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Each state has its own specific ways of using the available forces within the national
defense and security system, depending on the nature of the adopted strategies. In order to
materialize the proposed general strategic goal, it must go through a series of activities and
actions, which end with the achievement of a force deployment. For this purpose, it is necessary
to move the whole country from a state of peace to a state of siege, war or mobilization, through
a set of measures and actions carried out gradually, according to a pre-established algorithm or
imposed by the concrete situation.
The collaboration of the forces participating in the national defensive effort becomes a
basic principle of the functioning of the national defense system. In this regard, we can consider
that the term ”national security and defense system” means the multiple links between all the
forces, their establishment in a coherent assembly that would act with maximum efficiency in
accordance with the principles of the defense strategy.
Keywords: security, defense, defense forces, security and defense system, modern military
system.
De la proclamarea independenței, Republica Moldova a trecut printr-un proces amplu de
consolidare a capacităţilor instituţionale ale sistemului naţional de securitate și apărare, proces
care continuă şi în prezent. Mai mult, mediul de securitate de la destrămarea lagărului socialist
până în prezent este complex și fragil. Ca urmare, sistemul de apărare al Republicii Moldova,
dincolo de faptul că se află într-un proces de transformare continuă, ţinând cont de nevoia de a se
adapta la evoluţia mediului de securitate, trebuie să asigure necesitățile de securitate şi apărare
ale statului în funcţie de resursele disponibile. Evident, problema resurselor necesare sistemului
național de apărare este complexă, cu toate acestea, funcționalitatea sistemului de apărare nu
trebuie să fie perturbată, mai ales din perspectiva proactivă și a managementului situațiilor de
criză. Structural, sistemul național de apărare, alături de componentele sale precum resursele şi
infrastructura teritorială, cuprinde conducerea și forţele [6].
Într-un atare context, ne propunem să analizăm aspecte cu referire la forțele destinate
apărării naționale – subiect de actualitate, care a fost supus transformărilor în raport cu
necesitățile de securitate și apărare ale țării și evoluțiile mediului de securitate. Referindu-ne, în
acest cadru, la expresia Si vis pacem, para bellum (lat.) (în română: Dacă vrei pace, pregătește7

te pentru război), folosită de Publius Flavius Vegetius Renatus, fiecare naţiune este preocupată
să-şi pregătească ţara pentru apărarea teritoriilor sale, iar nepregătirea sa încă în timp de pace,
sub toate aspectele, poate avea consecinţe grave, ajungând până la punerea în pericol a existenţei
statului naţional.
Astfel, autorul Barry Buzan, descriind dilema securităţii şi dilema apărării, menţionează
că existenţa forţelor armate este justificată în principal prin necesitatea lor pentru securitatea
naţională şi de aceea este oportun, din punct de vedere politic, să presupunem că forţa militară
este corelată în mod pozitiv cu securitatea naţională [1, p.276]. Potrivit unui grup de experţi
români, a pregăti o ţară în vederea apărării nu înseamnă a avea numai o armată bine organizată,
pregătită şi asigurată din punct de vedere material, care să-şi îndeplinească cu succes misiunile,
ci a orienta şi coordona cu pricepere toate forţele materiale şi spirituale ale naţiunii pentru a face
faţă solicitărilor războiului şi a obţine victoria. Aceasta presupune o temeinică organizare
militară a naţiunii, care cuprinde: organizarea şi mobilizarea forţelor armate; pregătirea şi
organizarea populaţiei pentru apărare; pregătirea economiei naţionale pentru apărare; pregătirea
teritoriului pentru apărare [9, pp.149-150].
În acelaşi timp, putem evidenţia anumiţi factori ce determină organizarea forţelor armate,
relevanţi şi pentru Republica Moldova:
Caracterul orânduirii sociale a statului, politica pe care o promovează,
posibilităţile lui economice şi tehnico-ştiinţifice;
Situaţia politică internaţională, evoluţia raportului de forţe pe plan mondial şi
regional;
Potenţialul demografic al ţării;
Tendinţele istorice ale poporului, factura sa psihică, experienţa de luptă a armatei;
Evoluţia ştiinţei şi tehnicii militare la etapa dată;
Poziţia geografică, caracterul reliefului ţării şi al teatrului probabil de acţiuni
militare;
Doctrinele militare ale inamicului probabil.
În literatura de specialitate găsim și alte descrieri cu referire la elementele fundamentale,
care structurează şi direcţionează determinant eforturile de apărare a ţării prin mijloace proprii,
din perspectiva strategiei războiului popular de apărare. Astfel, autorul Constantin Onişor
stabileşte caracteristicile războiului popular de apărare, evidenţiind următoarele: ducerea
acţiunilor principale de către armată şi formaţiunile înarmate ale populaţiei; generarea unui front
de confruntare armată nemijlocită, dar şi o luptă generală a întregului popor; acţiunea coordonată
a tuturor forţelor şi mijloacelor participante [10, pp.308-313].
Un alt autor, Petri Aurel, contribuie cu mai multe idei privind noile sisteme de apărare şi
soluţionarea problemelor apărării, pe baza războiului popular, promovând astfel un nou tip de
sistem militar. Autorul menţionează că noul sistem are rol social-politic complex şi diversificat,
menit să asigure, în timp de pace, pregătirea populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare,
iar în timp de război, de a duce cu toate forţele şi disponibilităţile acţiuni de luptă pentru apărarea
independenţei, suveranităţii naţionale şi integrităţii teritoriale a ţării. Îndeplinirea acestui rol este
determinat de mai mulţi factori, iar unul mai important este gradul de conştientizare a datoriei de
a apăra patria de către întreaga populaţie aptă de efort militar [11, pp.178-182].
Mai mult, Petri Aurel aduce exemple ale sistemelor precum cele din Elveţia şi Suedia,
descriind rolul sistemelor de apărare în condiţiile în care statele mici şi mijlocii nu ar putea să
suporte cheltuielile militare enorme, bazându-se doar pe armata permanentă formată din militari
de profesie. În acelaşi timp, autorul menţionează, că spre deosebire de cele clasice, noile sisteme
ale apărării naţionale asigură pregătirea populaţiei şi participarea ei la luptă, cu arma în mână,
într-o proporţie mult mai mare şi în modalităţi mult mai eficace.
În acest sens devine relevantă abordarea noilor sisteme de apărare din perspectiva statelor
mici, căci acestea dispun în timp de pace de o cantitate limitată de forţe armate, însă la necesitate
se pot trece la acţiuni promte şi bine coordonate cu alte forţe din componenţa sistemului naţional
de securitate şi apărare pentru desfăşurarea strategică a forţelor în scopul anihilării efectelor
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iniţiale ale unei invazii şi amplificării în scurt timp a capacităţii de apărare a statului. Prin aceste
acţiuni se poate evita surprinderea de către inamic sau diminua cât mai mult efectele acesteia,
asigurându-se astfel, potrivit scopului strategic al războiului de apărare a ţării, respingerea
agresiunii, asigurarea suveranităţii şi independenţei naţionale, menţinerea unităţii statale şi
integrităţii teritoriale.
Referindu-ne la forţele militare regulate, acestea participă implicit la măsurile şi
activităţile de desfăşurare strategică a forţelor, încă din timp de pace, pentru întocmirea
planurilor şi pregărtirea în vederea aplicării lor, cât şi pe timpul declanşării activităţilor prevăzute
în conţinutul acestora.
Astfel, reieșind din mediul actual de securitate, în special referindu-ne la războiul din
Ucraina, nu putem neglija că puterea militară constituie esenţa problemei securităţii naţionale, iar
statele au nevoie de putere militară atât pentru propria lor apărare, cât şi pentru scopuri de
securitate mai largi, de management al sistemului. Prin urmare, puterea militară a statului este o
combinație a forțelor și a mijloacelor alocate pentru o anumită perioadă, destinate apărării
militare a intereselor sale și realizării obiectivelor politice interne și externe ale statului.
Dintr-o perspectivă practică, organizarea și dotarea sistemelor militare trebuie să
marcheze dubla lor funcționalitate: descurajarea producerii războiului și desfășurarea luptei
armate în situația unei crize politico-militare deosebit de complexe.
Dacă să ne referim la sistemele militare moderne, atunci pentru cercetarea respectivă
opinia lui Constantin Rizea este relevantă. Acesta consideră că în constituirea sistemelor militare
moderne, este necesar de luat în considerare anumiţi factori, precum:
caracteristicele teatrelor de acțiuni militare;
apartenența statului la alianțe militare, economice sau politice;
nivelul de dezvoltare a armamentului și a tehnicii de luptă;
particularitățile naționale, istorice, poziția geopolitică și geostrategică a
statului/statelor;
nivelul teoriei și practicii militare;
organizarea și modul de acțiune a potențialilor adversari ai statului [12, p.420].
În continuare merită atenție experiența altor state care este relevantă pentru Republica
Moldova. De exemplu, autorul român Onişor Constantin propune o variantă a sistemului militar
modern valabil și pentru Republica Moldova. Acesta trebuie să cuprindă subsisteme din diferite
domenii, cum ar fi:
forțele armate permanente – structuri capabile să pregătească și să ducă acțiuni
militare după un plan strategic elaborat din timp;
forțele armate nepermanente – organizate după principii militare, din rândurile
populației civile care îmbină activitatea civilă cu cea militară sau participă în timp de război;
formațiuni de ordine interioară – poliție, unități de securitate, gărzi militare
naționale etc.;
formațiuni de pregătire militară – destinate pentru educația militară și pregătirea
tineretului până la încadrare în armată, precum și pregătirea rezerviștilor;
instituțiile economico-industriale cu destinație militară: cuprind întreprinderi ale
industriei de apărare, institutele și laboratoarele de studii, cercetări și experimentări militare;
resursele umane și materiale constituite și gestionate din timp de pace destinate
pentru completarea și mobilizarea forțelor armate [10, pp.305-316].
Unele țări pot include în componența sistemului de apărare și alte organizații militarizate
ale statului, care, totuși, sunt diferite de organizațiile militare private. Conform Institutului
Internațional de Studii Strategice de la Londra, conceptul „alte organizații militarizate ale
statului” (uneori denumite și organizații paramilitare) include jandarmeria, serviciile de vamă și
grănicerii, dacă aceste forțe au pregătire militară, sunt înzestrate ca o forță armată și acționează
sub comandă militară în caz de război. Alte exemple istorice pot fi: gărzile patriotice și
formațiunile de luptă patriotice (România), gărzile roșii (Rusia), forțele de apărare a teritoriului
(Iugoslavia), Garda Națională a Statelor Unite.
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În același timp, țările pot deține şi alte organizații, cum ar fi cele paramilitare, care sunt
strâns legate de armată și care, în unele cazuri, le furnizează tehnică militară, acces la bazele
militare, instruire și asistență. Aceste organizații îndeplinesc o gamă largă de funcții, printre cele
mai frecvente aflându-se: paza frontierei, inclusiv urmărirea traficului ilegal de oameni sau de
bunuri; controlul revoltelor; menținerea legii și ordinii publice în situații de urgență, paza șefului
statului și a instalațiilor vitale, precum reactoarele nucleare.
Cert este faptul că în unele situații, din punct de vedere ale acţiunilor militare, asemenea
organizaţii au acţionat greșit în activitățile de poliție civilă și au fost răspunzătoare de încălcări
grave ale drepturilor omului. Pentru că folosirea organizațiilor paramilitare poate estompa
diferența dintre forțele de poliție civilă și forțele armate, este important ca rolul și poziția lor să
fie bine definite. Este preferabil ca ele să fie excluse de la operațiile de securitate internă, iar
Parlamentul trebuie să adopte cadrul legislativ corespunzător în acest scop și să controleze
activitatea Guvernului în acest domeniu. Președintele sau prim-ministrul trebuie să permită
controlul parlamentar al organizațiilor paramilitare, nu doar pentru faptul că orice forță finanțată
de la bugetul de stat trebuie să fie controlată prin lege de Parlament, ci și din cauza provocărilor
și pericolelor potențiale ale folosirii lor pe scară largă în mod necontrolat [2, p.60].
Mai multe țări de pe glob, în afară de armatele regulate, pe timp de război, au în
componenţa dispozitivelor de luptă şi formaţiuni teritoriale. Un exemplu în acest sens ar fi
Austria, Belgia, Germania, Italia, Lituania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Finlanda,
Franța, Suedia etc. Cetăţenii acestor țări sunt mândri de apartenența lor la aceste trupe, iar
implicarea lor în activităţile de pregătire de luptă sunt percepute ca un drept onorabil şi de
datorie faţă de patrie. Anume pe seama formaţiunilor de apărare teritorială stau sarcinile de
desfăşurare a mobilizării şi formării rezervelor de trupe militare, protecţia elementelor strategice,
protecţia infrastructurii militare şi civile, precum şi ducerii efective a luptei de apărare teritorială.
Formaţiunile de apărare teritorială un rol aparte îl deţin atât până la începutul acţiunilor
de luptă, cât şi în timpul acestora. Prin executarea misiunilor încredinţate, aceste formaţiuni
contribuie la eliberarea armatei de îndeplinirea unor sarcini mai puţin obișnuite pentru aceasta,
care, cu certitudine, vor trebui rezolvate pe timpul agresiei armate.
Astfel de exemple sunt actuale în cadrul forţelor armate din Ucraina, unde vedem alături
de trupele regulate şi alte formaţiuni implicate la: pregătirea fortificaţiilor de apărare, paza şi
apărarea comunicaţiilor şi a obiectivelor strategice, controlul şi asigurarea circulaţiei, executarea
unor misiuni de luptă la respingerea actelor de agresiune armată ş.a.
În acest cadru, este important să remarcăm abordarea unor experţi români ce ţine de
implicarea formaţiunilor militare şi civile în acţiunile militare strategice specifice întregului
popor. Astfel, Iulian Topliceanu descrie acţiunea de hărţuire, având uneori chiar o pondere
însemnată în ansamblul acţiunilor militare. Expertul menţionează că, la nivel strategic, hărţuirea
reprezintă ansamblul tuturor acţiunilor de luptă specifice războiului întregului popor, executate
de toate componentele sistemului naţional de apărare, într-o concepţie unitară (pe baza unui plan
unic), pentru ca într-o perioadă de timp determinată, să se asigure o puternică uzură a trupelor
invadatoare, să i se producă inamicului pierderi mari şi irecuperabile [14, pp.126-127]. Un astfel
de procedeu a fost aplicat de către forţele Ucrainei încă de la începutul invaziei agresorului, iar
pregătirea minuţioasă şi buna coordonare a forţelor au cauzat pierderi importante adversarului.
Astfel, considerăm că deşi un sistem de apărare include multiple şi diverse elemente
componente, care diferă prin organizarea lor, prin posibilităţile şi procedeele de acţiune, toate
acestea se pregătesc şi acţionează într-o concepţie unitară, pe baza unei doctrine unice de apărare
a ţării pentru îndeplinirea aceluiaşi obiectiv strategic. Potrivit acestui principiu, instruirea şi
întrebuinţarea forţelor care intră în compunerea sistemului de securitate şi apărare se realizează
după un singur plan şi sub o conducere unitară.
Un element care merită menţionat este coordonarea tuturor eforturilor domeniilor de
desfăşurare ale războiului pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse, fiind vorba
despre integrarea în plan acţional a unor forţe de natură, organizare şi înzestrare diferite, a
numeroase mijloace acţionale de factură şi destinaţie variată, în situaţii politico-militare şi
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strategii cu diverşi factori aleatori. De remarcat opinia lui Constantin Onişor care consideră că
pregătirea confruntărilor în cadrul războiului se face într-o anumită măsură din timp de pace,
având la bază întocmirea, studiul aprofundat şi analiza dinamică a unor scenarii posibile pentru
fiecare domeniu de confruntare, inclusiv în cel militar. Acesta consideră că din punct de vedere a
forţelor şi mijloacelor participante la război, cooperarea se realizează:
Între cele aparţinând fiecărui domeniu de confruntare;
Între domeniile de confruntare la nivelul războiului şi al acţiunilor strategice
comune;
Între organele de conducere ale fiecărui sistem şi între sistemele de conducere ale
războiului şi luptei armate;
Între forţele şi mijloacele aparţinând unor domenii diferite de confruntare;
Între elementele dispozitivelor strategice;
Între elementele, forţele şi mijloacele statelor participante în comun la război;
Între forţele şi mijloacele de natură diferită, existente pe teritoriul naţional şi cele
din spaţiu unde s-a instituit administraţia militară a adversarului;
Între elementele sistemului naţional de apărare;
Între forţele şi mijloacele participante în comun la acţiunile strategice principale
[10, pp.467-473].
Dacă să evidenţiem perspectiva teoretică şi practică a problemelor de colaborare şi
cooperare între elementele unui sistem de apărare, atunci putem evidenţia opinia autorului
Corneliu Soare. Acesta punctează problemele pe care le ridică integrarea formațiunilor populare
de apărare în dispozitivele de luptă ale trupelor. Exemplificând, gărzile patriotice şi alte
formațiuni de apărare existente în fâşiile de acţiune ale unitătilor şi marilor unități militare se
subordonează comandanților acestora. Prezenţa lor în dispozitivele de luptă ale trupelor exercită
o influență importantă asupra raportului de forțe, sporeşte posibilităţile de concepere şi execuție
a unor acțiuni de luptă variate, ingenioase, de aplicare a principiilor şi procedeelor caracteristice
razboiului popular. Valorificarea acestor posibilităţi depinde însă în cea mai mare măsură de
capacitatea organizatorică a cadrelor de comandă, de modul în care vor şti să folosească toate
forțele de care dispun [13, p.191].
Analizând dinamica acţiunilor militare din perioada postbelică, constatăm că în situaţia
unui război clasic, colaborarea avea drept obiect acţiunile de luptă desfăşurate de către mai multe
categorii de forţe ale armatei. Însă observăm că, de fapt, conţinutul ei se amplifică mult în cadrul
conflictelor militare mai recente, deoarece principiul cooperării şi colaborării se referă acum nu
doar la armată, ci la toate forţele luptătoare din componenţa dispozitivului strategic. Colaborarea
vizează situaţii şi acţiuni foarte variate, printre care cooperarea dintre unităţile militare şi
formaţiunile de apărare teritorială integrate în dispozitivele de luptă ale trupelor; cooperarea
dintre armată şi formaţiunile de apărare ce acţionează independent; cooperarea dintre armată şi
alte formaţiuni de rezistenţă ale consiliilor teritoriale de apărare; coordonarea îndeplinirii
misiunilor în timp şi spaţiu, precum şi pregătirii cetăţenilor, economiei şi a teritoriului pentru
apărare.
La rândul său, Republica Moldova a creat şi tinde în permanenţă să dezvolte un sistem
complex de forţe, mij1oace şi activităţi menite să asigure, în timp de pace, pregătirea populaţiei,
a teritoriului şi a economiei naţionale pentru apărare, iar în timp de război, mobilizarea şi
folosirea eficientă a tuturor resurselor ţării, în vederea obţinerii victoriei în caz de agresiune
armată. Organizarea sistemului apărării naţionale are ca bază juridică Constituţia ţării şi Legea
cu privire la apărarea naţională, care prevede structura sistemului naţional de apărare, bazele
organizării şi asigurării apărării ţării, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor publice în
domeniul apărării, conducerea, organizarea, destinația forțelor sistemului național de apărare şi
planificarea apărării naţionale [6].
Sistemul securităţii naţionale a Republicii Moldova reprezintă un mecanism de
interacţiune dintre componentele pe care le include, bazat pe interesele naţionale şi pe valorile
societăţii moldoveneşti, menit să asigure realizarea obiectivelor strategice ale ţării, determinate
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de liniile directorii ale politicii de securitate naţională. Republica Moldova începe de la
înţelegerea că are nevoie de un sistem de securitate naţională bazat pe un cadru instituţional
definit cu claritate prin acte normative relevante şi pe un personal de înaltă calificare, ce va
funcţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest cadru instituţional îl constituie sectorul
securităţii naţionale al Republicii Moldova [8].
Din acest sector fac parte instituţiile de stat cu mandat de forţă destinate implementării
sarcinilor de protecţie a cetăţenilor şi a statului (nivel operaţional) şi instituţiile civile de stat care
exercită funcţiile de guvernare, de planificare, de control şi de supraveghere în sistemul
securității naţionale (nivel administrativ) [3].
Totodată, de la proclamarea independenţei, Republica Moldova a trecut printr-un proces
amplu de consolidare a capacităţilor instituţionale ale sistemului naţional de apărare, proces care
continuă şi în prezent. În dezvoltarea sistemului de apărare, se impune o abordare
interinstituţională, ce presupune corelarea a cel puţin două aspecte: 1) este necesar ca instituţiile
statului să aibă mai multe responsabilităţi ce ţin de domeniul apărării în sectoarele specifice de
activitate; 2) pentru îndeplinirea acestor responsabilităţi, implicit a obiectivelor politicii de
apărare, este necesară o coordonare unitară şi integrată a acestor instituţii [4].
Experiențele războiului de lungă durată arată că forţele armate regulate devin slabe și
ineficiente atunci când sunt puse să acopere tot spaţiul de luptă. Pentru o armată inferioară din
punct de vedere numeric, dispersarea forţelor ar constitui o gravă eroare, deoarece ar obliga-o la
o aparare pasivă, fără şanse de succes.
Pornind de la viziunea strategică în domeniul apărării, strategia militară actuală a
Republicii Moldova a stabilit cadrul conceptual de întrebuințare a forțelor armate fiind orientată
spre asigurarea securității militare a statului şi îndeplinirea misiunilor pentru care acestea se
pregătesc, referindu-se la următoarele: scopul şi obiectivele apecifice, misiunile strategice ale
forțelor armate, caracteristicile principale ale structurii forțelor armate, organizarea forțelor
armate şi resursele necesare, pregătirea forţelor militare şi conducerea acestora, precum şi căile
de pregătire a infrastructurii militare, cantitatea şi natura înzestrării tehnice a forţelor participante
la situaţia de criză sau de război [5].
O trăsătură caracteristică a sistemului apărării naţionale este diversificarea sa, existenţa
unor elemente constitutive şi forme de organizare variate, care permit pregătirea militară şi
participarea întregului popor la lupta armată împotriva agresorului.
În funcţionalitatea sistemului naţional importante rămân a fi componentele sistemului
naţional de securitate şi apărare al Republicii Moldova, precum şi atribuţiile generale ale
acestora la starea de război:
1)
Autorităţile publice supreme în domeniul asigurării securităţii statului.
Parlamentul Republicii Moldova declară mobilizarea în stat la propunerea Consiliului
Suprem de Apărare.
Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate, declară
stărea de război şi mobilizarea în stat cu aprobarea prealabilă a Parlamentului.
Guvernul efectuează trecerea economiei naţionale la regimul de activitate pentru timp de
război, coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale în scopul realizării
măsurilor ce ţin de asigurarea regimului stării de război, efectuează controlul asupra folosirii
mijloacelor financiare, precum şi a rezervelor materiale de stat şi de mobilizare, asigură
completarea Forţelor Armate şi a formaţiunilor de apărare teritorială cu rezervişti, efectuarea
rechiziţiilor de bunuri, precum şi chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes
public, controlează îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de
către agenţii economici şi instituţiile publice a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu Planul
de mobilizare a economiei naţionale.
Consiliul Suprem de Apărare organizează şi controlează activitatea de respingere a
agresiunii şi de restabilire a suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.
2)
Organele securităţii şi apărării statului:
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Forţele Armate desfăşoară acţiunile de luptă planificate pentru respingerea agresiunii
armate.
Statul Major General al Forţelor Armate asigură conducerea Forţelor Armate în
scopul respingerii agresiunii armate.
Ministerul Apărării întreprinde măsuri de asigurare multilaterală a Forţelor Armate în
vederea îndeplinirii de către acestea a misiunilor de luptă pentru respingerea agresiunii şi
apărarea ţării, asigură interacţiunea cu autorităţile administraţiei publice, agenţii economici şi
instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale.
Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova asigură regimul stării de război şi îndeplinirea de către formaţiunile din subordine a
misiunilor ce le revin conform destinaţiei.
3)
Alte autorităţi publice:
Consiliile teritoriale de apărare organizează şi controlează activitatea de asigurare a
necesităţilor Forţelor Armate şi a acţiunilor de luptă ale acestora.
Formaţiunile de apărare teritorială asigură regimul stării de război şi îndeplinesc alte
sarcini prevăzute în Regulamentul privind apărarea teritorială a Republicii Moldova.
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale asigură aducerea la îndeplinire a
măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, desfăşoară lucrările de salvare şi alte lucrări de
neamânat [7].
Concluzii. Republica Moldova în mod firesc trebuie să fie pregătită pentru o agresiune
militară, iar pregătirea din timp a tuturor forţelor şi mijloacelor trebuie să constituie un deziderat
major. În context, ar fi cazul elaborării unei noi concepţii unitare în probleme fundamentale ale
organizării, înzestrării, pregătirii şi întrebuinţării forţelor luptătoare ale sistemului naţional de
apărare specifice războiului popular.
Apărarea țării în actualele condiții interne și externe se poate realiza numai prin efortul
conjugat al întregii societăți, corespunzător tipului de agresiune sau amenințare. Pregătirea
populaţiei pentru apărare trebuie să ocupe un rol important în cadrul unui sistem modern de
organizare militară, deoarece războiul presupune nu doar acţiunile armatei, ci implicarea întregii
naţiuni. Pregătirea vizează populaţia ţării, economia naţională, autorităţile publice, organele
securităţii şi de apărare ale statului, iar înfăptuirea tuturor măsurilor care să permită trecerea
economiei naţionale şi a forţelor armate de la starea de pace la starea de război să se stabilească
prin planuri de mobilizare elaborate din timp de pace.
Un aspect relevant este şi pregătirea economiei naţionale pentru apărare. Situaţia actuală
din Ucraina confirmă faptul că războiul este un mare consumator de mijloace materiale, iar acest
fapt impune dezvoltarea corespunzătoare în Republica Moldova a ramurilor economiei naţionale
care sunt vitale pentru apărarea ţării.
Colaborarea forțelor în sistemul apărării naționale ridică numeroase probleme noi care se
cer a fi pe larg abordate şi aprofundate în pregătirea cadrelor de comandă. Un rol important în
studierea şi rezolvarea problemelor de colaborare şi cooperare îl au exercițiile şi antrenamentele
executate cu participarea tuturor elementelor componente ale sistemului național de apărare şi
securitate. Este necesar ca aceste acțiuni să fie temeinic pregătite, înlăturâdu-se orice tendință de
formalism, fiecare formațiune să aibă o participare reală, potrivit rolului şi misiunilor ce-i revin
pe câmpul de luptă, iar activitățile desfăşurate să se soldeze cu învăţăminte utile pentru toți
participanții.
Totodată, pregătirea sistematică a formaţiunilor teritoriale va servi drept sprijin pentru
dezvoltarea ulterioară a potenţialului militar al statului, va consolida valoarea şi importanţa
forţelor armate care trebuie să joace un rol cheie în asigurarea securității țării.
Nu în ultimul rând, se impune cu necesitate cultivarea sentimentului de apărare al ţării
pentru toţi cetăţenii, printr-un ansamblu de activităţi de educaţie civică şi nu doar, organizate în
mod cooperant de armată, şcoală şi alte instituţii ale statului ce deţin competenţe în domeniul
vizat. La realizarea acestor sarcini trebuie să se implice activ şi responsabil atât sursele media
civile, de stat şi private, cât şi cele militare.
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After declaring its independence in 1991, Republic of Moldova faced several challenges to
its national security, the most serious of which were the conflict with the separatist region of
Transnistria and the deployment of Russia's armed forces on Moldovan territory. Under these
conditions, Moldova has chosen permanent neutrality as its security strategy, ignoring the fact
that the country does not meet the requirements for a neutral country. The neutrality strategy,
adopted hastily, did not help to minimize the threats to the national security of the Republic of
Moldova. Moreover, neutrality has been an obstacle for the state to choose a more appropriate
and balanced security strategy. This article targets the peculiarities of the neutrality of the
Republic of Moldova and the key issues of the state security strategy.
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Din punct de vedere geografic Republica Moldova este situată la intersecția zonelor de
interes dintre Federația Rusă ca o putere și România, apropiată din punct de vedere istoric și
Uniunea Europeană din perspectiva integrării europene.
Cu toate acestea, până acum problema securității Moldovei a fost „uitată” în agendele
interne și externe, ignorând faptul că atât situația de securitate a Moldovei, cât și soluționarea
acesteia ar putea contribui la soluționarea altor probleme regionale. În primul rând, Moldova
caută deja de trei decenii soluționarea unui conflict înghețat cu Transnistria separatistă.
Conflictul transnistrean nu a fost doar principala amenințare la adresa securității naționale a
Republicii Moldova, ci și principala provocare la adresa dezvoltării durabile a țării. În al doilea
rând, au trecut mai mult de două decenii de la summitul de la Istanbul al Organizației pentru
Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) din 1999, în timpul căruia Federația Rusă și-a
asumat obligația de a-și retrage forțele militare din Georgia și Republica Moldova în câțiva ani.
Federația Rusă nu și-a îndeplinit angajamentele cu privire la Republica Moldova. În acest
context, situația de securitate a Republicii Moldova a fost și rămâne complicată mai ales de
prezența nedeterminată a forțelor militare ale țării străine pe teritoriul său. Este de menționat că
Republica Moldova, Georgia, Ucraina caută să scape din zona de dominație a Rusiei, iar căutarea
aderării la Uniunea Europeană este obiectivul strategic al țării (în cazul Georgiei a fost
apartenența la NATO).
După declararea independenței, Republica Moldova spera că principiul neutralității
permanente, fixat în Constituție și în principalele documente strategice, va calma atât Federația
Rusă, cât și Transnistria și va contribui la minimizarea amenințărilor la adresa securității
naționale a statului. Astfel, speranțele legate de neutralitate nu s-au realizat – astăzi Republica
Moldova se confruntă cu aceleași amenințări la adresa securității sale naționale ca acum aproape
trei decenii. Mai mult, strategia de neutralitate amenință să devină un obstacol serios pentru ca
statul să-și realizeze obiectivele strategice. Practica internațională arată că statele mici aleg de
obicei neutralitatea pentru a echilibra între două mari puteri care se confruntă. În plus, interesele
economice ale statului mic stau foarte des în spatele strategiei de neutralitate – statul mic
urmărește să obțină beneficii economice din cooperarea cu ambele puteri, de aceea este interesat
să elimine problemele de politică de securitate de pe agenda cooperării bilaterale. În acest
context, merită menționat că strategia de neutralitate a Republicii Moldova de la bun început nu
a fost strategia „echilibrării”, ci mai degrabă strategia „inacțiunii”.
Erupția criticilor față de strategia de securitate a Republicii Moldova în discursul
academic al statului a putut fi observată în 2005, când aderarea la Uniunea Europeană a devenit
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obiectivul strategic al țării. Numeroase publicații în acest domeniu - IDIS Viitorul, Asociația
pentru Politică Externă, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova, Centrul de informare și
documentare privind NATO din Moldova. Cu toate acestea, eforturile de reconsiderare a
opțiunilor de strategie de securitate în practică au fost încă vagi. În primul rând, tendința către o
altă extremă – strategia de securitate a alianței și apartenența la NATO – a putut fi observată în
comunitatea academică a Republicii Moldova. În acest sens, studiul experților IDIS Viitorul „În
NATO avem încredere? Explicarea de ce Republica Moldova ar trebui să se alăture NATO” ar
trebui menționat. Mai mult, în publicațiile experților în securitate ai Republicii Moldova, atenția
este concentrată pe problematica partenerilor țării pe arena internațională, dar nu pe problema
mai largă a strategiei de securitate.
Scopul cercetării prezentate în acest articol este de a răspunde la întrebarea de ce
Republica Moldova a ales neutralitatea permanentă și care sunt perspectivele acestei strategii de
securitate.
În prima parte a articolului sunt expuse particularitățile neutralității Republicii Moldova
cu strategia de securitate a țării. În a doua parte, pe baza analizei documentelor strategice ale
Republicii Moldova, sunt prezentați factorii neutralității Moldovei și sunt discutate
particularitățile de neutralitatea paradoxală. Privind din perspectiva a trei abordări ale relațiilor
internaționale – realism, pluralism și constructivism, sunt analizate originile strategiei cererii de
neutralitate, apariția insuficienței acesteia în practică și perspectivele agendei de securitate a
Republicii Moldova.
Una dintre cele mai actuale și mai discutate probleme ale politicii de securitate a
Republicii Moldova – neutralitatea permanentă declarată.
Potrivit prevederilor art. 11 din Constituția Republicii Moldova: „(1) Republica Moldova
proclamă neutralitatea sa permanentă. (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe
militare ale altor state pe teritoriul său” [4, art. 11].
Potrivit definiției date de Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) conceptul de
”neutralitáte” semnifică: „Situație, atitudine a unui stat care nu se amestecă în conflictul dintre
două sau mai multe state, care nu participă la pacte sau alianțe militare și întreține relații pașnice
cu fiecare stat beligerant în parte” [9] .
Există în materia dreptului internațional neutralitatea de război și neutralitatea
permanentă. Denumirea de neutralitate permanentă pe de altă parte nu înseamnă că acest statut
este imuabil în raport cu un stat și nu poate fi modificat prin adoptarea unui alt act normativ sau
modificarea celui existent.
În cazul Republicii Moldova, Constituția consfințește neutralitatea permamentă, de aici
putem trage concluzia că schimbarea statutului de neutralitate este posibilă doar prin modificarea
Constituției sau adoptarea unei noi Constituții. În orice caz, art. 142 alin. (1) din Constituție
prevede că „Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi
cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin
referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale” [4, art. 142].
Încercarea elucidării conceptului neutralității a fost efectuată prin Legea Nr. 112 din
22.05.2008 pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova.
În acest sens, Concepţia a introdus două criterii sau condiţii, respectarea cărora ar fi
determinată de statutul de neutralitate permanentă: „(1) Republica Moldova nu este parte la
blocuri militare şi (2) nu admite dislocarea de trupe militare sau de armamente ale altor state şi
ale blocurilor militare pe teritoriul său”. Concepţia nu a oferit o definiţie formală a conceptului
de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, iar respectarea acestui statut de către statele
terţe este văzută ca fiind dependentă de „eforturile depuse pentru asigurarea respectării
neutralităţii permanente de către subiectele de drept internaţional”. În acelaşi timp, Concepţia a
determinat statutul de neutralitate permanentă ca principiu de bază al securităţii naţionale
stipulând că „toate acţiunile desfăşurate de întregul sistem de securitate naţională al Republicii
Moldova, îndreptate spre asigurarea securităţii naţionale, se bazează pe acest principiu” [5, p.
1.1.].
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Revenind la reglementările constituționale, unii autori consideră că strategia de securitate
a Republicii Moldova de la bun început nu a fost alegerea independentă, ci mai degrabă
consecința „neutralizării” țării [11, p. 14]. La 27 august 1991 Republica Moldova şi-a declarat
independenţa și la acea etapă existau două scenarii, unul – reunificarea cu România, doi –
legături strânse cu vecinul.
Eforturile Federației Ruse au fost canalizate spre a „ghida” Republica Moldova cel puțin
pe calea neutralității. Unul dintre mijloacele folosite de Federația Rusă era conflictul
transnistrean, izbucnit în toamna anului 1990 și nu a fost încă rezolvat. Rusia a intervenit în
conflict prin desfășurarea forțelor sale militare în Transnistria, care "de jure" face parte din
Republica Moldova.
Așadar, în 1994, la adoptarea Constituției, documentul care a declarat oficial statutul de
neutralitate, Republica Moldova avea o regiune separatistă cu forțele militare ale țării străine,
dislocate în ea. Refuzul neutralității la acel moment ar fi putut determina atât utilizarea forțelor
armate ale Federației Ruse, cât și separarea definitivă a Transnistriei de Republica Moldova, în
opinia unor autori. Reacționând la această situație, Republica Moldova a depășit neutralitatea
declarativă. Astfel, la începutul anilor 1990, guvernul Republicii Moldova a avut mai multe
motive să declare neutralitatea (declară, nu alege, pentru că Moldova nu a fost niciodată o țară
neutră prin definiție). În primul rând, o neutralitate declarată a făcut posibil ca Republica
Moldova, în ciuda presiunii crescânde, să rămână în afara structurilor militare și de securitate
dominate de Rusia, precum Organizația Tratatului de Securitate Colectivă [6, p. 47]. Organizația
Tratatului de Securitate Colectivă prin conceputul său este o alianță militară interguvernamentală
care a fost semnată la 15 mai 1992. Pe de altă parte Republica Moldova a devenit membră a
C.S.I. (Comunitatea Statelor Independente) în 1991, străduindu-se în principal să mențină
legături economice și sociale reciproc avantajoase cu alte state post-sovietice. Cu toate acestea,
Republica Moldova a evitat cooperarea în domeniul politicii externe și al securității în contextul
C.S.I.
În 1993 Republica Moldova împreună cu Georgia și Azerbaidjan, au semnat articolele de
acord C.S.I., cu excepția cooperării în dimensiune militaro-politică [15, p. 9]. Astfel, presiunea
Rusiei pentru ca Moldova să adere la C.S.T.O. (Collective Security Treaty Organization /
Organizația Tratatului de Securitate Colectivă) a fost resimțită până în prezent [13, p. 87]. În al
doilea rând, o Constituție a Republicii Moldova a fost adoptată deja după conflictul armat
nereușit pentru Chișinău cu Transnistria separatistă, care a avut loc în vara anului 1992.
Prevederea constituțională a neutralității a fost una dintre condiții, care a facilitat coabitarea
Chișinăului atât cu Transnistria separatistă, cât și cu Transnistria separatistă cu Federația Rusă,
care și-a desfășurat forțele militare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Mai mult,
guvernul Republicii Moldova a sperat că principiul neutralității permanente, fixat în legea țării
principale, va determina Federația Rusă la o demilitarizare mai rapidă a Transnistriei. Urmând
această logică, dacă Federația Rusă este dispusă să vadă Moldova ca țară neutră, ar trebui să
respecte principiile de bază ale neutralității, fundamental ale cărora este negăzduirea forțelor
armate străine pe teritoriu neutru.
În această ordine de idei, principiul îndeplinirii cu bună credință a obligațiilor
internaționale (pacta sunt servanda) este un principiu cadru în relațiile internaționale, fiind unul
dintre cele mai vechi. Pe de altă parte, din punct de vedere al dreptului internațional, urmează a fi
respectate doar tratatele internaționale încheieate în mod licit, astfel respectând prin clauzele lor,
dreptul internațional [1]. Acest principiu a fost consfințit în preambulul Cartei ONU, dar și în art.
2 al acesteia.
În al treilea rând, unii experți susțin că neutralitatea permite țării pentru a economisi pe
cheltuiala sectorului apărării, a nu dezvolta forțe armate puternice [7, p. 68]. Această abordare
este susținută de percepția că o armată puternică nu este suficientă pentru ca statul să-și mențină
securitatea națională în sistemul internațional contemporan [8, p. 166].
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Astfel, resursele, economisite pe cheltuielile sectorului de securitate „hard”, ar putea fi
redistribuite către alte sectoare importante, sporind securitatea „soft” și evitând în același timp
așa-numita „dilemă de securitate”.
Cu toate acestea, statele care aleg neutralitatea ca strategie de securitate caută mai multă
flexibilitate și un spațiu de manevră mai larg în alte sfere, strategia de neutralitate este foarte
rigidă în ceea ce privește politica de securitate a țării. În domeniul politicii de securitate,
neutralitatea limitează aria acțiunilor statului la granițele sale naționale. Cu alte cuvinte,
neutralitatea minimizează posibilitățile unui stat mic de a căuta „surse externe de securitate”.
Deci, în cazul Republicii Moldova o decizie precipitată asupra neutralității suscită mai
multe probleme decât soluții. În primul rând, neutralitatea ar trebui nu doar declarată de către
statul respectiv în mod unilateral, ci și recunoscută de comunitatea internațională. Alte state (sau
alte subiecte ale relațiilor internaționale) ar trebui să perceapă acel stat ca neutru. De asemenea,
merită menționat că în arena internațională neutralitatea în forma sa pură este o strategie de
securitate foarte rară. Fie state neutre din punct de vedere istoric (de exemplu, Elveția), fie statele
care echilibrează marile puteri cu ajutorul resurselor economice (de exemplu, Azerbaidjan) sunt
de obicei percepute ca neutre. În același timp, Republica Moldova nu a fost niciodată percepută
ca neutră [12, p. 243] de către "actorii" comunității internaționale. Mai mult, Federația Rusă
încalcă neutralitatea Republicii Moldova prin desfășurarea forțelor sale militare în jurisdicția
țării. Din acest motiv, neutralitatea Republicii Moldova declarată unilateral funcționează în cel
mai bun caz doar ca linii directoare pentru politica de securitate a țării, dar nu și ca o adevărată
strategie de securitate, care urmărește garantarea securității statului.
Principalul instrument juridic ce reglementează statutul de neutralitate este Convenţia a
V-a de la Haga din 1907 „privitoare la drepturile şi datoriile puterilor şi persoanelor neutre în caz
de război pe uscat”, care constituie dreptul clasic în materie.
În epoca contemporană interzicerea războiului de agresiune, precum şi principiul
securităţii colective care stă la baza constituirii ONU, (Carta ONU 1945 San Francisco) [1] care
impun pe de o parte obligaţia statelor de a participa la reprimarea agresiunii, iar pe de altă parte
obligaţia statelor de a-şi acorda ajutor reciproc, inclusiv cu folosirea forţei armate, atunci când
unul dintre statele membre ale ONU sau ale unui sistem regional de securitate sunt victime ale
unei agresiuni, au determinat ca problema neutralităţii în timp de război să fie abordată într-un
cadru mai complex, principiile de bază ale neutralităţii – imparţialitatea şi abţinerea – intrând
într-o anumită măsură în contradicţie cu noile principii.
Cum pentru unele state, în special pentru cele mici, neutralitatea prezintă un interes
deosebit, soluţia s-a găsit în neutralitatea diferenţială. În cadrul acestui concept păstrându-se
drepturile şi obligaţiile statului neutru faţă de statele angajate în conflict, acesta are dreptul şi
obligaţia de a da ajutor victimei agresiunii sau statelor membre ale ONU ce iau parte la acţiunea
armată hotărâtă de Consiliul de Securitate pentru sancţionarea agresorului constatat ca atare, prin
mijloace care nu implică participarea la ostilităţi, cum ar fi permiterea trecerii prin teritoriul său a
trupelor statelor care iau parte la sancţiunea militară aplicată agresorului, dreptul de a furniza
materiale necesare beligerantului care duce un război de apărare etc.
Asumarea obligaţiilor de către statul neutru nu exclude, însă, dreptul statului permanent
neutru ca, în conformitate cu art. 51 din Carta ONU privind dreptul la autoapărare, să întreţină
forţe armate, să ia orice alte măsuri necesare pentru protejarea teritoriului naţional împotriva unei
agresiuni căreia i-ar putea fi victimă, să ceară ajutor şi să fie ajutat în cazul în care ar fi atacat de
un alt stat.
Făcând o paralelă cu neutralitatea perpetuă a Elveției, aceasta face obiectul unei declarații
a puterilor europene 20 martie 1815 la Congresul de la Viena, apoi de recunoaștere prin Tratatul
de la Paris, 20 noiembrie 1815. Neutralitatea Elveției față de Germania nazistă în timpul celui
de-al doilea război mondial implică, în ciuda neutralității juridice, o responsabilitate morală:
aceea de a fi ales să nu lupte împotriva Germaniei naziste. Cu toate acestea, politica Elveției față
de refugiați în timpul celui de-al doilea război mondial, împreună cu neîncrederea și ostilitatea
față de evrei, a dus la refuzul azilului.
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La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, neutralitatea Elveției a fost astfel criticată
din mai multe puncte, cum ar fi responsabilitatea față de refugiații evrei și pentru că a profitat de
diverse tranzacții financiare cu Germania nazistă.
Exemplul Maltei, care şi-a declarat unilateral neutralitatea permanentă, iar statele
europene au luat act de această declaraţie prin Actul final al Reuniunii de la Madrid din 1983 a
Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, este considerat unul elocvent al
recunoașterii statutului țării printr-un act internațional [2, p. 8].
În al doilea rând, securitatea statului, situat în zona de mare tensiune geopolitică, ar trebui
garantată de sursa „externă” de securitate – statul sau grupul de state, oferind garanții de
securitate pentru un stat mic [16, p. 170]. Neutralitatea statului mic ar trebui, de asemenea,
susținută „din exterior”, prin mecanisme formale sau informale. Dar neutralitatea Moldovei nu
reușește să aibă garanții „externe”, nici formale, nici informale [14, p. 247]. În plus, statutul de
neutralitate restrânge cooperarea externă a Republicii Moldova în domeniul securității.
În al treilea rând, strategia de neutralitate a Republicii Moldova nu își îndeplinește funcția
principală – de a garanta securitatea țării. În mod negativ, neutralitatea se adaugă la
„conservarea” situației de insecuritate. După ce Federația Rusă și-a desfășurat forțele militare în
Transnistria separatistă, contrar reglementărilor care obligă trupele să aibă o atitudine neutră față
de părți, ele acționează ca un fundal în susținerea regimului de la Tiraspol.
După cum sa menționat deja, Republica Moldova se confruntă cu cea mai mare
amenințare la adresa securității sale naționale la nivel local. Datorită acestei neutralități, care este
menită să ajute statul să evite situația în tensiune geopolitică ridicată, în cazul Republicii
Moldova nu este o strategie de securitate optimă.
În al patrulea rând, neutralitatea declarată a Republicii Moldova încetinește procesul de
reformare și dezvoltare a forțelor armate ale țării. Principiul neutralității permanente, fixat totuși
în Constituție, nu este explicat în documentele strategice. Fundamentul vag al strategiei de
securitate a țării indică faptul că politicienii Republicii Moldova, atunci când au adoptat
principiul neutralității, au avut o viziune obscură despre cum ar trebui să funcționeze
neutralitatea în cazul Moldovei. Din acest motiv, situația din cadrul forțelor armate ale țării,
moștenite din perioada sovietică, a fost înghețată, iar reformele necesare au fost amânate [6, p.
55-56].
Deși statutul de neutralitate nu este un impediment juridic justificativ al reformelor
instituțiilor militare, acest lucru contribuie la întârzierea reformelor. Aceste circumstanțe duc la
slăbirea țării atât în dimensiunea externă (ca partener de încredere pe arena internațională), cât și
în dimensiunea securității interne. Mai mult, funcția strategiei de securitate a țării nu este doar de
a garanta menținerea statului, ci și de a facilita realizarea intereselor naționale [8, p. 57, 59]. Pe
de o parte, slaba articulare a intereselor naționale ale Republicii Moldova – unul dintre motivele
pentru care țara nu a reușit să aleagă o strategie de securitate mai eficientă și a fost nevoită să
rămână la neutralitatea declarativă. Pe de altă parte, strategia de neutralitate a blocat revizuirea
priorităților naționale ale țării. Așadar, Republica Moldova a apărut în „cercul închis” – statul nu
reușește să-și revizuiască interesele naționale pentru că este obligat să rămână la neutralitatea
declarată. Deci, este evident că neutralitatea declarativă nu numai că nu a îmbunătățit situația de
securitate a țării, ci poate duce și la deteriorarea acesteia. Neutralitatea Republicii Moldova
suferă simultan de două deficiențe majore – este atât aleasă inadecvat, cât și implementată
inadecvat. În cazul alegerii inadecvate, paradoxul este că statul sacrifică mai mult în domeniul
politicii de securitate decât primește „în schimb”. Această situație ar putea fi numită „o pierdere
pură”, care are un impact negativ nu numai pentru sfera securității, ci și pentru alte sfere (de
exemplu, politica externă). Mai mult, această situație nesănătoasă poate duce la scăderea puterii
structurale a statului. Implementarea necorespunzătoare a strategiei de neutralitate a Republicii
Moldova include mai mulți factori: externi, care nu depind direct de Republica Moldova
(conflict transnistrean înghețat, prezența militară a Federației Ruse în Republica Moldova) și
interni (guvernul Moldovei percepe neutralitatea nu ca echilibrant, ci ca inacțiune). Dacă
guvernul Republicii Moldova și-ar schimba atitudinea față de neutralitate – asta înseamnă a
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percepe că și neutralitatea ar putea fi implementată activ, ar exista posibilitatea ca factorii externi
să se reducă în timp. Crearea condițiilor de bază pentru ca neutralitatea Moldovei să funcționeze
ar putea minimiza amenințările la adresa securității țării (scop negativ al strategiei de securitate).
Cu toate acestea, implementarea adecvată a strategiei de neutralitate nu rezolvă problema alegerii
inadecvate. Chiar dacă neutralitatea Moldovei ar funcționa bine, în cele din urmă ar fi „un scop
pentru sine”. Acest lucru ar restrânge dezvoltarea puterii structurale a țării (scopul pozitiv al
strategiei de securitate).
Unul dintre mecanismele potențiale în condițiile actuale este cooperarea structurată
permanentă. Tratatul de la Lisabona prevede că un grup de state membre își poate consolida
cooperarea în domeniul apărării prin stabilirea unei cooperări structurate permanente (PESCO).
La 22 iunie 2017, liderii Uniunii Europene au convenit să lanseze o cooperare structurată
permanentă pentru a consolida securitatea și apărarea Europei. Toate statele membre ale Uniunii
Europene participă la PESCO, cu excepția a două țări (Danemarca și Malta).
Statele membre participante au convenit asupra unei liste inițiale de 17 proiecte care
urmează a fi întreprinse în cadrul PESCO. De atunci, lista a fost extinsă la 60 de proiecte,
acoperind domenii precum, formarea, dezvoltarea capabilităților, disponibilitatea operațională în
domeniul apărării [3].
Strategia de neutralitate de securitate a Moldovei, aleasă prin Constituție nu a reușit să
ajute statul să depășească principalele provocări de securitate. Doar declararea neutralității nu
este nici utilă și nici eficientă. Ineficiența strategiei de securitate a Republicii Moldova prin
declararea sa drept stat neutru este determinată de mai mulți factori. În primul rând, strategia de
neutralitate de securitate a Republicii Moldova nu a reușit să se dovedească din cauza percepției
greșite.
Doar prin declararea neutralității și stabilirea acesteia în Constituția Republicii Moldova
nu s-a asigurat în nici un fel politica de securitate a statului.
Lipsa de recunoaștere a statutului de țară neutră a Republicii Moldova pe plan
internațional împiedică dezvoltarea cooperării în acest domeniu și conduce la percepția internă
greșită de securitate. Pe de altă parte, în situația actuală, principiul securității colective și
colaborarea cu alte state este crucială și dependentă de conceptul de neutralitate, ca un obstacol
în calea dezvoltării statului.
În al doilea rând, funcția principală, prevăzută pentru neutralitate, a fost de a facilita
soluționarea conflictului cu Transnistria separatistă. Și în această privință axarea Republicii
Moldova pe statutul de neutralitate înseamnă lipsa de garanții de securitate externă, furnizând
doar soluția de a „îngheța” soluționarea conflictului transnistrean. Deși încă la momentul
declarării independenței, Republica Moldova se confruntase deja cu problema separatismului,
prin Declarația de independență din 27 august 1991 nu se face referire la neutralitate. Punctul de
cotitură în strategia de securitate a Republicii Moldova este observat după semnarea acordului de
încetare a focului între Republica Moldova, Rusia și Transnistria, care a deschis calea prezenței
nedeterminate a forțelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În fond, strategia de
neutralitate a Republicii Moldova nu numai că nu a reușit să contribuie la soluționarea
problemelor de securitate, ci chiar poate pune în pericol realizarea fără probleme a intereselor
naționale ale țării pe termen mediu-lung.
Acțiunile de apropiere de Uniunea Europeană și ralierea la noile realități ar putea
contribui la asigurarea securității Republicii Moldova de rînd cu reformarea capacităților țării și
schimbarea percepției asupra statutului de neutralitate.
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Diplomaţia este considerată a fi un instrument în realizarea politicii externe a unui stat.
Crearea unei imagini pozitive pe arena internaţională este una dintre cele mai importante sarcini
ale diplomaților în cadrul relațiilor internaționale. O imagine favorabilă constituie un factor
important în realizarea, apărarea interesului naţional. Diplomaţia digitală joacă un rol important
în promovarea imaginii ţării şi interesele acesteia. Totodată, solicită dezvoltarea unei diplomaţii
active şi mobile, capabile să facă faţă provocărilor socioeconomice pe care le traversează
mapamondul.
Cert este faptul că pe fondul dezvoltării fără precedent a tehnologiilor informaţionale,
structurile şi procesele diplomaţiei tradiţionale s-au schimbat. Drept rezultat o nouă formă a
diplomaţiei publice a apărut şi s-a constituit diplomaţia digitală.
Deși, diplomația digitală constituie un subiect important, s-a adeverit a fi un concept greu
de definit, deoarece include un ansamblu de schimbări tehnologice, sociale, economice şi
politice. În acest context, mai multe organizații au încercat să ofere o definiție concretă a
termenului, dar aceasta continuă să fie folosit într-un mod vag. În prezent nu există o noțiune
unică a diplomației digitale. Lipsa de precizie în definiție a determinat diferiți cercetători să
utilizeze termeni ca diplomaţia digitală (digial dyplomacy), diplomaţia pe internet (Internet
dyplomacy), diplomaţia de reţea (net dyplomacy), diplomaţia Twitter (Twitter dyplomacy),
diplomaţia publică (public dyplomacy Web 2.0). În consecinţă, diferiţi experţi adaptează adesea
termeni diferiţi pentru aceeași definiţie.
E. Guillon autorul sintagmei “diplomaţie publică” contemporană definește “influenţa
atitudinii publice în formarea şi executarea politicilor externe. Aceasta cuprinde dimensiuni ale
relaţiilor internaţionale, dincolo de diplomaţia tradiţională... [Inclusiv] formarea de către guverne
a opiniei publice din alte ţări; interacţiunea dintre grupuri de interese private din diferite ţări;
informarea populaţiei privind afacerile internaţionale şi influenţa acestora asupra politicii
interne; comunicarea între cei a căror funcţie este comunicarea, precum diplomaţii şi jurnaliştii
străini; (şi) procesul comunicării interculturale” [2].
Twiplomacy este o tendință emergentă a diplomației de astăzi, astfel diplomații din
diferite colțuri ale lumii au stabilit o rețea virtuală prin crearea de conținuturi pe această
platformă de socializare. Pentru mulți reprezentanți ai serviciului diplomatic, astăzi, Twitter a
devenit un canal foarte puternic pentru diplomația digitală.
„W.T. Assanvo definește e-diplomația ca fiind o diplomație care derivă din asocierea
TIC și a altor instrumente electronice pentru desfășurarea activităților diplomatice. Elementul
substanțial al acestei definiții constă în faptul că tehnologiile digitale se prezintă ca un
instrument funcțional pentru interesele statului în relațiile diplomatice. Aceasta este o problemă
emergentă, cu profiluri de aplicații în principal, care nu urmează o dezvoltare uniformă la nivel
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internațional, deoarece abordarea națiunilor individuale este diferită în ceea ce privește noile
tehnologii. Zona de cercetare este complet nouă și puțin studiată. De fapt, există puține studii
privind implementarea și diseminarea diplomației digitale și impactul acesteia asupra politicilor
internaționale. Subiectul cu referire la diplomația digitală este unul predominant în literatura de
specialitate americană” [7, p. 196].
,,Diplomație digitală” este în strânsă corelație cu două noțiuni și anume: e-guvernare și
democrație electronică. Cu certitudine tehnologiile informaționale și ale comunicațiilor au
pătruns în toate domeniile de activitate și au devenit un instrument indispensabil pentru
furnizarea de servicii publice într-un mod simplu și transparent. Posibilitatea utilizării
tehnologiilor moderne, ce avansează de la o zi la alta, determină ca instituțiile publice să devină
mai competitive și mai eficiente. E-guvernarea întruchipează integrarea, utilizarea tehnologiilor
moderne (internetul, computerul mobil, social media) în diverse domenii ale activităților publice,
întreprinse în principal pentru a încuraja și simplifica interacțiunea cu cetățenii [10].
Diplomatul Mircea Malița, afirmă că „principalele forme ale noii diplomației sunt
multilateralitatea și diplomația la nivel înalt. Am mai putea menționa și diplomația tehnică” [9, p.
320] sugerând importanța tehnologiilor moderne în relațiile internaționale, în special, al
organizațiilor interguvernamentale și al diplomației digitale. Cristina Bodoni menționează faptul
că „diplomația digitală este mai mult decât diplomație publică 2.0; ea este o diplomație a
secolului XXI, al cărei obiectiv central și permanent este protejarea intereselor și securității
naționale în relațiile externe ale statelor, în toate spațiile naturale și virtual cunoscute de către
om” [1, p.156].
N. Tsvetkova, prezintă diplomaţia digitală „ca un mecanism de influenţă a audienţei
străine prin următoarele metode: postarea emisiunilor de radio şi televiziune pe internet,
distribuirea literaturii disponibile despre ţară în format digital, monitorizarea discuţiilor în spaţiul
blogului, crearea de pagini personalizate ale membrului guvernului şi alţi oficiali din reţele
sociale, precum şi distribuţia informaţiilor prin intermediul telefoanelor mobile” [14, p. 552].
Termenul „diplomaţia digitală” a fost folosit în discursuri ştiinţifice înainte de apariţia
reţelelor sociale. Fapt confirmat şi de W. Dizart în 2001, menţionând că prin diplomaţia digitală
se activizează politică externă a guvernului în spaţiul american [4, p. 215].
Guvernul SUA defineşte diplomaţia digitală ca fiind utilizarea reţelelor sociale în practica
diplomatică pentru a asigura interacţiunea diplomaţilor americani cu publicul larg din internet [5,
p. 127].
Scandalul WikiLeaks din 2010, în care WikiLeaks a publicat aproximativ 250.000 de
rapoarte diplomatice trimise între misiunile Statelor Unite ale Americii și Washington. Cazul
WikiLeaks i-a determinat pe diplomați să înțeleagă că secretele nu pot exista în era digitală,
informațiile vor să fie diseminate, transparente, publice și că era digitală ar necesita noi metode
de lucru, proceduri și instrumente.
Conform cercetătorului Adrian Victor Vevera, referințele la diplomația digitală sunt
bidimensionale. În primul rând, diplomația digitală este considerată a reprezenta urmărirea
intereselor naționale de către diplomație cu ajutorul tehnologiilor moderne. În accepțiunea
populară, diplomația digitală se reduce la social media. Dar abordarea care reduce funcțiile
diplomației la social media este eronată, deoarece rolul diplomaților nu poate fi redus la
realizarea unor postări pe LinkedIn, Twitter, Facebook şi Instagram.
În al doilea rând, diplomaţia cibernetică presupune mobilizarea resurselor diplomatice
pentru a realiza interesele naţionale în spaţiul cibernetic. În consecinţă, pe agenda diplomaţiei
digitale se regăsesc subiecte ca criminalitatea informatică, siguranţa pe internet, securitatea
cibernetică, etc. Deşi şi diplomaţii au puncte de vedere diferite privind utilizarea tehnologiilor
moderne, astfel, întâlnim diplomaţi tehnofili, dar şi diplomaţi tehnofobi. Ca şi alte ramuri ale
diplomaţiei, diplomaţia cibernetică necesită cooperare împotriva ameninţărilor globale, realizarea
de parteneriate strategice, implicare multilaterală şi schimb de informaţii. De exemplu, în anul
2015, SUA şi China au semnat un acord de securitate cibernetică ce prevedea spionajul
cibernetic dintre cele două state, în special pentru mediul economic și comercial, furtul
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proprietății intelectuale și al secretelor comerciale [6]. Acesta fiind unul dintre primele tratate ale
cărui subiect principal este securitatea cibernetică.
În literatura de specialitate, diplomația digitală este considerată a fi caracterizată prin:
- încorporarea modificărilor produse de tehnologie în diferite domenii unde se implică
diplomația (geopolitică, economie, suveranitate, cooperare);
- îmbogățirea agendei tradiționale a diplomației cu subiecte precum guvernanța
internetului, securitate cibernetică, criminalitate informatică și multe altele;
- includerea de noi instrumente TIC (social media, big data și multe altele) în practica
diplomației [3, p. 40].
Odată cu impunerea diplomaţiei digitale pe arena internaţională, a apărut necesitatea
dezvoltării proceselor de digitalizare. În consecinţă, diplomaţia trebuie să pregătească planuri de
comunicare, în care mesajele să fie difuzate pe canalele digitale, iar publicul ţintă trebuie
identificat în această zonă. Inclusiv şi activităţile diplomatice, colectarea informaţiilor,
gestionarea cunoaşterii, negocierea, prestarea serviciilor consulare au fost nevoite să se adapteze
conform necesităţilor.
Trebuie de menţionat că diplomaţia digitală prevede anumite beneficii, dar şi riscuri.
Transmiterea rapidă a informațiilor despre diferite evenimente ce se petrec în ţară, dar şi peste
hotare poate fi un avantaj pentru interesul național în multe cazuri. Tehnologiile digitale sunt
extrem de utile pentru colectarea și prelucrarea informațiilor privind activitățile diplomatice
precum şi pentru o comunicare rapidă şi eficientă în situații de urgență. Acestea, permit
guvernelor să se gândească la consecințele evenimentelor pentru diferite ţări ale lumii şi cum le
afectează propriul stat. De exemplu, în situaţii de criză, ambasadele pot crea grupuri pe platforme
ca Whatsapp, Telegram ... Astfel, ambasadorul, ofițerul consular, secretarul de presă, personalul
care colectează informații, pot oferi detalii despre evoluţia situaţiei şi pot răspunde la întrebările
parvenite din partea cetățenilor. Grupul poate funcționa ca o celulă de gestionare a crizelor și
permite în timp real colectarea datelor, luarea deciziilor și diseminarea informațiilor. Pe când
cetățenii statelor cu regimuri autoritare, care se confruntă cu anumite limite şi restricții privind
cenzura, dar şi capacitatea de a comunica la nivel intern, datorită tehnologiilor digitale pot fi
informați despre evenimentele din lume, pot să-şi exprime liber părerea şi nemulțumirile cu
referire la anumite probleme, concomitent minimizând totalitarismul.
Mediatizarea este aproape instantanee nu doar graţiei mass-mediei, dar şi telefoanelor
inteligente, rețelelor sociale. După cum demonstrează mișcările de protest ale primăverii arabe
din 2010, ce confirmă faptul că pentru regimurile autoritare controlul fluxului de informaţii este
dificil. Comunicarea regulată și schimbul frecvent de informații au ca rezultat relații durabile
între actorii internaționali și ajută la coordonare interesele lor comune [11]. Rețelele sociale, ca și
alte forme de tehnologie, fac societățile mult mai democratice, dar le oferă și noi instrumente de
control al puterii.
Astfel, diplomația digitală a influențat semnificativ procesele de globalizare, dezvoltând o
tendință spre democratizarea proceselor diplomatice și participarea societății civile. Drept
rezultat, digitalizarea și răspândirea noilor tehnologii au modificat regulile de acces la
informație.
Platformele de socializare le oferă diplomaţilor şi liderilor politici un statut mediatic, ce
simplifică foarte mult comunicarea cu reprezentanții altor comunități culturale. Strategiile de
comunicare variate, implementate la nivel lingvistic, ajută la depășirea graniţelor interculturale.
Comunicarea se realizează într-un mediu online neutru, fără a sublinia statutul înalt al
destinatarului. Astfel, discursul diplomaţiei digitale este un mijloc lingvistic de realizare a
obiectivelor fundamentale ale politicii externe ale ţării, creând o imagine favorabilă a ţării,
popularizând cultura şi limbile popoarelor sale [5, p.128].
Diplomația digitală este o nouă platformă de interacțiune între lideri politici, miniștri de
externe, oficialii ambasadelor, societatea civilă şi organizațiile neguvernamentale, deoarece le
oferă posibilitatea de a avea o interacțiune directă cu populația, beneficiu de care au fost lipsiți
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predecesorii lor; oportunitatea de a obține un feedback din partea oamenilor, care anterior nu
aveau acces în sălile de conferinţe, consolidarea capacităţilor şi schimbul de idei.
Stabilirea unei comunicări eficiente între elita politică, diplomatică şi cetăţeni va
determina realizări de politici mai bune, axate pe necesitățile cetățenilor, o mai mare încredere în
instituțiile statului, planuri de acțiuni determinate cu termeni bine stabiliți, creșterea integrității
publice, utilizarea mai eficientă a resurselor, îmbunătățirea serviciilor, transparență,
eficientizarea timpului, simplificarea unor proceduri, diminuare corupției, informarea cetățenilor,
inovare, asigurarea accesului la informații publice, antrenarea cetățenilor în procesul decizional,
sporirea credibilității statului pe arena internațională, dezvoltarea de noi parteneriate, etc.
Un instrument al „puterii soft” este considerată şi diplomația digitală, pentru că
facilitează procesul de răspândire a interesului statului în afara frontierelor acestuia. Capacitatea
de acoperire a rețelei globale, este mereu în creștere. O tendință confirmată şi prin cifre: în lume,
într-un minut se dă „LIKE” la aproximativ 3 milioane de fotografii pe Instagram, 400 de ore de
videoclipuri noi sunt postate pe YouTube, iar aproape în SUA sunt utilizate 19 milioane de
megabiți de date wireless per minut [14].
Diplomația digitală nu solicită cheltuieli imense, ba din contra reduce din costuri, poate
aduce dividende celor care investesc în aceasta, dar şi în tehnologiile moderne. De exemplu,
postările pe platformele sociale pot determina identificarea unor probleme, reacția populației cu
referire la acestea, poziția responsabililor, diseminarea, consultarea, propunerea unor soluții
alternative şi rezolvarea acesteia.
Informarea corectă a publicului pe canale digitale poate anihila manipularea maselor, cu
efecte dezastruoase asupra securității naționale a oricărui stat. Dar diplomația digitală nu se
reduce la atât. O dimensiune foarte importantă o constituie promovarea valorilor. Națiunile
puternice ale lumii evoluează din acest punct de vedere, iar rolul diplomației în acest domeniu nu
este deloc neglijabil. Influențarea opiniei publice se poate realiza prin mesaje serioase,
argumentate, cu o încărcătură de informație importantă, dar și prin mesaje amuzante, care, deși
mai simple, reușesc să fie acceptate și reținute în mai mare măsură.
Internetul este perceput ca un canal de răspândire a extremismului, terorismul şi
impunerea ideologiilor străine. Rețelele sociale pot fi utilizate de oricine, inclusiv de guverne sau
diverse organizații extremiste, unde distribuie normele, valorile și obiectivele lor, oricare ar fi
acestea.
Criticii diplomației digitale consideră că libertatea pe internet şi reţelele sociale că sunt
asemeni „Calului Troian”, deoarece internetul multiplică numărul de voci și interesele implicate
în redactare politicilor internaționale, complicând procesul de luare a deciziilor internaționale și
reducând controlul exclusiv al țării în acest proces. Diferiți actori ai statului și ai regimului, cu
interese, scopuri și valori diferite, alcătuiesc diferite scenarii privind securitatea. Un stat trebuie
să fie protejat de amenințări externe venite din partea altor state sau alți actori internaționali,
precum şi grupări teroriste. De asemenea, trebuie să fie garantată securitatea în fața amenințărilor
parvenite de la nivel intern.
În perioada august 2015 - decembrie 2017, rețeaua de socializare Twitter a închis 1,2
milioane de conturi cu scopul de a preveni promovarea terorismului. Cu toate acestea, Twitter,
Facebook și Youtube continuă să fie învinuite de anumite din partea unor instituții, care critică
despre faptul că nu sunt întreprinse suficiente măsuri în lupta lor împotriva propagandei teroriste.
La finele anului 2019, 53,6 % din populația globului pământesc aveau acces la internet, adică,
aproximativ 4,1 miliarde de oamenii, inclusiv din ţările din curs de dezvoltare, iar în anul 2021
au fost 4,9 miliarde de utilizatori. Se mai estimează că 37% din populaţia globală niciodată nu au
utilizat internetul. Cifrele au fost citate de Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii [8].
O altă provocare a diplomației digitale este cultura anonimatului pentru că oricine poate
pretinde că este altcineva și poate cauza pagube anumitor persoane. Cultura anonimatului poate
duce la crize complicate ca urmare a publicării unor afirmaţii false, informații secrete. Acest tip
de dezinformare pe scară largă pe internet poate împiedica capacitatea liderilor de a gestiona
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crizele. Rețelele de socializare sunt criticate, așa că ei trebuie să gestioneze profilurile, paginile
în așa mod încât să fie clar dacă o postare provine dintr-o sursă de încredere.
Dezvoltarea accelerată a internetului a dat naştere anumitor îngrijorări legate de
dezvăluirea anumitor date personale. Aceasta a determinat crearea unui risc la adresa vieții
private a persoanei respective sau chiar la adresa siguranței fizice proprii.
Lumea digitală este amenințată de atacurile cibernetice. Hackingul este un risc, care
există de la apariţia internetului. Pe bună dreptate, el este considerat a fi principalul risc al
diplomației digitale, deoarece mulți șefi de state, guverne și diplomați din întreaga lume au fost
victimele acesteia, ceea ce le-a pus în pericol cariera deseori. Rivalii, inclusiv actori statali și
nestatali, încearcă să atace sistemele guvernamentale pentru a extrage informații care le-ar servi
în anumite scopuri. În era TIC nu există succes în controlul informațiilor, dar sunt reușite în
utilizare acestor informaţii în diverse forme eficiente. Atunci când informațiile private devin
publice, ele pot avea un impact rapid și profund asupra conducerea afacerilor mondiale deoarece
reputația statelor și a conducătorilor lor pot fi afectate [12].
Securitatea cibernetică a ajuns în vârful diplomației internaționale și agendele politice ale
ONU, NATO, ITU, OCDE, OSCE, Commonwealth, G7 și G20. Multe țări au adoptat strategii
naționale de securitate cibernetică și legislație relevantă. Cu toate acestea, riscurile sunt din ce în
ce mai sofisticate, iar grupurile implicate să exploateze vulnerabilitățile cibernetice au fost
extinse prin hackeri secreți de tip black-hat în grupuri criminale și teroriste bine organizate,
serviciile de securitate guvernamentale și forțele de apărare.
Concluzionând, pe fondul dezvoltării fără precedent a tehnologiilor din domeniul
comunicaţiilor şi informaţiei, o nouă formă a diplomaţiei publice a apărut şi s-a dezvoltat diplomaţia digitală, noţiune care nu are o definiţie unică. Diplomaţia digitală este o diplomaţie
integratoare pentru toate spaţiile şi toate instrumentele. Aceasta contribuie la creşterea
atractivităţii ţării, realizarea interesului naţional şi realizarea politicii externe. Însă, ca orice altă
tehnologie, tehnologiile specifice domeniului comunicaţiilor şi informaţiei pot fi utilizate dual,
responsabilitatea revenind de fiecare dată factorului uman.
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The energy crisis, the war in Ukraine and the rise of gas prices have conditioned the
initiation of political, economic and social disputes over the supply of energy resources to the
Republic of Moldova. In the situation occurred, the Government of the Republic of Moldova has
declared a state of emergency. Thus, initiating stringent measures for the supply of alternative
natural gas resources from sources other than the Russian Federation. This would also reduce
Gazprom's dependence on electricity in relation to the Cuciurgan Thermal Power Plant (a
branch of the Russian Federation), which is largely supplied with natural gas by Gazprom.
Keywords: energy crisis, Ukraine, natural gas resources, state of emergency.
Criza energetică generată cu puțin timp înaintea războiului din Ucraina și creșterea
prețurilor la gaze naturale, a devenit subiect al disputelor liderilor occidentali, dar a devenit
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subiect de discuție și pentru reprezentanții comunității academice atât de peste hotare, cât și din
țară. De asemenea, criza energetică a condiționat apariția disputelor politice, economice și
sociale cu referire la aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice. În contextul
crizei energetice, dar și a creșterii prețurilor la carburanți, producătorii interni sunt expuși la
pierderi semnificative, fiind forțați să-și reducă producția [3] care are un impact direct asupra
economiei țării.
Războiul din Ucraina, inclusiv criza energetică are un impact direct asupra securității
energetice a Republicii Moldova, scoțând în evidență o multitudine de vulnerabilități și
incapabilități ale statului prezente în sectorul energetic. În contextul situației create, Guvernul
Republicii Moldova a impus introducerea stării de urgență în sectorul energetic pe o perioadă de
30 de zile [2] și inițierea unor măsuri stringente de aprovizionare cu resurse alternative de gaze
naturale din alte surse decât cele din Federația Rusă, furnizate de gigantul ,,Gazprom”.
Totodată, această inițiativă va permite țării să diminueze dependența față de Gazprom,
reprezentată la nivel național prin subsidiara Moldovagaz, scoțând în evidență furnizorul de stat
Energocom unde trebuie în mod urgent de alocat resurse financiare necesare pentru a negocia pe
piața internațională, pentru achiziționarea volumelor de gaze necesare de a suplini stocurile
naționale.
În acest context, ținând cont că energia electrică în Republica Moldova este obținută de la
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan și este alimentată, în special cu gaze naturale, furnizate
de Gazprom, obiectivul primordial al țării a devenit diminuarea dependenței energetice față de
Gazprom, inițiind gazificarea țării din surse alternative.
Identificarea noilor furnizori de gaze naturale și de energie electrică
Pornind de la raționamentele conform cărora interesul Federației Ruse este cel de a-și
menține superioritatea în raport cu Republica Moldova, pentru a-și consolida influența asupra
țării și a guvernării pro-europene, resursele energetice rusești devin o strategie utilizată de Rusia
în scopul realizării acestor interese. Astfel, criza energetică a gazelor naturale devine o
componentă a planului Rusiei privind realizarea intereselor sale geopolitice [1].
Totodată, Federația Rusă și-a prezentat deschis interesul său manipulativ dea a reduce
prețul la gaze naturale, cerând oficialilor din Republica Moldova să-și amâne implementarea
măsurilor de liberalizare a pieței convenite cu Uniunea Europeană. Această poziție este
prezentată în scopul de a pune presiuni asupra țării în contextul crizei energetice, generate în
Europa [4].
Cert este faptul că liberalizarea istorică a pieței de gaz din Republica Moldova ar putea
afecta negativ dominanța Gazprom-ului la nivel național. Aceasta a fost posibilă prin prima
livrare de gaz din afara Federației Ruse, procurând gaz din Polonia și Olanda [10]. Această
manevră tactică a fost peste așteptările concernului rus, în special în condițiile în care Uniunea
Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini soluționarea crizei energetice cu care se
confruntă Republica Moldova [9]. În acest context, observăm conturarea acțiunilor Federației
Ruse de a menține dependența față de concernul Gazprom, cât și posibilitatea țării de a primi
asistența de la resurse alternative de gaze din occident, în schimbul celor rusești.
Luând în considerare că sectorul energetic al Republicii Moldova a fost ignorat timp de
30 de ani, o sursă alternativă pentru țară ar fi restartarea și implementarea proiectului de livrarea
a gazelor naturale prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. În pofida faptului că această conductă
ar acoperi o parte din necesitățile de aprovizionare și care nu va influența prețul la gaze, totuși,
reprezintă o alternativă, și va minimaliza dependența de gazul Federației Ruse. Aceeași situație o
evidențiem și în cazul energiei electrice, menținând dependența față de Federației Rusă prin
intermediul energiei exportate din regiunea secesionistă (alimentată cu gazul rusesc), iar
interconectarea cu furnizori internaționali ar permite minimalizarea acestei dependențe, ocolind
regiunea controlată de Federația Rusă.
În acest sens, Republica Moldova și România va elabora un Plan comun de acțiune în caz
de criză energetică, prestabilind un șir de măsuri de aprovizionare cu energie electrică și gaze
naturale: asigurând reciproc cu combustibili alternativi în vederea producerii de energie termică
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a sistemelor de încălzire centralizată și de energie electrică și termică în cogenerare [9], astfel
armonizând legislația națională la cea europeană în plan energetic. Suplimentar, Comisia
Europeană, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, este pregătită să ofere
sprijin Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei pentru a asigura o energie fiabilă și durabilă,
asigurând sincronizarea de urgență a rețelelor electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova cu
rețeaua continentală europeană [7]. Astfel, Republica Moldova a fost conectată la rețeaua
energetică europeană ENTSO-E (martie 2022) [8], protejându-se din perspectiva securității
energetice și minimalizând influența dependentă față de regiunea secesionistă a țării. Începutul
interconectării electrice dintre România și R. Moldova, va fi posibil după construcția, echiparea
și punerea în funcțiune a unei stații Back-to-Back de 500Mw la Vulcănești și a unei linii de
330kV spre Chișinău care va permite importul unei cantități mai mari de electricitate din
România. De asemenea, partea a 2-a a proiectului de interconectare electrică Moldova-România
presupune dezvoltarea liniilor de 400 kV Iași-Ungheni-Strășeni și liniei de 400 kV Bălți-Suceava
[6].
Deși interconectarea la sistemul energetic european este crucială pentru dezvoltarea
sectorului energetic din țară, piața gazelor naturale este, în prezent, prioritară. Astfel, extinderea
gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău este posibilă prin implementarea în paralel cu
interconectarea efectuată la piața de energie electrică din România [5]. În acest context,
Republica Moldova va putea să-și diversifice atât sursele de livrare a rețelelor gazelor naturale,
cât și cele de energie electrică. În acest fel, Republica Moldova are șansele să-și diminueze
dependența electrică față de regiunea secesionistă și cea a gazelor naturale a Gazprom-ului.
În contextul războiul din Ucraina și a crizei energetice, asistența internațională acordată
Republicii Moldova, întru depășirea situației create a fost crucială în raport cu opțiunile de
dependență înaintate de Federația Rusă. Integrarea efectuată în spațiul energetic european va
contribui la diminuarea dependenței față de regimul secesionist, dar și față de Federația Rusă.
Astfel, menținerea relațiilor cu partenerii europeni în acordarea sprijinului de asigurare a
securității din domeniu va urgenta efectuarea reformelor indispensabile din sectorul energetic și
verificarea acestora de Comunitatea Energetică a Uniunii Europene.
Totodată, crearea unei concurențe de piață fiabilă pentru Republica Moldova va contribui
la diversificarea rețelelor energetice și va permite prezența unor noi operatori pe piața energetică
națională.
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The risks and threats to national security today have become increasingly widespread
and also a major challenge for the Republic of Moldova. This article describes some risks and
threats to the security of the Republic of Moldova and for these reasons, the need to ensure the
stability of national security, which must ensure a sense of confidence and peace, by ensuring the
absence of any danger, both for the individual and for the community we belong to.
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Republica Moldova este un stat creat în urma destrămării Uniunii Sovietice – regim
totalitar care desemna republicile surori doar în plan administrativ. Majoritatea populaţiei a
pledat pentru crearea unui stat independent şi suveran, cu regim democratic şi de drept. Astfel,
drept valori supreme sunt considerate interesele individului, societăţii şi ale statului. Din punctul
de vedere al securităţii naţionale, politica statului a fost orientată la armonizarea echilibrării
acestor interese. Mai mult, această abordare democratică la începutul anilor ’90 era nouă după
regimul totalitar, care apăra unilateral doar interesul imperial. Astfel, are loc schimbul de valori
pe diferite dimensiuni şi, corespunzător, necesitatea de a le proteja [9].
Securiatea reprezintă faptul de a fi adăpost de orice pericol, sentimental de încredere și
liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui pericol, stare de siguranță, de lipsă de primejdie [7].
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Prin Securitate națională se înțelege starea generalizată de liniște și încredere că existența
unei națiuni este în afară de orice pericol. După anul 1990 securitatea tinde spre acumularea de
aspect noi, importante pentru însăși existența statală a țării. Schimbările în curs de desfășurare pe
plan international și transformările care au avut loc pe plan intern, importante pentru însăși
existența statului, având o importanță deosebită.
Conform legii nr. 618 cu privire la securitatea statului, prin securitatea statului se înţelege
protecţia suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional,
a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale
persoanei împotriva activităţii informative şi subversive a serviciilor speciale şi organizaţiilor
străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte [2 art.1].
Statul nu apare din voinţa unei persoane sau a unui grup de oameni, autoritatea acestora a
fost recunoscută de membrii comunităţii doar atunci, când ei au reuşit să-i convingă că
schimbarea modului de viaţă le va ameliora tuturor condiţiile de existenţă. Omul a acceptat
autoritatea semenilor prin delegarea propriilor libertăţi unor structure social-politice în schimbul
garanţiilor drepturilor naturale. La rîndul său pentru a-şi demonstra eficienţa şi simultan a-şi lărgi
influenţa asupra tuturor membrilor comunităţii, instituţiile social-politice au selectat în calitate de
priorităţi ale propriei activităţi: asigurarea identităţii, suveranităţii, independenţei şi integrităţii
teritoriale. Priorităţile menţionate ar putea fi examinate şi în calitate de condiţii de funcţionare
eficientă a instituţiilor statului naţional. În aşa fel, indiferent de epoca istorică în care îşi
desfăşoară activitatea, statul în scopul realizării propriilor interese stabileşte jaloane politice
pentru ghidarea unei concepţii a securităţii. Concepţia securităţii corelează obiectivele politicii
interne şi externe ale statului cu funcţiile şi împuternicirile instituţiilor – elemente ale sistemului
politic.
Pentru a putea formula mai clar riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale a
Republicii Moldova, a fost nevoie de o abordare teoretico-metodologică a conceptelor de
securitate şi securitate naţională. În cadrul cercetării, suportul teoretico – metodologic a servit
analiza bazei conceptuale şi juridice a securităţii naţionale din Republica Moldova, cât şi
proiectele puse în dezbatere, cum ar fi „Concepţie a securităţii naţionale a Republicii Moldova”.
De asemenea, au fost utilizate un şir de publicaţii tematice pe problemele de securitate ale
Republicii Moldova.
Concepţia securităţii naţionale cuprinde/reflectă poziţia geografică, poziţia politică a
statului-naţiune, interesele acestuia, informaţii despre aliaţi şi parteneri în politicile regionale şi
globale, cunoştinţe despre ameninţările reale şi potenţiale vis-a-vi de interesele cetăţenilor, a
grupurilor sociale, ale statului.
Alexei Rusnac în lucrarea: ”Aspecte ale teoriei securităţii” subliniază: “Concepţia
securităţii naţionale reprezintă un sistem de opinii acceptate de societate asupra valorilor statului,
intereselor lui, a ameninţărilor la adresa valorilor şi intereselor în faţa pericolelor reale şi
potenţiale” [6 p.50]. Ca orice program, orientat în viitor către realizarea unui plan de acţiuni,
strategia de securitate naţională operează cu concepte, care stabilesc “cum”, “unde” şi “cînd” vor
fi realizate obiectivele, priorităţile declarate. Pentru a fi convingătoare strategia securităţii
naţionale cuprinde elementele şi resursele puterii, modelele şi metodele prin care vor fi realizate
obiectivele politicii interne şi externe ale statului.
Riscurile şi amenințările au fost permanent prezente în relațiile dintre oameni. Mai mult
ca atât, pe parcurs, acestea şi-au perfecționat formele şi metodele specifice şi s-au aflat la baza
cauzelor nenumăratelor stări conflictuale care au umbrit evoluția societății omeneşti. Toate
aceste vulnerabilități sunt clasificate în dependență de probabilitatea şi timpul producerii, precum
şi nemijlocit de impactul acestora asupra securității, fiind aranjate în următoarea ordine, de la
inferior la superior: risc; amenințare [4, p. 5, 8]. Toate luate împreună, în perioada ultimelor două
decenii şi jumătate, s-au transformat în serioase provocări la adresa securității statului.
Riscul reprezintă posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un
necaz sau de suportat o pagubă, a se expune unui pericol posibil [7].
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Conform art. 4 din legea nr. 618 cu privire la securitatea statului, prin ameninţări la
adresa securităţii statului se înţelege ansamblul de acţiuni, condiţii şi factori ce comportă pericol
pentru stat, societate şi personalitate [2 art.4].
Ameninţările, conform anumitor autori, [5 p.59] pot fi definite şi în raport cu riscurile,
reprezentând factori de risc ce evoluează către concret, către existenţa reală, iar într-un anumit
context sau mediu favorabil capătă şi direcţie şi intenţie. Strategia de securitate naţională a
României defineşte factorii de risc drept „acele elemente, situaţii sau condiţii, interne sau
externe, care pot afecta, prin natura lor, securitatea ţării, generând efecte contrare sau de atingere
a intereselor noastre fundamentale [3].
Republica Moldova, la fel ca şi orice alt stat contemporan, depinde foarte mult de
procesele ce au loc în afara hotarelor ei, procese ce influenţează situaţia internă din ţară, starea
ordinii de drept şi, în general, nivelul securităţii ei.
Riscurile și amenințările de ordin extern la adresa securității naționale ar fi următoarele:
Instabilitatea regională şi conflictul de pe teritoriul suveran al Ucrainei limitează
capacitatea Republicii Moldova de a-şi promova interesele strategice:
1. Integrarea europeană;
2. Procesul de identificare a unei soluţii politice, comprehensive şi viabile privind
conflictul transnistrean, în condiţiile respectării suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale;
3. Asigurarea securităţii energetice şi a intereselor comercial-economice ale statului.
Există un potenţial de extindere a zonei de instabilitate din Ucraina spre hotarele
Republicii Moldova. Anumite elemente şi grupuri sociale cu orientări extremiste, din ţară şi din
afară, pot fi încurajate de instabilitatea din Ucraina să iniţieze acţiuni caracteristice războiului pe
teritoriul Republicii Moldova. Asemenea acţiuni pot reprezenta o ameninţare la adresa
infrastructurii critice, a ordinii şi securităţii publice, dar şi a bunăstării populaţiei. Astfel de
acţiuni pot împiedica Republica Moldova să-şi promoveze obiectivele strategice, în felul acesta
fiind limitată posibilitatea de a rezolva pe cale paşnică conflictul armat din regiunea
transnistreană şi, totodată, de a restabili integritatea teritorială şi de a menţine suveranitatea.
Pentru Republica Moldova, situația este extrem de periculoasă și complicată, pentru că
toate acțiunile din ultima perioadă arată că Rusia caută un pretext pentru a intra în Transnistria,
iar acest lucru ar putea genera și o reacție a Ucrainei, care s-ar simți amenințată pe acest flanc.
Potenţialul militar din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. În regiunea de
Est a Republicii Moldova este prezent un potenţial militar semnificativ de forţe armate
separatiste, susţinute multilateral din exterior. Totodată, în regiunea de est sunt prezente
formaţiuni militare ale Federaţiei Ruse, staţionate pe teritoriul Republicii Moldova contrar
Constituţiei ţării. Forţele separatiste şi cele străine, staţionate ilegal în regiunea de est, au o
capacitate operaţională considerabilă (fiind apte să constituie oricînd o forţă de intervenţie), ceea
ce ar permite regimului de la Tiraspol şi Federaţiei Ruse să-şi promoveze obiectivele strategice.
Sinergia celor două componente poate face acest factor şi mai critic. Această capacitate militară
reprezintă o ameninţare majoră la adresa suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii
Moldova.
Utilizarea instrumentelor de propagandă informaţională. Ca element al războiului
informaţional, propaganda străină, manifestată prin tehnici de manipulare mediatică cu potenţial
distructiv, este capabilă să influenţeze negativ opinia publică autohtonă, să afecteze vectorii
strategici ai politicii externe şi să prejudicieze imaginea instituţiilor guvernamentale ale
Republicii Moldova, în special a instituţiilor din sistemul de apărare. Propaganda străină
constituie una dintre cele mai grave ameninţări la adresa valorilor şi intereselor naţionale,
diminuând încrederea societăţii în instituţiile sistemului naţional de apărare şi capacitatea lor de a
proteja teritoriul ţării şi populaţia acesteia. Propaganda, în special cea manifestată prin diverse
surse de informare (mass-media, reţele de socializare etc.), favorizează apariţia radicalismului şi
acţiunilor extremist-teroriste. Instabilitatea sau disfuncţionalitatea sistemelor informaţionale pot
să reprezinte ameninţări accentuate la adresa securităţii naţionale. Dezvoltarea progresivă a
sistemelor electronice de informaţii din Republica Moldova şi gradul înalt de interconexiune cu
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sistemele informaţionale internaţionale, facilitează activitatea factorului criminogen în sfera
informaţională şi sporeşte vulnerabilităţile sistemelor respective, inclusiv în sferele de importanţă
primordială pentru securitatea naţională [3].
Persistenţa elementelor de propagandă şi intruziune în spaţiul informaţional al Republicii
Moldova, în coroborare cu pârghiile de influenţă în câmpul socialpolitic sau dependenţa
unilaterală de o sigură sursă de aprovizionare cu agenţi energetici pot vulnerabiliza statul în
situaţii de escaladare a tensiunilor în plan regional. În mod particular, controlul surselor de
informare în masă de către entităţi străine, inclusiv intruziunea în spaţiul informaţional, atrage
riscul:
1) Distorsionării opiniei publice vizavi de procesele politice şi de securitate în plan
internaţional şi regional;
2) Generării atitudinilor ostile ordinii constituţionale, legalităţii, funcţionării instituţiilor
statului, politicii de stat în domeniile economic, social, cultural şi al relaţiilor interetnice;
3) Promovării intereselor străine Republicii Moldova şi stabilităţii regionale.
Dependenţa energetică a Republicii Moldova faţă de numărul limitat de ţări furnizori
externi (în special în domeniile gazelor naturale şi a energiei electrice) creează premise pentru
riscuri majore la adresa securităţii naţionale, printre principale fiind:
1) impunerea unor condiţii netransparente Republicii Moldova la formarea tarifului şi în
procesul de livrare a resurselor energetice;
2) sistarea livrărilor, în contextul conflictelor regionale cu implicarea ţărilor producătoare
şi de tranzit de energie;
Principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova
(puncte slabe):
• lipsa de resurse energetice proprii (gaze naturale, cărbune, petrol);
• necesitatea importului masiv nu numai a resurselor energetice fosile, dar şi a energiei
electrice;
• devierea structurii balanţei de combustibil de la componenta estimată ca optimală (spre
utilizarea preponderentă a gazelor naturale importate);
• amplasarea neadecvată şi neuniformă a puterii de generare a energiei electrice în
teritoriul Republicii Moldova;
• insuficienţa considerabilă de putere a capacităţilor de generare a energiei electrice
amplasate pe malul drept al râului Nistru, unde producerea energiei electrice constituie doar 30
% din consumul total;
• uzura ridicată a echipamentului la nivel de 60-70 % din centralele electrice, a reţelelor
electrice de tensiune înaltă şi a reţelelor de distribuţie;
• politica tarifară imperfectă;
• volumul insuficient al investiţiilor în sectorul energetic, eficacitatea scăzută a
funcţionării sistemelor de alimentare cu energie termică în localităţile republicii;
• necorespunderea nivelului de dezvoltare a sistemului de alimentare cu gaze naturale a
consumatorilor din sectorul rural necesităţilor curente;
• necorespunderea formelor de gestionare a complexului energetic situaţiei existente şi ca
urmare funcţionarea neracordată şi cu eficienţă scăzută a întreprinderilor şi organizaţiilor cu
diverse forme de proprietate şi în consecinţă funcţionarea neracordată în cadrul sectorului real al
economiei;
Republica Moldova nu dispune de propriile surse energetice. Anual mai mult de 70 la
sută din sursele energetice sunt importate din exterior, ceea ce determină dependența statului față
de politicile furnizorilor străini.
Poziţia geografică favorizează utilizarea de către
organizaţiile criminale transfrontaliere a teritoriului Republicii Moldova în calitate de rută de
trafic de persoane, droguri, arme şi bunuri, precum şi de migraţie ilegală spre statele Uniunii
Europene. Persistă ameninţări şi riscuri la adresa securităţii generate de criminalitatea în
domeniul economico-financiar: traficul de produse contrafăcute, canalele transfrontaliere de
trafic a mărfurilor, activităţile de spălare a banilor, finanţarea terorismului şi pandemiile.
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Traficul ilicit de armament, materiale şi tehnologii pertinente tehnologiilor nucleare
reprezintă un grad sporit de risc în plan regional, cauzat de conflictele de durată, precum şi de
conflictul actual din regiunea de sud-est a Ucrainei. Accesibilitatea obţinerii de către entităţi
statale şi nonstatale a armelor de distrugere în masă sau a materialelor cu dublă destinaţie,
proliferarea armelor mici şi a armamentelor uşoare relativ ieftine, uşor de transportat şi simple în
aplicare reprezintă un risc la adresa păcii securităţii şi stabilităţii internaţionale, inclusiv a
Republicii Moldova.
Terorismul international. Activizarea organizaţiilor teroriste, prin realizarea unor
atentate de rezonanţă în regiune, denotă tendinţe îngrijorătoare a acestui fenomen în spaţiul
european, fapt ce reprezentă o provocare majoră la adresa securităţii regionale. Instabilitatea şi
conflictele militare din Orientul Apropiat sporesc riscul terorist pe continentul european.
Contextul regional de securitate, dar şi conflictul nesoluţionat din regiunea transnistreană,
plasează Republica Moldova într-un cadru de risc cu ascendenţă în aspect extremist terorist.
Migrația ilegală. Situația social-politică din statele Orientului Apropiat generează indice
de reanimare a filierelor de migrație ilegală, țările de destinație a acestora fiind statele vesteuropene, existând riscul utilizării teritoriului Republicii Moldova în calitate de țară de tranzit.
Un factor destabilizator la acest comportament este lipsa controlului frontierei de stat pe sectorul
raioanelor de est ale Republicii Moldova, fapt care stimulează traversarea ilegală a frontierei de
stat de către grupuri de emigranți ilegali și persoane care prezintă eventuale pericole la adresa
securității naționale. Republica Moldova este şi, după toate probabilităţile, va rămâne o
platformă de tranzit pentru fluxurile migraţioniste în drumul lor spre ţările dezvoltate din Europa
de Vest şi, în ultimă instanţă, chiar o destinaţie finală pentru imigranţi. Acest fapt amplifică
probabilitatea de infiltrare pe teritoriul naţional a elementelor ostile şi/sau teroriste.
Prin urmare, trebuie de conştientizat faptul că Republica Moldova are nevoie de un sistem
de securitate naţională bazat pe un cadru instituţional definit cu claritate prin acte normative
relevante şi pe un personal de înaltă calificare, ce va funcţiona în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Acest cadru instituţional îl constituie sectorul securităţii naţionale al Republicii
Moldova. Din sectorul securităţii naţionale al Republicii Moldova fac parte instituţiile de stat cu
mandat de forţă destinate implementării sarcinilor de protecţie a cetăţenilor şi statului (nivel
operaţional) şi instituţiile civile de stat care exercită funcţiile de guvernare, planificare, control şi
supraveghere în sistemul de securitate naţională (nivel administrativ). Sectorul securităţii
naţionale este responsabil de realizarea obiectivului securităţii naţionale. Datorită caracterului
multidimensional al securităţii, funcţionarea sectorului securităţii naţionale este influenţată de
factorii ce determină mediul de securitate şi de activitatea organelor din domeniile de importanţă
vitală pentru stat. Reformarea sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova constituie un
proces complex, cu efect, inclusiv, asupra instituţiilor de stat şi non-statale din afara limitelor
noţiunii sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova. Acest proces include
componentele: politic, militar şi de apărare, de politică externă, de informaţii şi de
contrainformaţii, ordine constituţională, justiţie, economic, financiar, energetic, industrial, de
comunicaţii şi infrastructură, de protecţie socială şi ecologic, care sunt interdependente.
Procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale porneşte de la premisa că
Republica Moldova are nevoie de suficientă stabilitate şi securitate pentru asigurarea dezvoltării
statului, şi, în acelaşi timp, de o dezvoltare economică permanentă pentru a asigura o stare
durabilă de securitate şi stabilitate. Reformarea sectorului securităţii naţionale al Republicii
Moldova se realizează cu participarea societăţii civile, massmediei, organizaţiilor de apărare a
drepturilor omului şi organismelor internaţionale relevante.
Adoptarea strategii de securitate naţională pragmatică şi eficientă permite conturarea
eforturilor instrumentelor statului în politica externă, în domeniul economic, în cel militar şi
informaţional.
Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova porneşte de la interesele naţionale,
răspunde la ameninţările şi la riscurile cu impact asupra securităţii naţionale, stabileşte
obiectivele sistemului de securitate naţională, identifică mijloacele şi căile de asigurare a
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securității naționale. Strategia este totodată un act politico-juridic pe termen mediu ce permite
adaptarea la evoluţiile interne şi externe a politicii în domeniul securităţii naţionale, identificarea
segmentelor specifice ale sistemului de securitate naţională care necesită reformare, elaborarea
unui plan realist de implementare a reformelor.
Bazându-se pe Concepţia securităţii naţionale, întregul ansamblu de acţiuni orientate spre
asigurarea securităţii ţării porneşte de la înţelegerea faptului că, în prezent, securitatea naţională a
unui stat european nu mai poate fi privită ca un fenomen izolat. Instabilităţile şi pericolele din
Europa, inclusiv de la periferiile ei, afectează starea de securitate a tuturor statelor europene,
impunând o cooperare internaţională intensă, eforturi comune.
Strategia va servi drept bază în elaborarea Strategiei militare naţionale, Strategiei de
informare şi de comunicare cu publicul în domeniul apărării şi al securităţii naţionale, precum şi
a unor alte strategii sectoriale în domeniul securităţii naţionale.
În concluzie, constatăm că scopul de bază al asigurării securităţii naţionale este crearea şi
menţinerea unei situaţii economice, politice, internaţionale şi militar-strategice care ar garanta
condiţii favorabile pentru dezvoltarea persoanei, societăţii şi statului.
Capacitatea Republicii Moldova de a înfrunta amenințările impune îmbunătățirea
competențelor și a cunoștințelor, necesitatea de a investi în cercetare și a sprijini inovațiile în
domeniul securității, fortificarea rezistenței infrastructurilor critice, monitorizarea continuă a
amenințărilor și a riscurilor, promovarea standardelor, creșterea gradului de conștientizare a
publicului pe probleme de securitate, dezvoltarea cadrului public-privat, cooperarea regională și
internațională.
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The study is an attempt to analyze the methods of cooperation of state bodies, empowered
in ensuring the national security of the Republic of Moldova.
The security paradigm is changing. The diversification of nature, scope, spectrum of
conflicts, actors involved, as well as globalization, migration, geopolitical changes,
developments in nature and balance of power, access of technological individuals to social
resource management have generated new vulnerabilities and challenges in the category of
threats to state security.
The power and diversity of hybrid threats and wars will continue to grow, posing a
security challenge for governments. National governments fight for economic influence and
control over critical economic infrastructures, monopolization of mass communication
infrastructure, cyber-attacks, manipulation of public opinion through media sources, modeling of
thinking through social media, etc.
The Republic of Moldova is the only country in the region without a revised National
Security Strategy, which endangers the security of the state and the population in the face of the
emergence of both symmetric and asymmetric risks and threats. In this context, the central
bodies of the state need much more intensive cooperation in the field of ensuring national
security.
Keywords: national security, institutional cooperation, central state bodies, risks and
threats to state security.
Asigurarea securității naționale reprezintă o activitate complexă a statului, realizată cu
implicarea unui cerc larg de subiecți. Atingerea scopurilor caracteristice organelor securității
statului, în afară de exercitarea directă a obligațiilor expres indicate în legile corespunzătoare,
implică coordonarea activităților și conlucrarea în sensul sporirii eficienței și racordării acțiunilor
întreprinse pentru majorarea randamentului și îndeplinirii la nivelul cel mai înalt al calității a
atribuțiilor.
Realizarea cu succes a atribuțiilor organelor securității naționale, într-un șir de cazuri,
poate avea loc în cazul delimitării obligațiilor, dar și al conjugării eforturilor în sensul atingerii
obiectivelor.
Frecvent, reieșind din pericolul amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa
securității naționale este necesară adoptarea unor acțiuni concrete îndreptate spre combaterea
eficientă a acestora, fiind posibilă numai în conlucrare cu alte organe ale securității naționale.
În dependență de formele cooperării aceasta poate fi bilaterală sau multilaterală.
Cooperarea bilaterală constă în conlucrarea a două dintre organele securității naționale, în
sensul atingerii obiectivelor de asigurare a securității, în bază de acord de colaborare.
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Cooperarea multilaterală reprezintă conlucrarea dintre toate organele securității naționale,
realizată în virtutea prevederilor legislației în vigoare sau al acordurilor de colaborare, având ca
obiectiv asigurarea securității naționale și îndeplinirea atribuțiilor de bază.
În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. Nr.619-XIII din 31.10.1995
privind organele securității statului, sistemul organelor centrale ale statului cu responsabilități
asupra asigurării securității naționale este compus din:
▪ Serviciul de Informații și Securitate;
▪ Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
▪ Poliția de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
▪ Serviciul Vamal.
Organele menționate își desfășoară activitatea în conformitate cu legile respective, care
menționează că în acest sistem se încadrează inclusiv instituțiile de învățământ și alte instituții și
organizații nemilitarizate ale organelor securității statului [1, art.13, al.1].
Potrivit articolului 14 din aceeași Lege, Serviciul de Informații și Securitate al
Republicii Moldova este organul de stat specializat în domeniul asigurării securității statului.
Organul respectiv emite ordine, dispoziții, instrucțiuni, dă indicații privind asigurarea
securității statului a căror executare este obligatorie pentru sistemul organelor securității statului.
Serviciul de Protecție și Pază de Stat, la rândul său, conform articolului 15, este un
organ de stat cu atribuții speciale în domeniul securității statului, specializat în asigurarea
protecției demnitarilor Republicii Moldova, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în
Republica Moldova, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, fiind un organ specializat al puterii executive, exercită paza frontierei de stat pe uscat și
pe apele de frontieră, reprezentând interesele Republicii Moldova la frontiera de stat.
Același act normativ în articolul 16/1 constată că Serviciul Vamal, fiind un organ
specializat al puterii executive, contribuie, în limitele competenței sale, la asigurarea securității
economice a statului, la combaterea terorismului internațional, a contrabandei, a traficului ilicit
de droguri, armament și muniții.
Pentru a asigura securitatea Republicii Moldova și a îndeplini obligațiile asumate prin
acorduri internaționale, organele securității statului ale Republicii Moldova stabilesc relații
profesionale cu organele securității și serviciile speciale ale altor țări.
Domenii și modalități de cooperare a organelor responsabile de asigurarea securității
naționale
Conform prevederilor legale organele securității statului conlucrează cu ministerele, alte
autorități administrative centrale, unitățile economice, organele executive ale administrației
publice locale care, în limitele competenței lor, realizează măsuri privind asigurarea securității
statului, precum și exercită conducerea nemijlocita a formațiunilor speciale și militare și poartă
răspundere pentru pregătirea de luptă, specială și de mobilizare a acestora și pentru îndeplinirea
sarcinilor ce le revin [2, art.14].
Articolul 4 al Legii privind organele securității statului în alineatul 2 prevede că aceste
organe colaborează cu alte organe de stat, asociații obștești și cetățeni în conformitate cu
legislația în vigoare.
Articolul 8 al aceluiași act normativ prevede realizarea procesului de cooperare pe unele
segmente aparte, cum ar fi:
▪ luarea de măsuri, în comun cu alte autorități ale administrației publice, pentru asigurarea
pazei de stat a persoanelor oficiale supreme din republică și a oamenilor de stat și fruntașilor
vieții publice din alte state aflați în Republica Moldova;
▪ luarea de măsuri, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru asigurarea securității
misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova;
▪ în comun cu alte organe de stat, să elaboreze și să întreprindă măsuri de asigurare a
securității transporturilor speciale și a liniilor speciale de telecomunicații;
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▪

