an incredibly strong
service sector that represents a very large portion of the country’s economic strength [4, p.209-233]. The UK is also one of the world’s largest financial centers, matched only by New York. Combined with very strong aerospace, automobile, and pharmaceutical industries, the United Kingdom has
a strong economic foundation that continues to provide individuals with
opportunities for success and happiness.
These rules are sometimes based on financial background, proving
one’s qualifications, and often times one’s professional skills. Furthermore, additional inadmissibility issues can arise such as previous illegal
acts. The United Kingdom unemployment rate was 7.5% as of August
2013, which is an impressive figure that indicates the economy remains
strong. New businesses are being created, workers are being hired, and
new opportunities are appearing. In order to maintain this progress, the UK
must attract high-skilled people from each part of the globe. The UK Government has recently adjusted entrepreneurial and investor visas in order to
attract these types of individuals. Obtaining a UK visa is truly an incredible opportunity for individuals and families. The UK government made
different ways to become a British citizen. The most common is called
‘naturalization’. The citizen can apply for British citizenship by naturalization if it will be a few indicators. the person must be 18 or over, he will be
with good character, for example, he can't t have a serious or recent criminal record, and he hasn't tried to deceive the Home Office or been involved
in immigration offences in the last 10 years. He will continue to live in the
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UK, met the knowledge of English and life in the UK requirements, and
meet the residency requirement.
Figure 2 will present the migration data for male and female to the
UK, with an emphasis on the increase and decrease in immigrant numbers
from 2010 to 2017. The strict immigration policy of the British government leads to intensive enforcement by both the UK employers and migrant workers. According to Jauer et – al [9], there is almost no ability to
work (legally with papers) without permission to stay and work arranged
in the UK. Intensive punishment and enforcement are mainly for employers and authorities employing migrants. In this figure (2), we also observe
the correlation between the rise in the number of immigrants and the decline in the brain drain in Germany (Figure 1).
Figure 2, The increase of immigrants to UK and departure of Englishmen
2010 - 2017
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The immigration policy of the UK includes the granting of work permits of various degrees, and the possibility of working for several years,
provided that the prerequisites for entitlement and social-medical insurance are met. The administration has refrained from absorbing refugees
recently, and this issue was also one of the reasons for the disengagement
from the European Union.
The policies of the Italy's Migration
Italy has faced unique migratory challenges in recent years. Managing migration by sea – and all migrants arriving in Italy do so by boat is different from
controlling land borders. Libya, the country through which most migrants landing in Italy transit, lacks a strong central authority capable of exerting control
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over the territory. Thus, border management mechanisms such as the EU Turkey deal of 2016 have not been easy to replicate. Ironically, the EU Turkey deal
has actually put further strain on the central Mediterranean corridor, which remains the only open door to Europe. It is unsurprising that sea arrivals have increased more than tenfold between 2010 and 2016, stabilizing at an average of
around 175,000 per year since 2014 [12, p. 531–644].
Although migration policy has developed within the broader context of the
Common European Asylum System and EU norms on legal and irregular migration, Italy’s difficulty in managing arrivals from the Mediterranean in full
compliance with EU rules has been clear for some years. Proper identification
and processing have traditionally been a central issue. According to the socalled Dublin asylum regulations, if asylum seekers enter the EU without a valid visa and do not have close family elsewhere in Europe, they should apply for
refugee status and have their request processed in the EU member state in
which they arrive first [11]. Yet migrants generally tend to see Italy as a transit
country. Their aim is to travel north to richer places, and therefore try to avoid
proper identification in Italy. A reason for fleeing Italy (and Greece) is that the
system for processing applications and supplying decent lodging and integration conditions is worse than elsewhere. There is little awareness of this or the
fact that the foreign population has made a net contribution to the welfare system of around 5 billion Euros and that Italy spends 1.2 billion Euros less for the
management of migration than it gains from it. This of course does not imply
that efforts to establish control over irregular arrivals are not necessary. Nonetheless, given the current impasse, politics needs to start addressing this part of
the picture as well. This will involve finding a way to play down the alleged
migrant invasion and identifying more concrete solutions for legal and safe
channels, both for foreign workers and for asylum seekers [7].
According to the Italian government ministry [7] citizenship is currently regulated by Law no. 91/1992 which, in contrast with previous laws,
reassesses the importance of individual intention in the acquisition or loss
of citizenship and recognizes the right to hold more than one citizenship
simultaneously. Citizenship legislation applies to:
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1. Persons born Italian who have lost their citizenship and wish to reinstate it.
2. Descendants of Italian citizens claiming citizenship.
3. Foreigners applying for Italian citizenship.
The Italian government understands the long-term contribution of the
immigrant. In addition, the administration is trying to appease the European Union, and therefore does not adopt special and aggressive sanctions
against the refugees. Even the knowledge that the refugee - the average
immigrant does not want to remain in Italy, and the country only serves as
the first stop on the continent of Africa, does not add to the treatment. The
immigrants show no gratitude to the authorities, causing damage, and few
of them really want to stay in Italy [7].
Figure 3-The increase of immigrants to Italy and departure of
Italian 2010 - 2017
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Even in the case of the Italian state, we find a connection between the
movement of immigrants and the borders of the state, and the decision of families with education and the means to leave the country. In most countries (and
in those presented), these processes lead to the rise of political movements
calling for nationalism and xenophobia. We see the rise of political parties that
require government attention, and an immediate change in the policy of handling refugees and migrants entering the country's borders.
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For summery, there is no doubt that the signs are quite similar in the
countries presented, and the governments are required to change the immigration and absorption system in each country. In addition, absorption of
immigrants can certainly lead to economic prosperity if there is a true and
holistic integration of immigrants into the culture of the people and the state.
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