să-și dea concursul, în comun cu alte organe de stat, la asigurarea respectării regimului de
intrare și ieșire din Republica Moldova, de aflare pe teritoriul ei a străinilor.
Totodată, în contextul cooperării interinstituționale, articolul 9 al Legii vizate stipulează
că organele securității statului au dreptul:
▪ să antreneze, cu acordul Ministerului Afacerilor Interne, forțele și mijloacele acestuia la
acțiuni de asigurare a securității statului;
▪ să utilizeze liber, în scopuri de serviciu, mijloacele de telecomunicații aparținând unităților
ori cetățenilor, cu excepția mijloacelor de telecomunicații ale instituțiilor străine și
persoanelor cu imunitate diplomatică.
Analizând legislația privind fiecare organ de securitate a statului în parte, constatăm
următoarele.
Serviciul de Informații și Securitate, activând în baza Legii Republicii Moldova Nr. 753
din 23.12.1999, dispune de un spectru larg de drepturi și atribuții pe segmentul cooperării cu alte
organe naționale de securitate, organe ale autorităților centrale de stat și partenerii de nivel
internațional.
Astfel, potrivit articolului 9 al Legii [3], SIS are obligația:
▪
să participe, în limita competenței sale și în colaborare cu Poliția de Frontieră din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la asigurarea controlului frontierei de stat a
Republicii Moldova;
▪
să acorde, prin forțe și mijloace disponibile, inclusiv tehnice, sprijin organelor afacerilor
interne și altor organe de drept la combaterea criminalității;
▪
să participe, în conformitate cu legislația, la soluționarea problemelor ce țin de acordarea și
retragerea cetățeniei Republicii Moldova, intrarea/ieșirea în/din țară a cetățenilor republicii, și a
străinilor, precum și de respectarea regimului de ședere a străinilor în țară (în cazul respectiv se
cooperează cu Biroul Migrație și Azil al MAI);
▪
la declararea stării de asediu sau de război, în limita competenței sale, să coordoneze cu
Statul Major General al Forțelor Armate măsurile de menținere a regimului stării de asediu sau
de război și să participe la asigurarea operațiilor de apărare a țării;
▪
să asigure curieratul diplomatic și să exercite controlul asupra circuitului informațiilor
atribuite la secret de stat și al informațiilor de serviciu între Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din
străinătate;
▪
să asigure predarea operativă, conform legii, a corespondenței parlamentare, prezidențiale,
guvernamentale, diplomatice, a trimiterilor ce constituie secret de stat sau secret comercial ale
autorităților administrației publice, de asemenea a corespondenței șefilor de state și șefilor de
guverne ale statelor participante la Acordul interguvernamental cu privire la Serviciul de Curieri
Speciali al Comunității Statelor Independente.
Totodată, articolul 10, care prevede drepturile Serviciului, denotă că în limitele atribuțiilor sale
SIS are dreptul:
▪
să antreneze, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, forțele și mijloacele
acestuia la acțiuni de asigurare a securității de stat;
▪
să stabilească relații cu serviciile speciale și organele de drept străine; să încheie, în modul
stabilit și în limitele competenței sale, acorduri internaționale;
▪
să dispună de reprezentanți oficiali ai Serviciului în țări străine, de comun acord cu
serviciile speciale sau cu organele de drept ale acestor țări, în scopul combaterii mai eficiente a
infracțiunilor cu caracter internațional;
▪
să creeze grupuri de lucru în componența ofițerilor de informații și securitate și
specialiștilor invitați de la alte autorități publice pentru desfășurarea cercetărilor pe probleme
importante ce țin de asigurarea securității de stat;
▪
să efectueze pregătirea și reciclarea personalului Serviciului, inclusiv în străinătate, să
pregătească, în bază de compensare sau gratuit, cadre pentru serviciile speciale străine.
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Pe lângă acestea, articolul 12 prevede conlucrarea Serviciului cu instituții din țară și din
străinătate.
Potrivit acestuia, Serviciul își desfășoară activitatea în conlucrare cu autoritățile publice din
Republica Moldova, cu întreprinderi, instituții și organizații, indiferent de tipul de proprietate.
Modul și condițiile conlucrării Serviciului cu alte autorități ale administrației publice se
stabilesc în baza acordurilor între ele sau în baza unor acte normative comune.
În scopul atingerii obiectivelor trasate, Serviciul poate utiliza disponibilitățile altor organe
din sistemul organelor de securitate ale Republicii Moldova în condițiile prevăzute de legislație.
Legea notează că autoritățile publice, precum și întreprinderile, instituțiile și organizațiile,
indiferent de tipul de proprietate, sunt obligate să acorde sprijin Serviciului în vederea
îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, inclusiv să ofere, potrivit listei aprobate de Guvern, funcții
pentru încadrarea ofițerilor de informații și securitate, angajați în rezolvarea sarcinilor de
asigurare a securității de stat.
În aceeași ordine de idei, organele de drept și de urmărire penală sunt obligate să comunice
Serviciului orice date și informații, rezultate din activitatea lor de serviciu, ce țin de asigurarea
securității de stat.
Totodată, cetățenii, întreprinderile, instituțiile și organizațiile, indiferent de tipul de
proprietate, prestatoare de servicii poștale, de telecomunicații de toate tipurile, inclusiv de
servicii în sistemul de legătură cifrată, confidențială, prin satelit, prin rețelele informaționale
globale, regionale și departamentale, sunt obligate să creeze condițiile necesare pentru efectuarea
de către Serviciu a măsurilor operative de investigații.
Ultimul alineat al articolului examinat denotă că conlucrarea Serviciului cu serviciile și
organizațiile speciale străine, cu organele de drept și alte organizații din străinătate are loc în
baza acordurilor internaționale.
În contextul colaborării interinstituționale SIS-ul încheie și acorduri bilaterale cu alte
instituții ale statului. Așadar, putem menționa acord de cooperare semnat de SIS și Agenția
Servicii Publice la 29 aprilie 2021.
Această măsură a vizat necesitatea stabilirii unor relații de colaborare în vederea sporirii
eficienței acțiunilor bilaterale, corelate obiectivelor de interes reciproc la realizarea schimbului
de informații, fără imixtiuni în activitate.
Părțile au susținut importanța acestei acțiuni dictate de contextul menținerii unui climat
favorabil de securitate pe palierul aplicării legislației în vigoare privind politica de implementare
a statului în domeniul accesului la serviciile publice [7].
Serviciul de Protecție și Pază de Stat își desfășoară activitatea în baza Legii Republicii
Moldova Nr. 134 din 13.06.2008.
Studiind prevederile legale constatăm că unul din principiile de bază al activității
Serviciului este cel al interacțiunii și cooperării [5, art.4, lit. d].
Articolul 5 al Legii menționate prevede cooperarea la nivel național și internațional.
În așa mod, pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, Serviciul colaborează cu Ministerul
Afacerilor Interne, cu Serviciul de Informații și Securitate, cu Ministerul Apărării, Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene, cu alte autorități ale administrației publice centrale și
locale, cu societăți și instituții având orice formă juridică de organizare, cu persoane fizice,
precum și cu instituții similare din alte țări, inclusiv organizații internaționale de profil.
Instituțiile specificate acordă Serviciului, în limitele competențelor legale, sprijin necesar
îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
În contextul cooperării, potrivit articolului 11, Serviciul are unele obligații, și anume:
▪
să participe, în limitele competenței, la combaterea terorismului;
▪
să întreprindă, în colaborare cu Serviciul de Informații și Securitate, acțiuni pentru
prevenirea scurgerii de informații care nu sunt destinate publicității;
▪
să execute, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acțiuni de căutare,
identificare și neutralizare a obiectelor suspecte care ar periclita persoanele beneficiare de
protecție de stat, sediile de lucru sau reședințele aflate în pază;
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▪
la declararea stării de urgență, de asediu sau de război, să coordoneze, în limitele
competenței, cu Statul Major General al Forțelor Armate acțiunile de menținere a regimului stării
de urgență, de asediu sau de război.
Drepturile Serviciului, specificate în articolul 12, includ următoarele:
▪
să solicite și să primească, în modul stabilit de legislația în vigoare, de la autoritățile
publice, agențiile și companiile de la întreprinderile de stat și de la întreprinderile private,
precum și de la alte persoane juridice, informații necesare pentru îndeplinirea obligațiilor
Serviciului;
▪
să rețină și să predea organelor competente persoanele care comit sau care au comis fapte
ilegale în locurile de aflare permanentă sau temporară a persoanelor beneficiare de protecție de
stat ori care au intenția de a pătrunde sau care au pătruns ilegal în zonele cu acces interzis;
▪
să pătrundă pe teritoriile și în incintele întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor pentru
prevenirea și combaterea acțiunilor ilegale ce pun în pericol securitatea persoanelor beneficiare
de protecție de stat, precum și pentru urmărirea persoanelor suspecte de comiterea acestor
acțiuni, aducând neîntârziat la cunoștință organelor competente toate cazurile de pătrundere în
aceste teritorii și incinte contrar voinței proprietarului;
▪
să efectueze schimb de informații și de tehnică specială și să coopereze cu alte instituții cu
atribuții în domeniu din Republica Moldova și din alte țări pentru îndeplinirea atribuțiilor
prevăzute la art.11 lit. a);
▪
să antreneze, în limitele competenței, cu acordul Serviciului de Informații și Securitate, al
Ministerului Afacerilor Interne, forțele și mijloacele acestora, necesare stabilirii și realizării
măsurilor de securitate.
Serviciul Vamal activează în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova,
ale Legii Republicii Moldova Nr. 302 din 21.12.2007 cu privire la Serviciul Vamal, Codului
vamal al Republicii Moldova și ale altor acte normative ce reglementează activitatea vamală,
precum și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
Potrivit Legii menționate, una din funcțiile de bază, care revin Serviciului Vamal pentru
asigurarea securității economice a statului este contribuirea:
- la prevenirea și combaterea spălării banilor,
- la combaterea terorismului internațional,
- la combaterea traficului ilicit de droguri, armament și muniții, în limita competențelor sale
[4, art.7, lit. g].
Activitatea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI este reglementată de
Legea Republicii Moldova nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră.
Astfel, articolul 3 al Legii, printre alte principii prevede inclusiv și cooperarea [6].
Totodată, printre atribuțiile Poliției de Frontieră expuse în articolul 6, sunt prevăzute
următoarele:
▪
efectuează, în colaborare cu alte autorități ale administrației publice, în modul stabilit de
legislație, controlul frontierei și autorizează trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de
către persoane și mijloace de transport;
▪
participă, în modul stabilit, la asigurarea ordinii de drept internaționale la frontieră, la
încheierea tratatelor în probleme de frontieră, precum și la activitatea reprezentativă de frontieră.
Potrivit alineatului 3 al aceluiași articol, în domeniul promovării politicii privind combaterea
migrației ilegale, managementul integrat al frontierei de stat și gestionarea sistemelor
informaționale de evidență a datelor, Poliția de Frontieră:
▪
cooperează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții,
indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare a lor;
▪
asigură aplicarea prevederilor convențiilor, tratatelor, acordurilor și protocoalelor în
domeniul de competență semnate între Republica Moldova și alte state, comunități de state,
organizații internaționale sau regionale;
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▪
asigură cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor
vecine, ale altor state sau comunități de state conform acordurilor la care Republica Moldova
este parte;
▪
coordonează, în comun cu Serviciul Vamal, activitatea autorităților publice în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat;
Alineatul 7 prevede că în scopul dezvoltării instituționale și a managementului integrat al
frontierei, Poliția de Frontieră inițiază, promovează, implementează și gestionează proiecte și
programe, inclusiv pentru obținerea asistenței externe din partea organizațiilor internaționale și a
altor țări.
În exercitarea atribuțiilor care îi revin, Poliția de Frontieră are dreptul să expedieze, în
modul stabilit, autorităților publice, persoanelor fizice și juridice propuneri de înlăturare a
cauzelor și a condițiilor care favorizează săvârșirea contravențiilor ce țin de competența sa [6,
art.7, al.1, lit. s].
La fel, domeniul colaborării IGPF cu alte instituții este reglementat de articolul 9 al Legii,
care prevede următoarele:
(1) Pentru asigurarea executării eficiente a atribuțiilor, Poliția de Frontieră colaborează cu
organele centrale de specialitate ale administrației publice, cu autoritățile administrației publice
locale, cu organele de drept și cu alte instituții, indiferent de tipul de proprietate și de forma
juridică de organizare a lor, în modul stabilit de legislație.
(2) Poliția de Frontieră acordă, în zona de frontieră, asistența necesară organelor
împuternicite cu activitate de control în domeniul protecției sănătății publice, mediului
înconjurător, precum și în domeniul de asigurare a securității ecologice.
(3) Poliția de Frontieră colaborează cu organele cu atribuții în domeniul de combatere a
migrației ilegale, de supraveghere și control al trecerii frontierei de stat, de schimb de informații
ale statelor străine, precum și cu organizațiile internaționale, în baza tratatelor internaționale la
care Republica Moldova este parte.
(4) Poliția de Frontieră cooperează, în limitele competenței, cu misiunile diplomatice și
oficiile consulare, cu autoritățile respective ale altor state, deleagă reprezentanți oficiali sau
polițiști de frontieră de legătură la acestea în modul stabilit de legislație.
(5) Poliția de Frontieră încheie acorduri de colaborare cu autoritățile și instituțiile cu
atribuții în domeniul managementului integrat al frontierei de stat.
(6) Poliția de Frontieră poate participa la misiuni și operațiuni speciale în conformitate cu
tratatele internaționale încheiate de Republica Moldova. Participarea Poliției de Frontieră la
misiunile și operațiunile internaționale se aprobă de Guvern.
(7) Pe lângă Poliția de Frontieră pot fi create centre de coordonare la nivel național,
regional și local, care să asigure organizarea în comun a operațiunilor de frontieră, schimbul de
informații, alte activități necesare pentru executarea atribuțiilor.
În afara de prevederile stipulate în Legea vizată mai sus, Inspectoratul General al Poliției
de Frontieră încheie acorduri bilaterale cu alte instituții de stat, după necesitate. Ca exemplu
putem aduce acordul de colaborare semnat de IGPF cu SIS la 17.11.2021. Acordul respectiv
prevede formarea profesională inițială și continuă în domeniul securității naționale și reprezintă
un instrument eficient de cooperare, prin stabilirea unor mecanisme sigure și viabile de
interacțiune, reieșind din interesul reciproc de dezvoltare a capacităților instituționale în
domeniul securității naționale și, în particular, al securității statului [8].
Din cele expuse deducem că securitatea națională poate fi asigurată nu doar prin eforturi
interne, strategii și forțe proprii, dar și prin cooperarea și crearea noilor relații cu partenerii, în
concordanță cu strategia de securitate internațională, care oferă bazele operaționale în
colaborarea sistematică la nivel bilateral, și cu organizațiile de securitate pe probleme comune
la nivel multilateral.
Noi provocări ale luptei împotriva criminalității transfrontaliere impun perfecționarea
pregătirii profesionale, modernizarea și îmbunătățirea activității și a capabilităților tehnice.
Cooperarea peste frontierele naționale se poate realiza prin următoarele forme:
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a) interregională;
b) transfrontalieră;
c) transnațională.
Cooperarea transfrontalieră reprezintă cooperarea nemijlocit învecinată a autorităților
regionale și locale de-a lungul unei frontiere în toate domeniile vieții, cu participarea tuturor
actorilor. Filosofia cooperării transfrontaliere este simplă și constă în promovarea unei cooperări
mutuale clasice între două sau mai multe regiuni de frontieră învecinate. Cooperarea
transfrontalieră cuprinde toate domeniile vieții cotidiene, necesită consecutivitate, permanență,
dezvoltare de programe comune, priorități și acțiuni [11, p. 286].
Cooperarea juridică internațională desfășurată de instituțiile de aplicare a legii se bazează
pe acorduri internaționale, bilaterale sau multilaterale, încheiate cu alte state, precum și pe
ratificarea unor convenții internaționale, care reglementează o serie de instituții juridice cu
aplicabilitate în prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență.
Schimbul de date și informații operative se realizează între autoritățile competente (din țară
și din străinătate) în baza cererii de asistență, fiind folosite următoarele modalități de cooperare
polițienească internațională:
1) asistența juridică internațională în materie penală;
2) schimbul internațional operativ de date și informații cu caracter polițienesc, reglementat
prin Statutul OIPC-INTERPOL, EUROPOL și Acordul SECI [9, pp. 226-227].
Create în fiecare stat-membru al OIPC-INTERPOL, Birourile Centrale Naționale sunt
formate din funcționari naționali care acționează întotdeauna în cadrul juridic oferit de legislația
țării lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele pe care le întâmpină cooperarea
internațională datorită diferenței de structuri între polițiile naționale, barierelor lingvistice și
diferențelor de sisteme juridice ale țărilor-membre. În general, rolul unui Birou Central Național
constă în:
▪ centralizarea informațiilor criminale și a documentației, în raport direct cu cooperarea
polițienească internațională, obținute din țară și transmiterea lor celorlalte BCN-uri și
Secretariatului General;
▪ declanșarea, pe teritoriul național, a operațiunilor și actelor de poliție solicitate de celelalte
state-membre prin intermediul Birourilor Centrale Naționale;
▪ primirea cererilor de informații, de verificări etc., transmise de alte BCN și transmiterea
răspunsurilor către BCN-urile interesate [10, p. 269].
În actualul mediu de securitate, caracterizat prin amenințări serioase, dar și perspective
generoase, se impune o gândire globală și acțiuni locale, materializate la nivel regional prin trei
obiective strategice: abordarea amenințărilor, conlucrarea cu vecinii și cooperarea internațională
bazată pe multilateralism eficient.
Astăzi conlucrarea se axează pe contracararea terorismului internațional, neadmiterea
proliferării armelor convenționale, mijloacelor de distrugere în masă, drogurilor, pe curmarea
manifestărilor criminalității organizate transnaționale.
Deși cadrul juridic național este destul de amplu, specialiștii recunosc că politica de
securitate și apărare a Republicii Moldova este afectată de mai multe deficiențe de ordin
conceptual, legal și instituțional care, pe de o parte, nu permit funcționarea eficientă a sistemului
de securitate și apărare națională, iar pe de altă parte, nu asigură o cooperare exhaustiv de
eficientă între organele centrale în procesul exercitării atribuțiilor funcționale.
În aceste condiții, constatăm că există o necesitate stringentă de consolidare a eforturilor ce
vizează perfecționarea continuă a cadrului juridic al asigurării securității statului, pentru aceasta
fiind necesare studii ample și complexe cu caracter științific.
Politica de securitate este un proces politic complex care trebuie plasat într-un context
național și regional specific.
În aceste condiții, în vederea consolidării cadrului legal pentru sporirea rezistenței
împotriva provocărilor pe care le prezintă riscurile de securitate națională, considerăm oportun:
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-

-

identificarea continua a standardelor legale internaționale și naționale ale altor state cu
referire la cooperare eficientă între organele centrale ale statului pe domeniul vizat;
dezvoltarea și revizuirea instrumentelor legale în așa fel încât să răspundă mai eficient
cerințelor de asigurare colectivă a securității naționale;
dezvoltarea unui set de instrumente juridice prin intermediul legislației penale naționale în
funcție de tipul de risc de securitate;
intensificarea cooperării internaționale în vederea stabilirii cadrului legal, aplicabil
identificării surselor generatoare de riscuri;
reducerea vulnerabilității infrastructurii critice în fața atacurilor fizice și electronice;
dezvoltarea normelor și metodologiilor pentru protejarea locurilor aglomerate și a altor ținte
vulnerabile la atacuri teroriste;
colaborarea internațională în domeniul securității transporturilor, a neproliferării
materialelor chimice, biologice, radioactive și nucleare, a armamentului ușor.
În ceea ce privește direcțiile de interacțiune în cadrul conlucrării întru asigurarea
securității regionale, în cazul nostru europene, acestea ar putea fi:
corelarea mai bună a capacităților civile și militare pentru a răspunde la noile amenințări,
inclusiv și prin urmărirea mai activă a obiectivelor strategice;
coordonarea coerentă a instrumentelor și capacităților existente;
transformarea forțelor militare în unele mai flexibile, mai mobile, pregătite să răspundă
amenințărilor de ultimă oră;
cooperarea mai activă și eficientă cu partenerii, efectuarea de operațiuni comune de
prevenire și contracarare a amenințărilor a adresa securității naționale. Problemele cu care se
confruntă astăzi lumea necesită o cooperare internațională. Obiectivele pot fi atinse doar prin
cooperare multilaterală în cadrul organizațiilor internaționale și prin parteneriat cu actorii
cheie.

BIBLIOGRAFIE
1. SIS și ASP au semnat un acord interinstituțional de cooperare. https://sis.md/ro/content/sis%C5%9Fi-asp-au-semnat-un-acord-interinstitu%C5%A3ional-de-cooperare
(accesat
la
18.04.2021).
2.
SIS și IGPF își extind cooperarea în domeniul securităţii naţionale.
https://noi.md/md/societate/sis-si-igpf-isi-extind-cooperarea-in-domeniul-securitatiinationale?prev=1 (accesat la 20.04.2022).
3.
FLORESCU, B. Cooperarea polițienească internațională din perspectiva bazelor de date
criminalistice. În: Materialele Simpozionului „Investigarea criminalistică a infracțiunilor din
domeniul crimei organizate. București, 2010. ISBN 978-973-0-08274-6.
4.
GÂRLEA, R., DOGOTARI, I., CLEFOS, A. Interpol: Istorie și actualitate. Chișinău,
2003. 136 p. ISBN 9975-930-97-2.
5.
ROȘCOVAN M. Ghid de cooperare transfrontalieră. ISBN978-9975-109-11-6.
Chișinău: Epigraf, 2010.
6.
Legea Republicii Moldova nr. Nr.619-XIII din 31.10.1995 privind organele securității
statului.
7.
Legea Republicii Moldova nr. Nr.618-XIII din 31.10.1995 securității statului.
8.
Legea Republicii Moldova Nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și
Securitate.
9.
Legea Republicii Moldova nr. 302 din 21.12.2007 cu privire la Serviciul Vamal.
10.
Legea Republicii Moldova Nr. 134 din 13.06.2008 privind Serviciul de Protecție și Pază
de Stat.
11.
Legea Republicii Moldova nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră.

43

CZU: 327(478)
DOI: 10.5281/zenodo.6827492
SECURITATEA FRONTALIERĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL
MEDIULUI ACTUAL DE SECURITATE
Diana HÎRBU
Universitatea de Stat din Moldova / Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan,
Întemeietorul Moldovei”
doctor, conferențiar universitar
e-mail: benchecidiana@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7867-1731
Diana BUZEV
Universitatea de Stat din Moldova / Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan,
Întemeietorul Moldovei”
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative
masterandă
e-mail: buzevdiana@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7108-5537
Marcel BENCHECI
Republica Moldova, Chișinău
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
doctor în științe politice, cercetător științific superior
e-mail: marcelbencheci@mail.ru
ORCID-ID: 0000-0002-6619-5299
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momentum.
This study aims to investigate the level of security of the Republic of Moldova in the
context of Integrated State Border Management as the main tool that facilitates border control,
information exchange and cooperation at national and international level.
Keywords: integrated management, cooperation, border control, security environment,
risk, criminality, strategy, culture of security.
Actualmente, securitatea Republicii Moldova este afectată de prezența unei multitudini de
riscuri şi vulnerabilităţi care pot degenera în serioase amenințări în cazul în care acestea vor fi
tolerate sau tergiversate. Mediul de securitate este un sistem, iar pentru o evaluare a acestuia
dintr-o perspectivă sistemică trebuie de identificat, în primul rând, factorii care modelează
mediul de securitate, apoi de prezentat o viziune pentru înțelegerea interacțiunilor dintre acești
factori. Deși, calitatea mediului de securitate al unui stat este considerată bună atunci când se
confruntă cu o probabilitate redusă de război, totuși există patru factori majori care modelează
mediul de securitate al unui stat: barierele geografice, interacțiunea stat-stat (sau dintre actori, în
general), structura internațională și tehnologia militară . În acest cadru, am mai adăuga un factori
important – războiul hibrid bazat pe tehnologie [13, p.4].
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În contextul Strategiei Europene de Securitate ,,o Europă sigură într-o lume mai bună”,
securitatea reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltare. Conflictele nu numai că distrug
infrastructura, inclusiv infrastructura socială, acestea încurajează, de asemenea, criminalitatea,
deteriorează investițiile și conduc la imposibilitatea derulării unei activități economice normale.
Un număr de țări și regiuni sunt prinse într-un ciclu de conflicte, insecuritate și sărăcie.
Agresiunea pe scară largă îndreptată împotriva statelor membre este improbabilă în prezent. În
schimb, Europa se confruntă cu amenințări mai diverse, mai puțin vizibile și mai puțin
previzibile, precum: terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale,
eșecul statal, criminalitatea organizată. Punând laolaltă aceste elemente diferite – terorismul
angajat în direcția violenței maxime, disponibilitatea armelor de distrugere în masă,
criminalitatea organizată, slăbirea sistemului statal și privatizarea forței – am putea fi confruntați,
într-adevăr, cu o amenințare radicală [4, p.43].
Factorii respectivi, deși au un caracter general, sunt propuși din perspectiva relațiilor de
putere. Totuși, statul este o entitate geografică și sistemul său de securitate și apărare va fi mai
presus de toate orientat spre modelarea unui scut împotriva forțelor externe, în special atunci
când statul declară un statut de neutralitate
Teritoriul statului poate fi amenințat de acaparare/cucerire/ocupare sau prin
dăunare/distrugeri, plus amenințările pot surveni atât din interiorul, cât și din afara statului [5,
p.62]. Specific Republicii Moldova este că nu putem neglija factorul geopolitic, căci însăși
realizarea reformelor în sistemul de securitate și reglementarea conflictului de pe malul stâng al
Nistrului depind de relaţiile geopolitice ale marilor puteri, la baza cărora se află interesele
geostrategice în regiune. În același timp, în orice ecosistem, un organism nu este doar un
consumator, ci și un modelator al propriului său mediu. Actualmente, relația dintre state și
procesele din cadrul mediului lor de securitate sunt interdependente, dezvoltarea internă într-un
stat nu numai că modifică propriul mediu al statului, dar are implicații și asupra altor state, în
special vecinii săi (de exemplu, implicațiile situației din Ucraina asupra securității Republicii
Moldova) [1, p.17].
Pentru o mai bună comprehensiune a ,,sistemului de securitate a frontierei” și ,,mediul de
securitate”, apare necesitatea de a scoate în evidență unele abordări cu referire la ,,securitatea
frontierei”, argumentarea fiind axată pe încercarea de a evidenția principalele caracteristici de
manifestare ale acestora.
Prin definiția sa, frontiera de stat a Republicii Moldova reprezintă linia naturală sau
convenţională, care marchează limitele externe ale teritoriului asupra căruia Republica Moldova
îşi exercită suveranitatea exclusivă pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene şi care
trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera de stat nu este
marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii şi pe
celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin tratatele încheiate de Republica
Moldova cu statele vecine, respectându-se principiul dreptului internaţional, conform căruia
frontiera de stat trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar pe apele curgătoare
nenavigabile, pe la mijlocul pânzei de арă [7]. Securitatea frontierei este o stare a frontierei,
protejate de oricare pericol sau care nu este expusă vreunui pericol. Referitor la această stare a
frontierei, se face referinţă în Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, unde
unul dintre principiile controlului frontierei îl reprezintă inviolabilitatea frontierei. Acest
principiu necesită a fi examinat împreună cu alt principiu, nu mai puţin important, integritatea
teritorială a statului, deoarece frontiera de stat stabileşte limitele teritoriului statului, iar
integritatea teritorială este inerent legată cu asigurarea inviolabilităţii frontierei.
Frontiera de stat a Republicii Moldova are o lungime totală de 1906 km, dintre care 684
km cu România (frontieră externă a UE) și 1222 km cu Ucraina. Segmentul central de 453,4 km
al frontierei moldo-ucrainene se află sub controlul neconstituțional al autorităţilor
autoproclamatei ,,republici moldoveneşti nistrene”. La nivel național, controlul frontierei de stat
se realizează de către Poliţia de Frontieră prin structurile sale centrale operaționale și tactice (5
direcţii regionale; 41 sectoare de poliție; 81 puncte de trecere a frontierei. Securitatea frontalieră
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este prioritate naţională, ceea ce determină preocuparea sporită a autorităților Republicii
Moldova faţă de circumstanţele create prin destabilizarea situaţiei din regiune. Subsecvent, lipsa
unui control integral asupra granițelor generează riscul de intensificare, pe acest fond, a migraţiei
ilegale, a apariţiei valurilor de refugiaţi, amplificarea criminalităţii organizate transfrontaliere,
precum şi a altor activități infracționale. Acestea reprezintă ameninţări severe la adresa securităţii
frontaliere a Republicii Moldova, inclusiv pentru stat şi societate, precum şi la nivel internațional
[3, p.13].
În cadrul Conferinței științifice naționale ,,Rolul securității naționale în asigurarea
interesului național” V. Saca afirmă că securizarea frontierei de răsărit a țării constituie una din
problemele prezente atât în discursurile științifice, cât și pe masa de lucru a instituțiilor
responsabile de asigurarea securității Republicii Moldova. În contextul în care asocierea la UE
impune anumite criterii, Republica Moldova urmează să se conformeze acestora. Astfel, conform
prevederilor Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, adoptată la data de
15.07.2011, printre direcțiile de activitate a statului în domeniul securității naționale o
semnificație aparte revine asigurării intereselor naționale vitale ale țării. Aceste interese,
evidențiate în mod special în Strategie, țin de asigurarea și apărarea suveranității, independenței,
integrității teritoriale, a frontierelor inalienabile ale statului, a siguranței cetățenilor, respectarea
și protejarea drepturilor și libertăților omului, consolidarea democrației [11, p.377].
La 7 iulie 2015, prin Hotărârea Guvernului nr. 429, a fost aprobat Regulamentul cu privire
la Sistemul de coordonare a securității frontaliere, ceea ce reprezintă o transpunere parţială a
Regulamentului (UE) nr.1052/2013 din 22 octombrie 2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR).
Regulamentul cu privire la Sistemul de coordonare a securității frontaliere stabilește structura și
mecanismele de coordonare a securității frontaliere, precum și cadrul aferent acestuia de
cooperare interinstituțională, națională și internațională. Ca parte componentă a Sistemului de
coordonare a securității frontaliere fac parte și autoritățile naționale din sistemul de management
integrat al frontierei de stat care cooperează cu Poliția de Frontieră conform actelor normative
naționale și acordurilor interinstituționale în vigoare, autoritățile statelor vecine, organizațiile și
misiunile internaționale care cooperează cu Poliția de Frontieră în baza acordurilor interstatale
sau internaționale [6].
Pe de o parte, statele și organizațiile de securitate adoptă strategii și planuri de acțiuni
dintr-o perspectiva sectorială, de exemplu, în cadrul unui management în situație de criză sau de
control al frontierei. Pe de altă parte, pericolele de până la pandemie nu au dispărut, dar din
contra, s-au transformat ori s-au agravat, cum ar fi, de exemplu, situația din Ucraina sau
actualitatea amenințărilor hibride în mediul regional de securitate, fapt ce determină statele să-și
revadă conceptual strategiile de securitate din perspectiva rezilienței sau dezvoltării unei culturi
de securitate la nivel național [1, p.5].
Actualmente, se evidenţiază Sistemul integrat pentru securitatea frontierei, care este un
sistem complex destinat combaterii infracţionalităţii transfrontaliere, caracterizat de multitudinea
elementelor componente interconectate prin numeroase canale informaţionale (atât interne, cât şi
externe). Acest sistem este, de regulă, capabil să efectueze interacţiuni şi conexiuni inverse, să
menţină echilibrul şi să realizeze autoreglarea. Modelul Managementul integrat al frontierei de
stat (MIFS) a UE este unul dintre principalele elemente ale strategiei de securitate a UE şi este
considerat instrument important în realizarea securităţii de frontieră a Republicii Moldova. În
cadrul conferinţei internaţionale „Managementul Integrat al Frontierei” care a avut loc la
Chişinău la 15-16 noiembrie 2010, Aare Evisalu, consilier al Managementului Integrat de
Frontieră, EUBAM, a menţionat următoarea definiţie: MIFS – este un sistem de măsuri de
management efectiv şi rentabil al frontierei, efectuat pe calea coordonării şi colaborării naţionale
şi internaţionale între toate instituţiile, responsabile de asigurarea securităţii frontierelor şi
sprijinul comerţului cu scopul creării graniţelor deschise şi sigure [2, p.74]. În contextul Legii cu
privire la frontiera de stat, sistemul de control al frontierei reprezintă totalitatea activităţilor de
coordonare şi efectuare a supravegherii frontierei, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, şi a
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controlului trecerii frontierei, a activităţilor de schimb de informaţii, de cooperare în domeniul
combaterii criminalităţii organizate transfrontaliere, de analiză şi constatare a ameninţărilor şi
riscurilor. Sistemul de control al frontierei asigură securitatea frontalieră, menţinerea ordinii la
frontiera de stat, în zona de frontieră şi la punctele de trecere pentru a efectua controlul
persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor şi al altor bunuri, precum şi pentru a asigura
inviolabilitatea frontierei de stat şi a infrastructurii acesteia. Securitate frontalieră reprezintă
nivelul de protecţie a intereselor individului, societăţii şi statului în zona de frontieră a Republicii
Moldova. Totodată, este o stare a frontierei, protejate de oricare pericol sau care nu este expusă
pericolelor.
Managementul integrat al frontierei de stat este unul dintre instrumentele cheie în
menţinerea și protejarea stării de securitate naţională, fiind îndreptat împotriva migraţiei ilegale
şi a infracţiunilor conexe, altor infracţiuni transfrontaliere. Un element esențial în consolidarea
eforturilor la gestionarea frontierei a fost elaborarea Strategiei Naționale privind Managementul
Integrat al Frontierei de Stat, fiind documentul principal de politici ce reflectă prioritățile și
viziunea statului în domeniul managementului integrat al frontierei pentru asigurarea securității
frontaliere, implicit pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și criminalității
transfrontaliere.
Pentru prima dată, Guvernul Republicii Moldova aprobă, la 27 decembrie 2010, Hotărârea
nr. 1212 cu privire la Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru anii
2011-2013. Strategia a fost elaborată de către Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat
al Frontierei de Stat (CNMIFS), creat prin Hotărârea Guvernului nr. 855 din 21 septembrie 2010.
Obiectivul de bază al CNMIFS este activitatea de promovare a politicii statului în domeniul
managementului integrat al frontierei de stat pe termen mediu, identificând segmentele specifice
care necesită reformare. Drept fundament al acestor obiective servesc prevederile şi cerinţele
principalelor documente de politici internaţionale, naţionale şi regionale, care au drept scop
reformarea managementului de frontieră. Totodată, la elaborarea Strategiei s-a ţinut cont de
legislaţia UE, recomandările Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE),
Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră din Republica Moldova şi Ucraina
(EUBAM), Centrului pentru Control Democratic al Forţelor Armate (DCAF) şi a altor
organizaţii internaţionale. Beneficiile statului în urma implimentării strategiei fiind axate pe:
dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, facilitarea şi urgentarea tranzitului transfrontalier, un
control mai bun al migraţiei ilegale (din / prin Moldova) orientat spre UE, promovarea
turismului, reducerea pierderilor fiscale şi vamale generate de contrabandă, asigurarea unui
mediu de securitate mai stabil şi sigur în regiune. Totodată, implementarea Strategiei naţionale
de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 este condiționată de
negocierea Acordului de Asociere cu UE şi a dialogului cu privire la liberalizarea regimului de
vize cu UE. Punerea în aplicare a Strategiei transmite partenerilor Republicii Moldova mesajul
că statul nostru este pregătit să contribuie la securitatea în regiune, astfel încît să devină un
partener de încredere al UE în domeniul controlului la frontieră şi gestionare a fluxurilor
migraţionale [12, p.27]. Republica Moldova a aprobat un şir de acte legislative şi normative
menite să asigure MIFS, să armonizeze legislaţia la standardele UE punând accent pe domeniul
securizării frontierei, asigurarea unui model de organizare şi funcţionare a Poliției de Frontieră,
în scopul adaptării organizatorice a instituţiei la standardele UE, prin extinderea competenţei pe
întreg teritoriul ţării, atribuirea competenţelor de urmărire penală, de examinare a contravenţiilor,
precum şi competenţe de efectuare a expertizei documentelor de călătorie. La 04 noiembrie
2011, Parlamenul aprobă o nouă lege organică - Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii
Moldova, nr. 215, care în esență transpune Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod
comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen) şi creează cadrul necesar de aplicare a Directivei 2004/82/CE a Consiliului din 29
aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii. În
scopul securizării frontierelor, Poliţia de Frontieră a implementat un şir de proiecte de asistenţă
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externă prin intermediul instituțiilor Uniunii Europene, care are menirea de a furniza informaţii
referitoare la evaluarea riscurilor, ca parte a efortului de a consolida controalele şi supravegherea
la frontiera externă a UE. Astfel, prin intermediul acestor instituții, Poliţia de Frontieră în
perioada anilor 20011-2013 a primit o investiţie din partea UE în mărime de 22 milioane de euro
şi a constat dint-un sistem dintre cele mai performante de comunicații şi monitorizare la
frontieră.
Paradigma ,,frontiera controlată-frontieră sigură” impune autoritățile naționale
implementarea unei noi Strategii de management integrat al frontierei de stat pentru perioada
2018-2023, care va contribui substanțial la sporirea securității regionale și a celei internaționale.
Rezultatele scontate la realizarea măsurilor și acțiunilor planificate va spori multidimensional
nivelul securității frontaliere, inclusiv pe segmentul central (transnistrean) al frontierei moldoucrainene. Astfel, în perioada anilor 2018-2020 s-a achiziționat echipament și tehnică necesară
pentru asigurarea activității de control al trecerii frontierei de stat în cadrul punctelor de trecere a
frontierei de stat, situate pe segmentul central (transnistrean) al frontierei moldo-ucrainene.
Totodată, în cadrul proiectului „Consolidarea managementului integrat al frontierei de-a lungul
frontierei între Republica Moldova și Ucraina”, au fost achiziționate mai multe loturi de
echipament special destinat controlului trecerii frontierei în punctele de trecere a frontierei de
stat „Giurgiulești-Reni” și „Cuciurgan-Pervomaisc”.
Un alt element important în vederea diminuării criminalității transfrontaliere și consolidării
mediului de securitate regional a fost lansarea la finele anului 2005 a Misiunii Uniunii Europene
de Asistență la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). În calitate de organ consultativ,
tehnic, fără împuterniciri executive, finanţată în întregime de UE, misiunea EUBAM tinde să
aducă o contribuţie durabilă la dezvoltarea procedurilor de gestionare a frontierei care să
corespundă standardelor UE şi să servească necesităţilor legitime ale cetăţenilor moldoveni şi
ucraineni, călătorilor şi comerţului, fapt care, la rândul său, sporește securitatea regională şi
susţine dezvoltarea economică.
EUBAM se angajează în implementarea mecanismelor de control comun în cadrul
punctelor de trecere a frontierei, patrulare comună a frontierei şi schimb de informaţii în regim
on-line, precum şi operaţiuni transfrontaliere cu participarea structurilor competente ale
Republicii Moldova şi Ucrainei, FRONTEX, EUROPOL, OSCE, INTERPOL, SELEC, OLAF.
Un aport esențial al EUBAM în procesul de preluare a controlului frontierelor pe segmentul
central, îl constituie aplicarea mecanismelor de consolidare a cooperări cu autorităţile de
frontieră ale Ucrainei. Startul în soluționarea acestei probleme, îl reprezintă semnarea la 6
octombrie 2017 la Chișinău, a Acordului privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor
de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune ale frontierei de stat moldo-ucrainene,
unde în premieră se menționează prezența autorităților de frontieră a Republicii Moldova în
punctul de trecere a frontierei ,,Pervomaisc-Cuciurgan” care este amplasat pe segmentul central
al frontierei de stat.
Activitățile de consolidare a cooperării interinstituționale și internaționale în domeniul
prevenirii și combaterii migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere au atins un nou nivel.
Organizarea, în comun cu EUBAM, FRONTEX, Oficiul European de Luptă Antifraudă şi cu
sprijinul Centrului de Aplicare a Legii în Europa de Sud-Est a operațiunilor în vederea prevenirii
şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, făcând uz de cele mai actuale şi eficiente tehnici şi
metode, tehnicii în dotare şi a celei donate, în conformitate cu bunele practici europene.
Consolidarea cooperării internaționale a constituit o acțiune de mare importanță pentru întărirea
capacității instituționale a autorităților cu atribuții la frontieră și asimilarea celor mai bune
practici europene în acest domeniu.
Tabel 1. Rezultatele înregistrate în combaterea criminalității transfrontaliere
Indicator
Anul
Fluxul de persoane
(milioane)

2015
17,05

2016
19,2

2017
19,4

2018
20,4

2019
20,7

2020
6,13
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Încălcarea legislației de
4341
4 569
8218
2268
6064
15539
frontieră (cazuri)
Fraudă documentară
442
456
326
462
218
382
(cazuri)
Migrația ilegală
115
98
152
180
229
201
(persoane)
Contrabandă cu diferite
418
371
337
128
150
131
bunuri (cazuri)
Sursă: Raport de activitate al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră [9]. Raportul
de activitate al Ministerului Afacerilor Interne [10].
Identificarea unei soluţii de succes, în contextul mediului de securitate actual, a devenit
crucială. Consolidarea sistemului de securitate națională rămâne o prioritate strategică pe agenda
reformelor din domeniul securității, inclusiv componenta securității frontaliere care urmează a fi
ajustată la reglementările Schengen și a responsabilităților asumate de Republica Moldova în
cadrul Acordului de Asociere cu UE, privind prevenirea și combaterea migrației ilegale și a
criminalității transfrontaliere prin teritoriul Republicii Moldova spre statele UE. Problemele
asigurării securităţii frontaliere şi paralel o reglare eficientă a fluxurilor transfrontaliere tot mai
intensive, stau în fața multor state. Astfel, una dintre prerogativele naționale ține de preluarea
controlului integral asupra frontierei de stat și asigurarea legalității intrării, șederii și aflării
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. La etapa actuală, combaterea riscurilor și
amenințărilor transfrontaliere vizează domeniul unor activități comune promovate de către
autoritățile cu atribuții în domeniu, împreună cu suportul instituțiilor Uniunii Europene acreditate
în acest sens.
Cooperarea internaţională face parte din politica de securitate a Republicii Moldova, având
drept scop influenţa asupra mediului internaţional de securitate de o manieră care să corespundă
intereselor naţionale ale ţării. Activităţile de politică externă, desfăşurate în contextul
implementării politicii de securitate naţională, sunt orientate spre stabilirea şi consolidarea unei
reţele de relaţii internaţionale şi unei formule cooperative care să diminueze riscul de implicare
în conflicte, fapt ce ar ameninţa interesele naţionale, iar în cazul unui astfel de conflict, ar
permite soluţionarea lui prin eforturile comune cu partenerii externi [8].
În concluzie constatăm că aderarea la Uniunea Europeană este o orientare strategică pentru
Republica Moldova, care presupune adoptarea valorilor şi standardelor europene în întreaga
gamă a domeniilor de activitate. Libera circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor necesită
introducerea unor măsuri privind implementarea standardelor UE în domeniul controlului
frontierei de stat. În acest sens, pentru asigurarea securităţii de frontieră, aplicarea consecventă,
la nivel naţional, a Managementului Integrat al Frontierei de Stat are o importanţă strategică.
Baza securizării frontierelor Republicii Moldova trebuie să fie în continuare axată pe principiul
cooperării transfrontaliere, care poate fi îndeplinită atunci când autorităţile naţionale cu atribuţii
în managementul integrat al frontierei, cooperează între ele, asigură schimbul constant de
informaţii cu privire la problemele identificate şi împărtăşesc aceeaşi viziune cu privire la
strategia de securizare a frontierei în spiritul întăririi securităţii regionale și internaționale.
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The national security of the states, including the Republic of Moldova, is a system of
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Asigurarea securității naționale reprezintă unul din obiectivele prioritare ale statului.
Diversitatea domeniilor de importanță majoră pentru stat implică necesitatea unei abordări
complexe a conceptelor aferente, dar și a mecanismelor de protejare a lor. Atenție deosebită
trebuie acordată și studiului aspectelor teoretice ale securității, acestea constituind acordarea
suportului necesar pentru fundamentarea elementelor esențiale și elaborarea teoriilor orientate
spre argumentarea și dezvoltarea științifică a instituțiilor securității. În opinia lui Arnold Oscar
Wolfers „securitatea, în sens obiectiv, măsoară absenţa ameninţărilor la adresa valorilor
dobândite, iar în sens subiectiv, absenţa temerii că asemenea valori vor fi atacate” [12, p.5].
Ulterior, conceptul securităţii a devenit subiectul unor discuţii şi cercetări complexe,
evoluând treptat și înglobând așa forme ca securitatea naţională, securitatea regională, securitatea
internaţională, etc.
Securitatea naţională, ca parte componentă a securităţii regionale şi/sau internaţionale
cuprinde o totalitate de acțiuni şi procese care urmează a fi întreprinse de către stat, prin
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intermediul factorilor de decizie, în vederea asigurării ordinii constituţionale, precum şi
menţinerea unui climat pozitiv în cadrul statului, asigurând independența şi integritatea
teritorială a acestuia. Totodată, conceptul de ,,securitate naţională” poate fi caracterizat prin
faptul că, unul din obiectivele acestuia este de a identifica posibilitatea de a crea un mediu
corespunzător pentru dezvoltarea statului, inclusiv prin promovarea unei politici echilibrate pe
arena internaţională.
În ultimul deceniu, studiile şi discuţiile conexe domeniului de securitate naţională ca
deziderat al politicii statului, s-au orientat spre protecția infrastructurilor critice – ca element al
securităţii naţionale. Ori, după cum fiecare generaţie a omenirii are propriile obstacole,
impedimente şi provocări – societatea contemporană s-a axat pe mecanismul de asigurare a
protecţiei infrastructurilor critice în vederea neadmiterii producerii unor consecinţe negative atât
pentru un stat, cât şi pentru o comunitate de popoare ca urmare a producerii unor ,,catastrofe” cu
implicarea domeniului infrastructurilor vizate, deoarece vulnerabilităţile care ar putea să apară în
cadrul infrastructurilor critice pot fi calificate ca fapte socialmente periculoase cu orientare
directă împotriva contemporaneității, adică ar reprezenta un pericol major la adresa omenirii.
Materiale utilizate și metode aplicate. În procesul elaborării prezentului studiu au fost
utilizate unele metode de cercetare științifică, prin care a devenit posibilă investigarea
corespunzătoare a subiectului propus, în special menționăm următoarele: a analizei, sintezei,
deducției, precum și cea comparativă.
Baza teoretico-juridică a demersului științific cuprinde materialul definitoriu în primul
rând, cadrul juridic la nivel european, legislaţia României în domeniul dat, precum şi prevederile
autohtone în acest sens. Totodată, au fost examinate mai multe surse biblografice, în cadrul
cărora sunt expuse anumite idei şi opinii ale experţilor – care direct sau indirect, abordează
esența și conținutul subiectului supus cercetării.
Conţinutul de bază. Noțiunea de ,,infrastructură critică” este destul de nouă pentru statul
nostru, iar legislaţia națională nu conține o definiție exactă a acestui concept.
În asemenea condiţii, pentru studierea şi analiză detaliată a ,,infrastructurii critice”, ca
necesitate obligatorie de protecţie în vederea prevenirii unor consecinţe negative, care ar putea
afecta societatea contemporană, se recomandă examinarea actelor internaţionale care
reglementează acest subiect şi practica altor state, în vederea identificării, desemnării şi
protecţiei infrastructurilor critice.
Aşadar, conform prevederilor art.2 al Directivei 2008/114/CE a Consiliului Europei, prin
infrastructură critică se subînţelege ,,un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe
teritoriul statelor membre, care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societății, a
sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale sau economice a persoanelor, şi a căror
perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra unui stat membru ca urmare a
incapacităţii de a menţine respectivele funcţii” [1, art.2].
Totodată, acest cadru de reglementare la nivel european, oferă şi interpretarea sensului
noțiunii de protecţie a infrastructurilor critice.
Prin urmare, din conținutul Directivei menționate, rezultă că conceptul de protecţie
,,înseamnă orice activitate care are drept scop asigurarea funcţionalităţii, a continuităţii şi a
integrităţii infrastructurilor critice pentru a descuraja, diminua şi neutraliza o ameninţare, un risc
sau un punct vulnerabil” [1, art.2].
În baza celor menţionate, deducem că, mecanismul de protecţie a unei infrastructuri
critice derivă în primul rând din existenţa acesteia, urmat de un plan bine structurat de protecţie,
care trebuie să conțină factorii de risc şi vulnerabilitate, care ar putea apărea în adresa
infrastructuri critice. Totodată, acţiunea de protecţie a acesteia, ar include şi elementele de
cunoaştere a ameninţărilor care ar putea apărea şi produce efecte negative împotriva vieţii,
securităţii şi siguranţei omenirii.
Infrastructurile critice, ca şi celelalte elemente componente ale sistemului bunei orânduiri
constituţionale, reprezintă un factor major asupra securităţii naţionale în cazul neglijării acestora.
Din acest motiv, este necesar a întreprinde eforturi majore şi continue în vederea asigurării
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protecţiei şi integrităţii acestor tipuri de infrastructuri. În context, propunem exemplificarea unui
sistem de pericole şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, inclusiv şi rolul infrastructurilor
critice:

Figura nr.1: Locul infrastructurii critice în sistemul de ameninţări la adresa securităţii naţionale.
Sursa: elaborată de autori.
Examinând importanța, rolul și necesitatea protejării elementelor care fac parte din
infrastructura critică, menționăm importanța conjugării eforturilor, al delimitării atribuțiilor, dar
și al planificării minuțioase a acțiunilor ce urmează a fi întreprinse.
În această ordine de idei, specificăm că în cadrul Uniunii Europene există un program
complex de protecţie a infrastructurile critice.
Mai mult ca atât, V. Țurcanu şi Iu. Rusu, susţin că ,,conform Cărții verzi privind
programul european de protecție a infrastructurii critice (EPCIP) [2], infrastructura critică este
constituită atât din componente fizice, precum construcții hidrotehnice, cât și din componente
virtuale, precum spațiul cibernetic. Astfel, obiectele de infrastructură critică pot fi de natură
diferită, începând cu servicii publice (în Marea Britanie) și organizații (în Germania), finalizând
cu instalații materiale (în Franța) și instituții financiar-bancare (în SUA). Criteriul central de
desemnare a unui obiectiv, drept infrastructură critică, este determinat în raport cu riscurile
potențiale, inclusiv pentru întreaga societate, ce pot fi cauzate de perturbarea sau distrugerea
acestor obiective. Prin urmare, infrastructura critică prezintă un interes major pentru securitatea
națională, protejarea căreia ar trebui să constituie o prioritate acceptată la nivel politic” [13].
La 3 noiembrie 2010 de către Guvernul României1 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă
privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, unde în preambulul actului
normativ specificat este menţionat expres că, ,,asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a
infrastructurilor critice este esenţială pentru dezvoltarea economică, menţinerea funcţiilor vitale
ale societăţii şi siguranţa cetăţenilor” [3], ceea ce denotă încă odată că într-un stat democrat este

Principalul organ executiv al României, care asigură implementarea politicii interne și externe a țării și realizează
managementul general al administrației publice.
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necesară existența unui cadru juridic prin care este reglementată protecţia nemijlocită a
infrastructurilor critice.
Potrivit cadrului normativ menționat, pentru ca o infrastructură critică să beneficieze de
protecţie în scopul asigurării securităţii naţionale, acesta urmează să parcurgă mai multe etape de
selectare, precum ar fi identificarea şi desemnarea acesteia.
Astfel, procedura de identificare a unui potenţial sector căruia i-ar putea fi atribuită
calitatea de infrastructură critică, este realizată de către autorităţile publice responsabile în acest
domeniu. Ulterior, se inițiază procedura de desemnare a infrastructuri critice, care este aprobată
printr-o hotărâre a organului executiv.
Urmare a acesteia, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă menţionată mai sus, ,,în
termen de 9 luni de la desemnarea unei infrastructuri drept infrastructură critică, entităţile
responsabile cu investiţii într-un element/sistem ori componentă a acestuia, elaborează planul de
securitate al operatorilor de infrastructură critică şi îl prezintă spre avizare autorităţilor publice
responsabile” [3, art.11].
Planul de securitate al operatorilor de protecţie a unui element/sistem, trebuie să fie unul
detaliat care să cuprindă descrierea exhaustivă a obiectivului desemnat în calitate de
infrastructură critică, existenţa unor presupuse riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, precum şi
acţiunile care urmează a fi întreprinse în vederea asigurării integrităţii şi bunei funcţionări a
infrastructurii critice.
Totodată, Ordonanţa de urgenţă precitată, propune elementele de bază care trebuie să le
conțină un plan de securitate al operatorilor. În linii generale, acesta trebuie să cuprindă
următoarele aspecte [4, anexa nr.3]:
a) identificarea elementelor importante;
b) efectuarea unei analize de risc bazate pe scenarii de ameninţări majore, pe punctele
vulnerabile ale fiecărui element şi pe impactul potenţial;
c) identificarea, selectarea şi stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte contramăsurile şi
procedurile, făcându-se distincţie între măsurile permanente de securitate, care identifică
investiţiile de securitate indispensabile şi mijloacele care sunt relevante pentru utilizarea în orice
situaţie. În acest capitol vor fi incluse informaţii referitoare la măsuri de ordin general, cum sunt:
- măsurile tehnice, inclusiv instalarea de mijloace de detectare, de control al accesului, de
protecţie şi de prevenire;
- măsuri organizatorice, inclusiv proceduri pentru gestionarea alertelor şi a crizelor;
- măsuri de control şi verificare, comunicare, sensibilizare şi formare;
- măsuri de securitate graduale, care pot fi activate în funcţie de diferitele niveluri ale
riscurilor şi ameninţărilor;
- măsuri în domeniul securităţii sistemelor de informaţii, etc.
În contextul celor expuse, este necesar a menționa că, în România coordonarea la nivel
naţional, a activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice se
realizează de către primul-ministru prin consilierul desemnat [5, art.1]. Totodată, mai este de
menţionat şi faptul că în România, există o instituţie specializată de gestiune a infrastructurii
critice – Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice (CNCPIC), din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Astfel, în statul vecin ,,MAI prin CNCPIC, asigură planificarea strategică, coordonarea,
monitorizarea permanentă şi controlul asupra stadiului implementării activităţilor reglementate
de cadrul legal, punctul naţional de contact în relaţia cu alte state-membre ale Uniunii Europene,
Comisia Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi alte organizaţii şi organisme
internaţionale, precum şi managementul reţelei de alertă privind infrastructurile critice – Critical
Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) la nivel naţional” [6, art.1 pct.4].
Elementele şi sistemele care formează componenta sistemului infrastructurilor critice sunt
prezente şi în Republica Moldova.
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La etapa actuală, am putea menţiona că, segmentul de protecţie a infrastructurilor critice
în vederea asigurării securităţii naţionale a statului nostru, este parţial asigurat din punct de
vedere al reglementărilor juridice. La acest capitol, enunţăm faptul că Regulamentul privind
protecția antiteroristă a infrastructurii critice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.701 din
11.07.2018), reglementează doar procedura de identificare, desemnare și protecție antiteroristă a
infrastructurii critice.
Analizând prevederile cadrului legal menţionat, observăm că, pe teritoriul Republicii
Moldova este asigurată protecţia următoarelor sectoare a infrastructurilor critice pe palierul
antiterorist: energetice; tehnologiei informației și comunicației; alimentare cu apă; alimentația;
sănătate; financiar; securitate națională; administrație; transporturi; industria chimică, biologică,
nucleară şi locurile de aglomerare în masă a populației.
Totodată, în opinia lui V. Țurcanu şi Iu. Rusu, ,,obiectivele de importanță majoră sunt
resursele naturale, printre care cele 3.500 obiective acvatice artificiale, inclusiv barajele
hidrocentralelor Stânca-Costești și Dubăsari. Obiectivele de vulnerabilitate ridicată sunt cele din
sectorul tehnologiei informației și comunicației, iar infrastructura critică TIC beneficiază de o
protecție limitată. Totuși, obiectivele expuse celor mai importante riscuri se situează în unitățile
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. În regiunea transnistreană a RM, pe de o parte,
obiectivele infrastructurii critice dispun de cea mai mare vulnerabilitate, iar pe de altă parte,
controlul procedurilor de protecție nu este asigurat de autoritățile constituționale ale Republicii
Moldova. În prezent, protecția infrastructurii critice în Republica Moldova este asigurată de mai
multe instituții publice, în funcție de natura amenințărilor potențiale. Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgență al MAI (IGSU) este responsabil de gestiunea situațiilor excepționale
cu caracter tehnogen, natural și biologico-social. De asemenea, în perspectivă sectorială,
Centrului Antiterorist (CAT) îi revine responsabilitatea de gestiune a situațiilor de terorism, iar
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) este responsabil de gestiunea
situațiilor de criminalitate informatică. La nivel național, obiectivele infrastructurii critice sunt
protejate prin aplicarea atât a legilor în vigoare, cât și a protocoalelor de acțiune, planurilor de
pază, mecanismelor de gestionare și altor documente operaționale. La nivel internațional,
protecția acestor obiective este asigurată prin aplicarea a cel puțin 18 acorduri internaționale
multilaterale și bilaterale încheiate de Republica Moldova” [13].
Urmare a celor menţionate, poate fi formulată concluzia că, cadrul normativ actual al
statului nostru reglementează doar tangenţial aspectele ce țin de protecţia infrastructurilor
critice, adică protecția antiteroristă. Pe când, la nivel de ţară ar fi recomandabil să existe o
reglementare legislativă mai amplă, prin care ar fi asigurată protecţia infrastructurilor critice în
contentul asigurării securităţii naţionale.
Dar, prima etapă în acest sens a fost deja realizată, deoarece la 21 aprilie 2020 cu nr.163,
a fost înregistrat în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova un proiect de lege privind
protejarea obiectivelor de infrastructură esenţială pentru asigurarea securităţii naţionale şi a
ordinii publice.
În sensul proiectului de lege menţionat mai sus, infrastructura esențială este definită ca
,,un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul național, care este
esențială pentru menținerea funcțiilor esențiale ale statului și societății, a sănătății, siguranței,
transportului, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărei stare poate
avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a incapacității de a menține aceste
funcții” [11, art.2]. Astfel, putem conchide cu certitudine că, proiectul de lege vizat, este un
mecanism juridic primordial şi de primă-necesitate în vederea protecţiei infrastructurilor critice
în Republica Moldova, însă efectul său juridic urmează să intre în drepturi odată cu parcurgerea
tuturor etapelor şi regulilor de elaborare şi intrare în vigoare a unui act normativ.
Mai nou, având în vederea situaţia geopolitică din spaţiul geografic din vecinătatea
Republicii Moldova, prin Hotărârea nr.121 din 24.02.2022, Guvernul înaintează Parlamentului
propunerea privind declararea stării de urgenţă pe o perioadă de 60 de zile pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, începând cu 24 februarie 2022 [7, pct.2]. Iar prin Hotărârea nr.41 din
55

aceiaşi zi, Parlamentul declară stare de urgenţă conform propunerii prenotate a Guvernului, unde
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a fost investită cu dreptul de a pune
în aplicare diverse măsuri legate de securitatea regională şi pericolul la adresa securităţii
naţionale, printre care fiind şi efectuarea acţiunilor necesare pentru protecţia infrastructurii
critice, precum şi pentru asigurarea securităţii cibernetice [9, art.2 pct.18]. Totodată este de
menţionat că, pe 20 aprilie curent, Guvernul înainteză Parlamentului propunerea privind
prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul RM pentru o perioadă de 60 de zile, declarată
prin Hotărârea Parlamentului precitată, începând cu 25 aprilie 2022 [8, pct.2]. Astfel că, pe 21
aprilie curent, Parlamentul RM adoptă Hotărârea nr.105 privind prelungirea stării de urgenţă [10,
art.2 pct.18], unde conform pct.18 din art.2, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova este investită cu aceleaşi drepturi de aplicare a măsurilor de protecţie a infrastructurilor
critice reiterate mai sus. Acest fapt denotă că infrastructurile critice vor beneficia de protecţie în
vederea asigurării securităţii naţionale doar pe o anumită perioadă, pe când protecţia lor trebuie
să fie continuă. Din acest motiv, revenim la proiectul de lege privind protejarea obiectivelor de
infrastructură esenţială pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice – care este unul
actual şi de primă-importanţă pentru Republica Moldova.
În contextul celor menţionate, concluzionăm că domeniul infrastructurilor critice este
unul nou pentru Republica Moldova, fiind necesară acordarea unei atenţii sporite atât din partea
politicului, cât şi din partea instituţiilor cu atribuţii specifice în domeniul dat (MAI, CA, STISC,
etc.).
Totodată, în vederea cunoaşterii depline a terminologiei infrastructurii critice, susţinem
necesitatea definirii acesteia. În viziunea expusă recent în legislaţia română conceptul menționat
reprezintă un ,,ansamblu unitar de procese şi activităţi organizate şi desfăşurate în scopul
asigurării funcţionalităţii, continuităţii serviciilor şi integrităţii infrastructurii critice pentru a
descuraja, diminua şi neutraliza o ameninţare, un risc sau un punct vulnerabil prin identificarea,
implementarea şi menţinerea măsurilor de securitate, organizatorice, tehnice, procedurale şi de
altă natură rezultate în urma derulării proceselor de management al riscului. Protecţia
infrastructurilor critice cuprinde, într-o enumerare neexhaustivă, activităţile desfăşurate pentru
identificarea şi desemnarea acesteia, procesele de management de risc, asigurarea protecţiei
informaţiilor sensibile specifice domeniului, realizarea planurilor de securitate ale operatorilor de
infrastructură critică, stabilirea ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurii critice,
pregătirea personalului, modul de realizare a comunicării şi avertizării timpurii, precum şi
exerciţii, rapoarte, testări ale viabilităţii planurilor de securitate ale operatorilor, reevaluări şi
actualizări ale documentelor elaborate” [6, art.1 pct.2].
Dar pentru ca domeniul infrastructurii critice să beneficieze de o ascensiune în activitate,
ar fi bine de instituit o instituţie specializată de gestiune a infrastructurii critice în subordinea
Guvernului. Ulterior, instituţia urmează să asigure elaborarea cadrului normativ naţional în
colaborare cu toate ministerele şi alte subdiviziuni/autorităţi administrative de resort.
Concluzii. Următorul pas în consolidarea protecţiei infrastructurilor critice ar fi crearea la
Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI sau la Academia Militară a Forţelor Armate ,,Alexandru cel
Bun” a specializării/sub-specializării „Protecţia infrastructurilor critice”, în cadrul căreia vor fi
instruite persoanele pentru funcţiile de ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice.
La această procedură de instruire a personalului fiind invitaţi în calitate de formatori şi
reprezentanţi ai instituţiilor de resort ca parte componentă a domeniului infrastructurilor critice,
precum ar fi: în domeniul asigurării ordinii publice de la Centrul de Instrucție subordonat IGC al
MAI; în domeniul poliției de frontieră de la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei din
cadrul IGPF al MAI; în domeniul situațiilor excepționale de la Centrul republican de instruire
subordonat IGSU al MAI; în domeniul asigurării securităţii naționale, realizării activităţii
informative şi contrainformative de la Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate „Bogdan,
Întemeietorul Moldovei”; în domeniul prevenirii şi combaterii criminalității informatice de la
Universitatea Tehnică a Moldovei, etc., precum şi practicieni experimentaţi în fiecare domeniu
supus protecţiei infrastructurilor critice în contextul asigurării securităţii naţionale.
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The rеsеarch оn thе subjеct оf еnvirоnmеntal prоtеctiоn has bееn оf incrеasing intеrеst in
rесеnt dеcadеs, and this is duе tо thе awarеnеss оf thе impоrtanсе оf natural rеsоurсеs in human
lifе and thе nееd fоr inclusiоn in thе rеgulatоry framеwоrk оf еcоlоgy as a cоmpоnеnt оf sоcial
lifе withоut clеar limitatiоns in thе dоmеstic rеgimе. Intеrnatiоnally, thе analysis оf thе
classificatiоn оf thе activity intеndеd fоr thе prоtеctiоn оf thе еnvirоnmеnt in thе nоrmativе
framеwоrk, is a subjеct apprоachеd in a cоmplеx way by thе prоfilе rеsеarchеrs sinсе thе last
сеntury. Sоlving еnvirоnmеntal sеcurity prоblеms in a singlе statе can оnly bе sucсеssful at thе
lоcal lеvеl, bеcausе thе nеgativе impact оn thе еnvirоnmеnt cannоt bе limitеd by thе clеar
framеwоrk оf statе bоrdеrs. Any human impact оn naturе is far-rеaching, bеyоnd thе bоrdеrs оf
a particular natiоn оr statе. Cоntinuing thе prеmisе that thе main fеaturе that dеtеrminеs thе
impоrtanсе оf еnvirоnmеntal sеcurity is thе transbоundary naturе оf еnvirоnmеntal thrеats,
еnvirоnmеntal sеcurity is rеcоgnizеd by thе intеrnatiоnal cоmmunity as part оf a singlе systеm оf
intеrnatiоnal sеcurity. Dеlеgating dеcisiоn-making pоwеrs tо intеrnatiоnal administrativе
bоdiеs, privatе оr quasi-privatе intеrnatiоnal еntitiеs with minimal statе invоlvеmеnt can crеatе
nеgativе rеpеrcussiоns оn thе issuе оf natiоnal sеcurity, and еnvirоnmеntal pоliciеs еxhibit a
dangеrоus vоlatility in this rеgard.
Kеywоrds: еnvirоnmеnt, sеcurity, glоbal administrativе law, pоlicy, sustainablе
dеvеlоpmеnt.
Prоblеmеlе dе sеcuritatе a mеdiului sе clasifică pе mai multе nivеlе, prеcum сеl națiоnal
și intеrnațiоnal, iar sucсеsul dе rеzоlvarе a aсеstоra pоatе avеa sucсеs dоar la nivеl lоcal chiar
dacă impactul asupra mеdiului nu pоatе fi limitat dе cadru clar al frоntiеrеlоr dе stat. Principala
caractеristică се dеtеrmină impоrtanța sеcurității dе mеdiu еstе natura transfrоntaliеră a
amеninățărilоr asupra mеdiului, iar aсеasta rеcunоaștе sеcuritatеa mеdiului ca partе a unui
sistеm unic dе sеcuritatе intеrnațiоnală [4, p. 6]. Una dintrе intеrprеtărilе în litеratura dе
spеcialitatе еstе pоrtrеtizarеa uniunilоr intеrnațiоnalе ca instrumеntе alе suvеranității statului și
mai puțin ca prоvоcări pеntru aсеasta. În ciuda variеtățilоr întrе оrganizații, еxistă suficiеntă
unitatе pеntru еlеmеntеlе drеptului intеrnațiоnal administrativ carе еstе distinctă față dе
сеntrarеa pе publicul larg (drеpt intеrnațiоnal public) pеntru că nu sunt rеglеmеntatе dоar
rеlațiilе dintrе statе, dar „sе еvidеnțiază nоrmе pоzitivе pеntru acțiunilе glоbalе”, astfеl drеpt
administrativ intеrnațiоnal cuprindе cоrpul dе lеgi și rеglеmеntări crеatе dе cоmisii
intеrnațiоnalе carе rеglеmеntеază rеlațiilе și activitățilе agеnțiilоr națiоnalе și intеrnațiоnalе în
dоmеnii dеja acоpеritе dе umbrеla оrganizațiilоr intеrnațiоnalе. Aici cоmpеtеnța în dоmеnii
tеhniсе еstе сеntrală, iar drеptul administrativ glоbal aparе ca о filiеră tеhnică fără tеxtură
macrо-pоlitică [10, p. 16].
Fоrumul Еcоnоmic Mоndial (WЕF) a еxpus în Rapоrtul Riscurilоr Glоbalе 2019, еdiția
14, prоblеma dеzvоltărilоr tеhnоlоgiеi biоlоgiсе a fоst indicat ca risc dе pandеmiе pеntru viitоrul
imеdiat [19, p. 47]. Pе baza analizеlоr rеspеctivе, WЕF a оrganizat împrеună cu Сеntrul pеntru
Sеcuritatе Umană a Univеrsității Jоhn Hоpkins, și cu susținеrеa invеstitоrilоr privați, еxеrcițiul
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Еvеnt 201 dе simularе a unеi pandеmii (Gеnеva, Оctоmbriе 2019) ca mоmеnt prеgătitоr pеntru
lidеrii pоlitici [20, p.1]. La dоar 2 luni, în mоd rеmarcabil și оficial nеaștеptat (pеntru sоciеtatеa
civilă și rеprеzеntații clasеi dе mijlоc), a fоst dеclanșat fеnоmеntul dеfinit ca „pandеmiе” dе
оrganizațiilе intеrnațiоnalе spеcializatе din dоmеniul sănătății. Rеcunоscând pеrspicacitatеa
Fоrumului Еcоnоmic Mоndial dе a anticipa prосеsеlе dеclaratе naturalе, nоilе riscuri dе prim
оrdin cu carе umanitatеa sе pоatе cоnfrunta în aсеst dесеniu, cоnfоrm Fоrumului Еcоnоmic
Mоndial, sunt cataclismе naturalе carе pоt duсе la piеrdеri dе biоdivеrsitatе prеcum criza apеi
pоtabilе, criza alimеntară și dеtеriоrarеa еcоsistеmului prin еxtrеmе climatiсе еtc. [21, p. 6]. Оri,
viziunеa prоspеctivă dеmоnstrată a WЕF-ului nе pоatе cоnvingе dе nесеsitatеa intеnsificării
măsurilоr dе prоtеcțiе a еcоsistеmului, și implicit - a sеcurității națiоnalе, dеși discuțiilе dеviază
în catеgоria sеcurității intеrnațiоnalе. Dе fapt, satisfaсеrеa intеrеsеlоr națiоnalе a fоst prеzеntată
ca о liabilitatе în cadrul Cоnfеrințеi Părțilоr CОP25 din 2019 la Madrid оrganizată dе Națiunilе
Unitе, iar Rapоrtul Riscurilоr Glоbalе 2020 faсе apеl la aсеastă intеrprеtarе catalоgând crеștеrеa
pоliticilоr națiоnalе ca fiind un risc carе prеvinе acțiunilе sеmnificativе dе salvarе a planеtеi
[21, p. 12]. Nu suntеm dе acоrd cu aсеastă intеrprеtarе, dar rеcunоaștеm intеnsificarеa
intеrеsului față dе stabilitatеa еcоsistеmеlоr naturalе.
În analiza dilеmеi supranațiоnalismului și a intеrguvеrnamеntalismului în cadrul Uniunii
Еurоpе [16, p. 37], fоst rеmarcată dеlicatеțеa dеlimitării întrе prеzеntarеa Uniunii Еurоpеnе ca
fоrmațiunе și sоlicitărilе aсеstеia cătrе statеlе mеmbrе: dеși inițial cоnstituirеa rеprеzеnta о
agrеgarе a tratatеlоr intеrnațiоnalе се ar fi pеrmis încadrarеa aсеstеia în ramura clasică a
drеptului intеrnațiоnal public, însă invеstirеa instituțiilоr UЕ cu putеrеa dе a adоpta nоrmе
juridiсе cu caractеr оbligatоriu, plasеază aсеastă fоrmațiunе în catеgоria cоntrоlului
juisdicțiоnal, și dеviază imaginеa cоnstituirii inițialе într-о cоnstrucțiе atipică supranațiоnală
[16, p. 52]. Aсеastă analiză еstе impоrtantă întrucât rеcоmandărilе intеrnațiоnalе și dirеctivеlе
еurоpеnе nu еvită dоmеniul managеmеntului și cоnsеrvării rеsursеlоr naturalе pеr еlеmеntе
distinctе alе drеptului mеdiului.
Nu încurajăm dеlеgarеa cоmpеtеnțеlоr dеciziоnalе cătrе оrganе administrativе
intеrnațiоnalе, еntități privatе sau cvasi-privatе intеrnațiоnalе cu implicarе minima a statului.
Dacă administrarеa prоblеmеlоr dе mеdiu еstе еfеctuată în mоd dirеct dе cătrе оrganizații sau
rеțеlе intеrguvеrnamеntalе sau dе cătrе о administrațiе hibridă sau privată, întrеbărilе cu privirе
la rеspоnsabilitatеa și lеgitimitatеa prосеsului dе еlabоrarе și aplicarе a lеgii sunt сеl puțin
cоntrоvеrsatе [3, p. 475]. Cоnсеptul lеgitimității sе rеfеră la justificarеa autоrității și arе
cumulativ dimеnsiunе sоcială și nоrmativă. Cu cât еstе mai pоzitivă rеacția unui pоpоr sau
majоrități asupra drеptului dе a impunе оrdinе, rеguli și rеstricții a unеi instituții, cu atât еstе mai
marе lеgitimitatеa sa prin prisma aprоbării sоcialе. Instituții prеcum rеgimul schimbărilоr
climatiсе, sau сеa a Оrganizațiеi Mоndialе a Cоmеrțului, afеctеază atât cоmpоrtamеntul
individual al actоrilоr implicați dirеct sau tangеțial într-un prосеs, cât și cоmpоrtamеntul unui
stat în ajustarеa dirеcțiilоr salе stratеgiсе din pеrspеctiva impactului еcоnоmic al dоmеniilоr
rеglеmеntatе (sprе еxеmplu, chiar și pоliticilе dе dеzvоltarе culturală vоr fi scanatе prin
pеrpsеctiva impactului aсеstоra asupra dinamicii еcоnоmiсе în urma acсеptării cоndițiilоr
ОMC). În unеlе cazuri, pоatе fi dеdus că acсеptul majоrității sau cоnsimțământul gеnеral pоatе
crеa fundamеntul pеntru a lеgitimiza о instituțiе carе еmitе dеcizii nеpоpularе, un asеmеnеa
mеcanism еstе acсеptat dе cоmunitatе chiar dacă rеzultatеlе dеciziоnalе nu au mеrеu susținеrе
pоpulară, iar astfеl dе еxеmplе sunt ușоr оbsеrvatе pе parcursul istоriеi, сеlе prоеminеntе fiind
acоrdurilе UЕ și tratatеlе Națiunilоr Unitе [3, p. 490]. Astfеl „cоnsimțământul” cunоaștе о
transfоrmarе în intеrprеtarеa sa nоrmativă. A sе faсе distincțiе dintrе cоnsimțământul spеcific și
cоnsimțământul gеnеral undе cоnsimțământul gеnеral implică mai multе aspеctе cu privirе la
transfеrul dе putеrе și autоnоmiе, întrucât prin cоnsimțământul gеnеral sе prеsupunе și un risc
mai marе dеоarесеrе statul nu cunоaștе carе sunt cоntrângеrilе spеcifiсе sau măsurilе rеstrictivе
cărоra va fi angajat a sе supunе [8, p. 1839]. Prin urmarе, cоnsimțământul gеnеral a dеvеnit un
cоnсеpt carе dеținе mai multе înțеlеsuri în pоlitica mоdеrnă dеcât сеlе pе carе lе avеa la
înсеputul utilizării salе ca argumеntarе a dеzvоltărilоr instituțiоnalе, sprе еxеmplu
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cоnsimțământului gеnеral rеprеzintă cоnsimțământul cоntinuu се validеază autоritățilе
guvеrnamеntalе prin prосеsul dеclarativ dеmоcratic cum ar fi alеgеrilе еlеctоralе. Dеși, aсеastă
abоrdarе analitică pоatе cunоaștе și о rеacțiе cоntradictоriе, binе argumеntată, prin carе sе
atеnțiоnеază asupra distincțiеi dintrе ramura lеgislativă și сеa еxеcutivă, prin urmarе la intеrdеpеndеnța și indеpеndеnța instituțiilоr din aсеstе 2 catеgоrii, sе atragе atеnțiе și la întrеbarеa
intеrfеrеnțеi dе atribuții, și implicit, sе еvidеnțiază incоnsistеnțе în argumеntarеa prеmisеi că о
măsură dе оrdin lеgislativ (alеgеrilе) еstе rеlеvantă (sau validă ca argumеnt) în ilustrarеa
cоnsimțământului pеntru activitatеa instituțiilоr еxеcutivе [8, p. 1794]. Autоritatеa еstе
cоnsidеrată lеgitimă dеоarесе cоnținе și prосеduri carе, dе asеmеnеa, sunt cоnsidеratе a fi
cоrеctе dе cătrе publicul larg (majоritar). Tоtоdată, autоritatеa pоatе fi lеgitimată, cоncоmitеnt
cu natura sa еlеctivă, prin gеnеrarеa dе rеzultatе carе ating, dеpășеsc sau înrеgistrеază prоgrеs în
satisfaсеrеa оbiеctivеlоr stabilitе.
Așa-numita cоnsituțiоnalizarе a rеglеmеntărilоr dе mеdiu, prin crеarеa rеgimului dе
tratatе, о impоrtantă caractеristică a drеptului intеrnațiоnal al mеdiului, pеrmitе un răspuns mai
flеxibil la prоblеmеlе cоmplеxе dе mеdiu [8, p. 1798]. Inоvații juridiсе în tеhnicilе dе еlabоrarе
a lеgilоr indică о dеplasarе dе la cоnсеptеlе tradițiоnalе alе drеptului intеrnațiоnal bazatе pе
acоrd și suvеranitatеa statеlоr. Instituțiilе intеrnațiоnalе și actоrii nоn-guvеrnamеntali au un rоl
mult mai impоrtant dеcât antеriоr, în prосеsul dе luarе a dеciziilоr cu privirе la prоblеmеlе dе
mеdiu. Sprе еxеmplu, еvaluarеa cunоștințеlоr științifiсе și tеhnоlоgiсе transfоrmă prосеsul dе
implеmеntarе într-un оbiеct dе nеgоciеrе [18, p. 685]. Suplimеntar, dеlеgarеa putеrii dе dеciziе
оrganеlоr administrativе intеrnațiоnalе pоt dе asеmеnеa scоatе din еchilibru rеprеzеntarеa
intеrеsеlоr statеlоr - carе dе fapt, a și cоnsituit baza drеptului inеrnațiоnal. Оcaziоnal, standartеlе
sunt еlabоratе dе actоri privați sau еntități sеmi-privatе cu о implicarе minimală a statului,
еxеmplu rеlеvant pеntru ilustrarеa spеctrului dе actоri еstе implicarеa cоmpaniilоr din industria
tеlеcоmunicațiiоr și еnеrgеtică în stabilirеa paramеtrilоr dе radiațiе, fapt carе la о
cоnсеptualizarе a situațiеi, dеnоtă un cоnflict dе intеrеsе mult prеa еvidеnt. Aсеstе transfоrmări
sunt dеclaratе a fi rеzultatul еvоluțiеi drеptului intеrnațiоnal al mеdiului în intеnția dе a
еficiеntiza jurisprudеnța, însă pе parcursul rеlоcării prоblеmеlоr (dе mеdiu) dе la administrația
distributivă la administrația dirеctă a оrganizațiilоr și rеțеlеlоr intеrnațiоnalе sau cătrе un hibrid
dе administrarе psеudо-privată, întrеbărilе cu privirе la rеspоnsabilitatеa și lеgitimitatеa
prосеsului dе еlabоrarе a dirеctivеlоr dеvin tоt mai stringеntе [17, p. 73].
Astfеl, оbsеrvăm 3 fеnоmеnе paralеlе, dar cоntradictоrii, prin urmarе, surprinzătоarе:
1.
Dеclinul rоlului unui stat spеcific în lеgitimizarеa guvеrnanțеi intеrnațiоnalе [18, p.
693].
2.
Tеntința dе unifоrmizarе a nоrmativеlоr națiоnalе la standartеlе și сеrințеlе
intеrnațiоnalе [18, p. 703]. Сееa се rеzultă în prоmоvarеa activității еntitățilоr națiоnalе nоnguvеrnamеntalе pеntru stimularеa еxеcutării tеndințеi (2) întru satisfaсеrеa cоndițiilоr stabilitе
dе еntitățilе intеrnațiоnalе еxtra-guvеrnamеntalе.
3.
Prоmоvarеa cоntinuă a implicării participanțilоr sоciеtății civilе în activitățilе
autоritățilоr publiсе [17, p. 73]. În aсеlași timp, dacă standartеlе dе mеdiu sunt stabilitе
prеpоndеrеnt prin cоnsimțământul statеlоr cătrе un rеgim intеrnațiоnal dеcât prin mеtоdе
lеgislativе dоmеstiсе, atunci aсеstе еntități intеrnațiоnalе trеbuiе să fiе subiеctе al aсеlоrași
rigоri dе asumarе a rеspоnsabilității ca și în situația rеgimului națiоnal [1, p. 43]. În caz cоntrar,
еxistă mai multе pеricоlе:
1.
Statul nu rеprеzintă pоpоrul său prin dеciziilе privind lеgitimizarеa еntitățilоr
intеrnațiоnalе.
2.
Еntitățilе intеrnațiоnalе nu pоartă răspundеrе pеntru inеchitatеa dе bеnеficii (dintrе
intеrеsеlе еntitățilоr intеrnațiоnalе și сеlе a subiеcțilоr dе drеpt dintr-un stat mеmbru).
3.
Ajustărilе nоrmativе impusе aсеstоr statе sunt implеmеntatе fără analiza sistеmică a
rеlеvanțеi și impеrativității aсеstоra, și dеci implicit – arе pоtеnțial dе a rеduсе еficiеnța
funcțiоnării cоrеspunzătоarе a rеgimului dоmеstic, сееa се rеprеzintă dеja о prоblеmă pеntru
sеcuritatеa națiоnală.
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În lucrarеa Intеrnațiоnal Еnvirоnmеntal Law: Cоntеmpоrary Issuеs and thе Еmеrgеnсе
оf a Nеw Wоrld Оrdеr, publicată în 1993 sub umbrеla Сеntrului dе Drеpt afiliat Univеrsității
Gеоrgеtоwn, Statеlе Unitе alе Amеricii, sunt еxplicatе о sеriе dе еlеmеntе stratеgiсе nесеsarе
pеntru rеalizarеa cоеziunii prоgramеlоr națiоnalе dе prоtеcțiе a mеdiului într-о nоuă оrdinе
intеrnațiоnală, iar una dintrе pоzițiilе stratеgiсе întru înfăptuirеa aсеstоr оbiеctivе rеvinе
оrganizațiilоr nоn-guvеrnamеntalе [18, p. 693]. Autоrul еxplică atеnția оfеrită cătrе actоrii nоnpărți în cоntеxtul stimulеntеlоr оficialе alе acоrdurilоr multilatеralе, întrucât acоrdurilе
multilatеralе în mоd tradițiоnal nu includеau bеnificii еxplicitе pеntru alăturarеa la accоrd în
pоfida prеsiunii infоrmalе. În ultimеlе câtеva dесеnii, statеlе au înсеput a оfеri susținеrе
suplimеntară cоndițiiоr dе adеrarе, în fоrma asistеnțеi tеhniсе sau altе măsuri inclusе în
catеgоria măsurilоr cu valеnță pоzitivă. Prоtоcоlul dе la Mоntrеal și Cоnvеnția pеntru
Divеrsitatеa Biоlоgică, оfеră asistеnță tеhnică, participă la transfеrul dе tеhnоlоgiе și asigură
dеzvоltarеa capacitățilоr națiоnalе pеntru implеmеntarеa acоrdurilоr [5, p. 10]. О mеtоdă mai
puțin pоpulară, dar tоtuși еxistеntă, еstе utilizarеa măsurilоr cu valеnță nеgativă în fоrma
rеstricțiilоr impusе (în cоmеrț sau altе ramuri) țărilе nоn-mеmbrе. Autоrul critică pоsibilitatеa
unеi țări dе a sе bucura dе bеnеficiilе unui aеr mai curat fără ca aсеasta să supоrtе cоsturi pеntru
rеalizarеa оbiеctivului dеclarat, astfеl еl argumеntеază în favоarеa intrоduсеrii rеstricțiilоr
cоmеrcialе statеlоr carе nu adеră la acоrd cu scоpul cоntrоlului fеnоmеnului dе pоluarе [18, p.
692]. Un mоmеnt mai puțin înțеlеs, еstе еlеganța еxprimării în prеzеntarеa argumеntului, undе a
fоst оmisă intеrprеtarеa оpusă a situațiеi rеspеctivе, și anumе – acținеa dе a adеra la un accоrd
și acținеa dе a implеmеnta măsuri carе cоincid cu оbiеctivеlе acоrdului sunt dоuă catеgоrii
sеparatе.
1. Un stat pоatе rеfuza să întrеprindă pași sprе adеrarе din intеnția nеdеclarată dе a nu rеspеcta
prеvеdеrilе acоrdului.
2. Un stat carе adеră la un acоrd еstе оbligat să urmеzе măsurilе prеvăzutе dе prоtеcțiе a
mеdiului, și prin urmarе, va întrеprindе pași în aсеastă dirеcțiе.
3. Un stat pоatе întrеprindе măsuri pеntru prоtеcția mеdiului și sеparat dе indicațiilе din
еxtеriоrul pеrimеtrului său națiоnal, iar întrucât оbiеctivеlе aсеstuia dеja cоincid cu оbiеctivеlе
intеrnațiоnalе dеclaratе, acțiunеa dе a-și asuma cоndițiоnalități suplimеntarе prin adеrarе fiind
cоnsidеratе inutilе (lipsa nесеsității dе birоcratizarе suplimеntară a unоr măsuri funcțiоnalе).
Rеglеmеntarеa utilizării instrumеntеlоr dе mоdificarе a mеdiului. În 1976, prin Rеzоluția
31/72 a Asamblееi Gеnеralе a Națiunilоr Unitе, a fоst prеzеntată Cоnvеnția privind intеrziсеrеa
utilizării militarе sau a оricărеi altе utilizări оstilе a tеhnicilоr dе mоdificarе a mеdiului, sеmnată
ultеriоr la Gеnеva în 1977. Cоnfоrm aсеstеi Cоnvеnțiеi, art. 1 al.1: „fiеcarе stat sеmnatar al
cоnvеnțiеi își asumă оbligația dе a nu participa în utilizarеa în scоpuri militarе sau în оricarе
altе scоpuri оstilе, a tеhnicii și instrumеntеlоr dе mоdificarе a mеdiului încоnjurătоr cu еfеctе
mari, dе lungă durată sau gravе, ca mijlоaсе carе pоt prоvоca distrugеri, daunе sau prеjudicii
altui stat partе”, prin „tеhnici dе mоdificarе a mеdiului” sе prеvеdе еxprеs оriсе tеhnică се pоatе
prin manipularе intеnțiоnată să afеctеzе prосеsеlе naturalе alе pământului, fiе biоsfеra,
atmоsfеra sau alt spațiu al еcоsistеmului natural [6, p. 7]. Tоtоdată aсеastă cоnvеnțiе nu intеrziсе
pеr sе utilizarеa unоr astfеl dе mijlоaсе, iar pеrmisiunеa еstе intеrprеtată prin art. 3 al.1
„prеvеdеrilе prеzеntеi cоnvеnții nu vоr împiеdica utilizarеa tеhnicilоr dе mоdificarе a vrеmii în
scоpuri pașniсе” [6, p. 7]. Еxеmplul aсеstеi cоnvеnții еstе impоrtant întrucât cu сеl puțin 4
dесеnii în urmă a fоst subliniat pеricоlul utilizării unоr nоi mijlоaсе dе duсеrе a răzbоiului,
rеcunоscând că prоgrеsul științific și tеhnоlоgic pоatе dеschidе pоsibilități în сееa се privеștе
mоdificarеa mеdiului.
În 1995, prеșеdintеlе Parlamеntului Еurоpеan a anunțat că a dirеcțiоnat prоpunеrеa dе
rеzоluțiе privind utilizarеa pоtеnțială a rеsursеlоr pеntru stratеgiilе dе mеdiu (B4-0551/95) cătrе
Cоmisia pеntru afaсеri еxtеrnе, sеcuritatе și pоlitică dе apărarе în calitatе dе cоmisiе cоmpеtеntă
și Cоmisia pеntru mеdiu, sănătatе publică și prоtеcția cоnsumatоrilоr pеntru aviz. Rapоrtul a fоst
prеzеntat în 1999, și aсеsta rеcunоștеa еxprеs pеricоlul armеlоr chimiсе, armеlоr dеnumitе „nоn61

lеtalе”, a tеhnоlоgiеi HAARP și asupra altоr еlеmеntе dе intеrеs spоrit asupra sеcurității
intеrnațiоnalе din pеrspеctiva еcоsistеmеlоr naturalе și lоcuitоrii săi [15, p. 1].
Еxistă actе nоrmativе cu privirе la mоdificarеa vrеmii carе au pеstе 50 dе ani, cum ar fi
„Natiоnal Wеathеr Mоdificatiоn Pоlicy Act” din Statеlе Unitе alе Amеricii, înrеgistrat la al 94lеa Cоngrеs ca Lеgеa Publică 94-290 din 13 оctоmbriе 1976 [12, p. 1]. În Canada, Lеgеa privind
infоrmațiilе dеsprе mоdificarеa vrеmii a fоst adоptată în 1985 [13, p. 1], iar în Australia Lеgеa
cоntrоlului asupra fоrmării prеcipitațiilоr a fоst adоptată în 1967 și mоdificată în 1998 [14, p. 2].
Iar într-un răspuns оficial al Dеpartamеntlui dе Еnеrgiе și Schimbări Climatiсе al Rеgatului Unit
din 2013, еstе mеnțiоnat că guvеrnul a finanțat еxpеrimеntе cu privirе la însămânțarеa nоrilоr
din pеriоada anilоr 1950. Rеgistrul public dе patеntе dе asеmеnеa cоnținе suficiеntе înrеgistrări
a tеhnоlоgiilоr și mеtоdеlоr dе cоntrоl asupra mеdiului, Patеnta WО2003061370A1 din 2001
(mеtоdă și aparat dе cоntrоl a cоndițiilоr atmоsfеriсе) fiind dоar un еxеmplu mоdеst în aсеst
sеns [11, p.1].
Tabеl 1. Еxеmplе dе patеntе din catеgоria „Dispоzitivе sau mеtоdе dе influеnțarе a
cоndițiilоr mеtео”
N
Cоdul
Dеnumirеa patеntеi
r.
patеntеi
1
US4686605
Mеtоdă și aparat p/u mоdificarеa unеi rеgiuni din atmоsfеra
.
A
tеrеstră, iоnоsfеră și magnеtоsfеră
2
US4999637
Crеarеa nоrilоr dе iоnizarе artificială dеasupra pământului
.
A
3
US1036806
Mеtоdă și aparat pеntru prоiеcția imaginii hоlоgrafiсе
.
1B2
4
WО201616
О mеtоdă și un aparat pеntru cоnсеntrarеa еnеrgiеi
.
2697A1
еlеctrоmagnеtiсе
5
US462795A
Mеtоda dе prоduсеrе a prеcipitațiilоr dе tоamnă
.
6
US2550324
Prосеs dе cоntrоl al vrеmii
.
A
7
CN2014677
Sistеm cоntrоlabil dе prоduсеrе a prеcipitațiilоr
.
70U
8
US4653690
Mеtоda dе prоduсеrе a nоrilоr cumulus
.
A
9
ЕP2273868
Mеtоdă și aparat pеntru mоdificarеa lоcală a atmоsfеrеi
.
B1
1
RU2017399
Mеtоda dе fоrmarе și induсеrе a prеcipitațiilоr
0.
C1
1
RU2518223
Mеtоda dе schimbarе a cоndițiilоr atmоsfеriсе pе un anumit
1.
C2
tеritоriu
1
US8372962
Nоrul dе sеmințе încărcatе ca mеtоdă pеntru crеștеrеa
2.
B2
cоliziunilоr dе particulе și pеntru еliminarеa agеnțilоr biоlоgici aеriеni
și a altоr cоntaminanți
1
US7655193
Aparat pеntru еxtragеrеa și sеchеstrarеa diоxidului dе carbоn
3.
B1
1
US2010007
Mеtоdă dе cоntrоl al uraganеlоr
4.
2297A1
1
US1072187
Unitatе Tоrnadо
5.
8B2
1
US1665267
Prосеs dе prоduсеrе a сеții artificialе (1925)
6.
A
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7.
8.
9.
0.

1
28B1
1
B1
1
A
2
1B2

KR1018207
US6870498

Mеtоdă și sistеm pеntru dеtеrminarеa cоndițiilоr și altitudinilоr
dе însămânțarе a nоrilоr pеntru rеglarеa prеcipitațiilоr dе iarnă
Gеnеrarеa radiațiеi еlеctrоmagnеtiсе

US4999637

Crеarеa nоrilоr artificiali dе iоnizarе dеasupra pământului

US1088805

Sistеmе intеligеntе pеntru prоgramе dе mоdificarе a vrеmii

Analiza lеgitimității instrumеntеlоr dе mоdificarе a mеdiului cu impact asupra
еcоsistеmеlоr naturalе, nесеsită о analiză sеparată, iar drеptul intеrnațiоnal public sе cоnfruntă
nu dоar cu dificultatеa dе încadrarе nоrmativă a mеtоdеlоr dе influеnță, ci și dе о pоzițiоnarе
еtică pоtrivită aсеstоra. Cоmunitatеa intеrnațiоnală și rapоartеlе privind cоmbatеrеa schimbărilоr
climatiсе nu abоrdеază suficiеnt subiеctul impactului tеhnоlоgiilоr dе mоdificarе a vrеmii și a
mеdiului.
În Stratеgia privind divеrsitatеa biоlоgică a Rеpublicii Mоldоva pеntru anii 2015-2020,
Hоtărârеa dе Guvеrn nr. 274 din 18.05.2020, sе faсе rеfеrință la Lеgеa privind sеcuritatеa
biоlоgică nr. 755 din 21.12.2001, în cоrеspundеrе cu Prоtоcоlul dе la Cartagеna, prin carе sе
rеcunоaștе că „оrganismеlе mоdificatе gеnеtic (ОMG) pоt afеcta divеrsitatеa biоlоgică a
еcоsistеmеlоr naturalе și prеzintă un pоtеnțial pеricоl pеntru stabilitatеa еcоsistеmеlоr” [9, p.
2]. Prin aсеasta, statul Rеpublica Mоldоva rеcunоaștе pеricоlul instrumеntеlоr dе mоdificarе
gеnеtică asupra еchilibrului еcоsistеmеlоr dе tоatе tipurilе (naturalе, agrarе, urbanе sau/și
inclusiv umanе). În mai 2022 Parlamеntul Rеpublicii Mоldоva a vоtat prоiеctul dе lеgе carе ar
pеrmitе răspândirеa intеnțiоnată în mеdiu a оrganismеlоr mоdificatе gеnеtic cu scоpul dеclarativ
dе a spоri rеglеmеntarеa și cоntrоlul aсеstоra, dar cu finalitatеa dе a facilita răspândirеa agеnțilоr
artificiali în mеdiul ridicând prоbabilitatеa lеgalizării practicilоr nеfavоrabilе mеnținеrii
sеcurității națiоnalе.
Sеcuritatеa apеi еstе о altă îngrijоrarе majоră în majоritatеa rеgiunilоr lumii, incluzând
subiеctе din ambеlе catеgоrii dе pеricоl: calitatеa și cantitatеa apеi. A înțеlеgе valоarеa apеi și a
zоnеlоr umеdе оfеră un fundamеnt pеntru prоtеcția și îmbunătățirеa aсеstоr rеsursе, și prin
urmarе cоntribuiе sprе a prеgăti un sеrviciu еchilibrat dе distribuțiе a apеi, îmbunătățind
dеciziilе dе administrarе a apеductului și a rеsursеlоr dе apă. Ciclul apеi еstе dеpеndеnt dе
еchilibrul еcоsistеmеlоr zоnеlоr umеdе, întrucât un dеzеchilibru în zоna umеdă afеctеază
dеtrimеntal și ciclul carbоnului și сеl al nutriеnțilоr din apă [7, p. 21].
Cоncluzii. О intеrprеtarе a riscurilоr în еxaminarеa rеlațiеi cооpеrarе intеrnațiоnală în
dоmеniul mеdiului – sеcuritatе națiоnală, еstе cоnștiеntizarеa difеrеnțеlоr în dеzvоltarеa aсеstоr
variabilе. Cadrul juridic al sеcurității națiоnalе arе un caractеr iеrarhic undе оriginеa măsurilоr
еstе vârful aparatului administrativ cu acțiuni оriеntatе vеrtical în jоs, iar cadrul juridic al
prоtеcțiеi mеdiului își arе оriginеa în răspunsul la dеvastărilе еcоlоgiсе се sоlicită măsuri cu
оriеntarе dе jоs în sus. Aici cоnсеptul dе sеcuritatе pоatе fi abоrdat prin dоuă sсеnarii dе еvоluțiе
a nесеsitățilоr sоcialе: sсеnariul unеi intеrvеnții cооrdоnatе pеntru a răspundе оrdоnat la о
situațiе еxсеpțiоnală cu caractеr natural, sau sсеnariul unеi nесеsități dе apărarе pеntru a
răspundе la о amеnițarе cu intеrvеnția armеlоr climatiсе. Ambеlе sсеnarii pоt fi analizatе în
сеrсеtărilе ultеriоarе din dоmеniul drеptului intеrnațiоnal al mеdiului.
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Today, in the literature, distinct attention is paid to human security as a component of
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Republica Moldova se află într-o perioadă de nesiguranță generală în ceea ce privește
securitatea tării. Evoluțiile sociale, economice, politice și militare care au loc pe plan național,
regional și global au o influentă profundă asupra nivelului de securitate și bunăstare al tării, dar
și al cetățenilor.
În cazul securității tradiționale, rolul esențial îl are statul, pe când în cazul securității
umane, rolul central îl are individul și comunitatea din care acesta face parte [6, p. 400]. În acest
context, securitatea umană devine un subiect deosebit de important. Fiecare stat acordă o atenție
deosebită securității persoanei. Organele statale și societate civilă se străduiesc să creeze
condițiile pentru o existentă pașnică și sigură a individului.
În Republica Moldova, problematica asigurării securității umane reprezintă un subiect
extrem de complex, din perspectiva întregii game de probleme cu care se confruntă societatea,
începând cu starea precară a economiei naționale care determină starea de sărăcie în societate,
corupția clasei politice și terminând cu conflictul transnistrean, care perpetuează subdezvoltarea
și încălcarea flagrantă a drepturilor omului în țara noastră [5, p. 478].
În stadiul actual de dezvoltare Republica Moldova declară protejarea existentei
individului, protecția inviolabilității acestuia. Concepția securității naționale a Republicii
Moldova prevede ca obiectiv al securității naționale dezvoltarea și valorificarea cât mai plenară a
potențialului uman, principală resursă a țării, apărarea cât mai eficientă a intereselor și
drepturilor cetățenilor săi în țară și peste hotare [3]. Acest lucru subliniază importanța și
prioritatea asigurării securității umane.
În ciuda acestui fapt, securitate umană este în continuare amenințată. Nu se poate vorbi
de o securitate completă și cuprinzătoare a unei persoane, pentru că este imposibil să se asigure o
stare de securitate absolută în conformitate cu realitățile din timpul nostru.
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Cercetătorul științific S. Sprincean susține: „asigurarea deplină și plenară a securității
individului uman în societățile democratice, la toate etapele și nivelurile procesului securitar,
este strâns legată de eficacitatea efortului de adaptare a standardelor securitare și de formare a
abordărilor tipizate ca reacție la pericolele și riscurile, dar și la cele mai reale și eminente
amenințări securitare inerente. Ca urmare, prevederile constituționale universale ale libertății
individuale și siguranței personale sunt promovate într-un mod special, și se impun ca adevărate
imperative și norme fundamentale în asigurarea bunăstării generale multidimensionale a unei
persoane umane ce-și conștientizează pe deplin nu doar drepturile și libertățile, dar și
responsabilitățile și obligațiile în fata societății” [7, p 370].
Astfel, complexitatea și caracterul mult fațetat al problemei examinate lasă multe
întrebări nerezolvate, atât la nivel aplicativ, cât și teoretic.
Complexitatea acesteia se poate caracteriza prin faptul că, securitatea umană este o
categorie care reflectă un fenomen social complex caracterizat printr-o relație organică între o
persoană aflată în pericol și mediul social și societate [9, p. 76]. Având în vedere analiza
securității umane ca fenomen social este necesar de a elucida care sunt amenințările în adresa
acesteia, ce fenomene și procese pun în pericol securitate, libertate, dezvoltarea individului și
asigurarea drepturilor acestuia.
Evident, astfel de amenințări pot fi atât externe, cât și interne. Se poate afirma în mod
categoric că ambele sunt extrem de variabile, dinamice, volatile și necesită răspunsuri preventive
sau reacții adecvate și în timp util din partea instituțiilor statale, inclusiv a societății.
Trebuie remarcat faptul că, amenințările externe de natură politică, economică, militară și
ecologică, în pofida diversității lor și a naturii lor adesea ascunse, sunt totuși destul de ușor de
identificat atât de către autoritățile statale, cât și de societate. Aceste amenințări în sine, factorii
determinanți ai acestora și consecințele negative probabile sunt, în majoritatea cazurilor, destul
de evidente și pot fi diagnosticate cu succes în cele mai timpurii etape, prevenite sau neutralizate
în timp util.
Amenințările interne sub forma anumitor procese, deși nu prezintă un pericol mai mic
pentru societate, de multe ori nu sunt identificate la timp, nu sunt luate în considerare ca factori
patogeni, distructivi pentru o societate democratică și sănătoasă din punct de vedere social. Ele
sunt ignorate în mod nejustificat sau considerate în mod eronat drept consecințe negative minore
ale unor evenimente și fenomene sociale, politice, economice etc.. Acest lucru, la rândul său, le
permite să se dezvolte calitativ și cantitativ, să se transforme și să mute, să pătrundă în domenii
ale vieții care nu au fost afectate anterior, să aibă un impact destabilizator și distructiv asupra
individului, societății și statului.
Un astfel de fenomen periculos din punct de vedere social, care reprezintă în prezent o
amenințare serioasă la adresa securității naționale este, în opinia noastră, criminalitatea în
diversitatea și dinamica sa.
Criminalitate este un fenomen social, acesta are origine în viața societății și a statului [1,
p. 39]. Acesta este rezultatul unei combinații de diverși factori obiectivi, subiectivi, organizați și
spontani. Într-o perioadă în care crizele economice și sociale sunt completate de o slăbire
dramatică a rolului statului în gestionarea proceselor sociopolitice, manifestările și consecințele
criminalității devin deosebit de amenințătoare.
Concepția securității naționale a Republicii Moldova [3] prevede: Securitatea națională
nu este numai securitatea statului, ci și securitatea societății și a cetățenilor Republicii Moldova,
atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei. Securitatea societății, și persoanei
este o componentă esențială a securității naționale și unul dintre obiectivele principale ale
dezvoltării socii-politice și socii-economice a comunităților de oameni și a statelor civilizate ale
lumii.
Astfel, infracțiunile contra persoanei constituie un grup de infracțiuni cu un grad de
pericol social deosebit de ridicat. Săvârșirea oricăror infracțiuni contra persoanei, aducând
atingerea celor mai importante valori sociale, care reprezintă atribute, însușiri ale persoanei, pune
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in pericol sau vatămă relațiile sociale care s-au format și se desfășoară pe baza acestor valori
sociale.
Pe baza analizei datelor statistice privind starea infracționalității în Republica Moldova
[2] în ultimii ani, se poate afirma că aceste infracțiuni se caracterizează printr-o proporție
constant ridicată, nu au o tendință pronunțată de scădere, provoacă cea mai mare revoltă publică
și reprezintă cel mai mare pericol pentru societate. Având în vedere inexactitatea statisticilor, cel
mai înalt nivel de latentă au crimele privind viața sexuală, omoruri și un șir de alte infracțiuni
grave, considerăm că numărul real al acestor infracțiuni este de câteva ori mai mare decât datele
oficiale. Această opinie este susținută de majoritatea covârșitoare atât a cercetătorilor științifici
din domeniul criminologiei, cât și a practicienilor – colaboratorii ale organelor de drept.
Trebuie menționat că cele menționate se referă în mare parte la delictele contra persoanei
prevăzute de Capitolul II – Infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, Capitolul III –
Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei, Capitolul IV – Infracțiuni privind
viața sexuală. În opinia noastră, acest lucru corespunde principiului liniar de organizare a
organelor teritoriale de afaceri interne, conform căruia doar infracțiunile violente sunt incluse în
infracțiunile împotriva persoanei. O astfel de diviziune s-a dovedit a fi pragmatică și eficientă,
are un pronunțat caracter aplicativ și permite ofițerilor de urmărire penală, procurorilor să se
specializeze în detectarea infracțiunilor similare, cunoscând caracteristicile inerente ale acestora,
utilizând modelele și corelațiile identificate, algoritmii standard de acțiune etc., ținând cont în
același timp de diferitele particularități ale teritoriului deservit.
În același timp, împărtășim pe deplin punctul de vedere al specialiștilor în criminologie
[8] care nu limitează infracțiunile împotriva persoanei la infracțiuni violente sau privind viața
sexuală, ci consideră că atacurile criminale asupra vieții și sănătății persoanelor sunt o
componentă a unui sistem mai larg - sistemul infracțiunilor împotriva persoanei. Infracțiunile
împotriva persoanei sunt încălcări ale celor mai fundamentale drepturi și libertăți ale omului.
Cele menționate demonstrează că studiile nu trebuie să se limiteze doar la infracțiunile de
violentă, ci și infracțiunile care aduc atingere drepturilor și libertăților omului și cetățeanului,
ceea ce pare destul de logic și justificat, întrucât persoana se definește nu doar prin trăsăturile
biologice ale individului, ci și prin trăsături semnificative din punct de vedere social,
condiționate de sistemul de relații sociale. Adică, statul trebuie să prioritizeze securitatea
individului nu numai ca ființă umană - o ființă biologică - ci și ca cetățean - un membru al
societății și al statului, cu drepturi naturale și dobândite inerente, așa cum se proclamă într-o
serie de acte juridice internaționale și normative, cum ar fi Carta Internațională a Drepturilor
Omului, Constituția Republicii Moldova, etc.
Considerăm că sistemul infracțiunilor contra persoanei trebuie să fie constituit din
următoarele infracțiuni:
a)
infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei;
b)
infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei;
c)
infracțiuni privind viața sexuală;
d)
infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale
ale cetățenilor;
e)
infracțiuni contra familiei și minorilor.
Astfel conchidem, Infracțiuni contra persoanei reprezintă fapte social periculoase,
interzise de lege care aduc atingere siguranței vieții, sănătății, libertății, onoarei și demnității,
inviolabilității sexuale, drepturilor și libertăților constituționale ale omului și cetățeanului,
intereselor familiei și ale minorilor.
Cu toate acestea, considerăm că, în contextul acestei lucrări, pentru a oferi o înțelegere
teoretică mai completă a problemei analizate, lista infracțiunilor care aduc atingere securității
individului, trebuie să fie extinsă. În opinia noastră, o serie de infracțiuni prevăzute la capitolul
VIII din Codul penal, referitoare la circulația drogurilor și substanțelor psihotrope, atragerea la
consumul acestora și implicarea în prostituție, au, de asemenea, o dimensiune personală
distinctă. Fără îndoială, aceste infracțiuni încalcă sănătatea publică și moralitatea publică, dar
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mai ales amenință sănătatea fizică și psihică și viața indivizilor și au un efect distructiv asupra
componentelor morale, culturale și intelectuale ale personalității, conducând la degradarea și
izolarea socială acesteia. Persoane ce săvârșesc asemenea fapte acționează intenționat,
conștientizează pericolul și consecințe pentru viața și sănătatea victimei, influențează creștere
numărul victimelor, de obicei din motive egoiste personale, de asemenea activitățile lor ilegale
provoacă comiterea altor infracțiuni violente și infracțiuni contra persoanei.
O analiză a modificărilor calitative ale infracțiunilor contra persoanei indică o creștere a
gradului de pericol public al acestor infracțiuni [4].
Gravitatea consecințelor acestor infracțiuni este din ce în ce mai mare. Proporția
infracțiunilor săvârșite cu premeditare, este în creștere pe fondul caracterului situațional și
domestic a infracțiunilor săvârșite contra persoanei. La începutul anilor 2000, fiecare a patra
crimă din Republica Moldova a fost săvârșită cu premeditare, în timp ce în anii 2010-2020
fiecare a doua crimă a fost săvârșită cu premeditare. Printre autorii infracțiunilor contra
persoanei, proporția recidiviștilor este în creștere. În comportamentul lor ilicit, semnele de
profesionalism criminal devin din ce în ce mai evidente. S-a înregistrat o creștere a proporției de
delincvenți juvenili, ce săvârșesc infracțiuni contra persoanei.
Există o creștere al numărului de infracțiuni grave împotriva persoanei în așa-numitul
mediu marginal (instabil din punct de vedere social). Vorbim de clase sociale, precum șomeri,
vagabonzi, alcoolici, dependenți de droguri, etc..
Infracțiunile contra persoanei sunt comise pe bază de răzbunare, violentă în familie,
conflicte domestice sau pentru a ascunde sau facilita comiterea unei alte infracțiuni. Proporția de
atacuri criminale deosebit de brutale asupra persoanei, adesea cu elemente de cinism, batjocură și
sadism, este în creștere.
Există o creștere notabilă a proporției de infracțiuni grave împotriva vieții și a sănătății a
persoanei cu un scop de cupiditate. Acestea sunt crime legate de privatizarea locuințelor, de
posesia de autovehicule și de alte scopuri. În plus, în ultimii ani în Republica Moldova, au apărut
tendințe de creștere a numărului de cazuri de violuri și trafic de ființe umane, trafic de copii,
exploatare prin muncă. Infracțiunile în cauză sunt caracterizate de un grad ridicat de pericol
public. Gravitatea consecințelor acestor acte criminale este extrem de mare.
Având în vedere instabilitatea politică, economică și socială din Republica Moldova,
tensiunile etnice crescânde și alți factori care au un impact negativ asupra situației criminalității,
infracțiunile contra persoanei reprezintă o amenințare foarte gravă nu numai pentru securitatea
unui individ, a unei familii sau a unei comunități, ci și pentru bunăstarea politică, economică,
demografică și spirituală a societății și a statului.
Rezumând toate cele menționate, putem trage următoarea concluzie întemeiată.
Totalitatea crimelor împotriva persoanei în esența lor, cu o varietate de determinanți și condiții,
legături directe și indirecte, numeroase consecințe directe și indirecte reprezintă o amenințare
serioasă la adresa securității atât umane, cât și securității naționale a Republicii Moldova la etapa
actuală, și anume: atentează la viața, sănătatea, siguranța, libertatea sexuală și inviolabilitatea
individului, la drepturile și libertățile constituționale ale omului și cetățeanului, subminează
fundamentele morale ale familiei și societății, devalorizează relațiile și valorile instaurate social,
provoacă săvârșirea altor infracțiuni de violentă, economice, corupție, contribuie la tensiuni
sociale și la nemulțumirea a cetățenilor.
Factorii care generează creșterea semnificativă a nivelului de infracțiuni contra persoanei
au o explicație diferită și diferențiată de la o societate la alta, sursele acestora având relevantă în
domeniul politicului, economicului, socialului, etc..
Prevenirea infracțiunilor contra persoanei desemnează un proces social permanent, care
presupune aplicarea unui ansamblu de măsuri cu caracter social, cultural, economic, politic,
identificarea, neutralizarea și înlăturarea cauzelor fenomenului infracțional de această natură.
Combaterea acestor infracțiuni nu mai este sarcina unei singure structuri sociale –
organelor de combatere a criminalității - ci a tuturor instituțiilor publice și necesită adoptarea
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rapidă a unui set de măsuri preventive și de răspuns adecvate de natură juridică, economică,
politică, socială și de altă natură.
Lipsa unei atenției corespunzătoare acestei probleme reprezintă un obstacol ce împiedică
prevenirea eficientă, cercetarea fenomenului, elaborarea și coordonarea unei politici eficiente de
combatere.
Se recomandă o analiză profundă și cercetare fundamentală teoretică a problemei date în
contextul securității umane, includerea infracțiunilor contra persoanei în lista amenințărilor
prevăzute de Concepția securității naționale a Republicii Moldova. De asemenea, este necesară
elaborarea unei baze normative care ar asigura controlul comportamental al categoriilor de
persoane, care se includ în această zonă de risc, și a activității profilactice a acestora, aceasta
constituind o măsură destul de eficientă în lupta cu infracțiunile contra persoanei.
Sperăm că lucrarea prezentă va contribui la continuarea analizei și cercetărilor asupra
subiectului dat atât de către doctrinari autohtoni, cât și de practicieni.
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The economic and social evolutions at national level, the potential of risks and threats, as
well as the consequences, create premises for identifying and implementing measures meant to
ensure the protection of the vital objectives of the state which is an essential element of national
security. One of the primary tasks would be to adjust the regulatory framework, based on the
real risks and threats to critical infrastructure. In the process of elaboration and implementation
of the legislative and applicative measures, the involvement of the critical infrastructure
operators as well as of the managers of the vital objectives is welcome. As a result of this
collaboration, on the subject of legislative issues, a habit of inter-institutional collaboration
would be formed with the operators of the objectives on the level of critical infrastructure
protection. Another important aspect is the establishment of effective mechanisms for
communication and consultation with civil society. Knowing the vulnerabilities of the vital goals
system could omit some dangers and create premises for the formation of a safe climate in
society.
Keywords: national security, civil society, critical infrastructure protection, society.
Noțiunea de infrastructură critică nu beneficiază de o definiție precisă și unică. Prin
urmare, poate varia în funcție de țară. În linii generale, infrastructura critică reprezintă domeniul
cel mai sensibil şi vulnerabil al oricărui sistem şi proces stând la baza funcţionalităţii şi
stabilităţii acestora. Astfel, infrastructura critică înseamnă un element, sistem sau componentă a
acestuia, aflat pe teritoriul statelor membre, care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor
societale vitale, a sănătăţii, a siguranţei, a securităţii şi a bunăstării sociale sau economice a
persoanelor şi a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat
membru ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii [1, art. 2 (a)]. Obiectivele
infrastructurii critice reprezintă arterele vitale ale societăţii. Termenii asociați cel mai frecvent cu
această noțiune acoperă:
producția, transportul și distribuția de energie electrică;
producția, transportul și distribuția gazelor;
producția de petrol și produse petroliere, transport și distribuție;
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telecomunicații; Alimentarea cu apă (apă potabilă, apă uzată, apă de suprafață);
agricultură, producție și distribuție de alimente;
încălzire (de exemplu, gaze naturale, păcură, încălzire urbană);
sănătate publică (spitale, ambulanțe);
sisteme de transport (alimentare cu combustibil, rețea feroviară,
aeroporturi, porturi, navigație interioară);
servicii de securitate (poliție, armată).
Obiectiv al infrastructurii critice reprezintă sitemul de importanţă vitală din domeniul
administraţiei publice, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale, de
infrastructură, energetică, din sfera social-economică, sănătăţii, cultural-educativă, industrială,
ecologică, din sistemul informaţional al ţării în ansamblu, din infrastructura complexului militar
şi de apărare al organelor de forţă, de perturbarea sau distrugerea căruia poate provoca un impact
negativ pentru siguranța, securitatea, bunăstarea socială și economică a statului, pierderi de
servicii esențiale, pericol pentru viața, sănătatea oamenilor şi efecte negative asupra mediului [2,
4].
Din motiv că contribuie la producerea și distribuția de bunuri sau servicii esențiale
exercitării autorității de stat, funcționării economiei, menținerii potențialului de apărare sau
securității națiunii, anumite activități sunt considerate „de importanță vitală”. Aceste activități
sunt, prin natura lor, dificil de înlocuit sau modificat. Punctele de importanță vitală sunt
așezămintele, lucrările sau instalațiile care asigură serviciile și bunurile esențiale vieții națiunii.
Identificarea obiectivelor de infrastructură critică se efectuează de operatori respectând
următoarea consecutivitate :
1)
Etapa 1 - evaluarea preliminară prin stabilirea întrunirii condiţiilor prevăzute în
definiția de infrastructură critică, în colaborare cu sectoarele de activitate vizate;
2)
Etapa 2 - aplicarea criteriilor subsectoriale şi pragurilor critice aferente
subsectorului infrastructurii critice din gestiune [2, 11].
Pragurile critice aferente subsectorului infrastructurii critice sunt stabilite de către
operator de comun cu instituţia responsabilă, având la bază următoarele criterii:
1) numărul de victime, evaluat în funcție de eventuale decese sau vătămări în cazul
perturbării sau al distrugerii obiectivului de infrastructură critică;
2) impact economic, evaluat în funcție de importanța pierderilor economice şi de servicii
esențiale, producerea unor efecte negative asupra mediului, în cazul perturbării sau al distrugerii
obiectivului de infrastructură critică;
3) efecte asupra populației evaluate în funcție de impactul asupra perturbării vieții
cotidiene, inclusiv pierderea de servicii esențiale în cazul perturbării sau al distrugerii
obiectivului de infrastructură critică.
În urma procesului de identificare a potenţialelor obiective, operatorul înaintează
autorităţii responsabile un demers cu propunerea de desemnare a acestora în calitate de obiective
ale infastructurii critice.
Luând în considerație că sunt numite obiective de importanță vitală serviciile sistemele și
instituțiile care contribuie la producerea și distribuția de bunuri sau servicii esențiale exercitării
autorității de stat, funcționării economiei, menținerii potențialului de apărare sau securității
națiunii, precum și analizând Lista sectoarelor, subsectoarelor infrastructurii critice și
autorităților publice responsabile, putem evidenția ca obiective de importanță vitală vizează
primordial următoarele sectoare:
1)
Energetic;
2)
Alimentare cu apă;
3)
Alimentația;
4)
Industria chimică, biologică, nucleară;
5)
Sănătate;
6)
Transporturi.
-
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Tabel 1. Lista sectoarelor, subsectoarelor infrastructurii critice și autorităților publice
responsabile.

r.
crt.

N
Se
ctorul

Subsectorul

1
2
1. Energ

3
a)
Activitățile de depozitare
etic
a petrolului și gazelor, inclusiv a
conductelor;
b)
Transportul de energie
electrică, gaze și petrol;
c)
Activitățile de distribuție
a electricității, a energiei termice,
gazului, petrolului
2. Alime
a)
Furnizare de apă
ntare cu apă
potabilă;
b)
Controlul calității apei;
c)
Îndiguirea și controlul
calităţii apei
3. Alime
Asigurarea securității și
ntația
siguranței alimentelor

4. Sănăt

a)
Asistența medicală;
b)
Medicamente,vaccinuri,
produse farmaceutice;
c)
Biolaboratoare și
bioagenți;
d)
Sânge şi preparate
sanguine
5. Indust
Producția, procesarea,
ria chimică,
depozitarea și utilizarea substanțelor
biologică,
explozibile, chimice, biologice și
nucleară
materialelor nucleare și radioactive
ate

6. Trans
porturi

1)

a)
b)
c)
d)

Transportul auto;
Transportul feroviar;
Transportul aerian;
Transportul naval.

Autorități publice
responsabile

4
Ministerul Economiei şi
Infrastructurii;
Persoane juridice,
indiferent de forma de
proprietate responsabile;

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi
Mediului;
Ministerul Sănătății,
Muncii şi Protecţiei Sociale;
Autoritățile
administrației publice locale
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi
Mediului;
Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor
Ministerul Sănătății,
Muncii şi Protecţiei Sociale;
Persoane juridice,
indiferent de forma de
proprietate responsabile;
Agenţia Medicamentului
şi Dispozitivelor Medicale
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi
Mediului;
Ministerul Sănătății,
Muncii şi Protecţiei Sociale;
Ministerul Economiei şi
Infrastructurii;
Persoane juridice,
indiferent de forma de
proprietate responsabile
Ministerul Economiei şi
Infrastructurii;
Persoane juridice,
indiferent de forma de
proprietate responsabile.

Sectorul energetic.
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Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează
asupra nivelului de dezvoltare a tuturor segmentelor de activitate ale societăţii. Energia este forţa
motrică în avansarea ţării şi a dezvoltării ei economice pe termen lung. În atingerea unei
dezvoltări economice continue şi durabile este necesar ca sursele de energie să fie adecvate şi
sigure, la preţ rezonabil şi să asigure economiei şi ţării competitivitate. Sectorul energetic este o
ramură de bază a economiei naţionale, care, în mare măsură, determină succesul realizării
programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi stabilitatea în societate, având drept
sarcină asigurarea cu energie a tuturor consumatorilor din ţară.
O economie modernă depinde extrem de mult de performanţa şi securitatea sectorului
energetic, care stă la baza tuturor proceselor industriale, agricole şi comerciale [3]. Sectorul
energetic joacă un rol important în dezvoltarea durabilă şi în restructurarea economiei naţionale.
Importanţa acestui sector creşte odată cu nivelul de dezvoltare a ţării, manifestându-se prin
creşterea consumului de energie per capital odată cu creşterea veniturilor populaţiei.
Eficienţa utilizării resurselor energetice, pe lângă aspectul economic, joacă şi un rol
deosebit pentru mediul înconjurător. În faţa schimbărilor climaterice şi degradării accelerate a
mediului, un rol tot mai mare îl joacă efortul comunităţii internaţionale în utilizare resurselor
regenerabile de energie, care au impact minor în comparaţie cu sursele fosile de energie.
Serviciile energetice sunt necesare pentru a asigura creșterea și dezvoltarea economică a
țării atât la nivel național, cât și local. În acest scop, sistemul energetic trebuie să fie unul eficient
și rezistent la riscurile climatice, prin implementarea măsurilor de adaptare a întregului sector la
schimbările climatice. Vulnerabilitatea întregului lanț de furnizare a energiei față de
variabilitatea climatică curentă și fenomenele extreme poate afecta resursele energetice precum
și furnizarea ei.
2)
Alimentare cu apă.
Realitatea ultimilor decenii atestă că omenirea a ajuns la „marginea timpului”, când
civilizaţia s-a apropiat deja de etapa de însuşire deplină a Pământului. Realizăm că resursele
naturale nu mai pot fi considerate inepuizabile, iar problema utilizării raţionale a lor, inclusiv a
apei, trebuie să ocupe locul primordial în toate proiectele şi programele de stat naţionale şi
internaţionale.
Apa ca resursă naturală, limitată în volum şi calitate, este extrem de importantă pentru
economia şi sfera socială la nivel naţional, regional şi internaţional. Este, în acelaşi timp, o
resursă regenerabilă, fiind supusă unui proces de reîmprospătare, ca urmare a unui circuit
natural. De aceea, resurselor acvatice trebuie să li se creeze condiţii pentru asigurarea acestui
circuit natural. Un rol esenţial, în acest context, îi revine managementului adecvat al resurselor
acvatice [4, 1].
Domeniul, ce ţine de protecţia resurselor de apă şi asigurarea calităţii lor, este în strânsă
corelaţie cu cel al sănătăţii şi reducerii maladiilor asociate de apă. În ultimul timp resursele
acvatice sunt supuse mai multor modificări, ca rezultat al afectării lor de schimbările climaterice
la nivel global. Politica ţării în sectorul protecţiei şi gestionării resurselor acvatice este orientată
spre cea europeană, care abordează problema planificării gestionării apelor după principiile de
bazin hidrografic.
Securitatea alimentării cu apă stă la baza abilității Moldovei de a readuce dinamism în
economia sa, de a materializa rezultate de sănătate și bunăstare pentru populația țării și pentru a
realiza obiectivele de mediu.
Securitatea alimentării cu apă este definită ca fiind capacitatea unei țări de a furniza
servicii pentru populația sa, de a folosi în mod sustenabil resursele de apă și de a atenua riscuri
legate de alimentare cu apă precum seceta și inundațiile. Evaluarea rezultatelor sociale,
economice și de mediu ale modului în care este gestionată și folosită apa arată o lipsă de
securitate a alimentării cu apă [5, 1].
Securitatea alimentării cu apă pentru populație:
- decalajele semnificative în ceea ce privește accesul la servicii de apă și canalizare, în
special în zonele rurale, subminează progresul Moldovei în ceea ce privește obiectivele de
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dezvoltare durabilă (ODD). Aproape un milion de moldoveni se bazează pe fântâni care sunt
adesea poluate, iar apa uzată netratată este o problemă majoră de sănătate publică.
Securitatea alimentării cu apă pentru economie:
- apa este un element central al economiei Moldovei, însă productivitatea în ceea ce
privește apa este mult mai mică decât în cazul țărilor învecinate, iar stimulentele pentru eficiența
în utilizarea apei sunt reduse. Performanța redusă a furnizorilor de servicii de irigații și gradul
limitat de adoptare a sistemelor de irigații pentru culturile de valoare mai mare împiedică
dezvoltarea. Agricultura rămâne în continuare alimentată de ploaie și vulnerabilă la șocuri.
Securitatea alimentării cu apă în ceea ce privește mediul înconjurător:
- mediul înconjurător în Moldova este degradat și suferă în urma unei moșteniri de
neglijență.
Refacerea ecosistemelor este vitală pentru îmbunătățirea calității habitatelor și a apei, dar
și pentru realizarea rezilienței la inundații și secetă, printr-o dezvoltare verde.
3)
Alimentația.
Contextul în care se studiază strategiile privind securitatea alimentară, trebuie să
pornească de la recunoaşterea faptului că sistemul socio-economic uman este subsistem al
ecosferei şi se bazează pe resursele şi procesele de autoreglare ale acesteia. Ecosistemele
naturale, seminaturale şi antropizate precum şi sistemul socio-economic cuprind elemente
care furnizează materie, energie şi informaţie, care pot fi transformate prin procese fizice,
biologice şi sociale pentru a crea un flux al resurselor de la un mediu la altul. Astăzi există o
abordare ecologică care este direcţionată pe diferitele legături pe multinive, inclusiv legătura
dintre oameni şi mediul lor, şi factorii numeroşi care au impact asupra sănătăţii şi nutriţiei.
Interacţiunea dintre diferitele medii este privită şi ca o relaţie dintre micromediul (indivizi care
posedă cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, gospodării cu resurse) şi macromediul (comunităţi,
guverne, evenimente internaţionale, industria alimentară, economia, politici, programe de
asistenţă alimentară) [6, 1].
Securitatea în sens general se poate defini astfel ca: stare a unui produs, proces sau
serviciu în care riscul de a pune în pericol sau de a provoca pagube mediului sau propietatii este
limitat la un nivel acceptabil. Se poate observa că această accepțiune generică de ,,securitate"
pune accent pe absența pericolelor; prin extensie sintagma ,,securitatea alimentara" semnifică
lipsa oricărui element ce ar putea pune în pericol alimentația şi nutriţia.
Securitatea alimentară este parte a securităţii fiecărui stat din lume şi respectiv a
securităţii globale. Asigurarea securităţii alimentare, adică asigurarea aprovizionării populaţiei cu
produse agroalimentare de bază şi de calitate rezultate din gestionarea raţională a resurselor
interne prin politici specifice, intră în obligaţiile fiecărui stat. Acest fapt înseamnă să dispară atât
foametea evidentă (subalimentaţie) cât şi foametea ascunsă (malnutriţie).
4)
Sănătate:
Grija faţă de sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv de o importanţă primordială în
politica oricărui stat, deoarece sănătatea constituie valoarea cea mai de preţ şi componenta
indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale [7, 1].
Ameliorarea şi fortificarea parametrilor de sănătate a populaţiei pot fi realizate doar prin
intermediul intervenţiilor multidisciplinare şi intersectoriale, necesară fiind implicarea tuturor
sectoarelor sociale, ale căror politici şi programe au impact asupra sănătăţii publice [7, 5].
Asigurarea securităţii sociale, economice, ecologice, alimentare şi promovarea unui mod
sănătos de viaţă au conturat o nouă viziune privind ocrotirea, fortificarea sănătăţii şi reducerea
discrepanţelor în termeni de sănătate dintre diferitele categorii de populaţie. Aceasta presupune
crearea celor mai bune condiţii preliminare pentru sănătate prin diminuarea factorilor de risc şi
realizarea acţiunilor de prevenire a bolilor pentru individ şi comunitate [7, 6].
Majoritatea factorilor ce influenţează sănătatea populaţiei se află în afara sistemului
sanitar şi a competenţei personalului medical. Factorii economici şi sociali au o influenţă majoră
asupra sănătăţii individului şi reprezintă cota predominantă în structura determinantelor sănătăţii.
Există o legătură directă între aceşti factori şi sănătatea populaţiei, relaţia fiind în special
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pregnantă în zonele rurale, unde există diferenţe clare în dezvoltarea economică. În vederea
conştientizării impactului factorilor economici şi sociali asupra sănătăţii, este necesară elucidarea
şi acceptarea acestor aspecte în dezbaterile publice la diferite niveluri.
Creşterea economică stabilă în toate ramurile economiei naţionale este o precondiţie
obligatorie a realizării politicii sociale benefice ameliorării sănătăţii şi dezvoltării sistemului de
sănătate şi protecţie socială. În acelaşi timp, o sănătate mai bună a populaţiei va permite o
dezvoltare durabilă a economiei naţionale. În acest context vor fi intensificate măsurile orientate
spre dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei, ceea ce va conduce la prevenirea stresului
economic şi social al întregii populaţii. Astfel, statul va asigura compensarea lipsei de resurse
naturale interne prin facilitarea accesului investiţiilor străine, deschiderea şi diversificarea
comerţului extern, dezvoltarea şi eficientizarea mecanismelor economiei de piaţă, ceea ce va
stimula dezvoltarea liberei iniţiative şi a proprietăţii private, inclusiv în domeniul sănătăţii.
Republica Moldova se angajează să fortifice sistemul de sănătate în vederea realizării
depline a dreptului cetăţeanului la sănătate, bazat pe principii de echitate şi angajamente solidare
de finanţare din partea statului şi a individului.
5)
Industria chimică, biologică, nucleară:
Riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) dau o nouă dimensiune
eventualelor atacuri teroriste, accidente, catastrofe naturale şi/sau pandemii din cauza aspectului
lor transnaţional şi provocării unui mare număr de victime. O reacţie adecvată la un astfel de
pericol nu include doar programe de intervenţie ex post, ci trebuie prevăzută mult mai devreme,
în cadrul etapelor de manipulare a acestor materiale, depozitare adecvată, acces limitat şi control,
etc. În acelaşi timp, intervenţiile posterioare unui incident necesită o vastă cooperare între
diferitele autorităţi dintr-un stat membru (protecţie civilă, militară, poliţie, etc.), precum şi între
autorităţile naţionale din diferitele state membre şi organismele UE. Prin urmare, este necesară o
abordare coordonată pentru toate tipurile de catastrofe.
Proliferarea continuă şi diseminarea necontrolată a tehnologiilor şi materialelor nucleare
sau radioactive, existenţa pe teritoriul diverselor state a mijloacelor de distrugere în masă
chimice, biologice, radiologice sau nucleare (CBRN), posibilitatea realizării unor Dispozitive de
Dispersie Radiologică („dirty bomb”), existenţa unor obiective industriale cu risc nuclear,
biologic şi/sau chimic pe teritoriul naţional, sau pe cel al altor state, posibilitatea desfăşurării
unor activităţi teroriste care să includă mijloace CBRN, creşterea riscului producerii unor
evenimente CBRN ca urmare a manifestării unor dezastre naturale, constituie o serie de factori
de ameninţare directă la adresa populaţiei, teritoriului şi a factorilor de mediu, cu efecte socioeconomice majore pe termen mediu şi lung [9, 6].
Accidentele sau atacurile CBRN reprezintă ameninţări serioase la adresa securităţii
naţionale şi pot perturba infrastructurile vitale şi funcţionarea normală a societăţii
6)
Transporturi:
Transporturile reprezintă acel sector al economiei naţionale care asigură deplasarea în
spaţiu a mărfurilor şi a persoanelor. Ele sunt acel element fără de care nici o societate nu poate să
se dezvolte şi să se imbogăţească, deoarece infrastructura este elementul care faciliteaza
comerţul. Ele stau la baza relaţiilor economice internaţionale, favorizând atât diviziunea muncii,
cât şi alte activităţi de natură socială - cum este de exemplu turismul internaţional - care în final
se regăsesc în final în gradul de civilizatie pe care l-a atins un popor.
Transportul reprezintă acea activitate organizată şi depusă în scopul învingerii distanţelor.
Prin aceasta activitate se asigură şi realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor, în
vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. Transportul nu
reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc de realizare a unor scopuri practice, deplasarea unor
bunuri sau a oamenilor depinzând exclusiv de scopul urmărit, de efectele economico-sociale ce
urmează să se obțină [10].
La fel, transportul este strâns legat de societatea umană, a apărut odată cu aceasta şi s-a
dezvoltat din punct de vedere calitativ, cantitativ şi structural concomitent cu dezvoltarea
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producţiei, ştiinței şi tehnicii, facilitând la rândul său, într-un mod direct dezvoltarea producţiei şi
a schimbului, antrenând şi condiţionând creșterea economică.
Astfel, se poate concluziona că transporturile reprezintă acea ramură a economiei
naţionale care dă vitalitate societății, sunt acele artere şi mijloace care menţin în viaţă oraşele centre industriale şi de civilizație. În acelaşi timp, infrastructura concretizată în şosele, căi ferate,
porturi, aeroporturi, căi de navigaţie interioară, reprezintă organele de mişcare ale oricărui stat,
existenta lor asigurându-i vitalitate, putere şi progres.
Evoluţiile economico-sociale în plan naţional, potenţialul riscurilor şi ameninţărilor,
precum şi consecinţele survenite, crează premise de identificare şi implementare a unor măsuri
menite să asigure protecţia obiectivelor vitale ale statului care constituie un element esenţial al
securităţii naţionale. Una dintre sarcinile primordiale ar fi ajustarea cadrului normativ, reieşind
din riscurile şi ameninţările reale la adresa infrastructurii critice. În procesul elaborării şi
implementării măsurilor de ordin legislativ, cât şi aplicativ este binevenită implicarea
operatorilor infrastructurii critice cît şi a conducătorilor obiectivelor vitale. Urmare a acestei
colaborări, pe marginea subiectelor legislative, s-ar forma o deprindere de colaborare
interinstituţională şi cu operatorii obiectivelor de pe palierul protecţiei infrastructurii critice. Un
alt aspect important este constituirea mecanismelor eficiente de comunicare şi consultare cu
societatea civilă. Cunoaşterea punctelor vulnerabile ale sistemului obiectivelor vitale ar putea
omite unele pericole şi ar crea premise pentru formarea unui climat sigur în societate.
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Currently, the national security institutions of the Republic of Moldova are undergoing
internal democratic organizational restructuring, determined by transformations of the political
system itself and in line with the recommendations of the European Union. This affects the entire
national security system. On the other hand, foreign geopolitical interests, migration and
globalization have a negative impact on national security, making it difficult for security
institutions to ensure the security of the state and the security of citizens.
Keywords: national security institutions, political system, the Supreme Security Council,
national security.
În prezent organele de securitate națională din țara noastră suportă restructurări
democratice organizaționale interne, determinate de transformări ale însuși sistemului politic și
conforme cu recomandările Uniunii Europene. Acest fapt afectează întreg sistemul național de
securitate. Pe de altă parte, interesele geopolitice externe, migrația și globalizarea au un impact
negativ asupra securității naționale, îngreunând sarcina primordială a instituțiilor de securitate,
cea de a garanta securitatea statului și siguranța cetățenilor.
Fiind un stat asociat la Uniunea Europeană, un rol important pentru Republica Moldova îl
are eficiența managementului strategic al politicilor de modernizare a sistemului național de
securitate în funcție de criteriile de aderare la UE. Acest aspect prevede modernizarea
instituțională și capacitatea de asigurare a securității naționale, prin reactualizări normative și
practice ale instituțiilor sistemului național de securitate. Cert este că percepția securității
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naționale este dependentă de cea a securității internaționale pe direcții de tangență cu Republica
Moldova. Astfel pentru Republica Moldova sunt caracteristice conexiunile de securitate de la stat
la stat, dintre țara noastră și statele membre ale organizațiilor internaționale de securitate, dintre
Republica Moldova și organizațiile internaționale de securitate ca actor de securitate non-statal.
Formele istorice de multilateralism de securitate sunt limitate la interacțiunile orizontale și
verticale dintre aceștia, deși interacțiunile orizontale domină, iar instituțiile rămân supuse
cooperării interstatale, aceste categorii de interacțiuni constituindu-se reciproc și concomitent.
Componentele sistemului naţional de securitate sunt coordonate unitar de către Consiliul
Suprem de Securitate (CSS), supuse controlului parlamentar prin comisiile de specialitate,
finanţate de la bugetul de stat şi acţionează integrat pentru realizarea securităţii naţionale.
Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ, abilitat să analizeze şi să efectueze
coordonarea generală a activităţii instituţiilor sistemului național de securitate, a acţiunilor
altor instituţii exercitate pe diverse dimensiuni ale acesteia şi să adopte recomandări pentru
luarea deciziilor ce ţin de securitatea naţională. De asemenea, CSS prezintă recomandări
Preşedintelui Republicii Moldova în probleme de politică internă şi externă a statului.
Membrii CSS nu au împuterniciri suplimentare de factori de decizie şi nu au dreptul de a
emite dispoziţii care să depăşească limitele competenţelor conferite de funcţia pe care o deţin.
Din membrii Consiliului fac parte: secretarul CSS, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
în domeniul securităţii şi apărării, Preşedintele Parlamentului, Primul-ministru, Preşedintele
comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, Preşedintele Comisiei pentru politică
externă şi integrare europeană a Parlamentului, Ministrul Afacerilor externe şi integrării
europene, Directorul SIS, Procurorul General, Ministrul afacerilor interne, Directorul CNA,
Ministrul apărării, Ministrul Justiţiei, Guvernatorul Băncii Naţionale.
Necesitatea reformării Consiliului Suprem de Securitate a fost menţionată în repetate
rânduri în documentele de politici adoptate de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova.
Sectorul de securitate şi, în special, Consiliul Suprem de Securitate ca organ suprem specializat
în acest domeniu, are nevoie stringentă de remodelarea rolului şi structurii acestuia, atribuţiilor şi
capacităţilor funcţionale [1, p. 3]. La 14 septembrie 2012 Preşedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, a emis un decret privind constituirea Comisiei pentru reformarea Consiliului
Suprem de Securitate [2]. Comisia dată a elaborat Concepţia de reformare a Consiliului Suprem
de Securitate şi un proiect de Lege cu privire la Consiliul Suprem de Securitate, care a fost
prezentat Preşedintelui Republicii Moldova şi membrilor Consiliului [3]. Proiectul de lege cu
privire la Consiliul Suprem de Securitate nu a fost examinat de către Consiliul Suprem de
Securitate şi nu a fost prezentat Parlamentului ca iniţiativă legislativă a șefului statului.
Concomitent cu elaborarea proiectului de lege cu privire la Consiliul Suprem de Securitate,
Comisia pentru reformarea Consiliului a elaborat şi Concepţia de reformare a Consiliului
Suprem de Securitate. Această Concepţie a fost prezentată la şedinţa Consiliului Suprem de
Securitate, care a examinat în şedinţa din 26 noiembrie 2012 modul în care este implementată
Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova [1, p. 8]. Membrii CSS au aprobat Concepţia
de reformare a Consiliului Suprem de Securitate, care prevede, între altele, sporirea eficienţei în
combaterea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi sporirea nivelului de transparenţă a
sectorului de securitate şi apărare. Conţinutul Concepţiei nu este secret şi ne-a devenit cunoscut
în urma interviurilor în cadrul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate. Totuşi, textul
acesteia nu a fost făcut public pentru o discuţie largă. Concepţia conţine cinci capitole: Aspecte
generale; Descrierea situaţiei şi definirea problemei; Instrumentele şi căile de reformare a CSS;
Evaluarea impactului reformei CSS şi lista actelor legislative şi normative de relevanţă care
urmează a fi elaborate, abrogate sau modificate în contextul implementării concepţiei.
Potrivit Concepţiei, pentru a realiza reforma CSS este necesară reorganizarea cardinală a
întregului sistem de coordonare şi de elaborare a politicilor în domeniile de securitate şi de
apărare, pornind de la realizarea celor mai stringente obiective, precum:
a)
Elaborarea, promovarea, adoptarea şi implementarea unei Legi cu privire la Consiliul
Suprem de Securitate, ţinând cont de prevederile Strategiei Securităţii Naţionale.
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b)
Modificarea cadrului legal referitor la activitatea organelor securităţii statului şi organelor
conexe ca urmare a determinării noilor competenţe ale CSS, prin abrogarea actelor sau
prevederilor învechite, ineficiente în situaţia actuală, generatoare de duble interpretări.
c)
Elaborarea unui Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Consiliului
Suprem de Securitate în sensul sporirii eficienţei şi competenţelor acestuia.
d)
Identificarea posibilităţii de asigurare financiară a reformei, inclusiv prin prisma lărgirii
statelor de personal şi modernizării eficiente a mijloacelor tehnice utilizate în activitatea
profesională.
e)
Asigurarea caracterului transparent al activităţii de reformare a CSS.
Din analiza textului concepţiei constatăm că la momentul actual nu se urmăreşte o
modificare substanţială al locului şi rolului Consiliului Suprem de Securitate în sistemul
organelor supreme a securităţii statului. Totodată, concepţia nu stabileşte clar acţiunile
planificate, termenii şi executorii acestor acţiuni. Respectiv, Concepţia rămâne a fi un text
declarativ de intenţii, fără o finalitate clară. În practică nu a fost realizată nici o acţiune pentru
implementarea acesteia.
Astfel observăm că Consiliul Suprem de Securitate se consultă, la necesitate, cu celelalte
autorităţi publice supreme din domeniul asigurării securităţii naţionale (Parlamentul Republicii
Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova), toate împreună
având ca sarcină stabilirea unui control democratic asupra organelor de securitate. În acest scop
sarcina acestor instituții este să creieze un cadru legal, bine definit pentru buna funcționare a
organelor de securitate.
În aspect comparativ, analogul Consiliului Suprem de Securitate în România este
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este
preşedintele României, iar vicepreşedintele acestei instituții este Primul-ministrul. Membrii
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sunt: ministrul apărării naţionale, ministrul de interne,
ministrul afacerilor externe, ministrul justiţiei, ministrul industriei şi resurselor, ministrul
finanţelor publice, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de
Informaţii Externe, directorul Serviciului de Protecție și Pază; şeful Statului Major General;
consilierul prezidenţial pentru securitate naţională. Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării este numit de Preşedintele României şi are rang de consilier de stat în cadrul Administraţiei
Prezidenţiale. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se convoacă de preşedintele acestuia,
trimestrial sau ori de câte ori este necesar, însă, poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin o
treime din numărul membrilor săi. Şedinţele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au caracter
secret. La lucrările Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pot participa ca invitaţi, cu aprobarea
preşedintelui, reprezentanţi ai Parlamentului, administraţiei publice centrale şi locale, ai
organizaţiilor neguvernamentale, ai altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării şi
siguranţei naţionale, precum şi ai societăţii civile, persoane a căror prezenţă este necesară în
raport cu problemele aflate pe agenda de lucru. Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
se semnează de preşedintele acestuia şi se comunică autorităţilor administraţiei publice şi
instituţiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepţia celor pentru care se
hotărăşte altfel. Hotărârile care au caracter de secret de stat se comunică cu respectarea
prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate [4]. Astfel observăm că atât
Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova, cât și Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării din România sunt organe consultative cu impact coagulant al sistemului național de
securitate. Totuși, autoritatea acestor instituții diferă. Este diferită și intensitatea de reorganizare
și perfecționare al mecanismului democratic de decizie al acestora. Această diferență este
determinată de procesul de consolidare a democrației în aceste state.
Un rol important în aprecierea valorică și autorității Consiliului Suprem de Securitate, în
particular și al organelor naţionale de Securitate în general îl are educația de securitate
promovată în rândul cetățenilor. Nu se poate vorbi despre modernizarea şi transformarea
domeniului privind securitatea națională la standardele europene, fără a menționa necesitatea
unei pregătiri a întregii populații în domeniul securității prin intermediul culturii de securitate.
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Declararea vectorului politicii externe de integrare în Uniunea Europeană a Republicii
Moldova orientează asimilarea și adaptarea sistemului național de securitate la politicile de
securitate comunitară. Cert este că pentru spațiul comunitar linia de separare dintre securitatea
internă și cea externă este din ce în ce mai depășită. Consolidarea sistemului național de
securitate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene de dezvoltare și modernizare este un
imperativ strategic de importanţă naţională, care necesită acțiuni de ajustare instituțională şi
legislativă.
Republica Moldova participă la mai multe misiuni ale Uniunii Europene în domeniul
securității naționale, ceea ce constituie un important aspect în dezvoltarea relaţiilor politice
bilaterale şi un factor ce contribuie indirect la creşterea nivelului de asigurare a securităţii
statului nostru pe continentul european. Fiind un stat asociat la Uniunea Europeană, un rol
important pentru Republica Moldova îl are eficiența managementului strategic al politicilor de
modernizare a sistemului național de securitate în funcție de criteriile de aderare la UE. Acest
aspect prevede modernizarea instituțională și capacitatea de asigurare a securității naționale, prin
reactualizări normative și practice ale instituțiilor sistemului național de securitate. Cert este că
percepția securității naționale este dependentă de cea a securității internaționale pe direcții de
tangență cu Republica Moldova. Astfel pentru Republica Moldova sunt caracteristice
conexiunile de securitate de la stat la stat, dintre țara noastră și statele membre ale organizațiilor
internaționale de securitate, dintre Republica Moldova și organizațiile internaționale de securitate
ca actor de securitate non-statal.
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After 77 years, Europe is in the middle of a new war, using exactly the same model of
destruction: terrorizing civilians, indiscriminate bombing, using the media to undo the truth
through lies, violating international treaties, incapacity of the League of Nations (today UN), to
stop the illegal and unprovoked invasion of one nation against another, terror by starvation,
rape and war crimes.
The war in Ukraine generated changes with very long-term effects, in a world
rearrangement that was difficult to anticipate, before the outbreak of the conflict, politically and
economically, it has accelerated the changes and made the difficult decisions that would have
been taken in years, to be adopted within weeks. Their effects will redraw the political and
geopolitical landscape for many decades to come. Today, in the context of the war in Ukraine
and the latest news, including from the US Secret Service, which believes that Putin's war in
Ukraine is likely to become "more unpredictable and intense" in the coming months and may
extends from the Donbas to Transnistria, no political force, especially the country's leadership,
can afford to treat it as an ordinary issue. Political and especially economic isolation, through
the introduction of unprecedented sanctions, the isolation of global financial markets, the
boycott of all Russian goods, especially gas and oil, may become a key mechanism for Russia to
stop the war and return to the table of negotiations.
The antagonism of the belligerent camps is about to reach its peak, and the hatred
infiltrated between the peoples is already at the level of DNA. Constructive negotiations are
becoming more and more difficult to achieve. We pay the price for recklessness and short
memory, but who does not have the memory of history, risks repeating it...
Keywords: negotiations, regional security, national security, regional conflict, frozen
conflict, Republic of Moldova, Transnistria, Russia, Ukraine, soft power
În Evanghelia după Ioan, Capitolul 1, regăsim un verset cu un simbolism aparte: "La
început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul", cuvântul - cel
care construiește poduri între oameni, fiind echivalat cu Creatorul. "Avem două urechi şi doar o
singură gură, pentru a putea asculta de două ori mai multe, decât putem vorbi" (Epictet). Învățăm
a vorbi de la o vârstă fragedă, dar din păcate, însușim arta comunicării toată viața și tot restanțieri
rămânem. E realitatea dură în care trăim: vorbim mult, dar comunicăm din ce în ce mai puțin,
acest lucru fiind valabil, atât la nivel de comunicare inter-personală, cât și interstatală. Astăzi,
omenirea a ajuns în pragul celui de-al treilea război mondial sau un scenariu și mai apocaliptic,
care nu poate fi total exclus - începutul sfârșitului umanității, în urma pericolului lansării armelor
nucleare.
Somnul r(n)ațiunii naște monștri! Toate liniile roșii, demult au fost depășite, fără a
interveni, iar dreptul internațional, nenumăratele tratate și pacte de neagresiune, au fost călcate în
picioare. Plătim prețul nechibzuinței și a memoriei scurte, dar cine nu are memoria istoriei, riscă
să o repete...Istoria are umor fin și o tendință ciudată de a se repeta, doar că acum, foştii rivali
din cel de-al Doilea Război Mondial - Germania, Italia, sunt în tabăra aliată, cu lecțiile învățate,
pe când Federația Rusă, codaşă la toate lecțiile de istorie, a devenit acum simbolul nazismului.
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Războaiele sunt consecințele diplomațiilor eșuate. Ne-am trezit într-o nouă realitate istorică, pare
un vis urât, dar de fapt este realitatea clădită cu migală, în care complici au fost întreaga
comunitate internatională. Aceasta se datorează în mare parte miopiei lumii civilizate, care a
tolerat și a acceptat dialogul cu dictatorii, indiferent cum se numeau ei: Hitler sau Putin. Atacarea
Ucrainei de către forţele Rusiei, a generat o nouă realitate geopolitică cu consecinţe majore la
nivelul apărării, economiei şi al relaţiilor internaţionale, în timp ce mulţi analişti vorbesc despre
începutul unui nou Război Rece.
După crearea Uniunii Sovetice în 1922, Iosif Stalin a jucat un rol important în deciziile
care vor duce mai târziu la tensiuni și război în regiune. Stalin a influențat decisiv guvernarea
provinciilor îndepărtate și zecilor de grupuri etnice supraveghind crearea hărților și limitelor
administrativ-teritorale. În acest scop reușind să traseze în mod arbitrar frontierele, care divizau
în mod intenționat comunitățile, cu scopul de a diminua puterea politică a grupurilor etnice
unificate. Poziția revizionistă și nostalgică față de hotarele fostei Uniuni Sovetice este
manifestată și de urmașul său, în persoana lui Vladimir Putin. Acesta în discursul despre starea
națiunii din 2005 a declarat că prăbuşirea Uniunii Sovietice a fost "cea mai mare tragedie
geopolitică a secolului al XX-lea". Iar în martie 2018 după anexarea Crimei în 2014, venea cu o
nouă declarație prin care menționa că „Crimeea nu va fi întoarsă niciodată Ucrainei” reiterând
încă odată, interesul Rusiei în limitele vechilor hotare a Uniunii Sovetice. Putin a decis
declanşarea războiului cu Ucraina în condiţiile când majoritatea ruşilor sunt pătrunşi de
„sindromul Weimar“ - al nostalgiei după imperiul pierdut şi după grandoarea imperială sovietică
a secolului XX. Investiţiile ideologice ale Kremlinului din timpul mandatelor lui Putin, au
capitalizat masiv frustrările filistinului rus, provocate de umilinţa prăbuşirii URSS, îndeosebi au
cultivat o nouă generaţie de tineri ruşi, predispuşi ascensiunii conservatorismului neo-sovietic,
dar şi fobiei antioccidentale. După cum spunea Immanuel Kant: „Un popor fără cultură, este un
popor ușor de manipulat”. Termenii ca război informațional, dezinformare, distorsionare,
trolling, fake news, nu sunt doar simple cuvinte, care nu ne vizează în mod direct, ci sunt parte
componentă, a unei campanii sofisticate și bine pusă la punct, având obiectivul final al “spălării
creerului” si a inocularii sistemice a informațiilor, la nivel de subconștient, prin diverse metode
de manipulare în masă. Suntem parte a unei epoci, în care razboaiele informaționale, câștigă
teren în fața războaielor, în plan fizic, pe frontul clasic de luptă, iar anexarea unor teritorii sau
chiar distrugerea unei națiuni, poate fi înfaptuită, grație unei ofensive propagandistice si a unui
joc abil, de manipulare a psihologiei maselor. Pe acest fundal, societatea rusă, lipsită de tradiţii
democratice durabile, a acceptat instituţionalizarea structurală a statului rus, în care factorul
principal în formarea percepţiei despre sine şi despre locul statului în lume vine de la autoritatea
supremă cu puteri cvasi monarhice a preşedintelui şi administraţiei sale. "O minciună, oricât de
gogonată, repetată continuu, sfârșește prin a fi crezută" Joseph Goebbels, șeful propagandei
naziste
În 2003 Federalizarea Republicii Moldova (celebrul Memorandum Kozak) a fost
consecvent promovată de Rusia cu sprijinul tacit al Occidentului. Șeful Misiunii OSCE în
Republica Moldova la acea vreme (William Hill) a fost unul dintre artizanii “consensului” de pe
poziții rusești, care de fapt ar fi transformat Republica Moldova într-un veritabil protectorat
rusesc, controlat de la Tiraspol. In 2008 când Rusia a atacat Georgia, Occidentul a închis ochii,
de facto acceptând “comoda” versiune rusească, potrivit căreia Saakashvili a provocat Rusia.
Liderii câtorva state europene au ținut câte un discurs lacrimogen in Piața Rustaveli din Tbilisi,
și-au exprimat celebrele “îngrijorări” și cu asta basta. În 2014 când la Kiev a izbucnit Революція
гідності, o buna parte din liderii europeni făceau presiuni asupra forțelor democratice să renunțe
la luptă și să accepte planul rusesc de conciliere (care de fapt ar fi permis supraviețuirea
regimului Ianukovici). În același an, când Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea,
Occidentul din nou a închis ochii, în ciuda faptului că în baza memorandumului de la Budapesta,
erau garanții a integrității teritoriale a Ucrainei. Cam aceeași a fost și reacția când Putin, de facto,
a anexat regiunile ucrainene Lugansk și Donbas. Occidentul și-a exprimat celebrul “deep
concern”, au fost impuse o serie de sancțiuni formale și atât. Trebuie să ținem cont de faptul că, o
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buna parte din liderii occidentali au acceptat tacit ca Rusia ar avea “anumite drepturi istorice”
asupra Crimeei.
"Pacea mondială nu poate fi asigurată, fără a face eforturi creatoare proporționale cu
pericolele care o amenință. Contribuția pe care o poate aduce civilizației o Europă organizată și
activă, este indispensabilă pentru menținerea unor relații pașnice", cu aceste cuvinte își începea
discursul Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, la 9 mai 1950. "Declarația
Shuman" prevedea crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), care a fost
prima, dintr-o serie de instituții europene supranaționale, care au stat la baza Uniunii Europene
de astăzi. Cooperarea avea să fie concepută astfel încât să creeze interese comune la nivelul
țărilor europene, ceea ce ar conduce la integrarea politică treptată, o condiție pentru pacificarea
relațiilor dintre state. Lecțiile istoriei pe care noi tot ne încăpățânăm să le învățăm ne-au
demonstrat nu o singura dată, că doar prin consolidarea eforturilor, consens și compromis, putem
ajunge la un numitor comun, în asigurarea păcii.
Avem în aceste zile mai multe știri extrem de importante, însă două ies la suprafață:
situația în raportul Republica Moldova-Transnistria și ajutorul american de 33 de miliarde. LendLeasul s-a dovedit a fi un aport esențial în victoria din cel de-al Doilea Război Mondial, în
contextul în care evoluau lucrurile si a înclinat balanța decisiv. La 9 mai 2022, președintele
Biden, a semnat al doilea act Lend-Lease, prin care acorda Ucrainei un ajutor substanțial, pentru
a rezista agresiunii Rusiei. Ele sunt, fără să vrem, interconectate. De ce? Pentru că înarmarea și
susținerea Ucrainei este unica șansă reală de apărare a Moldovei. Alternativa - care iarăși prinde
teren în războiul informațional, ar fi ca Ucraina să fie lăsată să se apere singură, doar cu susținere
verbală din partea Vestului O astfel de atitudine, care se traduce prin "nu mai înarmați Ucraina,
dacă vreți pace", va duce la felierea Ucrainei, pierderea suveranității Moldovei și căderea ei în
mâinile unui guvern marionetă rusesc.
Totuși, de ce negociem și în continuare punem preț pe arta compromisului și
consensului? Existǎ, cu mici excepții, o eficacitate a negocierii care face aceastǎ metodǎ,
potrivitǎ diverselor situații conflictuale. Negocierea constituie o activitate socialǎ a cǎrei istorie
se confundǎ cu istoria societǎții omeneşti. Ea reprezintǎ una din cele mai importante forme de
comunicare în relaţiile interumane şi este utilizatǎ atât în viaţa politicǎ, cât şi în cea socialeconomicǎ. Negocierile constituie arta compromisului si funcția centralǎ a diplomației.
Conceptul de negociere are douǎ semnificații complementare. una fiind dominantǎ. El indicǎ fie
o activitate socialǎ, ce constǎ în schimbarea de obiecte, astfel încât sǎ rezolve un litigiu, sau în
schimbarea de bunuri ori de servicii în cadrul unei relații comerciale, fie o activitate socialǎ care
rezidǎ în stabilirea colectivǎ a unor reguli [1, p. 7]. Tratarea negocierii pornește de la douǎ
practici sociale majore: practicile de conflict si practicile de reglare socialǎ. Dacǎ tradițional
prima activitate – conflictul, disensiunea, dezacordul, constituie, în general, punctul de plecare al
oricǎrei reflecții despre negociere existǎ si o a doua activitate, ca un mecanism eficient de luare a
deciziilor si de stabilire a regulilor de joc, regula ca instrument de prevenire si de reducere a
conflictelor. Negocierea apare astfel ca un mod de a trǎi în comun, specific oamenilor, ca o cale
a structurǎrii relațiilor sociale pe un anumit sistem de valori [2, p. 11].
De ce sǎ fie preferate mai degrabǎ contractul decât violența, mai degrabǎ convenția decât
impunerea? Fiindcǎ existǎ un preț al recurgerii la forțǎ, raporturile de forțǎ sunt fluctuante, iar un
adversar supus legii dure de aservire în urma unei victorii, va cǎuta inevitabil dacǎ nu este scos
definitiv din luptǎ – sǎ rǎzbune umilință, la care a fost supus si sǎ-si restabileascǎ puterea (istoria
ne demonstrează cu prisosință acest lucru, cele 2 Războaie Mondiale, din secolul XX, sunt un
exemplu elocvent, in acest sens). Negocierea are loc, fiindcǎ raportul de forțe se va echilibra.
Fiindcǎ protagonistii unei situații conflictuale au de trǎit împreunǎ si ei trebuie sǎ-si aranjeze
raporturile în timp. Fiindcǎ negocierea este o normǎ socialǎ. Tocmeala constituie o modalitate
curentǎ a acțiunii sociale în situații diverse, comerciale sau necomerciale. Fiindcǎ negocierea,
spre deosebire de decizia autoritarǎ si unilateralǎ, de evitare sau de conflict armat, poate livra
pǎrților un avantaj reciproc. Urmǎrirea interesului individual duce de cele mai multe ori, la
rezultate suboptime. Cuvântul latinesc “negotium”, în românǎ “negoţ”, este format din “neg” 83

“nu” şi “otium” - “odihnǎ” [3, p.274]. Negocierea este consideratǎ în Petit Larousse drept “arta,
acţiunea de a duce la bun sfârşit marile afaceri, afacerile publice; tratativele între mai multe
guverne în vederea unui acord bilateral sau multilateral”. Termenul “artǎ” este folosit aici în mod
figurativ, cu sensul lui vechi de “meşteşug”, “îndemânare”, în strǎdania de a ilustra cât mai bine,
marea însemnǎtate a negocierii din punct de vedere al subtilitǎţii ei diplomatice. Negocierea
implicǎ o temeinicǎ pregǎtire profesionalǎ, culturǎ, abilitate, iscusinţǎ, rafinament, elasticitate în
gândire, spirit de cooperare şi înţelegere, putere de armonizare a intereselor participanţilor, pe
scurt, multǎ pregǎtire şi diplomaţie.
Condițiile de bazǎ ale negocierii pot fi rezumate astfel:
Interdependența pǎrților - în cazul în care nu existǎ un interes comun al pǎrților pentru
soluționarea unei dispute sau diferend, nu se poate imagina o negociere, pentru cǎ pǎrțile nu au la
bazǎ elemente de interdependențǎ care sǎ le motiveze pentru începerea unor negocieri;
Divergența de poziții este si ea o condiție pentru negocieri.; în cazul în care pǎrțile au
poziții identice, negocierea nu are obiect;
Conlucrarea pǎrților este un element indispensabil în negocieri, care înseamnǎ un schimb
de valori care sǎ prezinte interes pentru ambele pǎrți; aceasta face ca principiul fundamental al
negocierii sǎ fie ”do ut des” - dau dacǎ dai sau ”facio ut facies” - fac dacǎ faci [4, p. 140];
Acordul reciproc avantajos, fǎrǎ de care negocierile nu pot fi finalizate; chiar dacǎ se
realizeazǎ un acord, dacǎ el nu este conceput de toate pǎrțile ca fiind reciproc avantajos nu va
avea șanse de a fi realizat în practicǎ.
Unul din elementele fundamentale ale negocierii, fără de care este imposibil de a ajunge
la un acord atunci când se pornește de la poziții diferite, este comunicarea. În lumea realǎ, cu
toții emitem semnale și receptǎm asemenea semnale din partea altora, chiar dacǎ acestea nu ne
erau destinate [5, p. 7]. Oamenii comunicǎ în permanenţǎ atunci când au nevoie unii de alţii,
fiind de fapt, un element caracteristic şi permanent al relaţiilor interumane, comunicarea
neînsemnând neapǎrat numai comunicare verbalǎ sau comunicare scrisǎ. De multe ori tǎcerea
sau o anumitǎ reacţie/limbaj non verbal, poate şi ea sǎ reprezinte un mod de comunicare subtil.
Astfel, negocierea este un proces de comunicare între douǎ sau mai multe pǎrți, cu scopul de a
ajunge la o decizie comunǎ. Comunicarea este un proces extrem de complex, realizându-se prin
intermediul mai multor feluri de limbaje, ea putând fi perturbatǎ de diferiți factori, depinzând de
contextul în care are loc, fiind specificǎ fiecărui individ si putându-se desfǎșura la diferite
niveluri. Desigur, ideal ar fi ca într-o discuție, sǎ cunoaștem întotdeauna tipul uman al
interlocutorului nostru, pentru a ne situa de la bun început pe una dintre multiplele trepte ale
comunicǎrii. Pentru aceasta însǎ, ni se cere sǎ devenim și niște buni psihologi, capabili sǎ
observe oamenii din jurul lor, pentru a alege forma de comunicare cea mai potrivitǎ, în vederea
unei bune relații de colaborare. Fiecare persoanǎ reprezinta o individualitate si fiecǎreia trebuie
să i te adresezi în mod diferit. Bineînțeles, aici intervin foarte multe nuanțe unde se pot include
gesturile, mimica, tonul, dar depinde de persoana, locul și scopul comunicǎrii.
Pentru a realiza o mai bunǎ comunicare la masa tratativelor, trebuie reţinute urmǎtoarele
reguli: Procesul de comunicare este bidirecţional. În majoritatea cazurilor, este mai important
felul în care se spune ceva şi nu ceea ce se spune efectiv. Trebuie conştientizatǎ importanţa
gesticulaţiei, a cuvintelor, a mişcǎrilor corpului, a expresiei faciale, deoarece în funcţie de modul
de comportament afişat va fi acceptat sau nu mesajul comunicat. Potrivit unor cercetǎri în acest
domeniu, peste 65% din comunicǎrile dintre indivizi sunt comunicǎri fǎrǎ cuvinte, deci nonverbale [6, p. 22]. Negociatorul trebuie sǎ ştie exact ce doreşte sǎ spunǎ şi sǎ fie atent la modul în
care partenerul de negociere interpreteazǎ şi reacţioneazǎ atunci când este confruntat cu
obiectivele expuse de el. Negociatorii trebuie sǎ priveascǎ spre persoana cǎreia i se adreseazǎ. Ei
nu trebuie sǎ-şi manifeste ticuri nervoase sau alte acţiuni care pot distrage atenţia ascultǎtorilor
de la subiectul pe care îl expun. Modul în care este organizat mesajul afecteazǎ puternic impactul
sǎu asupra interlocutorilor.
Sunt doua reguli fundamentale în comunicare: regula celor 5 W şi regula celor 4 F.
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Regula celor 5 W: întotdeauna negociatorul trebuie sǎ fie preocupat de - who, what,
when, where, why. Deci, indiferent de materialele pe care le elaborează, prima preocupare este
who – cine?, a doua, what – ce doreşti sǎ comunici, a treia, when – care e momentul când vrei sǎ
faci aceastǎ comunicare, a patra, where – locul la care se referǎ comunicarea respectivǎ şi, cinci,
cea mai importantǎ – de ce, why. Deci, indiferent de materialul pe care îl elaboreaza părțile, cǎ e
sub formǎ de comunicat de presǎ, cǎ e sub formǎ de dosar, regula celor 5 W este o regulǎ
fundamentalǎ.
Şi o altǎ regulǎ - a celor 4 F - pentru comunicare şi pentru succesul acţiunilor de relaţii
publice este ca negociatorii sǎ fie întotdeauna de patru ori F: friendly - prietenos, frank, adicǎ
sincer, fair, adicǎ corect şi factual, la obiect.
Deci dacǎ negociatorii se conduc dupǎ aceste douǎ reguli, cei 5 W şi cei 4 F, sunt şanse
ca negocierile, sǎ fie pline de succes.
Mai sunt douǎ mijloace de comunicare, respectiv, zvonul, zvonistica. Este una din
modalitǎţile cele mai bune de comunicare pentru cǎ zvonul nu trebuie sǎ fie adevǎrat. Dacǎ toate
celelalte modalitǎţi de comunicare te obligǎ cât de cât sǎ porneşti de la o realitate, la zvon nu ai
asemenea probleme.
Întrucât principala funcție a diplomației este negocierea, calitățile unui bun negociator se
confundă în mare măsură cu calitățile unui bun diplomat, la care se adaugă câteva calități
specific naturii negocierilor. Încă din secolul XV celebrul diplomat Machiavelli și-a notat
observațiile și gândurile sale asupra acestei îndeletniciri. La o distanță de mai bine de un secol,
un alt autor Italian, Ottaviano Maggi publică un adevărat manual de diplomație, în care sunt
expuse pe larg calitățile unui bun negociator pentru acea perioadă. Mai aproape în timpul nostru,
Francois de Callieres stabilește una din regulile de bază ale negocierilor, anume necesitatea ca
fiecare parte să facă eforturi de a înțelege cât mai bine pozițiile și argumentele celeilate părți. În
manualul lui Harold Nicholson acesta stabilește câteva calități. El vorbește de corectitudine și
sinceritate, să fii exact și moral. Calmul răbdarea și perseverența sunt necesare negociatorului.
Un bun negociator trebuie să aibă simțul oportunității sau a momentului [7, p 186]. Una din
primele calități este aceea de a fi capabil să porți un dialog fructuos, să-ți expui argumentat
pozițiile și să ai și capacitatea de a asculta pozițiile celeilalte părți, pentru că altfel se ajunge la
”un dialog al surzilor”. O a doua calitate a negociatorului este aceea de a avea simțul momentului
și al timpului. Orice încercare de a forța sau de a grăbi încheierea negocierilor sau de a pierde un
moment favorabil, constituie elemente extrem de importante în succesul negocierilor. Trebuie
înțeles faptul că, negocierile pentru a putea finalizate, negociatorii trebuie să manifeste un spirit
de cooperare fără de care nu se poate ajunge la o soluție comună, pornind de la poziții
divergente. În fine, negociatorul trebuie să aibă curajul de a defini soluții în termeni expliciți și
articulați.
Comunicarea în negocieri urmărește realizarea obiectivelor negocierii. Pentru aceasta
sunt necesare mai multe calități: empatia - reprezintă capacitatea negociatorului de a se pune în
poziția celui cu care negociază, practic de a privi lucrurile și din perspectiva celuilalt; naturalețea
- este o altă calitate foarte importantă în comunicarea verbală însemnând să nu fie stresat sau
rigid, atât în relațiile cu persoane cunoscute cât și cu cele pe care le vede pentru prima oară;
claritatea gândirii - face ca mesajul negociatorului să fie mai ușor de înțeles pentru parteneri.
Această calitate nu este foarte ușor de realizat, mai ales atunci când obiectul negocierilor este
foarte complex, există riscul unor expuneri foarte stufoase, dar și a simplificării excesive, care
ambele pot ridica probleme în negocieri. Claritatea limbajului, este consecința în comunicarea
dintre negociatori a clarității în gândire. Ea implică, în același timp, folosirea unui vocabular
bogat dar și a capacității de folosire a limbii în care se poartă negocierile.
În cadrul negocierilor este nevoie să examinăm și formele viciate ale tratativelor. Cea mai
gravă este uzul iminent al forței care indică o stare anormală. Cazul limită este ultimatumul care
reduce negocierea la simpla acceptare a soluției. Există și alte forme degenerate ale negocierii,
prin presiuni. Un tip special de negocieri militare este reprezentat de negocierile militare,
destinate stabilirii unor reguli referitoare la purtarea rǎzboiului, aşa numitul drept umanitar al
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conflictelor armate [8], care cunoaşte o evoluţie deosebitǎ dupǎ înfiinţarea, în 1863, a
Comitetului Internaţional al Crucii Roşii. Negocierile militare ruso-ucrainene sunt cu atît mai
complicat de realizat, cu cît orice cedare din partea părții ucrainene, va fi perceput de către
poporul ucrainean, ca un act de trădare, după vărsările de sânge și actele de genocid comise de
statul agresor și doi la mână - impredictibilitatea Kremlinului și poziția lor unilaterală, de care sau convins, întreaga comunitate internatională nu o singură dată.
Deși negocierile sunt foarte diferite, dupǎ domenii, dupǎ participanți sau alte criterii, din
punct de vedere al conceptului în sine ele pot fi etapizate în ansamblu, indiferent de specificitatea
lor. Hiltrop și Udall propun ca în organizarea çi conducerea negocierilor sǎ se distingǎ
urmǎtoarele faze: pregǎtirea; elaborarea unei strategii; începerea negocierii; clarificarea
pozițiilor; negocierea; încheierea acordului.
Prin strategie, negociatorul stabilește în ce direcție fundamentalǎ își va mobiliza resursele
în vederea obținerii celor mai bune rezultate. În fapt, rezultatul negocierii este un derivat al
obiectivului de bazǎ a strategiei. Pruitt și Carnevale [9] au propus în 1993 patru tipuri de strategii
distributive care sunt preluate și de alți autori. Strategia cedǎrii care constǎ în a-ți fixa obiective
foarte înalte din care poți face concesii cu convingerea cǎ vei obține avantaje mai mari. În cazuri
frecvente, aceastǎ strategie poate conduce la ruperea negocierilor. Abordarea cea mai bunǎ este
cea a fermitǎții moderate, în care fiecare parte face concesii reciproce.
Un alt tip de strategie este aplicabil atunci când cea mai bunǎ ofertǎ a unei pǎrți nu
reușește sǎ satisfacǎ așteptǎrile minime ale celeilalte pǎrți. Este o strategie în care negociatorii
dispun de o largǎ plajǎ de libertate dar în final se poate ajunge la un câștigǎtor și un perdant;
Strategia non-acțiunii care poate fi mai degrabǎ o tacticǎ decât o strategie. Ea este
utilizatǎ mai ales pentru a câștiga timp și a cǎuta noi argumente în procesul de negociere;
Strategia cererii care utilizeazǎ diferite modalitǎți de negociere, cum ar fi: amenințarea cu
punerea pe masǎ a unor elemente ascunse de cǎtre partenerul de negocieri; punerea sub presiune
a partenerului de negociere; poziția fermǎ care poate utiliza çi invocarea unor acorduri sau
legislația internǎ a partenerilor; folosirea argumentǎrii persuasive.
Strategiile nu pot fi considerate ca "rețete" pentru cǎ în cadrul negocierilor elementele active sunt
cele cu caracter tactic. Într-o lucrare a lui P. Goguelin [10, p. 128], acesta distinge mai multe
elemente tactice care configureazǎ strategiile: tactici care urmǎresc sǎ punǎ sub presiune
partenerul de negociere; tactici care urmǎresc destabilizarea și exploatarea slǎbiciunilor: tactici
care vizeazǎ destrǎmarea coeziunii echipelor partenere; tactici de inducere în eroare și de
manipulare. În acest context existǎ numeroase modalitǎți de strategii de negociere, deși existǎ
confuzii între strategii, tactici, și tehnici de negociere. În practicǎ, obiectivul esențial îl reprezintǎ
ajungerea la un acord, acceptat de participanții la negocieri.
Audebert-Lasrochas [11, p. 209-240] considerǎ cǎ tehnicile de negociere trebuie
clasificate dupǎ modul în care se realizeazǎ schimbul de obiecte dintr-o negociere. Între tehnicile
majore, tehnica punct cu punct sau a salamului ori a fragmentǎrii, este specificǎ popoarelor latine
– o tehnicǎ simplǎ, care prin decuparea diferitelor obiecte, urmărește a se ajunge la o înțelegere
de ansamblu. O a doua tehnicǎ este numitǎ a Pachetului și diferǎ de cea precedentǎ prin faptul cǎ
se lucreazǎ pentru ansamblul negocierilor inclusiv prin folosirea generalǎ a întregului obiect de
negociere. A treia tehnicǎ se numește a lǎrgirii, care se referǎ la introducerea unor obiective care
pot compensa temele de negociere și conduce la un acord sau la cererea unor soluții excesive
care conduce la blocaj. A patra tehnicǎ majorǎ se referǎ la falsul pivot, fiind utilizatǎ pentru a
susține obiective secundare care vor fi utilizate în compromisul final al negocierii.
Definirea tacticilor este relativ dificilǎ, însǎ în realitate ele reprezintǎ modalitǎți de
presiune asupra partenerilor de negociere. Din acest punct de vedere existǎ mai multe categorii:
tactici de presiune axate pe mișcarea negocierii prin amenințǎri, faptul împlinit, angajamentul
unilateral irevocabil, supralicitare sistematicǎ, ultimatumul, tactica totul sau nimic sau presiunea
fizicǎ; tactici care folosesc utilizarea timpului prin suspendǎri repetitive, prelungiri a reuniunilor
pentru a produce uzura adversarului, abuzul de putere, ultimatul; tactici referitoare la presiuni
prin comunicare, dezinformare, refuzul informǎrii sau ascultǎrii, minciuni.
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În cazul negocierilor cooperative, tacticile se referǎ la stabilirea regulilor jocului, oferirea
de promisiuni, asigurarea credibilitǎții. Tactica întrebǎrilor, utilizată in cadrul tuturor
negocierilor, nu constǎ în a avea dreptate, ci cum a ști ce și cum sǎ spui (întrebǎri tactice, de
capcanǎ, stimulatoare, tactice, directoare, încuietoare retorice, insinuante sau de tatonare) [12].
Tactici conflictuale. Tacticile conflictuale sunt utilizate pentru a exercita presiuni asupra
pozițiilor partenerului, cu scopul de a-l determina sǎ revadǎ pozițiile sale. Dintre acestea
menționǎm:
Amenințarea - este folositǎ pentru a descuraja partenerul. Se poate utiliza la nivel
personal, sau chiar în plenul negocierilor, în mod voalat sau expres. Nu reușește întotdeauna și
sunt șanse mari sǎ blocheze negocierile;
Totul sau nimic - este o tacticǎ agresivǎ care pune partenerul într-o situație care limiteazǎ
posibilitǎțile de mișcare, dar care are efecte asupra negocierilor;
Angajamentul unilateral irevocabil - constǎ în asumarea în mod expres de cǎtre
negociator a unor limite pe care se auto-obligǎ sǎ nu le depǎșeascǎ. Este o tacticǎ cu riscuri
pentru cǎ partenerul o poate ignora sau se ajunge la blocarea negocierilor;
Bluff-ul - poate fi utilizat prin amenințǎri sau promisiuni. Este o modalitate delicatǎ și
riscantǎ, pentru cǎ partenerul poate sǎ ignore bluff-ul și sǎ-l punǎ pe autor într-o situație fǎrǎ
ieșire;
Faptul împlinit - este apropiat de tactica angajamentului unilateral. El urmǎreçte însǎ ca
mai multe teme discutate, fǎrǎ sǎ fie tranșante, sǎ fie aduse pe masǎ în cazul încheierii acordului,
pentru a evita blocarea negocierilor;
Tactica "polițist bun - polițist rǎu" - este destul de utilizatǎ întrucât permite propuneri peste cele
deja convenite. De obicei unul din experții delegației este cel care vine cu propuneri iar șeful le
poate utiliza sau "rotunji" ideile exprimate;
Limita mandatului - este o tehnicǎ ce intervine, folosind autoritatea superioarǎ delegației.
În anumite cazuri, folosirea limitei mandatului permite solicitarea unor instrucțiuni suplimentare
sau pur și simplu pentru a ajunge la o pauzǎ în negocieri.
Principalele tehnici distributive, manipulative:
Tehnicile manipulǎrii timpului - trecerea timpului poate fi folositǎ pentru a-l obișnui pe
partener cu propunerile fǎcute, negocierile desfǎșurându-se în mai multe etape. Tragerea de timp,
uzează de răbdarea partenerului, îmbrăcând forme variate, pauzele sunt utilizate pentru a formula
o nouǎ strategie, a evalua progresele realizate, a obține informații sau instrucțiuni;
Tehnica “bel ami” - presupune formularea propriilor pretenții cu multǎ precizie,
partenerul fiind rugat sǎ nu raspundǎ, ci sǎ mai reflecteze;
Scurtarea perioadei de negociere prin fixarea sau existența unui moment limitǎ; cunoscutǎ sub
denumirea “tactica prințului Maximilian” sau a “surprizei” - constǎ în plasarea “adversarului”
într-o poziție de constrângere temporalǎ și acționalǎ, fǎcându-l sǎ creadǎ cǎ trebuie sǎ profite
repede de o ocazie, fie cǎ trebuie sǎ evite un pericol.
Tehnicile falselor concesii:
Tehnica concesiei limitǎ - se creeazǎ o falsǎ impresie asupra punctului de rezistențǎ al
unuia din negociatori;
Tehnica celor 4 trepte: treapta a patra – soluție inacceptabilǎ pentru sine și prezentatǎ în
mod caricatural numai de formǎ; treapta a treia - este o soluție nu prea avantajoasǎ pentru sine,
dar cu siguranțǎ acceptabilǎ pentru partener, care va fi adoptatǎ doar in caz de repliere; treapta a
doua- soluție acceptabilǎ pentru sine și probabil, pentru partener. inclusiv; treapta întâia - solutie
idealǎ pentru sine, dar dificil de admis pentru partener;
Tehnica “prafului in ochi” - un negociator poate în cele mai multe cazuri obține un
avantaj de la partener, manifestând o falsǎ dorințǎ, riscul major, în acest caz, este ca negociatorul
sǎ pǎtrundǎ intenția celuilalt de a-l manipula.
Tehnicile emoţionale:
Tehnica “învǎluirii” - vorbind sentimentelor, un negociator versat adoarme spiritul critic
al partenerului, el inspirǎ încredere, iar oferta acestuia este întotdeauna “exclusivǎ”;
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Tehnica “enervǎrii” partenerului - reprezintǎ contrariul tehnicii învǎluirii; partenerul
profitǎ uneori de o ambianțǎ tensionatǎ, cu scopul de a cuceri avantaje pe care intr-o ambianțǎ
calma nu le-ar obține;
Tehnica culpabilizǎrii - un partener poate sa învinovǎțeascǎ pe celǎlalt pentru o greșealǎ
oricât de neânsemnată, dramatizând la maximum “daunele” pe care le-a provocat, pentru a-l
sensibiliza sǎ facǎ concesii.
Tehnicile duale:
Tehnica scoaterii Asului din mânecǎ - când toate clauzele pǎreau a fi discutate și aprobate, apare
“asul” uneia dintre pǎrți, care schimbǎ unele clauze ce nu-i convin, ca și când ambele echipe de
negociatori ar fi obligate sǎ accepte și sǎ se încline în fața autoritații sale;
Tehnica “Da,dar…” - se concretizeazǎ prin acordul partenerului cu propunerile care i se
fac, fiecare acord fiind însǎ însoțit de o cerere complet nouǎ;
Tehnica implicǎrii altor parteneri în negociere - este practicatǎ în negocierile internaționale de
anvergurǎ; când partenerii de negocieri, nu vor sǎ facǎ concesii, dar nu sunt nici in poziția de a le
respinge, se decide aducerea la masa negocierilor și a terților părți, cu un grad de autoritate
sporit.
Tehnicile extremiste:
Tehnica ultimativǎ - implicǎ destule riscuri, întrucât unul din parteneri acționeazǎ
împotriva asteptǎrilor și chiar a intereselor celeilalte pǎrți, fǎrǎ sǎ stie care va fi reacția celeilalte;
Tehnica faptului împlinit - aceastǎ situație este destul de dificilǎ, eliminând, ca și ultimatumul,
orice alternativǎ;
Tehnica amenințǎrii și tehnica zǎdǎrnicirii acesteia - este o metoda veche de agresare a
partenerului, profitând de o eventualǎ lipsǎ de siguranțǎ a acestuia, care poate fi amenințat, de
pildǎ, cǎ va fi pedepsit dacǎ superiorii lui vor afla cǎ nu vrea sǎ coopereze. La amenințare se
adaugǎ aici umilirea.
Alte tehnici extremiste se referǎ la coalițiile ostile cu concurenții partenerului, la încercarea de a
diviza echipa partenerului, la violarea aspectelor confidențiale și în extremis - la coerciția fizicǎ,
ceea ce, de obicei, pune capǎt negocierii.
Majoritatea tehnicilor abordate, cunosc îmbunǎtǎțiri sensibile de la o perioadǎ la alta,
chiar și în relațiile de negociere cu același partener. Intr-adevǎr, în aceasta lume foarte mobilǎ a
secolului nostru, flexibilitatea se impune ca o virtute în numeroase activitǎți, inclusiv sau
îndeosebi în ceea ce privește negocierea.
Rusia de astăzi, continuă să rămână nostalgică după vechile teritorii ale Uniunii Sovetice,
fapt menționat și de Putin în repetate rânduri. Destrămarea Uniunii Sovietice, este privită de
multă lume nostalgică (inclusiv de către conducerea de vârf a Kremlinului) ca o tragedie. În
același context, multe din țările est-europene au devenit democrații de orientare occidentală și
Rusia este silită, a interveni în mod repetat în treburile fostelor sale republici, folosindu-se de
puterea sa economică și moneda de schimb - gazul rusesc, pentru a presa guvernul de la
Chișinău, Kiev, Tbilisi să nu adere la UE sau NATO și exploatează situația volatilă din zonele
de conflicte înghețate. Când relațiile cu Rusia se răcesc, exporturile de vinuri, legume, fructe se
opresc, iar prețul gazului crește, asigurându-și un spațiu de manevră coercitivă asupra guvernelor
din zona est europeană. Razboiul din Ucraina, însă a deschis o noua pagină a relatiilor dintre UE
și Ucraina, Moldova, Georgia prin depunerea cererilor de aderare la Uniunea Europeană: 28
februarie - Ucraina, 3 martie – Georgia și Moldova. Aderarea Ucrainei, Georgiei și Moldovei la
UE va fi un proces de durată: din perspectiva Comisiei Europene, nu este posibilă o aderare
imediată și nu există o procedură simplificată, în contextual războiului din Ucraina, privind
aderarea în regim prioritar, dar in același timp deschide noi aspecte ce țin de conflitele înghețate
și securității regionale.
Războiul din Ucraina, a generat schimbări cu efecte pe termen foarte lung, într-o
rearanjare mondială greu de anticipat, înainte de izbucnirea conflictului, în plan politic și
economic, a accelerat schimbările și a făcut ca deciziile dificile, care s-ar fi luat în ani, să fie
adoptate în termen de săptămâni. Efectele acestora, vor redesena peisajul politic și geopolitic,
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pentru multe decenii de acum înainte. Lucrurile păreau puse la punct, într-o situatie făcută să
dureze, Uniunea Europeană, până la începerea războiului, nu și-a pus problema decuplării de
importurile de energie din Rusia, ba din contra, conducta Nord Stream 2, ar fi adus economiei
germane, încă 55 de miliarde de m3/anual, dublând volumul de gaz importat. Ultimele informații
apărute, confirmă intenția guvernului german, de a construi 4 terminale de gaz lichefiat, pentru a
înlocui cel puțin 70% din importurile de gaze rusești și marchează o inversare semnificativă a
politicii energetice, nu doar a Germaniei, dar și a întregii Europe. În acest sens, identificarea și
diversificarea surselor energetice alternative, reprezintă o prioritate și pentru Republica
Moldova, pentru a evita pe cât de mult posibil, instrumentul politic de sabotaj, constrângere și
intimidare, “arma” cu care s-a operat decenii la rând – gazul rusesc. Din momentul în care va
ajunge gaz natural lichefiat, în Bulgaria sau România, din SUA (la preț anunțat mai mic decât cel
plătit Gazprom-ului), se deschid posibilități și pentru Republica Moldova, de a folosi țeava IașiUngheni-Chișinau, ceea ce ar urma să sporească securitatea energetică a țării. În altă ordine de
idei, statutul de neutralitate consfințit în Constituția Republicii Moldova, în actualele condiții, nu
este funcțional și nu oferă, absolut nici o garanție în plus, în vederea protejării hotarelor țării, de
o invazie a Rusiei. Prevederile privind neutralitatea, arată că, un stat neutru este obligat să-și
asigure această neutralitate, inclusiv să nu permită în caz de război, unuia din beligeranți, să intre
pe teritoriul său, dar din câte bine știm, Federația Rusă menține ilegal pe teritoriul Republicii
Moldova, atât trupe, cât și armament.
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The purpose of this research is the theoretical-conceptual and empirical analysis of the
problem of freezing the conflict in the post-Soviet space, based on the conflict in Transnistria.
Proposed objectives: studying the historiography of frozen conflict research, synthesizing the
main conceptual aspects of frozen conflicts, researching the forms and methods of their
management, analyzing the evolution of frozen conflict in the Republic of Moldova, etc.
This topic is current and has been the subject of several political studies. For these
reasons, an attempt was made to achieve a complex, two-dimensional synthesis in premiseimpact correlations. At the same time, the research was conditioned by the tangents of two sociohuman sciences: sociology and political science. The novelty of the study consists in the fact that
a complex synthesis was made on the influence of the accession process on the entire political
and social system. The conclusions formulated in the research result allow to evaluate, at fair
value, the scientific novelty of the paper.
Keywords: territorial conflict, frozen conflict, negotiations, conflict resolution,
cooperation, international organizations, peacekeeping strategies, methods of conflict
resolution, mediation.
Privit în ansamblu fenomenul separatismului a fost determinat de procesul destrămării
URSS. Dezintegrarea URSS şi apariţia pe teritoriul ei a unor state independente a generat pentru
Rusia o situaţie geopolitică şi geostrategică absolut nouă. Astfel, Rusia s-a pomenit „împinsă în
adâncul Eurasiei”, fapt perceput ca ceva inadmisibil pentru ţara care timp de secole a jucat un rol
de importanţă majoră în politica internaţională, dar şi cea europeană.
Frontierele Rusiei se restrâng în prezent la ceea ce au fost la începutul sec. XIX în
Caucaz, la jumătatea aceluiași secol, în Asia Centrală, și cam ceea ce a fost prin 1600 spre Vest,
imediat după domnia lui Ivan cel Groaznic. Totodată, Federația Rusă aspiră la redobândirea
statutului de altădată, cel de supraputere. Influența rusă crește în prezent în trei direcții - spre
Asia Centrală, spre Caucaz și spre Vest, respectiv spre Țările Baltice și Europa de Est.
Conform opiniei cercetătorului E. Pain, prioritar pentru strategia Rusiei până în anul
2020 va fi reconstruirea statului rus și reimpunerea puterii ruse pe arena internațională [1, p.14].
Pentru a-şi atinge scopul, Rusia utilizează în relaţiile sale cu fostele republici unionale diverse
presiuni cu caracter politic, economic şi militar. Din această perspectivă, Republica Moldova,
Georgia, Ucraina, Armenia sunt cheia spre regiunile cele mai sensibile pentru aspirațiile de
securitate ale Rusiei. Astfel, Federația Rusă exercită presiune peste granițele sale din motive
geostrategice, geopolitice și geoeconomice [2, p.23].
Pe de altă parte, interesul manifestat de SUA, NATO și UE pentru Republica Moldova,
Georgia, Ucraina și alte state post-sovietice rezidă în faptul că acestea servesc drept instrument
de constrângere și de stopare a intereselor și influenței Rusiei. Intenția Uniunii Europene de a
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integra în sfera sa de influență Republica Moldova este determinată, în primul rând, de formarea
unei zone economice și politice stabile, care ar asigura stabilitatea la frontierele estice ale UE.
Aderarea la structurile europene și euroatlantice a Georgiei și Ucrainei ar semnifica diminuarea
influenței Federației Ruse în zonă și, respectiv, extinderea influenței UE și NATO (lucru deja
neadmis de Federația Rusă) în spațiul est-european și sud-caucazian.
Destrămarea URSS a fost însoţită de o serie de conflicte armate locale motivate etnic şi
ideologic. Aceste consecinţe provin din fapte istorice şi din dezintegrarea treptată politică,
socială şi economică [3, p.55]. Printre numeroasele conflicte din acea vreme, cele din Cecenia,
Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia, Nagorno-Karabakh (încheiat la 10 noiembrie 2020, cu un
alt armistițiu cu asistența Rusiei. Armistițiul consta în cedarea teritorilor ce nu aparțineau fostei
Regiuni Autonome Nagorno-Karabakh dar și teritorile cucerite din această regiune) şi
Tadjikistan au atins cele mai mari dimensiuni şi au avut cea mai profundă incidenţă asupra
modificărilor aduse situaţiei iniţiale [4, p.133].
Fiecare dintre conflictele în cauză îşi are propriile caracteristici unice care îl fac diferit de
celelalte, şi există diferenţe destul de semnificative între situaţiile prezente în zonele de conflict
individual. În pofida acestor diferenţe, există o asemănare izbitoare între originile şi dezvoltarea
conflictelor (pornind de la faza „fierbinte” până la normalizarea şi stabilizarea procesului)
poziţiile pe care le ocupă în politica regională, precum şi consecinţele acestora pe termen scurt şi
lung asupra zonelor afectate şi împrejurimilor lor. În legătură cu aceasta, în doctrina de
specialitate [5, p.102] a fost expusă opinia că Federația Rusă a luat parte la crearea acestor
conflicte şi le-a folosit ca şi instrumente în lupta pentru influență şi control în afara granițelor
sale.
Cauzele şi natura conflictului transnistrean
Studierea conflictului transnistrean în contextul abordării problemei soluţionării
conflictelor internaţionale contemporane se impune a fi necesară din mai multe considerente. În
primul rând, acesta reprezintă un exemplu relevant de conflict intern care datorită intervenției
terței părți a devenit un conflict internaţionalizat, intervenţia fiind pe cât de pronunţată (în
desfăşurarea luptelor armate şi în procesul de negocieri), pe atât de tolerată și chiar neglijată de
comunitatea internaţională [6, p.52]. În al doilea rând, sub pretextul medierii procesului de
negocieri, terţa parte contribuie substanţial la perpetuarea stării conflictuale (fiind generatorul
principal al acesteia). În al treilea rând, conflictul transnistrean reliefează cum dreptul
internaţional contemporan este eludat de statele puternice în favoarea realizării propriilor interese
(înregistrându-se încălcarea gravă a principiilor internaţionale precum: neintervenţia în afacerile
interne ale statelor, egalitatea suverană a statelor, principiul neagresiunii, principiile de
desfăşurare a negocierilor etc.) [7, p.89]. Aceste și alte momente accentuează relevanța
conflictului transnistrean pentru elucidarea problemelor politico-juridice ale procesului de
soluționare a conflictelor internaționale contemporane.
Din punct de vedere istoric, conflictul transnistrean își are geneza în fenomenul de
separare. Astfel, la 02 septembrie 1990, în oraşul Tiraspol a avut loc aşa-zisul
congres II extraordinar al deputaţilor sovietelor de diferite niveluri din localităţile nistrene, în
cadrul căruia a fost proclamată Republica Sovietica Socialistă Moldovenească Nistreană.
Congresul a ales Sovietul Suprem provizoriu al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
Nistrene în frunte cu preşedintele Igor Smirnov și a decis ca o porțiune de teritoriu de pe malul
stâng al râului Nistru, împreună cu oraşul Bender, de pe malul drept şi cu alte câteva sate, să facă
parte din componența Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești Nistrene în componenţa
Uniunii Sovietice.
Congresul anticonstituţional din Tiraspol a avut loc în pofida faptului că organizatorii lui
au fost preîntâmpinați de nenumărate ori din partea Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.
Moldova că poartă răspundere juridică şi politică personală pentru eventualele consecinţe
negative în cazul adoptării unor hotărâri anticonstituţionale [8, p.241].
Cu titlu de urgență, tot în aceiași zi de 02 septembrie 1990, Sovietul Suprem al R.S.S.
Moldova, condus de președintele Mircea Snegur, a adoptat Hotărârea R.S.S.M. nr.247 „Cu
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privire la congresul II extraordinar al deputaţilor Sovietelor de diferite niveluri din unele
localităţi nistrene” [9].
În baza articolului 97 din Constituţia (Legea Fundamentală) R.S.S. Moldova, Sovietul
Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova a declarat aşa-zisul congres II al deputaţilor
Sovietelor de diferite niveluri din unele localităţi nistrene, ce a avut loc la 02 septembrie 1990 în
oraşul Tiraspol, drept un organ anticonstituţional. De asemenea, Sovietul Suprem al R.S.S.M. a
declarat nule toate hotărârile cu privire la proclamarea Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti Nistrene şi cu privire la formarea organului ei suprem, adoptate la aşa-zisul
congres II al deputaţilor Sovietelor de diferite niveluri din unele localităţi nistrene. Drept temei,
s-a indicat că hotărârile menţionate vin în contradicţie cu articolele l - 4, 57, 70, 71, 92, 97, 125,
127 din Constituţia (Legea Fundamentală) a R.S.S. Moldova şi nu pot avea efecte juridice.
Prin aceiași Hotărâre nr.247 din 02.09.1990, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova, i-a
avertizat pe toți pe conducătorii şi deputaţii Sovietelor locale de deputaţi din raioanele Camenca,
Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița şi Slobozia, precum şi din oraşele Bender, Dubăsari,
Ribniţa, Tiraspol – participanţi la Congresul de la Tiraspol, că dacă organele nelegitime nou
formate vor încerca să-şi exercite funcţiile, R.S.S. Moldova va fi nevoită să aplice pedepse
penale, să declare stare excepţională şi să introducă o formă specială de administrare a teritoriilor
numite.
În scopul de a pune capăt conflictului, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a solicitat
Guvernului U.R.S.S. să ia măsuri pentru a retrage de pe teritoriul R.S.S. Moldova regimentul
Ministerului Afacerilor Interne al U.R.S.S. în termen de 24 de ore. Totodată, Sovietul Suprem al
R.S.S. Moldova a obligat Ministerul Afacerilor Interne al R.S.S. Moldova, Comitetul pentru
Securitatea Statului al R.S.S. Moldova și Procuratura R.S.S. Moldova să asigure pe teritoriul
raioanelor şi oraşelor în cauză executarea întocmai a legislaţiei R.S.S. Moldova.
Fără a lua în considerație Hotărârea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova nr.247 din
02.09.1990, la 25 august 1991 „republica transnistreană” își proclamează independenţa
completă, redenumindu-se în Republica Moldovenească Nistreană [10].
La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de
independență a Republicii Moldova [11], care cuprindea și Transnistria. La acea dată, Republica
Moldova nu avea armată proprie, Forțele Armate ale Republicii Moldova fiind create prin
Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.193 din 3 septembrie 1991. Parlamentul Republicii
Moldova a cerut guvernului URSS „demararea negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova
pentru a pune capăt ocupației ilegale a teritoriului Republicii Moldova și retragerea trupelor
militare sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova”.
În pofida naturii militare a ocupaţiei reglementate de normele internaţionale, ocupaţia
teritoriului transnistrean (privită ca regim de administrare) nu are un caracter militar, altfel spus,
este una „civilă”, trupele ruse dislocate servind doar ca o garanţie a securităţii regiunii. În ceea ce
priveşte mijloacele prin care a fost instituit regimul în cauză, atunci acestea cu siguranţă sunt
militare, deoarece, indiferent cum vom percepe evenimentele din anul 1992 (ca producere
nemijlocită a ocupaţiei, fie de menţinere a ocupaţiei instituite cu mult timp înainte), ele au
implicat recurgerea la forţă şi desfăşurarea operaţiunilor militare [12, p.24]. Prin urmare, cazul
Transnistriei constituie un exemplu atipic de ocupaţie, generată nu atât de încălcarea principiului
internaţional de neagresiune (care, de regulă, constituie sursa regimurilor de ocupaţie), ci de
încălcarea principiului neamestecului în treburile interne ale altui stat [13, p.424].
Mecanisme şi instrumente de soluţionare a conflictului transnistrean
Relațiile internaționale contemporane se caracterizează prin dificultatea soluționării unor
conflicte de diferite tipuri: teritoriale, religioase, interetnice etc. În prezent ele reprezintă una din
problemele majore cu care se confruntă umanitatea, iar reglementarea lor uneori nu este posibilă
nici cu ajutorul organizaților internaționale ca UE sau ONU [14, p.175]. Unul dintre aceste
conflicte este și conflictul transnistrean. El reprezintă, probabil fără exagerare, cea mai grea
problemă moştenită de la epoca sovietică de către Republica Moldova.
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Tensiunile în relațiile dintre Moldova și Transnistria au început să apară la sfârșitul anilor
80 ai secolului XX-lea, în condițiile destrămării URSS și rezolvării problemelor legate de
autodeterminarea politică și obținerea independenței [15]. Transnistria are mai puţin de 30 km
lăţime şi o suprafaţă totală de 4.163 kilometri pătraţi, având o populaţie de aproximativ 555,000
de locuitori, în timp ce restul Moldovei are 3 559 500 de locuitori [16]. Cu toate acestea, în
Transnistria se află principala infrastructură industrială a Moldovei, staţii electrice şi, nu mai
puţin important, un depozit semnificativ de armament din era sovietică.
Reglementarea conflictului transnistrean impune atingerea unui compromis în vederea
soluţionării finale la masa de negocieri. Cu toate acestea, durata negocierilor dovedeşte că părţile
implicate nu reuşesc să rezolve problema din cauza unor conjuncturi şi sperăm că, între timp,
acestea se vor schimba, înclinând balanţa în favoarea uneia dintre ele. Motivul principal pentru
care diferendul rămâne nesoluţionat rezidă în faptul că părţile percep în mod diferit semnificaţia
reglementării definitive a conflictului [17, p.7].
Elaborarea şi implementarea politicilor de reintegrare a ţării care vor conduce la
soluţionarea definitivă a conflictului transnistrean ţin de interesul primordial al Republicii
Moldova. Având în vedere această motivaţie serioasă, autorităţile trebuie să manifeste o voinţă
politică fermă şi să-şi asume un angajament plenar şi o responsabilitate sporită pentru atingerea
obiectivelor urmărite. Politicile de reintegrare trebuie să fie promovate de către autorităţile
moldoveneşti într-o manieră transparentă, inclusiv prin menţinerea unui dialog coerent şi deschis
cu formaţiunile social-politice şi exponenţii societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului.
Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30
ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din
momentul aderării Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE,
care este principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a
conflictului transnistrean [18, p.7].
Deci, reglementarea acestui conflictului este cea mai importantă şi ambiţioasă sarcină
pentru Misiunea OSCE în Moldova. Alături de Rusia şi Ucraina, Misiunea OSCE este mediator
în procesul de negocieri, al căror scop este identificarea unei soluţii definitive, complexe şi
durabile a conflictului. Misiunea facilitează întâlnirile directe între cele două părţi şi conlucrează
cu acestea, cu mediatorii şi cu observatori în procesul multilateral de reglementare. Scopul
negocierilor este găsirea unei soluţii politice durabile a conflictului. În raportul său Nr. 13 din
noiembrie 1993, Misiunea, pentru prima dată, şi-a expus principiile de bază cu privire la un
statut special pentru Transnistria. De atunci, împreună cu ceilalţi mediatori, a înaintat diferite
propuneri pentru o reglementare definitivă şi a intermediat acorduri cu privire la măsurile de
consolidare a încrederii şi cele privind principiile de bază ale relaţiilor dintre ambele părţi [19].
În anul 2005, în procesul de reglementare a diferendului transnistrean a început să se
manifeste mai activ și Uniunea Europeană. Extinderea UE şi instalarea frontierelor sale de Est pe
Prut, care s-a produs la 1 ianuarie 2007, a contribuit esenţial la sporirea interesului Bruxelles-ului
faţă de Republica Moldova şi, respectiv, faţă de conflictul transnistrean, fiindcă acesta reprezentă
drept un focar periculos de tensiune pentru întregul continent. O dovadă elocventă în acest sens a
servit semnarea în februarie 2005 a Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană
şi numirea în martie 2005 a reprezentantului special al UE pentru Republica Moldova. Planul de
acţiuni Republica Moldova – UE conţinea un compartiment special privind conflictul
transnistrean [20, p.15].
UE a fost antrenată în rezolvarea problemelor din regiune și prin instituirea Misiunii
EUBAM la 30 noiembrie 2005. Puţin mai devreme, începând cu septembrie 2005, a fost extins
formatul de negocieri în formula „5+2”. Formatul 5+2 include reprezentanți ai părților,
mediatorilor și observatorilor în procesul de negociere - Moldova, Transnistria, OSCE, Federația
Rusă, Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite. Scopul negocierilor în formatul 5+2 este de
a elabora parametrii unei soluționări cuprinzătoare, bazată pe suveranitatea și integritatea
teritorială a Republicii Moldova în hotarele ei recunoscute pe plan internațional, cu un statut
special pentru Transnistria în componența Republicii Moldova.
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Începând cu Declarația Ministerială a OSCE din decembrie 2016, procesul de negocieri la
toate nivelurile funcționează pe baza unei abordări orientate spre rezultat. La începutul anului
2017, părțile au identificat un „pachet din opt puncte” prioritare, cu acorduri încheiate pe șase
dintre acestea în noiembrie 2017 și în aprilie 2018.
Efectele de impact al conflictului transnistrean în perspectiva integrării europene a
Republicii Moldova
Dacă am face o raportare la situația Republicii Moldova, în contextul integrării și anume
impactul ce îl va produce aceasta, este necesar de menționat că, actualul câmp de manevră
independentă în politica externă a Chişinăului oricum deja este extrem de limitat. Prin urmare,
din acest punct de vedere costurile şi riscurile asumate de Moldova sunt minimale. Un alt aspect
negativ al integrării va fi reflectat de diminuarea suveranităţii şi de afectarea domeniilor de
competenţe tradiţionale pe care şi le asumă statele, iar aceasta are bineînţeles şi implicaţii asupra
poziţiilor la care aderă statul în politicile sale externe. Dar, ca şi în cazul independenţei politicii,
caracterul suveran al statului moldovenesc deja este extrem de confuz. În primul rând, nu sunt
defel clare frontierele teritoriului asupra căruia se propagă suveranitatea statului moldovenesc. În
al doilea rând, capacităţile de coerciţie ale statului sunt serios afectate de criminalitate şi corupţie
chiar şi pe teritoriul pe care formal îl controlează. În sfârşit, însăţi legitimitatea statului
moldovenesc este pusă la îndoială de o parte din cetăţenii săi. Creşterea numărului de solicitanţi
pentru acordarea unor cetăţenii duble este o strategie de supravieţuire individuală care atestă
existenţa unui pericol real colaps intern al statului pe nume Republica Moldova.
Integrarea europeană nu va avea un efect negativ asupra actualului nivel de suveranitate a
Republicii Moldova, ci din contra, va fi un proces stimulator pentru consolidarea suveranităţii
până la un interval al cărui limită superioară va fi determinată de obiectivele pe termen lung de
construcţie europeană. Pentru ca UE sa rămână funcţională, ponderea împuternicirilor care revin
Bruxelles-ului de către noile state membre creşte cu fiecare extindere, în ipoteza extinderii până
la 50 de membri, UE nu va fi viabilă cu actuala repartizare a competenţelor. Auto-eliminarea
Republicii Moldova din procesul european, nu va avea drept efect păstrarea suveranităţii sale.
Mai mult ca atât, chiar dacă Republica Moldova nu va fi acceptată în calitate de candidat la
aderarea la UE, ca şi în cazul statelor-membre ale Asociației Europene de Liber Schimb,
vecinătatea cu UE, inevitabil va implica o armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană şi
aplicarea standardelor europene asupra producţiei locale, acestea determinând erodarea
suveranităţii.
Un alt impact care ar viza câştigurile şi mizele pentru Republica Moldova în contextul
integrării europene, trebuie să fie ghidată de aceleaşi obiective de politică externă pe care le-au
urmărit şi actualii candidaţi. Desigur că există factori specifici care îşi vor lăsa amprenta atât
asupra strategiei concrete prin care se va urmări integrarea europeană, cât şi asupra efectelor de
politică.
O voce externă mai bine auzită şi o autoritate mai înaltă în relaţiile internaţionale, este
una din mizele esenţiale urmărite de candidatele din Europa Centrală şi Est. Aderarea la UE va
oferi Republicii Moldova, posibilitatea de a participa la procesele din economia, politica şi
cultura europeană şi mondială. Istoria dezvoltării UE, arată că şi statele mici au jucat un rol
important în luarea unor decizii strategice. Integrarea Republicii Moldova în UE, va fi o expresie
firească a identităţii de valori şi principii, a vocaţiei sale de ţară democrată, profund ancorată prin
tradiţii, cultură şi civilizaţie, în spaţiul unic european.
Actualele tendinţe pro-europene, care se manifestă în societăţile norvegiană şi elveţiană,
sunt determinate în mare măsură anume de frica ca, fiind lăsaţi în afara UE, aceste ţări vor avea
foarte puţine lucruri de oferit şi de spus în politica internaţională.
Un alt obiectiv al candidaţilor este obţinerea unor noi posibilităţi pentru promovarea
intereselor naţionale pe plan european. În ultimele decenii, ca urmare a aprofundării cooperării
între statele comunităţii europene, de la una sectorială la una mai largă, mai comprehensivă, tot
mai multe împuterniciri ale statelor-membre din diferite domenii politice au fost transferate
instituţiilor europene şi sunt administrate în comun de către statele-membre. Dar anume aceasta
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şi oferă ţărilor din UE, posibilitatea de a influenţa „construcţia” politicilor europene şi de a
promova astfel interesele lor naţionale. Statele care au aderat şi care urmează să adere la UE,
sunt conştiente de faptul că renunţă la o parte din suveranitatea lor naţională în schimbul
obţinerii unor câştiguri politice noi.
Un factor specific în integrarea europeană pentru Republica Moldova, este posibilitatea
de evadare din arealul geopolitic al „vecinătăţii apropiate” Federației Ruse. În cazul ţărilor din
Europa Centrală şi de Est un factor complementar a fost cel de a echilibra influenţa unilaterală pe
care Statele Unite ale Americii, ar putea avea asupra lor în cazul neaderării. Această evadare
geopolitică va însemna pentru Republica Moldova, posibilitatea de promovare a unor politici
externe noi din punct de vedere conceptual, fără a simţi în permanenţă un stres provocat de frica
de a nu antagoniza cumva Federația Rusă, prin acţiuni care eventual ar putea să-i afecteze
interesele.
În cadrul UE, Republica Moldova va putea participa plenar, la colaborarea
interguvernamentală, în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună, ceea ce va solicita din
partea Republicii Moldova, o calitate superioară a „materialului” diplomatic, o prezenţă şi o
prestaţie mai bună pe planul relaţiilor dintre naţiunile europene.
Un alt impact benefic este securitate naţională mai înaltă. Indiscutabil, alături de
integrarea în NATO, integrarea în UE, este urmărită şi din cauza că prezenţa într-o structură
regională de talia UE, adaugă ţărilor-membre o certitudine mai înaltă în planurile lor de asigurare
a securităţii şi intereselor naţionale. În perspectivă, UE îşi va dezvolta propriile forţe de apărare
şi reacţie rapidă. Integrarea în familia europeană este şi pentru Republica Moldova o garanţie
mai mare a faptului că nici „coşmarurile sale istorice” nu se vor mai repeta, că nu vor mai fi alte
pacte Ribentrop-Molotov, foamete organizate sau deportări.
Astfel, în urma celor expuse, putem să estimăm beneficiile impactului integrării europene
a Republicii Moldova, astfel încât viitorul acestei țări să fie unul mai bun, mai liniștit, mai
transparent politic și economic, iar gândul zilei de mâine să nu fie o ambiguitate.
Impactul Acordului de Asociere asupra impulsionării acțiunilor de integrare
europeană
Acordul de Asociere, în continuare AA, al Uniunii Europene, reprezintă un tratat dintre
UE, pe de o parte, și o ţară nemembră a UE, pe de altă parte. AA se încheie cu scopul de a crea
un cadru larg de cooperare între părţi. De obicei, domeniile incluse în AA se referă la relaţiile
politice, comerciale, sociale, culturale și de securitate. Încheierea acordurilor de asociere de către
UE, are la bază articolul 217 al Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene, în continuare
TFUE, care prevede în mod expres: „Uniunea poate încheia cu una sau mai multe terţe ţări sau
organizaţii internaţionale acorduri ce stabilesc o asociere, implicând drepturi și obligaţii
reciproce, acţiuni comune și proceduri speciale”. [21, p.45]
În acest context, pe 12 ianuarie 2010, Republica Moldova și UE s-au angajat în
negocierea unui document ambiţios și anume AA. Paralel, autorităţile europene au negociat și, la
finele anului 2010, au definitivat cu Guvernul Republicii Moldova, Planul de Acţiuni în
domeniul liberalizării regimului de vize, care conţinea patru blocuri importante: securitatea
documentelor; imigraţia ilegală; ordinea publică și securitatea; relaţiile externe și drepturile
fundamentale. Până la semnarea noului document juridic, privind relaţiile UE cu Republica
Moldova, au rămas valabile priorităţile și angajamentele de reformă necesare, pentru a
corespunde criteriilor politice de implementare a standardelor și principiilor comunitare:
drepturile omului; standardele democratice; o justiţie independentă și eficientă; probitatea
guvernării, capacităţi administrative și combaterea corupţiei. O parte a viitorului acord de
asociere, se referea la stabilirea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, în
continuare ZLSAC, care urma să intre în vigoare conform formulării diplomatice europene
„atunci când vor fi întrunite condiţiile relevante“. Însă pînă la întrunirea acestor condiţii, părţile
trebuiau să se angajeze în negocierile ZLSAC, acestea urmând să înceapă „numai după ce
Republica Moldova va fi pregătită“, așa cum se menţiona într-o altă declaraţie a instituţiilor
europene. Pentru a pregăti Republica Moldova pentru începerea negocierilor asupra ZLSAC, UE
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a remis executivului moldovean un set de recomandări, care au fost transpuse în Hotărârea
Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010, cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni al
Republicii Moldova, privind implementarea Recomandărilor UE, pentru instituirea ZLSAC între
Republica Moldova și UE. La 27 iunie 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere
cu Uniunea Europeană. A doua zi, pe 28 iunie Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru
ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova şi UE iar în data de 2 iulie 2014
Parlamentul a ratificat acordul cu majoritatea voturilor. Opoziţia parlamentară nu a participat la
votare acuzând guvernarea de trădare a intereselor ţării. Pe 18 decembrie 2015 Jurnalul Oficial al
UE publică decizia Consiliului de Asociere UE-Republica Moldova privind aplicarea titlului V
din Acordul de Asociere Republica Moldova -UE (Comerț și aspecte legate de comerț) pe întreg
teritoriul Republicii Moldova (inclusiv în regiunea transnistreană). Luând în considerare faptul
că preferințele comerciale autonome (PCA) oferite Republicii Moldova au expirat la 31
decembrie 2015, de la 1 ianuarie 2016 agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au
exportat mărfurile în UE în baza aceluiași regim de comerț liber.
La 1 iulie 2016 a intrat pe deplin în vigoare acordul de asociere UE-Republica
Moldova cu zona sa de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare. Acordul a fost aplicat, în
mod provizoriu, de la 1 septembrie 2014.
Planul de Acţiuni RM-UE a fost înlocuit în 2014 de Agenda de Asociere, agreată în baza
Acordului de Asociere RM – UE. În august 2017 a fost aprobată o nouă Agendă de Asociere
pentru perioada anilor 2017-2019, conţinând priorităţi pe termen scurt şi mediul de cooperare
RM-UE.
Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală a cooperării dintre
UE și Republica Moldova (2022/2651(RSP))
Parlamentul European,
− având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă
parte , care include o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare și care a intrat pe deplin
în vigoare la 1 iulie 2016,
− având în vedere cererea Republicii Moldova (denumită în continuare „Moldova”) de a adera la
Uniunea Europeană, prezentată la 3 martie 2022,
− având în vedere scrisoarea prim-ministrului Republicii Moldova adresată Președintelui
Parlamentului European, primită la 16 martie 2022, prin care se solicită o creștere a asistenței
macrofinanciare acordate Moldovei,
− având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,
− întrucât Moldova depinde de gazul rusesc și de cantități mari de energie electrică furnizate prin
regiunea separatistă Transnistria; întrucât actualul contract de furnizare a energiei electrice
încheiat de Republica Moldova este cu Moldgres, o societate cu sediul în Transnistria și deținută
de gigantul rus Inter RAO;
− întrucât gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care conectează de facto Republica Moldova la
sistemul energetic european prin România, s-a dovedit a fi destul de ineficient, deoarece gazele
care sosesc prin România sunt în continuare mai scumpe decât cele furnizate de Gazprom;
− își exprimă solidaritatea cu poporul moldovean, având în vedere înrăutățirea situației în
materie de securitate din Europa de Est; salută faptul că autoritățile moldovene, dar și cetățenii
moldoveni au oferit solidaritate și sprijin celor 400 000 de refugiați ucraineni care caută adăpost
în Moldova sau care tranzitează această țară; subliniază că acești refugiați au nevoie de adăpost,
hrană, asistență medicală și condiții igienico-sanitare;
− reafirmă că sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova;
− respinge declarația din 3 martie 2022 a autorităților din regiunea ocupată Transnistria și își
exprimă îngrijorarea cu privire la această declarație, prin care autoritățile transnistrene au anunțat
încetarea procesului de soluționare a conflictului și au lansat un nou apel pentru recunoașterea
așa-numitei „independențe” a Transnistriei;
− reamintește că sprijină o soluționare globală și pașnică a conflictului din Transnistria prin
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procesul de negociere în formatul 5+2, bazându-se pe suveranitatea și integritatea teritorială a
Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, cu un statut
special pentru regiunea Transnistria, în interiorul unui stat moldovean viabil; subliniază că
indiferent de soluția aleasă pentru a rezolva problema transnistreană, ea trebuie să respecte
dreptul suveran al Republicii Moldova de a-și alege propria sa orientare în materie de apărare și
politică externă;
Opoziția comunistă califică semnarea de către Republica Moldova a Acordului de
Asociere la UE drept un act de cedare a suveranității din partea Chișinăului. Deputații comuniști
spun că prevederile acestui acord vor distruge ramurile strategice ale economiei naționale și
democrația țării. Iar pentru a evita aceste consecințe, PCRM-ul condus de la Vladimir Voronin
propune revizuirea Acordului de Asociere. Aceste critici, pronosticuri creează și un curent de
opinie în societate.
Totodată, indiferent de apartenenţa la UE sau de perpetuarea actualei stări de
„independenţă” politică, Republica Moldova va continua să piardă din suveranitatea sa. Numai
aderarea la UE, îi va permite Republicii Moldova, prin beneficiile socio-economice şi politice
obţinute, să compenseze la maximum costurile inevitabile pe care le presupune integrarea.
Aderarea mai târzie, presupune probabil un singur avantaj, şi anume ca, între timp, UE va reuşi
să efectueze o sistematizare şi o delimitare mai clară a competenţelor între instituţiile europene şi
statele naţionale.
Tiraspolul şi Moscova opun rezistenţă pentru a oferi Uniunii Europene statut de
mediator în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Pentru cine ridică semne de
întrebare asocierea Moldovei la UE fără regiunea separatistă transnistreană, care prin gura
autorităţilor de la Tiraspol spun că locul regiunii ar fi în altă Uniune, în cea Vamală?
Expertul Iulian Groza afirma că „Republica Moldova, asociindu-se cu Uniune Europeană,
prin semnarea acestui acord, se asociază cu întreg teritoriul său, inclusiv regiunea transnistreană.
Acest subiect este deosebit de important, în special când vorbim despre integrarea economică.
Fiindcă atunci când am lansat negocierile cu Uniunea Europeană pe Zona de Comerţ Liber
Aprofundat şi Cuprinzător, noi am invitat experţi de la Tiraspol ca să fie parte a acestui proces în
calitate de observatori şi să poată nu numai să se informeze, dar, poate, chiar şi să contribuie cu
anumite propuneri. Deci, am încercat să fie o abordare cuprinzătoare, inclusivă, dacă pot să-i
spun aşa.
Doi, acum când semnăm Acordul de Asociere, în conţinutul acestuia este o prevedere
care stabileşte o anumită excepţie, care vizează Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi
Cuprinzător. Şi anume, noi deja am convenit cu Uniunea Europeană că regimul asimetric de
comerţ cu Uniunea Europeană se va extinde până la sfârşitul anului 2015. Aceasta înseamnă că
odată ce Republica Moldova va începe să aplice provizoriu Acordul de Asociere începând cu
toamna acestui an, practic încă un an de zile producătorii din regiunea transnistreană vor
beneficia de regim asimetric, timp în care urmează, noi, împreună cu colegii de la Tiraspol, cu
suportul Uniunii Europene, dar şi partenerilor în procesul de negocieri să identificăm aceste
condiţii minime necesare pentru a extinde Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător în
regiunea transnistreană.
Republica Moldova a ajuns în prezent, într-un punct în care, acum câțiva ani nu se gândea
că poate ajunge vreodată. Instabilitate, incertitudine, crize politice şi economice interminabile,
lipsă de perspectivă şi multă corupţie, sunt doar câteva elemente care caracterizează starea de
lucruri din Moldova la ora actuală. Dezamăgirile, frustrările și neîmplinirile ne-au însoțit pe tot
parcursul acestor ani, iar vectorul european de dezvoltare pe care Moldova și l-a asumat plenar în
2009 s-a ținut pe linia de plutire cu mare dificultate.
Aspirațiile noastre europene au fost puse la grea încercare și au rezistat doar datorită
eforturilor unor actori separați, cum ar fi de exemplu societatea civilă, care în pofida
incertitudinilor și situațiilor ambigue, a promovat valorile și standardele europene, menținând vie
flacăra integrării europene. Acest lucru însă nu este suficient pentru a continua cu fermitate
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parcursul nostru european. Este nevoie de un efort comun al întregii societăți, care din păcate în
acest an nu a fost observat.
Totuși, speranțele unui viitor european au fost alimentate de mai multe acțiuni care au
avut loc la nivel european, cum ar fi de exemplu ratificarea AA, dintre Republica Moldova și
UE, de toate statele membre, document care fundamentează relația dintre Republica Moldova și
UE, revizuirea Politicii Europene de Vecinătate sau implicarea tot mai activă a regiunii
transnistrene în implementarea Acordului de Liber Schimb. Totodată, merită a fi apreciat și
faptul că agenții noștri economici, au testat tot mai intens piața europeană, încercând să-și facă
loc pe una dintre cele mai mari piețe de desfacere din lume.
Cererea oficială de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de
președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la data de 3 martie.
Chestionarul Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare a Republicii Moldova la
UE a fost transmis vicepremierului Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării
Europene, la 11 aprilie curent de către comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi.
La 22 aprilie 2022, Republica Moldova a trimis primul chestionar de aderare la UE. Iar la data de
12 mai 2022, Republica Moldova a trimit partea a doua a chestionarului de aderare la UE.
Riscul de antagonizare a Federației Ruse, este unul dintre impedimentele externe cele mai
serioase în calea integrării europene a Republicii Moldova. După cum consideră unii autori ca
M. Grawitz „experienţa istorică imperială de construcţie naţională şi actualele aspiraţii de
restabilirea a statutului de mare putere, face ca Rusia să fie şi să rămână şi pe viitor, tentată de
a interfera în afacerile din noile state independente şi, astfel, să limiteze independenţa şi
suveranitatea lor” [22, p.56]. Prin urmare, dorinţa Republicii Moldova de integrare europeană
poate fi extrem de dificil de reconciliat, cu concepţiile Rusiei asupra viitoarelor aranjamente
geopolitice şi geoeconomice din Europa. Din declaraţiile de politică externă ale oficialilor ruşi,
se poate trage concluzia că Moscova, vede viitorul continent European, articulat în jurul a doi
piloni: UE la Vest şi Federația Rusă la Est. Aceasta va face ca Rusia, probabil, să se opună cu
vehemenţă şi să submineze demersurilor pro-europene întreprinse de Chişinău.
În urma celor expuse, tindem să precizăm riscurile și beneficiile integrării europene, care
tind a influența opinia publică, în aparență fiind ca o tentație, ce sperie mulți oameni, prin
noțiunea de suveranitatea pierdută. Dacă ar fi, să analizăm situația statului Republica Moldova la
moment, ideea de suveranitate este demult abandonată în mințile fiecăruia, deoarece viața de zi
cu zi, și realitatea dură a acesteia, nu permit omului de rând un trai calitativ, simțul patriotismului
și a dragostei de țară. Astfel, acest subiect polemizat, care are menirea doar de a influența
negative opinia publică, ar trebui neglijat, dat fiind faptul, că apartenența la o uniune, nu
presupune pierderea integrității statale și a posibilității de a ieși din parteneriat, chiar dimpotrivă,
se respectă dreptul la alegere a fiecărui membru, care în cazul unei dorințe, de a fi un stat
separate, o poate face printr-un referendum național.
În condițiile Republicii Moldova, cetățenii ar trebui să dispună de un grad de cultură
politică mai avansat, în sensul de a lua o decizie bună și o idée politică cuvenită. Acest lucru
devine însă foarte greu de realizat, din cauza manipulărilor mass-media, care duc o politică de
dezinformare sau informare eronată, astfel încât obțin efectele scontate de liderii politici, ce nu
se vor în UE și nu-și regăsesc doctrina în aces sens.
Într-un final, putem spune că problematica integrării în UE, vizează orice stat, dat fiind
faptul de diversitate în opinii și opțiuni politice. Ca orice pas grandios, acesta are nevoie de
dificultăți, care odată ce vor fi depășite, Republica Moldova ar putea respira cu un nou suflu, mai
civilizat și mai sigur de ziua de mâine.
Reieșind din cele prezentate, ajungem la concluzia că: impactul conflictului înghețat din
regiunea transnistreană asupra procesului de aderare a Republicii Moldova la UE trebuie privit
ca un proces particular, în care specificul conflictului contează foarte mult, aşa precum acesta
depinde de istoria statului, de cultura politică a cetăţenilor, de influența din exterior asupra
soluționării acestuia. La fel, soluționarea conflictului, trebuie privit ca un proces continuu,
soluționarea căruia necesită efort pentru consolidare sau depăşire.
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Totodată, conflictul teritorial presupune situaţia de agravare maximă a contradicţiilor în
sfera relaţiilor naționale și/sau internaţionale, exprimate în comportamentul subiecților sub formă
de confruntări şi ciocniri active (armate sau nearmate).
În pofida faptului că statele au o contribuție esențială la procesul de creare și aplicare a
reglementărilor privind soluţionarea conflictelor teritoriale, cadrul normativ în materia supusă
cercetării este învechit, fiind elaborat în mare parte până la mijlocul secolului XX și necesită o
adaptare la contextul noilor realități, marcate prin prezența activă a tot mai multor entități statale
nerecunoscute de comunitatea internațională.
Momentul-cheie în dinamica conflictelor teritoriale este actul de agresiune, care nu doar
marchează acutizarea substanţială a conflictelor, ci comportă şi un pronunţat caracter juridic,
presupunând prin esenţă o gravă încălcare a normelor şi principiilor internaţionale. Actul de
agresiune este în măsură să declanşeze o reacţie în forţă a comunităţii internaţionale, fapt ce are
impact negativ asupra procesului de soluţionare a conflictelor teritoriale. Prin urmare, conflictul
teritorial necesită a fi soluționat cu precădere prin mijloace politico-diplomatice și cu evitarea pe
cât este posibil a intervențiilor militare.
Intervenţia părților terţe în soluţionarea conflictelor din Transnistria, Abhazia și Osetia de
Sud este o acțiune pe cât de necesar, pe atât de complicată, deoarece, în funcţie de interesele
urmărite, terţa parte poate să contribuie atât la soluţionarea conflictului, cât şi la agravarea
acestuia. Cea mai gravă problemă rezidă în rolul distorsionat pe care partea terță îl poate avea la
procesul de negocieri, deoarece ea poate urmări realizarea propriilor interese, încălcând grav
normele dreptului internaţional.
Privite în ansamblu, conflictul teritorial din Republica Moldova demonstrează elocvent că
procesul de gestionare a conflictelor internaţionale doar aparent se desfăşoară potrivit cadrului
juridic unanim stabilit şi recunoscut de comunitatea internaţională. De facto, acest proces este
dominat de statele mai puternice, care urmăresc satisfacerea propriilor interese. Acest fapt denotă
şi ineficienţa structurilor internaţionale de a aplica echidistant cadrul legal internaţional faţă de
marile puteri ale lumii, nefiind în stare să le influenţeze şi cu atât mai mult să le sancţioneze.
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In the 21st century, the age of new scientific technologies when humanity has reached a
high level of computing technology development and interconnectivity, in addition to many
multidimensional uses, we have come across a multitude of problems that were not preeminent
until recently. Indeed, the requirement to maintain security in the cybernetic dimension has
become equally vital for individuals, companies and organizations, both at the national and
global levels. This paper aims, considering the aspect of ensuring high level of cybersecurity, to
provide a multidimensional and equidistant analysis and identify central issues in the field: the
problem of critical infrastructure, electronic voting, darknet and transnational hacking groups.
Keywords: cybersecurity, politics, problems, risks, critical infrastructure, electronic
voting, darknet, cybercrime, hackers, international hacker networks, cyberwarfare
Aflându-ne în secolul XXI, în epoca noilor tehnologii științifice, în care umanitatea a
ajuns la un nivel înalt de dezvoltare a tehnicii de calcul și a nivelului de inter conectivitate, pe
lângă numeroase foloase aduse multidimensional, am ajuns să ne ciocnim cu o multitudine de
probleme care până nu demult nu erau primare, astfel necesitatea menținerii securității în
dimensiunea cibernetică a devenit una vitală atât pentru indivizi aparte, cât și a companiilor și
organizațiilor, ajungând chiar și la nivel de țară și global. Astfel, pentru a ne putea asigura un
nivel ridicat de securitate cibernetică, în lucrarea prezentă, ne propunem să depistăm și să
analizăm multidimensional și echidistant principalele probleme din domeniul dat. Cu toate că la
momentul actual există numeroase probleme de ordin cibernetic, în articolul prezent v-om numi
și prezenta detaliat cele mai importante dintre acestea, care pot crea dificultăți și riscuri
suplimentare sistemelor de securitate cibernetică naționale.
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Printre cele mai importante probleme ale securității cibernetice mondiale în prezent
putem considera: problema infrastructurii critice; problema votului electronic; problema
darknet-ului; problema grupărilor transnaționale de hackeri.
Însăși prin termenul de „infrastructură critică” se creează opinia despre un sistem de
infrastructură care are o importanță foarte majoră pentru stat și societate la general. În fiecare
țară la momentul actual există sisteme naționale, dar și corporative-private legate de controlul și
mentenanța sistemelor de infrastructură critică. Conform directivei 2008/114 /CE al Consiliului
Uniunii Europene, infrastructura critică este definită ca „un element, un sistem sau o componentă
a acestuia, aflat pe teritoriul statelor membre, care este esențial pentru menținerea funcțiilor
societale vitale, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale sau economice a persoanelor,
și a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru ca urmare
a incapacității de a menține respectivele funcții” [1].
Conform cercetătorilor români de la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate,
Grigore Alexandrescu și Gheorghe Văduvă, infrastructurile fac parte din structura de rezistență a
unui sistem, sunt relaționale şi funcționale şi constituie in integrum suportul necesar pentru ca
sistemul să se identifice, să se individualizeze, să intre în relații cu alte sisteme, să se stabilizeze
şi, evident, să funcționeze. Infrastructurile se pot împărți, în funcţie de locul, rolul şi importanța
lor pentru stabilitatea şi funcționalitatea sistemelor, precum şi pentru siguranța şi securitatea
sistemelor şi procese în trei mari categorii: infrastructuri obișnuite; infrastructuri speciale;
infrastructuri critice [2, p. 6].
Infrastructurile obișnuite reprezintă o structură, un cadru, care asigură construcția şi
funcționarea sistemului. Aceste infrastructuri nu prezintă calități deosebite, în afara celor care le
justifică existența şi prezența în cadrul sistemelor şi proceselor. O ţară, spre exemplu, va avea
totdeauna drumuri, căi ferate, localități, școli, biblioteci etc. Pe parcurs, unele dintre acestea pot
deveni speciale sau chiar critice, în funcţie de noul rol pe care îl pot avea, de dinamica
importanței şi de alte criterii. Spre exemplu, localitățile care au aerodromuri, puternice centre de
comunicații, centrale nucleare, noduri de cale ferată etc. pot face parte din infrastructuri speciale
şi, în anumite condiţii, chiar din infrastructurile critice [2, p. 6].
Infrastructurile speciale au un rol deosebit în funcționarea sistemelor şi proceselor,
asigurându-le acestora o eficientă sporită, calitate, confort, performanță. De regulă,
infrastructurile speciale sunt infrastructuri de performanță. Unele dintre acestea, mai ales cele
care pot avea, prin extensie sau prin transformare (modernizare), un rol important în stabilitatea
şi securitatea sistemelor, pot intra şi în categoria infrastructurilor critice [2, p. 6].
Infrastructurile critice sunt, de regulă, acele infrastructuri de care depind stabilitatea,
siguranța şi securitatea sistemelor şi proceselor. Ele pot face parte din categoria infrastructurilor
speciale. Nu este însă obligatoriu ca toate infrastructurile care sunt sau pot deveni, la un moment
dat, critice să facă parte din această categorie de infrastructuri. Este foarte posibil ca, în funcţie
de situație, chiar şi unele dintre infrastructurile obișnuite – cum ar fi, spre exemplu, drumurile de
ţară sau canalele magistrale din sistemele de irigații etc. – să devină infrastructuri critice. De
aceea, în definirea infrastructurilor critice, pot să intervină şi alte elemente, ceea ce conduce la
concluzia că există un criteriu de flexibilitate şi un altul de imprevizibil în identificarea şi
evaluarea unor astfel de structuri [2, p. 7].
Infrastructurile critice sunt acele infrastructuri cu rol important în asigurarea securităţii în
funcționarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaționale şi
militare. Infrastructurile sunt considerate critice datorită:
condiției de unicat în cadrul infrastructurilor unui sistem sau proces;
importanței vitale pe care o au, ca suport material sau virtual (de rețea), în funcționarea
sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaționale, militare etc.;
rolului important, de neînlocuit, pe care îl îndeplinesc în stabilitatea, fiabilitatea,
siguranța, funcționalitatea şi, mai ales, în securitatea sistemelor;
vulnerabilității sporite la amenințările directe, precum şi la cele care vizează sistemele din
care fac parte;
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sensibilității deosebite la variația condițiilor şi, mai ales, la schimbări bruște ale situației
[2, p. 7].
Protecția infrastructurii critice se referă la măsuri pentru asigurarea securității sistemelor,
rețelelor și activelor interdependente care stau la baza serviciilor vitale pentru funcționarea
societății. Exemple de infrastructură fizică vitală includ drumuri, poduri, aeroporturi, comunicații
și centrale electrice. Toate celelalte tipuri de infrastructură sunt imposibile fără infrastructura
informațională, adică fără computere și rețele, reprezentate în principal de sisteme de
monitorizare, control și achiziții de date (SCADA), a căror interconectare le permite să facă
schimb de informații și să efectueze analize asupra tuturor funcțiilor critice. Aceste tipuri de
infrastructură includ serviciile bancare, generarea și distribuția energiei electrice, serviciile
medicale, serviciile guvernamentale de urgență și transportul [3].
Deoarece în majoritatea țărilor infrastructura informațională critică este în mare măsură
deținută de sectorul privat, care o operează, este necesară nevoia de un set dinamic de soluții care
să reflecte faptul că reglementarea nu ține pasul cu dezvoltarea atât a celor mai noi amenințări,
cât și a tehnologiilor necesare pentru întreținere lor. Fluiditatea inerentă rapidă și constantă a
internetului, împreună cu acoperirea sa globală, necesită soluții flexibile care se adaptează rapid
la circumstanțe noi și în schimbare [3].
În acest fel putem clasifica infrastructura critică pe domenii de activitate:
Energie (producția și extragerea de petrol și gaze naturale, producția, distribuția și
stocarea combustibilului, inclusiv în rețelele de conducte, producția de energie electrică,
transportul de energie electrică, gaze și petrol, distribuția);
Sisteme de comunicații și informații (Sisteme informaționale și protecția rețelelor,
Elemente tehnologice și de control ale sistemelor, Internetul, Elemente tehnologice ale rețelelor
de comunicații electronice staționare, Elemente tehnologice ale rețelelor mobile de comunicații
electronice, Elemente tehnologice ale rețelelor de radiodifuziune, televiziune și de navigație,
Elemente tehnologice de comunicare prin satelit, radiodifuziune);
Gestionarea apei (Protecția surselor de apă potabilă, controlul calității apei, tratarea apei
și controlul cantității de producție);
Alimente (producția de alimente, siguranța și protecția alimentelor);
Asistență medicală (servicii medicale și spitalicești, medicamente, seruri, vaccinuri și
medicamente, laboratoare biologice și agenți biologici);
Piața financiară (Servicii de plată și structuri de plată, administrația financiară de stat);
Asigurare socială, drept și securitate (asigurare socială, drept și securitate, administrație,
justiție și locuri de detenție);
Administrație publică (administrație publică, forțele armate, autonomia locală, servicii
poștale și de livrare);
Transport (Transport rutier, Transport feroviar, Transport aerian, Transport fluvial,
Transport maritim și costier);
Industria chimică și nucleară (Producția, depozitarea și prelucrarea substanțelor chimice
și a materialelor nucleare, Produse ale substanțelor chimice periculoase)
Spațiu cosmic și știință [4, p. 28-30].
Pentru a înțelege impactul neglijenței protecției securității cibernetice în domeniul
infrastructurii critice propunem spre analiză un caz care a avut loc recent. În februarie 2021, în
orașul Oldsmar, statul Florida, SUA, oamenii legii și autoritățile locale au comunicat că un
hacker necunoscut a obținut acces la sistemele de tratare și curățire a apei a orașului și a
modificat compoziția chimică a apei. Făptașul a utilizat aplicația populară de acces și control de
la distanță, care permite întreținerea computerelor și a altor dispozitive „TeamViewer”, cu
ajutorul acesteia el a accesat de două ori calculatorul principal al Stației de tratare a apei, după
care a modificat indicatorii componenței chimice a apei tratate pentru un oraș de aproape 15.000
de locuitori. Ca urmare a acestor manipulări, atacatorul a crescut cu succes nivelul de hidroxid de
sodiu (NaOH) la niveluri periculoase, apoi s-a deconectat [5].
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„Hidroxidul de sodiu, cunoscut și sub numele de sodă caustică, este ingredientul
principal în produsele de curățare a țevilor. De asemenea, este utilizat pentru a controla
aciditatea apei și a elimina metalele din apa potabilă din stațiile de tratare a apei. Hackerul a
schimbat conținutul de hidroxid de sodiu al apei de la aproximativ 100 părți per milion la
11.100 părți per milion. Evident, aceasta este o creștere semnificativă și potențial periculoasă”
a declarat șeriful Bob Gualtieri în conferința de presă susținută [5]. Din fericire, apa periculoasă
nu a fost furnizată localnicilor, deoarece atacul a fost observat la timp și, de îndată ce hackerul sa deconectat, operatorul stației a readus imediat toate valorile substanțelor chimice la normal.
Primarul orașului Oldsmar, Eric Seidel, a subliniat că sistemul de tratare a apei din oraș este
configurat cu redundanță și oricum ar suna o alarmă dacă nivelurile chimice ar atinge niveluri
periculoase fără ca oamenii să observe [5]. Cu toate acestea, există oricum un risc ca așa tipuri de
infrastructuri critice să fie sparte, iar cifra victimelor la așa atacuri ar putea fi respectiv foarte
mare.
O altă problemă modernă cu care se ciocnește domeniul securității cibernetice la etapa
actuală este problema votului electronic. Ideile privind implementarea unor sisteme electorale
electronice (inclusiv în Republica Moldova) nu sunt noi, și speculațiile privind faptul că acestea
nu sunt implementate din motive netemeinice, de exemplu că în așa mod fiecare cetățean ar
putea avea acces mai rapid la procesul electoral, respectiv există posibilitatea ca acel masiv care
nu participă la procesul electoral din motive diferite ar putea destabiliza procentajul clasei
politice aflate la guvernare. Aceste declarații de fapt sunt complet eronate, există mai multe
motive absolut temeinice datorită cărora la etapa actuală foarte puține state ale lumii nu
implementează sistemele electronice de vot. Trebuie de menționat și faptul că procesul electoral
presupune două părți indispensabile – anonimitatea (că decizia votată de tine este cunoscută doar
pentru tine) și încrederea (că votul tău va fi considerat ca valid și corect, deci respectiv glasul tău
va fi auzit), votul electronic nu poate garanta cu o probabilitate de 100% niciuna dintre acestea.
Printre cele mai observabile motive pentru care votul electronic nu trebuie utilizat putem
considera:
1.
Lipsa de resurse financiare pentru elaborarea și întreținere a sistemelor electronice
electorale;
2.
Lipsa de personal calificat pentru elaborarea și întreținere a sistemelor electronice
electorale;
3.
Lipsa de garantare a secretului electoral;
1.
Problemele de ordin software și hardware;
2.
Atacuri cibernetice (din intern și extern) asupra sistemelor;
3.
Erorile de ordin tehnic și uman;
4.
„Calibrarea internă” a rezultatelor;
5.
Problema criptografiei nesigure;
6.
Cumpărarea de voturi (ceea ce este imposibil de monitorizat în cadrul procesului electoral
electronic).
Fiecare dintre factorii menționați mai sus pot crea o situație de incertitudine și
neîncredere în sistemul electoral din partea societății civile, iar alegerile ar putea fi considerate,
la necesitate, drept falsificate.
La etapa actuală există numeroase sisteme de votare electronică, acestea pot fi clasificate
pe mai multe tipuri:
1.
Sistemul electoral electronic pe hârtie (procesul electoral decurge în mod tradițional, doar
că foaia cu ștampila/imprimarea candidatului ales este introdus într-un aparat care scanează locul
unde a fost înscris candidatul ales, după care punctează candidatul în sistemul electronic ca
votat);
2.
Sistemul electoral electronic local (prin care un aparat de tip terminal care nu are
conexiunea la Internet acceptă votarea în regim electronic, la finalul procesului electoral baza cu
votanți stocată pe unitatea de stocare a datelor din terminal este deschisă iar rezultatele sunt
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trimise organului electoral central, există și variante cu printarea rezultatelor fiecărui buletin de
vot pe suport de hârtie);
3.
Sistemul electoral electronic local care utilizează rețeaua Internet (se aseamănă cu
sistemul electoral precedent, doar că datele privind votul efectuat sunt trimise imediat organului
electoral central utilizând rețeaua Internet, la fel rezultatele pot fi printate pe suport de hârtie
adăugător);
4.
Sistemul electoral electronic prin Internet (procesul electoral are loc prin logarea pe un
site specializat cu datele unui buletin electoral electronic, după care este ales candidatul votat,
informația este trimisă imediat către serverele organului electoral central);
5.
Sistemul electoral electronic interactiv (procesul electoral decurge prin utilizarea unei
telecomenzi speciale care are conexiune cu stația centrală de recepție a votului, acest sistem este
utilizat în grupuri restrânse, de exemplu în companii, universități, școli, instituții de stat unde
există un număr mare de persoane cu drept de vot, de exemplu Parlament).
Până la momentul actual fiecare dintre aceste sisteme a demonstrat ineficiența și
nesiguranța în rezultatele finale ale sistemelor electorale electronice, câteva exemple de
probleme putem menționa mai jos.
1.
Grigoriy Bakunov, expert în domeniul TIC care a analizat sistemul de vot utilizat
în alegerile locale din regiunea Moscova (Federația Rusă) în 2019 și în referendumul privind
modificarea Constituției Federației Ruse, a declarat că rezultatele votului produs prin intermediul
sistemul electoral electronic pot fi modificat și deanonimizate cu ușurință de către cei care îl
controlează [6].
2.
Un alt expert în criptografie, Pierrick Gaudry, directorul Centrului Național de
Cercetări Științifice (fr. Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS), într-un raport
pentru Universitatea Cornell (eng. Cornell University) a declarat că același sistem menționat mai
sus poate fi spart în aproximativ 20 de minute [7].
3.
În anul 2007 un grup de hackeri care au fost autorizați pentru a testa preventiv
sistemul electoral electronic din statul California, SUA, au spart cu succes sistemul electoral
electronic planificat să fie utilizat în procesul electoral [8].
4.
Într-un audit post-electoral al Comisiei de Asistență Electorală din SUA (eng. US
Election Assistance Commission) privind alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în statul
Maryland (unde este utilizat Sistemul electoral electronică pe hârtie) au fost depistate mai multe
buletine de vot care după scanarea fișei electorale, în urma unor erori a aparatului de scanat au
invalidat buletinele de vot, care în original erau valide [9].
Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că criptografia cuantică ar putea garanta un
nivel mai înalt de securitate procesului electoral, în așa mod, în protecția datelor utilizate în
alegerile din statul Geneva, Confederația Elvețiană din anul 2007 criptografia cuantică a fost
utilizată pentru prima dată pentru securizarea rezultatelor alegerilor [10]. Dar este necesar de
subliniat faptul că așa tehnologii sunt extrem de costisitoare, iar necesitatea mentenanței acestora
este extrem de importantă.
O altă problemă a securității cibernetice a statelor lumii la etapa actuală putem considera
problema rețelei Darknet, denumit informal drept „Rețeaua ascunsă” sau „Rețeaua întunecată”,
aceasta reprezintă o rețea conectată la Internetul clasic, dar datorită tehnologiei TOR (acronimul
The Onion Router) care prevede că pentru a se conecta la rețeaua dată, este utilizată tehnica de
rutare (marșrutizare) de tipul cepei (din engleză onion) care prevede că traficul de informații
dintre clientul TOR (Punctul A) și serverul destinație (Punctul B) este criptat, după care trece
prin trei servere intermediare independente selectate aleatoriu din rețeaua TOR după care
serverul de ieșire (al treilea) se conectează la serverul destinatar, această tehnică nu poate fi
controlată de către organele guvernamentale (cu excepția utilizării atacului de tip man-in-themiddle) [11]. respectiv informațiile publicate pe site-urile care se află în domeniul special
ONION nu pot fi șterse atât de ușor cum de exemplu cele aflate în Internetul simplu, iar
detactarea și deanonimizarea utilizatorilor acestor platforme este cu mult mai grea. TOR-ul a fost
dezvoltat de către trei ingineri din Laboratorul Naval de Cercetări al Statelor Unite - Paul
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Syverson, Michael G. Reed și David Goldschlag în anii 1990, după care finanțarea acestuia a
trecut către Fundația EFF, iar dezvoltatorul acestui sistem este organizația non-profit Tor Project
[12].
Cu toate că TOR-ul inițial fiind dezvoltat cu scopuri militare (exact ca și Internetul), după
ce a trecut în utilizare publică acesta s-a axat în primul rând pe anonimitatea informațiilor
transmise, fiind pe larg utilizat de către jurnaliști independenți până în prezent pentru a publica,
transmite și primi informații sub caracter anonim, pentru ca regimurile nedemocratice sau
persoane cointeresate să afle cine este expeditorul lor. TOR permite persoanelor care îl utilizează
să navigheze pe web în mod anonim, acoperind identitatea reală a utilizatorului. Acesta poate
proteja utilizatorul de la orice analiză a traficului și spionaj în rețea (cu condiția respectării unor
reguli ale igienei anonime în rețea). Din acest motiv, de la apariția sa, Darknet-ul a început a fi
utilizat masiv în scopuri ilegale pentru vânzări de droguri, arme, pornografie infantilă, bani și
acte false, angajare de asasini și hackeri dar și alte activități ilegale [13].
La fel trebuie menționat și faptul că darknet-ul a mai fost utilizat pe post de rețea de
comunicare în cadrul mișcărilor de proteste din Africa de Nord și în Orientul mijlociu din anii
2010-2012 denumit drept „Primăvara arabă” [14]. În acest fel darknet-ul poate fi considerat pe
drept ca un pericol al securității cibernetice moderne, iar controlul acestuia, cu toate că este greu,
este necesar pentru protecția securității naționale ale statelor lumii.
Poate fi considerat interesant faptul că în ultimii ani rețeaua Darknet a început a fi
utilizată activ și de serviciile secrete străine cu scopul de a primi informații prin intermediul
acesteia, astfel din anul 2019 Agenția Centrală de Informații din SUA – CIA (eng. Central
Intelligence Agency) și-a creat propria pagină WEB în rețeaua TOR asemănătoare paginii
oficiale din Internetul obișnuit, astfel ca fiecare să poate accesa și transmite informații Agenției,
dar și să acceseze știrile și informațiile cum aceștia pot aplica pentru un post de muncă în cadrul
acesteia. [25] La fel și Serviciul de Informații Externe a Federației Ruse și-a creat o pagină în
rețeaua TOR, unde oricine ar putea transmite careva informații privind amenințări la adresa
securității Federației Ruse [26, 27].
O altă problemă a securității cibernetice moderne sunt grupările transnaționale de hackeri.
Cu toate că detalii multe nu pot fi accesate datorită activității lor foarte atente, aceștia pot fi
clasificați pe mai multe categorii, dar cea mai importantă clasificare, în cazul dat ar fi în raport
cu țintele lor de atac.
În raport de ținte acestea le putem clasifica în:
grupări guvernamentale, respectiv sunt controlate de către instituțiile statelor în care sunt
bazați sau activează în folosul acestora, țintele lor principale sunt sistemele informaționale în
special infrastructurile critice ale statelor neprietenoase sau dușmane, dar și pentru a culege
informații pentru serviciile de informații externe (inclusiv cele militare) ale statului angajator.
grupări neguvernamentale, care nu par a avea relații cu statele gazdă, marea parte din ele
sunt compuse din hackeri de tip black hat (în marea parte a cazurilor din diferite țări) care s-au
organizat pentru a ataca sisteme informatice ale companiilor, dar și în unele cazuri ale
instituțiilor statelor pentru a estorca dividente financiare, inclusiv prin amenințări că vor publica
informațiile sensibile colectate.
grupări apartenente la organizații teroriste (inclusiv la proto-state precum ISIS, Al Qaeda,
IRA), acestea au fost deosebit de active în perioada activității ISIS, combină trăsăturile celor
două grupări de mai sus, dar cu toate acestea deține câteva diferențe majore – activează
împotriva valorilor culturale umane, promovează terorismul internațional dar și dețin un caracter
destructiv.
Una dintre cele mai discutate grupări de hackeri transnațional în spațiul media este
gruparea „Anonymous”. Această grupare este distinctă de alte grupări de hackeri datorită în
primul rînd țintelor acestora, iar scopul lor fiind de a „restabili adevărul”, fiind considerați drept
„pălării gri” (din eng. grey hat hackers), ceea ce înseamnă că cu toate că încalcă legile (atacând
sisteme informaționale guvernamentale și corporatiste) acestea sunt făcute cu scopuri nobile.
Conform informațiilor din spațiul public, Anonymous este un grup transnațional hacktivist cu
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membri în Olanda, SUA, Marea Britanie, Australia, Spania și Turcia. Aceștia au devenit
renumiți pentru atacurile lor motivate politic, obiectivele grupului din trecut au inclus ISIS-ul,
Biserica Scientologică, Bursa de Valori din New York și Departamentul Apărării al SUA, și
recent după invazia Federației Ruse în Ucraina, a sistemelor informaționale de stat a Federației
Ruse, dar și a mai multor resurse de mass-media afiliate acesteia. În Operațiunea „Payback” a
grupării din 2012, aceștia au atacat companiile din domeniul financiar-bancar MasterCard, Visa
și PayPal care la acel moment refuzau să proceseze donațiile și plățile pentru renumita
organizație WikiLeaks [15].
În rândul grupărilor guvernamentale de hackeri printre cei mai activi pot fi considerate
grupările afiliate Federației Ruse, Republicii Populare Chineze, Republicii Islamice Iran dar și
Republica Populară Democrată Coreeană.
Printre cele mai remarcabile grupări afiliate Federației Ruse pot fi remarcate:
1.
Gruparea „Cozy Bear” (în traducere din engleză ca „Ursul Confortabil”), cunoscută și ca
„The Dukes” identificată în studiile de securitate cibernetică ca APT29 sau Amenințarea
Persistentă Avansată nr.29 (din eng. Advanced Persistent Threat no.29) aceasta a fost legat de
mai multe atacuri cibernetice împotriva agențiilor guvernamentale, a organizațiilor politice și a
companiilor din Asia, America de Nord și Europa, inclusiv Germania, Norvegia, Coreea de Sud,
Uzbekistan și SUA. Cozy Bear a lansat un atac de tip spear-phishing împotriva unui sistem de email neclasificat al Departamentului Apărării al SUA în august 2015. Grupul, de asemenea este
vizat în atacurile împotriva Comitetul Național Democrat în anii 2015-2016, a Ministerului
Apărării și cel al Afacerilor Externe al Norvegiei în ianuarie 2017 dar și asupra mai multor
ministere ale guvernului olandez în anii 2016-2017. La fel gruparea aceasta este învinuită la
compromiterea sistemelor informatice ale companiilor Microsoft, Solarwinds și Vmware, care
erau utilizate de majoritatea instituțiilor și departamentelor strategice din Statele Unite.
Compania de securitate cibernetică CrowdStrike a presupus că Cozy Bear pară să aibă legături
cu Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), sau cu Serviciul Federal de
Securitate al Federației Ruse (FSB) [15].
2.
Gruparea „Fancy Bear” (din eng. Ursul Elegant) cunoscută și ca „Pawn Storm”
identificată în studiile de securitate cibernetică ca APT28 sau Amenințarea Persistentă Avansată
nr.28 (din eng. Advanced Persistent Threat no.28) aceasta este considerat de către firmele de
securitate cibernetică și organizații guvernamentale că pare să fie sponsorizată de Direcția
principală de informații (GRU) din Federația Rusă. Guvernul SUA a identificat Fancy Bear cu
două unități GRU cunoscute sub numele de Unitatea 26165 și Unitatea 74455. Grupul a vizat
agenții guvernamentale, instituții financiare, grupuri de reflecție, organizații politice și
organizații internaționale situate în mai multe țări europene și nord-americane, inclusiv Canada,
Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia, Ucraina și SUA. Grupul, care este activ cel puțin din
2004, a folosit exploatări de tip Zero Day, atacuri de tip phishing și programe malware împotriva
țintelor sale. Grupul a fost de asemenea acuzat că a intervenit în alegerile din Franța, Germania și
SUA în 2016 și 2017 [15].
3.
Gruparea „Energetic Bear” (din eng. Ursul Energetic) cunoscută și ca „DragonFly”,
„Koala”, dar și „Iron Liberty”. Obiectivele principale ale grupului Energetic Bear includ de la
producători de gaze pînă la firme care transportă gaze lichide și petrol pînă la consumatorii
finali. Grupul a folosit viruși de tip trojan și e-mailuri de phishing pentru a avea acces la
sistemele de rețea electrică, facilități de producție și alte ținte [16].
Printre cele mai remarcabile grupări afiliate Republicii Populare Chineze pot fi
remarcate:
1.
Gruparea „Comment Crew” (din eng. „Echipajul comentator”) cunoscută și ca „Comment
Panda” sau denumirea militară – Unitatea nr. 61398. Aceasta este identificată în studiile de
securitate cibernetică ca APT1 sau Amenințarea Persistentă Avansată nr.1 (din eng. Advanced
Persistent Threat no.1). Gruparea este învinuită pentru atacuri și infiltrări în numeroase companii
și organizații, printre cei mai mari victime sunt compania Coca-Cola și Lockheed Martin, cel mai
important contractant de armament și tehnică militară al Forțelor Armate ale SUA [17].
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2.
Gruparea „Deep Panda” (din eng. „Panda adîncă”) cunoscută și ca „Shell_Crew”.
Aceasta este identificată în studiile de securitate cibernetică ca APT19 sau Amenințarea
Persistentă Avansată nr.1 (din eng. Advanced Persistent Threat no.19). Printre primele apariții
activ cel puțin din 2011. Se crede că grupul este responsabil pentru atacul cibernetic din 2015
asupra Oficiului de Management al Personalului din Statele Unite în anul 2015 [18].
Cea mai remarcabilă grupare afiliată Republicii Populare Democrate Coreene este
gruparea „Lazarus Group”. În dependență de sursă aceasta este catalogată ca asemănătoare cu
activitatea grupărilor APT37 și APT38, unele surse le consideră ca fiind una și aceeași grupare.
[19] Aceasta este învinuită că au furat circa 1.2 miliarde de dolari SUA din mai multe bănci din
Africa, Bangladesh, Malta, Mexico și Vietnam datorită spargerii sistemelor informatice ale
acestor bănci, dar și a transmiteri mai multor mesaje fraudulente prin intermediul sistemului
internațional SWIFT [20], spargerea serverelor companiei cinematice Sony Pictures
Entertainment ca răspuns la darea în cinema a filmului de tip comedie politică „The Interview”
prin care se critica regimul dictatorial din Coreea de Nord [20]. Pe lângă acestea, gruparea mai
este învinuită pentru crearea și răspândirea virusului de tip ransomware „WannaCry” în mai
2017 [20], cifrele oficiale arată că circa 300.000 de calculatoare au fost infectate cu acest virus
[21] iar printre cele mai mari victime ale acestuia au intrat numeroase companii și organizații
guvernamentale precum gigantul american producător de avioane și aparate de zbor Boeing [22],
gigantul taiwanez producător de microcipuri și procesoare TSMC [23], dar și cea mai mare
companie de transport feroviar din Europa și Germania – Deutsche Bahn [24].
În concluzie, putem constata că la etapa actuală când tehnologiile informaționale au
împânzit viața de zi cu zi atât a oamenilor cât și a proceselor multidimensionale care au loc în
lume, domeniul securității cibernetice necesită a fi luat în calcul în procesul decizional al
actorilor politici. Evident că fiecare stat are nevoie de politici riguroase și programe de securitate
și este nevoit să intensifice investițiile în protejarea securității cibernetice a sistemelor
informaționale ale acestuia. Dependența de informații este tot mai mare, chiar periculoasă.
Ignorarea amenințărilor a devenit imposibilă, informațiile au devenit un beneficiu absolut și
vital. Confruntarea în spațiul cibernetic duce la pagube economice și fizice considerabile.
Respectiv, este necesar de analizat și luat în calcul atât perspectivele, cât și riscurile pe care le
poate aduce implementarea și utilizarea sistemelor informaționale.
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The existence of cyberspace and its use worldwide is a fact of everyday life for almost
everyone and almost everywhere. At the same time, its existence has created a new set of
imposing technical, social and political challenges. Political communities in the developed world
have become increasingly concerned about the threats to national security posed by the hostile
elements of cyberspace. While there may be a general understanding of these threats, the field of
cybersecurity remains a new realm, which has yet to be fully studied.
Keywords: cyber security, information security, digitalization, spyware, phishing.
Procesul de digitalizare a instituțiilor guvernamentale a Republicii Moldova a început în
anul 2006, atunci când a fost aprobat Conceptul de e-guvernare. Mai târziu a fost adoptat
programul strategic pentru modernizarea tehnologică a guvernului pentru anii 2011-2016, care a
clădit temelia pentru viitoarea transformare electronică a instituțiilor guvernamentale a
Republicii Moldova, un element crucial al acestui proces fiind transformarea digitală a
autorităților administrației publice centrale. În acest sens, au fost create: Portalul de Date
Guvernamentale ,,date.gov.md” (2011), semnătura digitală mobilă (2012), M-Cloud (2012),
MPass (2013), MPay (2013), MSign (2013, e-Visa (2014), MConnect (2014), MPower (2020)
etc.
Programul Național de Modernizare a Serviciilor Guvernamentale 2014-2016, Planul de
acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 și Proiectul
de Modernizare a Serviciilor Guvernamentale 2018-2023, au oferit o alternativă formatului
anterior de prestare a serviciilor publice, fiind mai calitativă prin reducerea timpului prestării
serviciilor, eliminării riscurilor de corupție, prin excluderea contactului dintre solicitant și
prestator și economisind timpul solicitanților serviciilor publice.
Proiectele care au fost implementate de către guvernul Republicii Moldova, au facilitat
crearea unei infrastructuri digitale naționale și au dus, atât la optimizarea lucrului funcționarilor
publici, cât și la îmbunătățirea serviciilor publice.
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Pe lângă toate beneficiile enorme pe care le-a adus digitalizarea serviciilor în sectorul
public, aceste tehnologii noi, aduc cu ele și riscuri la securitatea statului și cetățenilor acestuia. În
acest sens e oportun de a analiza ce este securitatea cibernetică, care sunt riscurile securității
cibernetice și care sunt metodele de protecție a acestei dimensiuni a vieții noastre.
„Ciber-” este un prefix derivat din cuvântul cibernetică care a dobândit sensul general de
„prin utilizarea unui calculator”. Este, de asemenea, folosit ca sinonim – „relativ cu spațiul
cibernetic”. Spațiul cibernetic înseamnă fuziunea tuturor rețelelor de comunicații, bazelor de date
și surselor de informații într-o pătură vastă, interconectată și diversificată de schimb electronic.
Astfel, se creează un „ecosistem de rețea”, un loc care nu face parte din lumea normală, fizică.
Este virtual și imaterial, un „mediu bioelectronic care este literalmente universal: există oriunde
există fire telefonice, cabluri coaxiale, linii de fibră optică sau unde electromagnetice” [1].
Spațiul cibernetic nu este doar virtual, ci se bazează și pe realitatea fizică, o „geografie reală”
formată din servere, cabluri, calculatoare, sateliți etc. [7]. Inevitabil, amenințările la adresa
securității transmise prin spațiile cibernetice depind de structuri și procese care sunt formate în
spațiul cibernetic, noul mediu de interacțiune umană.
Comunitatea politică internațională a recunoscut importanța spațiului cibernetic și
potențialele amenințări cibernetice care subminează securitatea statelor și creează instabilitate în
relațiile internaţionale. De exemplu, în 2010, secretarul general al Națiunilor Unite a transmis
Adunării Generale Raportul Grupului de experți guvernamentali în domeniul informației și
Telecomunicațiilor în contextul securității internaționale. Raportul afirmă că „statele dezvoltă
tehnologiile informaționale ca instrumente de bunăstare și inteligență, în scop politic.” Raportul
continuă cu evaluări și recomandări a experților. Cuvintele „securitate cibernetică” și „spațiu
cibernetic”, nu apar nicăieri în text. Cuvintele care sunt utilizate în mod convențional sunt
„tehnologia informației și comunicațiilor”.
Potrivit concepției securității informaționale a Republicii Moldova, asigurarea securității
informaționale este definită ca stare de protecție a resurselor informaționale, precum și a
persoanei, societății și statului, în spațiul informațional, iar spațiul informațional, la rândul său,
este divizat în digital, cibernetic și mediatic [3].
În Republica Moldova, securitatea cibernetică, în esența sa, este parte componentă a
concepției securității informaționale care, la rândul său, este parte componentă a strategiei
naționale de apărare, definită în documentele strategice privind securitatea națională [4],
accentuând nu doar componenta sa defensivă, de apărare, ci și pe cea ofensivă, orientată spre
combaterea unor dificultăți, lichidarea unor situații neconvenabile. Securitatea cibernetică este
abordată la nivel de cadru comunitar în majoritatea țărilor Uniunii Europene (UE) în baza
directivelor europene și a recomandărilor ENISA (European Union Agency for Network and
Information Security).
Astfel, securitatea cibernetică este practica de a apăra calculatoarele, serverele,
dispozitivele mobile, sistemele electronice, rețelele și datele de atacuri rău intenționate.
Factorul informației a fost considerat un aspect semnificativ al puterii, diplomației și
conflictelor armate de foarte mult timp. Începând cu anii 1990, însă, rolul informației în relațiile
internaționale și securitate s-a diversificat, iar importanța sa pentru problemele politice a crescut,
mai ales datorită proliferării tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în toate aspectele
vieții în societățile contemporane. Capacitatea de a stăpâni generarea, managementul, utilizarea,
dar și manipularea informațiilor a devenit o resursă de putere dorită, deoarece controlul asupra
cunoștințelor, credințelor și ideilor este din ce în ce mai mult privit ca o completare a controlului
asupra resurselor tangibile precum forțele militare, materiile prime și capacitatea economică
productivă [6].
Potrivit ghidului de securitate cibernetică pentru funcționarii publici [2], elaborat de către
Centrul de răspuns la incidente cibernetice CERT-GOV-MD din cadrul I.P. ,,Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, cele mai întâlnite tipuri de amenințări asupra
securității cibernetice sunt:
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•
PHISHING. Phishing-ul este o formă de înșelăciune în mediul online care constă
în folosirea unor tehnici de manipulare a identității unor persoane/organizații pentru obținerea
unor avantaje materiale sau informații confidențiale. Atacatorii folosesc diverse tehnici de social
engineering pentru a determina victimele să dezvăluie date de autentificare. Țintele cele mai
întâlnite sunt site-urile instituțiilor financiare, precum băncile. Alte ținte sunt reprezentate de
serviciile de plată online, rețelele de socializare, furnizorii de servicii de internet, organizațiile
non-profit, servicii de coletărie sau site-urile unor sectoare guvernamentale
•
SPAM: mesaje electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter
comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, folosite de industria emarketingului
și de proprietarii de site-uri cu un conținut indecent. Mesajele spam sunt trimise cu ajutorul unor
calculatoare infectate cu troieni, care fac parte dintr-un botnet (o rețea de calculatoare
compromise utilizate pentru trimiterea de spam sau atacuri asupra unor site-uri pe internet, fără
știrea posesorilor calculatoarelor respective). Mesajele spam, deși nu sunt un program malițios în
sine, pot include atașamente care conțin astfel de programe, sau trimit utilizatorii către pagini de
internet periculoase pentru siguranța sistemului.
•
VIRUȘI: virușii informatici sunt programe care se autocopiază pe sistemul
compromis, fără știrea utilizatorului. Virusul va infecta astfel componente ale sistemului de
operare sau alte programe informatice.
•
VIERMI: programe care se pot auto-replica. Acestea folosesc rețeaua de
calculatoare pentru ași trimite propriile copii pe alte noduri (calculatoare din rețea), reușind să
facă acest lucru fără intervenția vreunui utilizator. Spre deosebire de un virus informatic, un
vierme informatic nu are nevoie să fie atașat la un program existent. Viermii provoacă daune
rețelei, chiar și prin simplul fapt că ocupă bandă, pe când virușii corup sau modifică aproape
întotdeauna fișiere de pe computerul țintă.
•
TROIENI: aceste programe se prezintă sub forma unor programe legitime, care, în
realitate, sunt create cu scopul de a fura date confidențiale, sau de a permite unor utilizatori sau
programe neautorizate accesul la sistemul infectat.
•
SPYWARE: o categorie de software malițios, atașate de obicei la programe
gratuite (jocuri, programe de schimbat fișiere, programe de video chat etc.), care captează pe
ascuns date de marketing (prin analiza site-urilor pe care le vizitează utilizatorul, de exemplu de
modă, pantofi, cluburi de tenis, ș.a.m.d.) și le folosesc apoi pentru a transmite utilizatorului
reclame corespunzătoare, dar nesolicitate.
•
ADWARE: orice program care afișează reclame la rularea acestuia, reclame care
pot fi afișate ca bannere în fereastra programului, sau de tip pop-up (care deschide ferestre noi cu
reclame, deasupra tuturor ferestrelor). Unele programe adware pot fi considerate o formă de
spyware care nu colectează date de marketing, ci doar transmit reclame.
•
ROOTKIT: un rootkit este o colecție de utilitare proiectate să mențină controlul
sau accesul la calculator. După instalare, rootkit-ul utilizează funcții ale sistemului de operare
pentru a se “ascunde” astfel încât să rămână nedetectat. Rootkit-urile au fost utilizate mai întâi în
Unix, dar sunt folosite în prezent și în Linux, Windows și alte sisteme de operare. Acestea pot fi
folosite în scopuri legale, dar sunt cunoscute în general pentru utilizarea lor în scopuri
malițioase.
•
HACKER: o persoană care pătrunde în calculatoare (fără acordul proprietarului),
de obicei prin accesarea controalelor administrative.
Viteza remarcabilă a schimbării în lumea cibernetică – hardware, software,
interconectivitatea, structurile sociale, culturale și economice noi– face esențială evaluarea noilor
amenințări apărute ca urmare a schimbărilor în spațiul cibernetic. Pentru a întelege potențialele
problemele, în special pe cele de scară largă, este necesar mai mult decât simpla identificare a
potențialelor vulnerabilități. Este necesară o examinare a tuturor elementelor necesare unui atac,
pe lângă luarea în considerare a proceselor de prevenire, atenuare și recuperare. Riscurile trebuie
evaluate în mod corespunzător și apoi gestionate.
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Populația de utilizatorilor de internet va continua să crească, cei mai noi sosiți vor fi
inițial mai puțin calificați pentru utilizarea computerului și, prin urmare, mai vulnerabili la
amenințările de securitate. Vor fi chiar mai multe computere conectate la internet, care vor
deveni victime ale atacurilor sau vor deveni intermediari involuntari în atacurile asupra altor
calculatoare. Hardware și software de calculator vor devini și mai complexe și acest lucru va
face mai dificilă depanarea defectelor.
Întreprinderile și guvernul vor continua să-și dorească ca economia să devină mai
eficientă prin utilizarea spațiului cibernetic, astfel încât să accelereze procesul prin care cât mai
multe tranzacții și servicii să fie executate prin intermediului spațiului cibernetic.
Tehnologiile de securitate preventivă și detectivă nu vor oferi protecție împotriva tuturor
amenințărilor, vor fi necesare eforturi considerabile pentru a atenua pierderile și pentru a le
recupera.
În ceea ce privește atacurile cibernetice, singura caracteristică copleșitoare este că de cele
mai multe ori va fi fi imposibil să fie constat identitatea atacatorului. Acesta înseamnă că o
doctrină de apărare bazată pe descurajare nu va funcționa. De fapt, trebuie să ne focusăm pe
rezistență, astfel încât, atunci când atacurile reușesc, societatea să se poată recupera cât mai
rapid.
Indiferent dacă un singur eveniment de securitate cibernetică se poate transforma sau nu
într-un șoc global, este imperativ, ca guvernarea să creeze o politică pentru atenuarea impactului
unor astfel de evenimente asupra propriilor cetățeni.
Cea mai eficientă acțiune imediată care poate fi întreprinsă, este îmbunătățirea
standardelor securității propriilor sisteme informatice critice. Prin achiziționarea și operarea unor
sisteme mai sigure, care va reduce riscul eșecului propriilor servicii critice. De asemenea, e
necesară stimularea companiilor, furnizorilor de servicii de internet și altor companii pentru a
crea produse mai sigure care pot fi vândute în sectorului privat. Statul, în calitate de cumpărător
la scară largă, este într-o situație puternică, într-o poziție de a refuza să cumpere noi produse
software și sisteme de operare până când nu va fi convins că a avut loc testarea amănunțită a
acestora, astfel încât să asigure un nivel maxim de securitate cibernetică.
Literatura de specialitate consemnează şapte mecanisme de asigurare a eficienţei
securităţii sistemelor informaţionale:
1.
Securitatea fizică se referă la controlul accesului fizic în sistem şi se va concretiza
sub diverse moduri: de la împrejmuiri ale amplasamentelor şi uşi, la lacăte şi sisteme de alarmă,
inclusiv crearea cadrului de intervenţie în cazuri de urgenţă.
2.
Securitatea personalului presupune selecţia, urmărirea, autorizarea şi
supravegherea angajaţilor.
3.
Criptarea informaţiilor importante înseamnă protejarea datelor comunicate la
distanţă, făcându-le neinteligibile pentru orice alte persoane decât cele autorizate a le recepţiona.
4.
Studierea tehnicilor specializate ale intruşilor astfel încât echipamentele acestora
să nu poată pătrunde în configuraţia sistemului.
5.
Suprimarea radiaţiilor compromiţătoare este o operaţiune necesară pentru că
echipamentele folosite în centrele de prelucrare automată a datelor produc radiaţii acustice şi
electromagnetice, care pot fi interceptate şi analizate. Este cazul consolelor, imprimantelor,
cablurilor de legătură, al echipamentelor de vizualizare ş.a.
6.
Securitatea liniilor de comunicaţie se referă la garantarea comunicării corecte pe
liniile care interconectează componentele sistemului, astfel încât intruşii să nu le poată penetra.
Securitatea sistemelor de prelucrare automată a datelor se ocupă de protejarea datelor
din sistem împotriva accesului neautorizat, prin prisma autorizării utilizatorilor şi a protejării
datelor, stabilindu-se reguli foarte precise de folosire a lor.
În aceeași ordine de idei, e necesar de urmat următoarele principii în orice mediu de
lucru:
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Confidenţialitatea se concretizează în oferirea condiţiilor de păstrare în
conformitate cu restricţiile legale descrise de utilizatori şi proiectanţi. Numai persoanele
autorizate pot accesa datele sistemului, luându-se măsuri de prevenire a accesului neautorizat;
•
Integritatea, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie păstrate în forma originală.
Datele nu trebuie să fie modificate prin consultare sau pe căi ilegale, nici accidental. De
asemenea, ele nu trebuie să fie expuse pericolului distrugerii involuntare. Integritatea este o
măsură a corectitudinii datelor şi a asigurării încrederii în ele;
•
Accesibilitatea se referă la asigurarea accesului la date, pentru cei autorizaţi, în
orice moment [5].
În acest sens, măsurile de securitate promovate de către Centrul de răspuns la incidente
cibernetice CERT-GOV-MD din cadrul I.P. ,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică” sunt următoarele [2]:
Pentru protejarea împotriva amenințărilor Spyware, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze
cazurile de activitate suspicioasă pe stațiile de lucru, cum ar fi, apariția excesivă a ferestrelor de
tip pop-up, performanța extrem de slabă a computer-ului sau un browser de Internet extrem de
lent, care ar putea fi redirectat către site-uri nelegitime sau nedorite, precum cele pornografice
sau cele de pariuri online.
În astfel de cazuri e necesară adresarea pentru asistență Departamentului IT, și raportarea
suspiciunii că stația de lucru a fost infectată cu spyware. Programele de tip spyware sunt scrise
cu scopuri malițioase. Ele se pot afișa extrem de simplu, ca niște ferestre de tip pop-up extrem de
enervante, care au menirea să distragă atenția sau să atragă către site-uri malițioase. Totodată, pot
fi software-uri care înregistrează obiceiurile din browser-ul pe care este folosit pentru navigarea
pe Internet sau chiar intrările de la tastatură (keylogger), cu intenția de a capta credențiale de
acces sau parole.
Pentru protejarea de spyware, este necesar de urmat următoarele sfaturi propuse de către
Centrul de răspuns la incidente cibernetice CERT-GOV-MD din cadrul I.P. ,,Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”:
•
De evitat accesarea site-urilor necunoscute și frecventarea celor de încredere;
•
Evitarea descărcărilor deliberate de software de pe Internet pe stația de lucru,
indiferent cât de productiv sau interesant pare. Chiar și inofensivele bare de instrumente sau
utilități pot conține spyware;
•
Atenție sporită la programe de tip file-sharing, care nu trebuie folosite la birou;
•
Evitarea oricăror site-uri dubioase, inclusiv pornografie, jocuri de noroc, hacking
sau alte site-uri suspicioase/ne-convenționale. În orice caz, funcționarii publici nu ar trebui să
viziteze astfel de site-uri în desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
•
Oricând apare o fereastră pop-up nedorită sau neașteptată, trebuie închisă imediat
apăsând pe semnul X din partea dreapta sus a ferestrei. Niciodată nu trebuie dat click pe orice
buton afișat, chiar dacă afișează mesajul “CANCEL” sau “CLOSE” pe fereastra în sine. Aceste
butoane pot avea în spate o comandă pentru descărcare nedorită de spyware;
•
Suspiciune sporită în momentul în care numeroase ferestre pop-up încep să se
afișeze pe ecranul computer-ului, sau dacă performanța sistemului este sesizabil afectată. Din
acel moment este probabilă opțiunea infectării cu spyware și apare necesitatea informării
departamentului IT.
Multe din incidentele de tip Scam vin sub forma unui avertisment despre un virus care
poate să ‘șteargă hard disk-ul’ sau un mesaj similar. Mesajul cere să contactăm toate persoanele
din agenda subiectului pentru a-i avertiza. Aceste farse sunt extrem de comune, astfel că
furnizorii de software antivirus au creat pagini web care raportează și urmăresc ultimele astfel de
încercări. Una dintre escrocheriile cele mai cunoscute și propagate via e-mail (SCAM) este cea
care folosește mesajul ‘You can be a millionaire’ (Poți deveni milionar). Prin retransmiterea
acestor e-mail-uri altor persoane, utilizatorul este convins că va primi o anumită sumă de bani
pentru fiecare mesaj transmis. Au existat foarte multe persoane care au căzut pradă acestei
scheme. Autorii acestui tip de e-mail caută adesea notorietate prin transmiterea mesajului lor, la
•
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cât mai mulți utilizatori. O modalitate simplă de a sesiza o farsă sau înșelătorie este includerea
unui atașament. La fel cum siteuri de încredere nu vor cere informații cu caracter personal prin email, persoane de încredere sau instituții nu vă vor transmite printr-un atașament care trebuie
folosit ‘pentru eliminarea fișierelor infectate. Așadar, este foarte important să nu fie deschis
niciodată un atașament de la un expeditor necunoscut sau un atașament care nu este cunoscut.
Pentru protejarea împotriva atacului de tip phishing, este necesar de a fi informat despre
acest tip de atac, în acest sens există multiple strategii care pot fi utilizate pentru a recunoaște
acest tip de escrocherii.
•
Din moment ce persoana realizează faptul că astfel de escrocherii de tip phishing
există în lumea virtuală, scepticismul cu privire la conținutul fiecărui email pe care pesoanele le
primesc.
•
Este o modalitate foarte bună de a descoperi o înșelătorie. Spre exemplu, în cazul
în care o adresă web este afișată sub această formă (http://172.168.15.100/ebay/account/), atunci
putem fi siguri că site-ul pe care urmează să îl accesăm nu este unul legitim. Chiar dacă Ebay
este parte a adresei afișate, după cum putem observa, prima parte conține caractere numerice
aranjate sub forma unei adrese IP. Acesta este un indiciu clar că ceva nu este în regulă;
•
Site-urile corporațiilor, de regulă sunt atent securizate și folosesc pagini web
criptate de fiecare dată când clienților li se cere să trimită informații cu caracter personal. În bara
de navigare a browserului utilizat, e necesar de a verifica dacă adresa pe care persoana dorește să
o acceseze începe cu ‘https://’. Litera ‘s’ reprezintă unul din semnele că această conexiune este
securizată și vine din engleză de la termenul de ‘security/secure’;
•
Majoritatea email-urilor sau website-urilor venite din partea corporațiilor au un
aspect profesional. Phishing-urile încearcă să păcălească, copiind aspectul acestora. Pentru a
detecta diferențele, în text deseori sunt greșeli gramaticale, de ortografie sau chiar greșeli de
design cu privire la aspectul site-ului.
În concluzie, pe lângă capital și oameni, informaţia este o valoare importantă pentru
dezvoltarea oricărei societăți. Pentru a proteja această resursă importantă, orice persoană care
interacționează cu calculatorul poate să întreprindă măsurile enumerate mai sus. Mai mult, e
necesar ca fiecare funcționar public, în contextul digitalizării sectorului public, să fie instruit cu
privire la modalitatea corectă de navigare în spațiul cibernetic.
Luând în vedere faptul că cel mai vulnerabil element în asigurarea securității cibernetice
îl reprezintă omul, e necesar ca fiecare cetățean al țării noastre care are acces la spațiul
cibernetic, să fie informat despre modul în care urmează să navigheze în siguranță acest areal
virtual.
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Military security is the implementation of military policy and characterizes the state of
realization of a country's national interest in the military domain and is a guarantee of its
defense against military threats and external aggression. Ensuring the military security of the
Republic of Moldova is impossible without consolidating the global and regional stability, as
well as without maintaining the defense capacity at the level that would allow the prevention of
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Securitatea militară reprezintă implementarea politicii militare și caracterizează starea de
realizare a interesului național al unei țări în domeniul militar și o garanție a apărării acesteia în
fața amenințărilor militare și a agresiunii externe. De aceea, asigurarea securității militare a
Republicii Moldova este imposibilă fără consolidarea stabilității globale și regionale, precum și
fără menținerea capacității de apărare la nivelul care să permită prevenirea conflictelor militare și
răspunsul oricărei forme de agresiune externă [1, p. 130]. Amenințările la adresa securității
militare și a intereselor naționale ale Republicii Moldova impun un nivel înalt al capacității de
apărare militara, îmbunătățirea tuturor parametrilor calitativi ai acestuia. Locul și rolul sectorului
militar în structura organelor militare și securitatea națională a unei țări se află în permanentă
schimbare, importanța acestuia crescând permanent, contribuind la transferul problemei de
modernizare a sectorului militar, în cadrul armatei și sistemul național de securitate, de la
programele departamentale la cele naționale, având importanta naționala. Societatea nu numai că
are dreptul, dar are și datoria de a se apăra, de a-și proteja propriile interese și securitatea
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corespunzătoare [2, p. 93]. De aceea, concentrarea eforturilor țării și societății devine extrem de
actuală, în vederea scoaterii în evidență a organismului militar la un asemenea nivel, la care să
devină posibilă capacitatea acestuia de a apăra eficient interesele naționale ale Republicii
Moldova. Pentru a putea formula mai clar riscurile şi amenințările la adresa securității militare a
Republicii Moldova, vom face o revizuirea riscurilor şi pericolelor cu caracter militar la adresa
statului in ultimul deceniu [3, p. 68].
B. Buzan afirmă că securitatea colectivităţilor umane este afectată de cinci sectoare
principale: militar, politic, economic, societal şi de mediu [4, p. 31]. Astfel, securitatea militară,
conform lui B. Buzan, privește interacțiunea dublă a capacităţilor de ofensivă şi defensivă armată
şi percepţia statelor despre intenţia celuilalt. I. Naval susține că riscurile de securitate trebuie
privite mai profund, depășind cadrul îngust al riscurilor militare. Luându-le în calcul, ar trebui să
ne orientăm spre problemele stringente: actele teroriste, pierderea surselor de aprovizionare cu
materie primă și, în special, de energie, modificarea fluxurilor migratoare sau presiuni
demografice neacceptate [5, p. 199].
Paradigma mediului contemporan de securitate internațională, pe parcursul ultimului
deceniu, a devenit una transformată în așa fel, încât a impus în dezbateri mai multe puncte de
vedere privind viitorul ordinii internaționale, a sistemului internațional de securitate colectivă,
precum și a modalității de asigurare a securității naționale de către statele naționale. În cadrul
procesului de globalizare mondială, arealul european și Republica Moldova nu sunt excepții [6,
p. 375]. Regretabil, viziunea strategică a anilor ’90 privind dezvoltarea și consolidarea unui
spațiu internațional stabil de securitate colectivă internațională, de la Vancouver până la
Vladivostok, pe principul securității cooperative, nu a fost posibil să fie implementat [7, p. 4].
În cadrul mediului internațional de astăzi, multitudinea evenimentelor de tip criza din
Siria și din bazinul Mării Mediterane, anexarea Crimeii și conflictul militar în estul Ucrainei, cu
efectele tensiunilor militare ridicate în bazinul Mării Negre, conflictul militar recent dintre
Azerbaidjan și Armenia, în regiunea Karabah-ul de Munte, lansarea unor noi strategii de tip
hibrid, pentru destabilizarea statelor naționale cu metode asimetrice ale tehnologiilor
informaționale și evoluția pandemiei COVID-19, impun statele naționale și organizațiile
internaționale ale securității colective să reevalueze și să dezvolte strategii preventive și măsuri
de contracarare noi pentru a răspunde provocărilor apărute [7, p. 4].
O actualitate majoră capătă problema găsirii noilor soluţii de asigurare a securităţii
naţionale în scopul consolidării independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării,
fundamentate pe un stat de drept cu valori democratice, orientate la bunăstarea populaţiei.
Pentru a putea formula mai clar riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale a
Republicii Moldova și a securității militare a Republicii Moldova am analizat Proiectul strategiei
securităţii naţionale a Republicii Moldova, cât și am utilizat un șir de publicații tematice pe
problem de Securitate ale Republicii Moldova. Analizând gradul de cercetare al tematicii date,
ajungem la concluzia că acest domeniu se află într-o dezvoltare continua si se considera
importanta continuității studiilor in acest domeniu si accentuat in domeniul securității militarea a
tarii noastre.
Astfel, ca şi pentru majoritatea ţărilor est-europene, calea Republicii Moldova spre o
societate deschisă şi o economie competitivă, mai ales din aspectele ei de democratizare,
dezvoltarea pieţei şi de securitate, a arătat a fi puternic dependentă de riscurile şi amenințările de
securitate. Insecuritatea şi instabilitatea au rămas printre cele mai importante obstacole pe calea
stabilizării democrației Republicii Moldova, ceea ce a condus la persistența unor efecte sociale
deosebit de nefaste pentru populație, pentru stat şi societatea civilă în ansamblu. Amplasarea
geografică este foarte importantă pentru securitatea naţională a Republicii Moldova. Ţara se află
la intersecția a trei zone geopolitice: Sud-est-europeană, Central-europeană şi Euroasiatică [8, p.
44].
În Strategia Națională de Apărare, adoptată de Parlament în 2018, se menționează că
„…prin poziționarea sa geografică, Republica Moldova este parte integrantă a arhitecturii de
securitate a bazinului Mării Negre – zonă de interes pentru un șir de actori regionali și
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internaționali puternici. Securitatea în zona menționată este influențată de existența axei de
conflicte înghețate (regiunile Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia şi Karabah-ul de Munte),
precum şi a conflictelor curente (Ucraina). Prin prisma aspirațiilor de integrare în spațiul
cultural, economic și social european, Republica Moldova urmează să consolideze, să dezvolte
și să modernizeze sistemul național de securitate și apărare, ținând cont de evoluțiile mediului
de securitate”. O nouă viziune asupra politicii de securitate și apărare ar fi trebuit să includă
câteva elemente fundamentale, care au fost fie că atenuate, fie că ignorate sau chiar ascunse și
reinterpretate în documentele strategice de securitate și apărare elaborate anterior. Aceste
elemente se referă la:
- Clarificarea și statuarea identității naționale a cetățenilor Republicii Moldova, modul
cum derivă din aceasta noțiunile de interese naționale, valorile comune, istoria și moștenirea
populației etc. În cazul acestui element/factor nu există astăzi soluții durabile și nu există o
finalitate politică clară (modificarea, de exemplu, a art. 13 din Constituție cu referire la limba de
stat).
- Definirea noțiunii constituționale de neutralitate. Ultimele documente care au fost în
vigoare mai mulți ani – Concepţia şi Strategia Republicii Moldova tratează în mod eronat
construcția securității de la ideea centrală a neutralităţii, înţeleasă greşit drept soluție de
securitate şi de la nevoia de a obţinere cunoaşterea acestei neutralităţi (în sens de garanții),
precum şi de la ideea lipsei necesităţii forţelor armate cu altă destinaţie decât operaţiuni
internaţionale sau stoparea inamicului, până la intervenţia comunităţii internaţionale. Timpul a
demonstrat cu prisosință că ambele idei sunt atât eronate, cât şi depăşite. Astfel, neutralitatea,
chiar recunoscută, nu poate ţine loc de soluţie de securitate, pentru că respectarea ei ţine de
nevoia directă a unui actor major sau altul, după cum a arătat-o istoria. Mai mult, există deja
trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova care nu vor fi îndepărtate de neutralitatea
recunoscută, iar existenţa lor reală este incompatibilă cu modelul ideal ce se încearcă a fi utilizat.
Şi încă, punând neutralitatea în prim planul strategiei de securitate înseamnă o supra valorizare a
acestui aspect ce riscă să continuă să fie limitativ în condițiile nevoii de asigurarea reală a
apărării teritoriului, chiar şi numai a celui aflat sub controlul autorităților legitime de la Chișinău.
- Statutul de neutralitate permanentă rămâne piatra nodală şi o permanenţă a arhitecturii
de securitate a Republicii Moldova. Totuşi, acest statut nu reflectă nici realitatea de pe teren, nici
nu reprezintă o formulă consacrată internaţional, nici nu are o explicare concretă. De aici, un set
de confuzii ce s-au perpetuat de la Constituția RM, din 1994, până la Concepţia de Securitate
Naţională, din 2008 și la toate celelalte documente ale Republicii Moldova, inclusiv la unele
documente de poziţie în materie de politică externă. Dar mai este aici și un alt aspect, complet
ignorat de documentele strategice emise: reintegrarea teritorială ar trebui să fie urmată de o
integrare a instituţiilor de forţă din regiunea separatistă în structurile de forţe legitime ale
Republicii Moldova. Cum se va face aceasta, cu ce resurse şi mijloace, pe baza cărei experienţe
şi expertize, în ce interval de timp, cu ce destinaţie a elementelor ce vor fi reduse din spaţiul
structurilor de forţă separatiste, acest lucru nu a fost inclus nici în Concepţia sau Strategia de
Securitate Naţională, nici în celelalte documente. Din contra, impresia creată de aceste
documente este “uitarea” acestui element fundamental şi a amenințărilor, riscurilor şi
vulnerabilităţilor aferente acestei situații, ori a planificării costurilor şi programelor necesare
realizării lui, a finanţării capabilităţilor aferente dezideratului real al reintegrării.
- O altă problemă este definirea clară și explicită a caracterului și calității parteneriatelor
externe în domeniul securității și apărării, a angajamentelor reciproce în vederea realizării lor
practice. Aceasta se referă, în primul rând, la relațiile cu NATO, UE, SUA, România. În cazul
NATO, situația e clară - nu se poate promova o politică de aderare la organizație, nu pot fi
întreprinse demersuri oficiale atâta timp cât există prevederea constituțională de neutralitate
permanentă, care prin definiție exclude aderarea. Totodată, există multiple căi, forme și
posibilități de intensificare și lărgire a dimensiunii de cooperare în interesul și al Republicii
Moldova, și al sistemului de securitate colectivă. În cazul UE, nu există prevederi care ar
împiedica atât politicile de aderare a Republicii Moldova la UE, cât și ancorarea țării noastre în
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toate formele de cooperare în cadrul Politicii Comune de Securitate și Apărare a UE.
Parteneriatele cu SUA și România sunt definitorii pentru transformarea Armatei Naționale, a
trupelor de carabinieri și ai instituțiilor din sectorul de securitate și apărare în instituții complet
interoperabile cu cele euro-atlantice și parte a unui complex comun de apărare colectivă [9].
Colaborarea atât cu țările membre NATO, cât şi cu cele partenere din cadrul sectorului
militar şi civil, are loc prin intermediul mecanismului Programului ”Parteneriat pentru Pace”
(PfP/PpP). Astfel, cooperarea de aproape 30 de ani cu NATO, a contribuit la reformarea
sectorului de securitate și continuă să întărească reziliența nu numai în domeniul militar, dar și
politic, chiar și societal. Republica Moldova beneficiază de sprijinul NATO în continuarea
procesului de reformă a armatei şi a creării unei forţe militare moderne, mobile şi eficiente sub
raportul costurilor. La momentul actual, procesul de reformare şi modernizare a sectorului de
securitate și apărare este ghidat de instrumente şi iniţiative oferite de NATO, aşa ca Planul
Individual de Acţiuni în cadrul Parteneriatului (IPAP), Procesul de Planificare şi Analiză a
Parteneriatului (PARP), Inițiativa de Consolidare a Capacității de Apărare (DCBI), Programul de
consolidare a integrității în sectorul de securitate și apărare (Building Integrity Inițiative, BI) și
altele. Republica Moldova a obținut o serie de avantaje, precum consolidarea capacității de
răspuns la riscurile interne și externe în adesa securității, întărirea rezilienței informaționale,
identificarea soluțiilor prin intermediul proiectelor din domeniul științei și planificarii în situații
de urgență și excepționale, sporirea cooperării interguvernamentale la nivel legislativ, executiv și
al societății civile, asistență în sectorul economic, fortificarea instituțiilor, respectarea drepturilor
omului, combaterea corupției și crimei transfrontaliere, asigurarea securității umane și altele [10,
p. 185]. Concepția securității umane a fost generat, în principal, de necesitatea redimensionării
conceptului de securitate prin accentuarea rolului deosebit al individului uman în procesul de
asigurare a securității, o altă sursă de bază în procesul său de apariție și fundamentare a constat
în necesitatea găsirii unor soluții viabile la criza globală contemporană și la criza domeniului de
apărare și promovare a drepturilor omului, prin inițierea redimensionării elementului securitar
[11, p. 479].
Drept rezultat al implementării IPAP, Republica Moldova a devenit compatibilă cu
statele-membre ale NATO nu numai sub aspect politic, dar şi militar, deoarece unul dintre
obiectivele IPAP este de a asigura interoperabilitatea forţelor noastre armate cu cele ale Alianţei.
Din 2014, în cadrul Inițiativei de Interoperabilitate a Parteneriatului, Moldova a participat la
Platforma de Interoperabilitate, care reunește aliații împreună cu 23 de parteneri selectați, ce
contribuie activ la operațiunile NATO.
Astfel, a sporit capacitatea Republicii Moldova de a contribui, alături de NATO şi statelemembre, la combaterea terorismului internaţional, la neproliferarea armelor, la prevenirea şi
lichidarea situaţiilor civile de urgenţă. Moldova se transformă, treptat, într-un partener mai
credibil, capabil să contribuie la consolidarea securității internaționale şi regionale. Alianța
continuă să ofere sprijin Republicii Moldova în vederea creării unei forţe militare moderne,
echipată corespunzător, mobilă şi eficientă sub raportul costurilor de întreţinere. Militarii
Armatei Naţionale au participat la peste 120 de exerciţii militare în cadrul PpP, având
posibilitatea să-și testeze capacităţile profesionale. Rezultatul palpabil al IPAP este prezența
militarilor armatei naționale în Kosovo (misiunea KFOR). Aceasta denotă că militarii armatei
naționale sunt interoperabili cu cei din NATO și pot executa misiuni comune. Prin participarea la
exercițiile multinaționale, Republica Moldova dezvoltă abilitatea forțelor de menținere a păcii, în
vederea colaborării cu forţele altor ţări, în special, în operaţiunile de gestionare a crizelor şi de
menţinere a păcii.
Totodată, beneficiind de consultanţă din partea experţilor NATO, Re- publica Moldova a
adoptat o serie de documente strategice: Strategia Națională a Apărării și Strategia Militară a
Republicii Moldova, necesare stabilirii obiectivelor strategice în domeniul apărării, căilor de
atingere a obiectivelor stabilite și planificarea resurselor necesare în acest scop. Adoptarea
strategiilor a completat setul de documente de politici și acte normative pentru funcționarea
armonioasă a Sistemului de Apărare al Republicii Moldova.
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În acelaşi context, Republica Moldova lucrează în comun cu NATO pentru asigurarea
transparenţei în domeniul planificării cheltuielilor militare, a bugetului pentru apărare şi în ceea
ce priveşte asigurarea controlului democratic asupra Forţelor Armate. Consolidarea Capacitaților
de Apărare - Ajutorul de Consolidare a Capacitaților de Apărare şi Securitate Aferentă (DCBI) –
i-a fost oferit Republicii Moldova la summit-ul din Ţara Galilor, în 2014. Iniţiativa de
Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBI) este parte componentă a eforturilor Alianţei de a
proiecta securitate şi stabilitate la scară internaţionalăşi de a preveni conflicte, contribuind astfel
la reziliența în domeniul apărării Republicii Moldova.
Programul de Consolidare a Capacităţii de Apărare al Republicii Moldova reprezintă un
interes naţional prioritar în contextul ultimelor schimbări geopolitice care au loc în regiune,
impunând întreprinderea măsuri- lor necesare pentru consolidarea sectorului de securitate și
apărare.
Pachetul DCBI răspunde solicitării guvernului de a ajuta la procesul de transformare a
apărării, a întări şi moderniza forţele armate ale Republicii Moldova şi a reforma structurile sale
naţionale de securitate și oferă un program de consiliere şi asistenţă în sprijinul reformelor
Republicii Moldova în domeniul apărării, inclusiv prin elaborarea de documente strategice şi
identificarea structurii de forțe optime și capabilitățile militare necesare. De asemenea,
Programul se axează pe revizuirea riscurilor şi pericolelor cu caracter militar la adresa statului,
revizuirea şi modificarea cadrului legislativ şi normativ la nivel strategic, evaluarea structurii de
comandă şi control şi a capabilităţilor existente, estimarea dezvoltării economice [12].
Securitatea, în cel mai vast sens, ca preocupare umană tradiţională, atât la nivel
individual, cât şi, mai ales, la nivel macrosocial, denotă un vădit caracter reactiv. Preocuparea
pentru securitate ca fenomen şi ca stare de echilibru sistemic durabil al societății apare
concomitent cu conştientizarea pericolelor şi / sau a ameninţărilor din partea diferitor tipuri, de
origine fie intrasistemică sau extrasistemică, provocate de diverse erori şi inexactităţi ce ţin de
sistematizarea, coagularea ideatică sau articularea scopului, metodelor şi căilor sau
instrumentelor la care se recurge în vederea atingerii obiectivului vizat. Cu suportul NATO,
Republica Moldova își consolidează securitatea și cooperarea internațională, bazată pe inovare,
cercetare, dezvoltarea capacităților, precum și schimbul de cunoștințe, cu scopul de a asigura
securitatea umană și de a răspunde la provocările emergente de securitate. Atât statele membre
NATO, cât şi propriu-zis Alianţa, continuă să ofere sprijin Republicii Moldova în vederea creării
unei forţe militare moderne, echipată corespunzător, mobilă şi eficientă. Scopul cooperării
complexe îl constituie interoperabilitatea deplină a acestor forţe cu unităţile militare ale statelor
aliate şi partenere, consolidarea societății civile și a mass-mediei, dar și sprijinirea autorităților
publice și a funcționarilor publici.
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Securitatea energetică este o parte integrantă a securităţii economice şi reprezintă un
ansamblu de măsuri orientate în direcţia consolidării complexului energetic prin diversificarea
surselor, extinderea reţelelor de transportare şi distribuţie a energiei şi resurselor energetice,
precum şi dezvoltării capacităţilor de generare amplasate pe teritoriul ţării.
Sursele regenerabile deţin un potenţial energetic important şi oferă disponibilități
nelimitate de utilizare a acestora atât pe plan local cât şi naţional. Valorificarea surselor
regenerabile de energie se realizează pe baza a trei premise importante conferite de acestea, şi
anume, accesibilitate, disponibilitate şi acceptabilitate. Sursele regenerabile de energie asigură
creşterea siguranţei în alimentarea cu energie şi limitarea importului de resurse energetice, în
condiţiile unei dezvoltări economice durabile. Aceste cerinţe pot fi realizate în context naţional,
prin implementarea unor politici de conservare a energiei, creşterea eficienței energetice cât şi
valorificarea surselor regenerabile. Oportunitatea implementării strategiei de valorificare a
surselor regenerabile de energie pe termen mediu şi lung în Republica Moldova oferă cadrul
corespunzător pentru adoptarea unor decizii privind alternativele energetice.
În condiţiile meteogeografice din Republica Moldova, în balanţa energetică pe termen
mediu şi lung se iau în considerare următoarele tipuri de surse regenerabile de energie: energia
solară, energia eoliană, hidroenergia și biomasa. Potenţialul acestor resurse se evaluează la 4,0106 106 t.c.c. şi utilizarea acestui potenţial poate contribui la micşorarea importului de resurse
energetice. Caracteristic pentru energetica Republicii Moldova este lipsa resurselor energetice
proprii, cu excepţia unor resurse modeste de biomasă şi hidroenergetice valorificate la
hidrocentralele de la Dubăsari şi Costeşti. În ceea ce priveşte resursele eoliene, conform studiului
de fezabilitate realizat de cercetători autohtoni, pe teritoriul republicii există suficiente zone cu
vânturi favorabile pentru funcţionarea eficientă a instalaţiilor eoliene. Conform aceluiaşi studiu,
Republica Moldova este la început de cale în ceea ce priveşte utilizarea energiei solare (în
Moldova sunt cca. 140 de instalaţii cu o suprafaţă totală de 280 m2 m2) [1].
În ceea ce priveşte cadrul legislativ în domeniul resurselor regenerabile, în 2007 a fost
aprobată Legea cu privire la energia regenerabilă, obiectul căreia îl constituie cadrul juridic de
funcţionare a sectorului energiei regenerabile, raporturile sociale şi economice care se constituie
în procesul valorificării surselor regenerabile de energie, modalităţile de organizare a producerii
şi comercializării energiei şi combustibilului regenerabil. Energiile regenerabile sunt considerate
ce provin din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic
inepuizabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor
biologice pot fi captate utilizând diferite procedee [2].
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Sursele de energie nereînnoibile se referă la energiile generate prin arderea combustibilor
fosili, așa cum ar fi spre exemplu petrolul, cărbunele și gazele naturale. Aceste resurse sunt, în
chip evident, limitate la existența zăcămintelor respective și sunt considerate în general
neregenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:
●
energia eoliană, uzual exprimat – energia vântului
●
energia solară
●
energie potențial osmotică
●
energie geotermică, energie câștigată din căldura de adâncime a Pământului
●
energie de biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.
Astfel toate aceste forme de energie pot servi la generarea curentului electric, producerea
de apă caldă etc. Actualmente ele sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și
concretă care arată că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură energetică.
Exploatarea surselor regenerabile este un instrument eficient pentru a alimenta creșterea
economică, crea oportunităţi noi de angajare, îmbunătăţi bunăstarea umană și contribui la un
viitor climatic sigur. Analiza IRENA sugerează că locurile de muncă în sectorul energiei
regenerabile din lume ar putea crește de la 10,3 milioane în 2017 la 23,6 milioane până în 2030
și la 28,8 milioane până în 2050. Necesarul de energie primară a Republicii Moldova a crescut în
medie cu 1-2% pe an în perioada 2010-2017, atingând 2.939 kilotone de echivalent petrol (ktoe).
Consumul de combustibili fosili (cărbune și gaze naturale) a scăzut treptat în această perioadă, în
timp ce ponderile energiei electrice și biomasei au continuat să crească. De asemenea, ţara a
cunoscut o utilizare tot mai mare a produselor petroliere, în creștere cu 17,2%, de la 776 ktoe în
2010 la 937 ktoe în 2017 (NBS, 2018). Consumul final de energie în 2017 a fost 2.671 ktoe,
echivalent cu aproximativ 90% din aprovizionarea cu energie primară. Sectorul rezidenţial
consumă cea mai mare pondere de energie finală, la 50%, în timp ce sectorul industrial consumă
doar 8% întrucât industria nu joacă un rol semnificativ în ţară. Republica Moldova este slab
înzestrată cu resurse de energie din combustibili fosili și depinde foarte mult de energia
importată, sub formă de gaze naturale, produse petroliere și energie electrică. Aproape 70% din
aprovizionarea cu energie primară, 2.012 ktoe din totalul de 2.939 ktoe, se importă din ţările
învecinate. Astfel, ţara este vulnerabilă în faţa riscurilor ce pot surveni în urma întreruperii
aprovizionării cu energie. Aproape întregul volum de gaze naturale este importat din Federaţia
Rusă. Aproximativ 44% din acest combustibil este utilizat pentru a produce energie electrică și
căldură, în timp ce 28% este utilizat în sectorul rezidenţial. Consumul de gaze naturale a scăzut
în ultimul deceniu: până în 2017, acesta a scăzut cu 13% faţă de nivelurile din 2010 sau 30% faţă
de nivelurile din 2005 (NBS, 2012 și NBS, 2018). Între timp, importurile de produse petroliere a
crescut în 2017 la 809.272 tone, din care 70% a fost motorină, 21% benzină și 9% gaz petrolier
lichefiat. Aprovizionarea cu produse petroliere este mai diversificată, cu toate acestea,
importurile provenind în special din România, Federaţia Rusă și Belarus (ANRE, 2018) [2].
Aprobată în luna decembrie 2018, Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova 2030
stabilește acele priorităţi sectoriale pe termen de lungă durată ale ţării având drept ca scop
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor. Obiectivul strategiei este de a concentra politica publică
pe problemele, interesele și aspiraţiile populaţiei. Documentul include acei patru piloni ai
dezvoltării durabile: o economie durabilă și favorabilă incluziunii, capitalul uman și social,
instituţii oneste și eficiente și un mediu sănătos. În acest context, s-au stabilit zece obiective de
dezvoltare durabilă la nivel naţional, printre care: garantarea unei educaţii de calitate, asigurarea
guvernării eficiente, îmbunătăţirea accesului populaţiei la infrastructură și îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă. [3]
Sistemul energetic
De regulă, toată producţia naţională de energie electrică din Republica Moldova acoperă
mai puţin de 20% din cerere și este furnizată de centralele locale de cogenerare, o centrală
hidroelectrică (fără pompaj) și alte instalaţii de energie regenerabilă care sunt de mici
dimensiuni. În prezent, doi actori domină piaţa și furnizează energie electrică, la tarife aprobate
de ANRE. Aceștia sunt ÎCS RED Union Fenosa SA și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord,
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creată ca urmare a separării distribuirii activităţilor de furnizare de către SA RED Nord și SA
RED Nord-Vest. Capacităţile naţionale de producere a energiei se ridică la 383 Megawatt8
(MW) și sunt produse numai de centrale de cogenerare pe gaze naturale, reprezentând 86% din
capacitatea instalată totală Iarna, variaţia tipică a sarcinii sistemului energetic moldovenesc
(numai malul drept al Nistrului) se află între o sarcină de bază minimă de 330-370 MW și o
sarcină maximă de vârf de 700-760 MW, în timp ce vara se află între o valoare minimă de 260
MW și maximă de 610 MW (MEI, 2017). Șapte centrale suplimentare de cogenerare deţinute de
rafinării de zahăr cu o capacitate instalată totală de 98 MW sunt disponibile pe o perioadă
limitată de timp pe parcursul anului. Pentru ambele maluri ale Nistrului poate ajunge până la
1.100 MW (Moldelectrica, 2018). Din cauza capacităţii insuficiente de producere și a
particularităţilor sistemului energetic (centrale de cogenerare orientate pe acoperirea cererii de
căldură și centralele hidroelectrice de mici dimensiuni cu hidrologie vulnerabilă), Republica
Moldova nu are centrale care să poată oferi rezerve primare, secundare și terţiare. Astfel drept
consecinţă, aceasta trebuie să se bazeze pe Ucraina, inclusiv pentru controlul frecvenţei. Deși
MGRES ar putea furniza anumite rezerve suplimentare, până în prezent, un asemenea acord nu a
fost încheiat [2].
Infrastructura de transport a energiei electrice
Infrastructura actuală a reţelei de energie moldovenești a fost construită, în principal, în
timpul perioadei sovietice, ca parte a unui sistem comun optimizat cu Uniunea Sovietică și ţările
învecinate: Bulgaria, Ungaria și România. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, toate ţările din
regiune și-au reproiectat sistemele de energie electrică. În timp ce Bulgaria, Ungaria și România
au decis să-și sincronizeze reţelele cu sistemul vestic (fosta UCTE, actual ENTSO-E), Republica
Moldova și Ucraina s-au alăturat sistemului estic (IPS). Fiind cea mai mică ţară din regiune,
Republica Moldova a fost afectată semnificativ de dezmembrarea sistemului regional de
electricitate și, în consecinţă, a moștenit o reţea care este întreţinută necorespunzător. În special
aceasta folosește interconexiunile sale cu Ucraina pentru a asigura rezervele necesare și pentru a
echilibra sistemul energetic. Aceasta include șapte linii de 330 kilovolţi (kV) și 11 linii de 110
kV [2].
Sursele de energie regenerabilă au crescut la niveluri fără precedent în ultimul deceniu, în
fiecare an stabilindu-se noi recorduri. De asemenea, un număr tot mai mare de ţări s-au angajat la
aceste dezvoltări. În 2016, cel puţin 176 ţări aveau obiective privind energia regenerabilă
(IRENA, IEA și REN21, 2018). Cele mai spectaculoase schimbări s-au produs în sectorul
energiei, unde, începând cu 2012, sursele regenerabile au depășit combustibilii tradiţionali la
creșterile capacităţilor globale noi anuale din producţia de energie electrică (IRENA, 2018). Până
la sfârșitul anului 2018, capacitatea instalată globală a surselor regenerabile era de 2.179
gigawaţi (GW) reprezentând peste 29% din capacitatea totală globală de generare a energiei.
Volumul principal al acestei capacităţi regenerabile provenea din energia hidroelectrică (53%),
urmat de energia eoliană (23%) și energia solară, în special energia fotovoltaică solară (PV), la
aproape 18%. Între 2010 și 2017, capacitatea instalată globală a energiei fotovoltaice solare a
crescut aproape de zece ori, iar energia eoliană terestră de aproape trei ori (IRENA, 2018).
Astfel, în prezent, argumentul comercial al surselor regenerabile este mai puternic ca
niciodată, tot mai multe tehnologii realizând reduceri spectaculoase ale costurilor. Într-adevăr,
costurile medii ale energiei fotovoltaice solare la nivel de utilităţi și ale energiei eoliene terestre
au scăzut cu 73% și respectiv 22%, între 2010 și 2017 (IRENA, 2018). În sectorul energiei, cea
mai utilizată tehnologie de energie regenerabilă este energia eoliană, cu o capacitate instalată de
27 MW, urmată de centralele de cogenerare pe biogaz și aproape 4 MW în energia fotovoltaică
solară. De asemenea, Republica Moldova are o centrală hidroelectrică de 16 MW, construită la
sfârșitul anilor ‘70. [2] Exploatarea surselor regenerabile exceptând energia hidroelectrică, s-a
dezvoltat treptat începând cu anul 2012, însă creșterea a accelerat semnificativ în 2016. Acest
lucru s-a datorat investitorilor care doreau să obţină sprijin înainte de intrarea în vigoare a legii
noi privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în martie 2018.
Energia eoliana
124

O sursă inepuizabilă de energie este cea a vântului (eoliană), care poate fi folosită atât la
producerea energiei electrice, cât şi la morărit. În 1901 în Basarabia existau 6208 mori de vânt
[4]. În anii 50 ai secolului trecut, în Moldova funcţionau cca. 350 instalaţii electrice eoliene cu
viteză redusă tip „Romaniţă”, care au funcţionat destul de eficient până în anii 60, fiind
substituite prin pompe electrice. Totuşi, în prezent, energia eoliană nu este valorificată. [1], [4],
[5]
Se consideră rentabilă valorificarea energiei eoliene în cazul în care viteza medie a vântului este de 4-5 m/sec, iar în Moldova această viteză este de 3-5 m/sec. Din acest considerent,
putem spune că Republica Moldova are un potenţial de energie eoliană relativ mare. De
asemenea, din studiul de fezabilitate privind implementarea în R. Moldova a energiei eoliene [6] ,
se arată că pe parcursul anilor 1990-1999 viteza preponderentă a vântului a fost cuprinsă între 37 m/sec, viteză la care majoritatea aerogeneratoarelor moderne pot funcţiona. În cadrul
laboratorului de Surse Regenerabile de Energie a Centrului Universitar a Universităţii Tehnice a
Moldovei, se efectuează diverse studii care oferă analiza potenţialului surselor de energie
regenerabilă din Republica Moldova şi metodele de valorificate ale acestora. În acest sens, a fost
elaborată harta potenţialului energetic eolian al R. Moldova care poate servi drept reper pentru
evidenţierea şi aprecierea viitoarelor amplasamente a aerogeneratoarelor [1], [6].
Conform aceluiaşi studiu, în Republica Moldova sunt condiţii favorabile de transport şi
acces fără mari cheltuieli la reţeaua electrică publică, ceea ce permite diminuarea la crearea
centralelor eoliene. Conform hărţii disponibile în acest studiu, sunt evidenţiate următoarele
teritorii de perspectivă pentru amplasarea aerogeneratoarelor: înălţimile Tigheciului, înălţimile
Nistrene, colinele Ciulucului, înălţimile podişului central al Moldovei precum şi o bună parte din
teritoriul deluros din judeţele Cahul şi Taraclia.
Folosirea instalaţiilor eoliene pentru pro-ducerea energiei electrice este cea mai efectivă
modalitate de utilizare a energiei vântului. Alte studii [7] în domeniu arată că distribuţia anuală a
radiaţiei solare şi vitezei vântului pe teritoriul Republicii Moldova este favorabilă utilizării
instalaţiilor eoliene în calitate de surse autonome de energie electrică. Experţii în domeniu de
asemenea au realizat şi analiza cost-beneficiu în ceea ce priveşte utilizarea energiei eoliene.
Potrivit calculelor de prefezabilitate [8] a unei eventuale centrale eoliene, se demonstrează că la
tarifele actuale pentru energia electrică, producerea energiei electrice eoliene nu este rentabilă.
Însă dacă includem în tariful de livrare şi costul subvenţiilor, atunci energia eoliană concurează
cu cea fosilă. O eventuală centrală eoliană cu puterea instalată de 2 MW va produce anual circa
5,15 mln kWh energie electrică. La un tarif stabilit de livrare a energie electrice către reţelele de
distribuţie de 0,055 €/kW (0,85 MDL), termenul de recuperare a investiţiilor se estimează la 7,4
ani, iar rentabilitatea producerii energie electric eoliene va fi de 12%. Energia eolienă va oferi
consumatorilor din Republica Moldova o mică independenţă faţă de importul de energie electrică
şi agenţii energetici. Un alt efect social ar fi cel de sensibilizare a opiniei publice cu privire la
ocrotirea mediului ambiant şi utilizarea raţională a resurselor energetice. De asemenea,
energetica eoliană va crea şi locuri de muncă [1].
La momentul actual pe teritoriul R. Moldova sunt în jur de 70 de instalații de
aerogeneratoare majoritetea din ele fiind procurate la mâna adoua din cauza costurilor prea mari.
O turbină aerogeneratoare poate ajunge până la 4 milioane de euro.
Potrivit estimărilor Asociaţiei Europene de Energie Eoliană, de regulă, o capacitate de
energie eoliană de 1MW creează locuri de muncă pentru 15-19 persoane. [9] Pe lângă aceasta,
înlocuind o parte din energia electrică produsă la centralele termoelectrice cu energie produsă de
vânt, se va reduce importul anual de combustibili fosili cu 282 mii tone de combustibil fosil
convenţional, ceea ce se va influenţa de o manieră pozitivă gradul de securitate energetică a
statului, după părerea autorilor studiului „Energie regenerabilă. Studiu de fezabilitate” [1].
Bioenergia
Republica Moldova este cunoscută ca o ţară agricolă cu un potenţial semnificativ al
biomasei. Astfel, bioenergia este cea mai populară sursă de energie regenerabilă din ţară și
rămâne o prioritate pentru guvern. Cu toate acestea, aproape toată biomasa este utilizată într-un
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mod tradiţional ca lemn de foc fiind consumată, de obicei, în scopuri de încălzire, în special în
comunităţile rurale. În 2010, potenţialul anual al biomasei solide a fost evaluat la 21.042 terajouli
sau 503 ktoe (PNUD, 2010). Această cifră, suficientă să acopere 18% din nevoile energetice
naţionale, pare să nu mai fie precisă. În 2017, consumul total de biomasă a fost de 733 ktoe.
(NBS, 2018). Peleţii și brichetele, arse în cazane sau sobe de înaltă eficienţă, reprezintă de la 3
până la 5% din utilizarea biomasei, conform Agenţiei pentru Eficienţă Energetică. În același
timp, în sectorul energetic au avut loc până acum doar dezvoltări nesemnificative a căror
capacitate instalată este de aproximativ 6 MW [2].
Evaluarea gradului de pregătire privind valorificarea energiei regenerabile: Republica
Moldova, Agenția Internațională pentru energie regenerabilă, Abu Dhabi. De asemenea, abia
recent au fost iniţiate acţiuni pentru promovarea utilizării biocombustibililor lichizi în transport.
Dacă e să facem o investigaţie privind potenţialul şi capacităţile Republicii Moldova de a
produce energie în baza biomasei, atunci evidenţiem mai multe segmente. În ceea ce priveşte
dejecţiile animaliere, atunci menţionăm faptul că în Moldova gospo-dăriile ţărăneşti sunt acelea
care deţin cel mai mare număr de capete de animale şi păsări, care mai mult de jumătate de an se
află pe imaş şi în afara gospodăriei ţărăneşti. Astfel, s-a considerat că numai o treime din an se
acumulează dejecţii animaliere. În baza unor calcule, astfel se poate conta la o recuperare
efectivă de biogaz în instalaţii anaerobe de numai 19116 mii m3/an biogaz.
Referitor la apele industriale uzate, cu mare încărcătură organică, constatăm că în prezent
din fabricile ce sunt în funcţiune, potenţialul de recuperare a biogazului în aceste ape uzate,
prevăzându-se tratarea anaerobă numai a nămolurilor rezultate din epurarea mecanico-biologică
aerobă, este în volum de 40260 m3/zi sau 14695 mii m3/an. Pentru aceasta sunt necesare
aproximativ 40 fermentatoare a către 1000 m3 fiecare. Totodată, în Republica Moldova
funcţionează 38 de staţii de epurare mecano-biologică, unde în prezent s-a redus cu 1/3 debitul
de nămol. Dar, şi în aceste condiţii, putem conta pe o producere de 60000 m3/zi de biogaz sau
21900 mii m3/an134 [1], [10].
Deşeurile menajere, care în mediul urban se acumulează în total pe republică 700 mii
tone pe an, din care este posibil de recuperat cca 3125 mii m3/an de biogaz. Dar, prin procesul
„Valorga” (des utilizat în Olanda şi Franţa) – ce constă într-o fermentare anaerobă în stare
lichidă – putem recupera cca 69300 mii m3/an de biogaz [10].
În ceea ce priveşte eficienţa economică a investiţiilor capitale, ele se determină în funcţie
raportul dintre valoarea efectului economic, din care scădem cheltuielile de exploatare şi
deservire a instalaţiilor, şi volumul investiţiilor capitale, care asigură efectul dat. Astfel, conform
unor calcule ale experţilor de la Universitatea Tehnică din Moldova, s-a constatat că durata
recuperării investiţiilor pentru instalaţiile cu capacitatea de 250 m3 este de 11 ani, pentru
capacitatea de 750 m3 – 6 ani, pentru cele de 1500 m3 – 4 ani. [10] Un avantaj al implementării
tehnologiei de tratare anaerobă a deşeurilor agrozootehnice, precum şi a nămolurilor de la staţiile
municipale de epurare a apelor uzate şi în cadrul întreprinderilor de prelucrare a producţiei
agricole, ar constitui eliberarea şi recultivarea suprafeţelor de pământ destul de mari ocupate
pentru depozitarea acestora, la prevenirea eroziunii solurilor, la protecţia mediului ambiant [1].
La momentul de faţă, potenţialul disponibil de biomasă ce este folosit la producerea de căldură
care constituie 186 mii tep/an, iar alte 206 mii tep/an sunt încă nevalorificate. Conform unor
estimări, la un efort suplimentar ar putea fi mărită producţia de biomasă cu 196 tep. În aşa fel,
potenţialul de biomasă în ţară posibil de a fi dezvoltat şi folosit în scopuri energetice în termen
mediu ar constitui cca 615 mii tep/an [1] .
Există oportunităţi de a spori esenţial uti-lizarea biomasei, însă fără o finanţare
suplimentară nu este posibil să se înregistreze progrese în direcţia producerii biogazului din
deşeuri. Orice sprijin financiar pentru instalaţiile de producere a bioenergiei ar trebui să se
acorde, ţinându-se cont de eficienţa acestora, de valoarea adăugată pentru comunităţile rurale şi
celelalte avantaje economice şi ecologice oferite de instalaţiile în cauză. Astfel, Republica
Moldova trebuie să profite din plin de parteneriatul cu Banca Mondială şi Fondul Ecologic
Global în cadrul unui proiect-pilot, care ar promova folosirea energiei renovabile din deşeuri
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agricole. Acesta este un prim pas la aplicarea astfel de tehnologii, neutre la emisiile gazelor cu
efect de seră şi totalmente nouă pentru Republica Moldova, care ar putea fi implementat cu
succes şi pe viitor.
Energia solara
Republica Moldova este situată într-o zonă cu flux moderat de energie solară, în care
numărul anual de ore cu soare este de aproximativ 2200 ore. În țara noastră sunt condiţii extrem
de favorabile pentru folosirea energiei solare: fluxul mediu anual de energie solară pe 1 m2 pe
suprafaţa orizontală constituie cca 4650MJ sau 1280 kWh (1,1 Gcal); în cazul utilizării depline a
radiaţiei solare de pe 1 m2 şi substituind combustibilul organic, putem economisi cel puţin 0,15
tone de combustibil convenţional pe an. Sistemele de încălzire solară pot deveni realitate dacă
vor fi create colectoare ieftine şi eficiente de energie solară şi acumulatoare sezoniere de căldură,
ce ar permite acumularea energiei solare în perioada caldă şi livrarea ei în perioada rece [1].
În Republica Moldova sistemele cu acumulatoare sezoniere de căldură ar putea fi aplicate
în baza bazinelor naturale de apă cu izolare termică variabilă şi câmp de conductoare, care ar
transforma energia solară în căldură. Totuşi, cea mai mare răspândire o au instalaţiile
heliotermice. În Republica Moldova pe parcursul unei zile însorite o astfel de instalaţie asigură
încălzirea a 50-100 litri de apă la temperatura 15-20°C până la 45-100°C. Acest tip de instalaţii
rămâne a fi un transformator predominant de energie solară în Republica Moldova. Durata de
exploatare eficientă a instalaţiilor de încălzire a apei constituie circa 7 luni: în perioada 15 martie
- 15 octombrie, astfel se poate face posibil asigurarea minimului necesar de apă caldă în aceste
luni. Implementarea în Republica Moldova a instalaţiilor de uscare a fructelor, legumelor şi
plantelor medicinale ar permite nu doar economisirea surselor fosile de energie, dar şi evitarea
pierderilor de fructe şi legume datorită conservării rapide la locul de producere. Cu cât este mai
mare durata de exploatare a instalaţiei de încălzire a apei pe parcursul unui an, cu atât mai mare
va fi rentabilitatea. O altă practică este utilizarea energiei solare pentru încălzirea încăperilor,
serelor, uscătoriilor. Serele solare cu instalaţii de acumulare a căldurii pot funcţiona în condiţiile
Republicii Moldova anul împrejur, astfel asigurând o economisire de 60% de combustibil [1].
Cele mai dezvoltate tehnologii de conversie a energiei solare şi mai pe larg folosite sunt:
conversia termică şi fotovoltaică. Conform primei tehnologii, energia solară se transformă în
energie termică cu ajutorul captatorului cu efect de seră. În cazul celei de-a doua tehnologii energia solară se transformă în energie electrică cu ajutorul celulelor sau modulelor fotovoltaice.
Menţionăm aici că un metru pătrat de captator solar asigură cu apă caldă o persoană pe o
perioadă de 6-7 luni. În condiţiile climaterice ale Moldovei, se pot acoperi circa 65% din
necesarul anual de apă caldă utilizând energia solară. Ca instalaţiile solare pentru încălzirea apei
să fie atractive din punct de vedere economic, trebuie ca costul unui m2 instalat să nu depăşească
75 USD. În prezent, preţurile la instalaţiile de producţie autohtonă sunt de trei ori mai mari, iar a
celor de import, şi mai mari. Utilizarea surselor de energie regenerabilă, inclusiv cea solară,
permite diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, substituirea combustibililor fosili pe
care Moldova îi importă. Mai mult ca atât, acestea sunt surse de energie pure din punct de vedere
ecologic şi contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră [11].
În ultimii ani Republica Moldova a cunoscut o dezvoltare limitată a energiei fotovoltaice
solare. Pe parcursul ultimilor cinci ani au fost implementate doar puţin peste 50 de proiecte mici,
în special energie solară pe acoperișuri, cu o capacitate cumulată de aproximativ 4 MW. Energia
fotovoltaică solară ar putea furniza până la 4,5 GW capacitate, cu toate acestea, peste 20% din
aceasta (1 GW) a fost considerată deja competitivă din punct de vedere al costurilor încă în anul
2016. Acest lucru însemnă că tehnologia înregistra un LCOE sub 90 EUR/MWh, doar că erau
necesare condiţii financiare atractive. Restul de 80% ar deveni competitivi din punct de vedere al
costurilor până în 2030 (IRENA et al., 2017). Sectorul public rămâne lider în utilizarea energiei
solare pentru producţia de apă caldă [2] .
Prin Proiectul Energie si Biomasă în Moldova, 30 de instituţii publice au beneficiat de
instalarea încălzitoarelor de apă pe bază de energie solară, acestea suplimentând cazanele
existente pe biomasă. Încă 15 proiecte din sectorul public au fost sprijinite financiar de Fondul
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pentru Eficienţă Energetică. Instalarea încălzitoarelor de apă pe bază de energie solară, în special
în instituţiile publice cu cerere mare de apă caldă, cum ar fi spitalele și grădiniţele, a furnizat
economii de resurse financiare; astfel, sectorul public joacă un rol exemplar în promovarea
exploatării la scară mai largă a potenţialului de încălzire a apei cu energie solară. [2]
Energia hidroelectrica
În ciuda numărului mare de râuri, Republica Moldova are o singură centrală
hidroelectrică cu rezervor, cu o capacitate de 16 MW aflată pe râul Prut, al doilea cel mai
important râu din ţară. În plus, sunt în funcţiune 254 kilowaţi (kW) din instalaţiile hidroelectrice
mici (ANRE, 2017). Cele mai bune zone pentru dezvoltare se află pe bazinele de recepţie ale
Nistrului, Prutului și Dunării, potenţialul total al ţării fiind estimat la 3,36 terawatt-ore pe an. Așa
cum a preconizat Strategia Energetică 2020, pentru râul Răut, din apropierea satului Tribujeni
din raionul Orhei, au fost planificate câteva ministaţii hidroelectrice cu o capacitate totală de 1,2
MW (UNECE, 2009). [2]
Energia geotermala
Potenţialul resurselor de energie geotermală al Republicii Moldova a fost cercetat în mod
necorespunzător, fără a exista vreo estimare cuantificată și exhaustivă. Cu toate acestea, ţara are
o disponibilitate semnificativă a potenţialului de energie geotermală cu entalpie redusă, în special
în partea sudică a ţării, care poate fi utilizată la scară largă pentru pompele de căldură. Interesul
guvernului faţă de această tehnologie este limitat, neexistând acţiuni preconizate în Planul
Naţional de Acţiune pentru Energie Regenerabilă. Cu toate acestea, Agenţia pentru Eficienţă
Energetică, a identificat patru instalaţii geotermale operaţionale, cu o capacitate instalată totală
de 142 kW (EEA, 2016) [2].
Finanțarea energiei regenerabile
Majoritatea proiectelor de energie regenerabilă din Republica Moldova sunt finanţate de
băncile multilaterale de dezvoltare sau de agenţiile bilaterale de dezvoltare sau au fost finanţate
de sectorul privat din surse proprii. Printre exemple ale surselor de finanţare se numără: BERD,
Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) și grupul Băncii Mondiale, dar și Agenţia Suedeză
pentru Cooperare și Dezvoltare Internaţională și Agenţia Japoneză de Cooperare Internaţională
(AJCI). Finanţarea din partea sectorului privat a fost utilizată, în special, pentru energia generată
din biogaz și energia solară. Deși câţiva dintre acești parteneri au oferit subvenţii pentru
produsele financiare dezvoltate în colaborare cu băncile comerciale locale, alţii au creat linii de
credit pentru a sprijini atât sursele regenerabile, cât și eficienţa energetică. De exemplu,
instrumentele de finanţare ale BERD, implementate împreună cu BCR Chișinău, Moldova
Agroindbank, Moldindconbank, ProCredit Bank și MobiasBanca, includ:
• MoSEEFF – Unitatea de finanţare a energiei durabile din Moldova. Cu un buget total de 42
milioane euro, aceasta a avut drept scop sprijinirea utilizării surselor regenerabile de către
societăţile locale. Energia solară a fost una dintre zonele de interes și s-a implementat o gamă
diversă de proiecte prin program, de la o centrală electrică pe acoperiș de 100 kW instalată pe un
depozit agricol, la un parc fotovoltaic de 500 kW instalată pe terenul unui producător de covoare.
• MoREEFF – Unitatea de finanţare a resurselor energetice rezidenţiale din Moldova. Aceasta a
avut un buget total de 35 milioane euro și a vizat sectorul rezidenţial în perioada 2012-2017. În
plus, Republica Moldova este unul dintre beneficiarii Fondului Verde pentru Climă (FVC)
programul BERD pentru Unităţile de Finanţare a Resurselor Energetice Durabile. Acesta a fost
stabilit pentru a direcţiona 1,4 miliarde USD la unităţile de finanţare cu instituţiile financiare
locale din Armenia, Egipt, Georgia, Iordania, Republica Moldova, Mongolia, Maroc, Serbia,
Tadjikistan și Tunisia, pentru a sprijini proiectele de energie regenerabilă, de eficienţă energetică
și măsurile de adaptare la schimbările climatice (GCF, 2017).
Concluzii
În ultimii ani, Republica Moldova și-a intensificat eforturile de dezvoltare a surselor de
energie regenerabilă. Activităţile care s-au desfășurat timp de un deceniu pentru a dezvolta
sectorul biocombustibililor solizi, precum și adoptarea recentă a noilor scheme de sprijin pentru
energie electrică regenerabilă, au contribuit semnificativ la interesul tot mai mare al comunităţii
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de afaceri. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a consolida sectorul.
Secţiunile de mai jos subliniază provocările principale care împiedică exploatarea mai accelerată
a energiei regenerabile și acţiunile recomandate aferente pentru a le aborda. Acestea au fost
identificate printr-un proces de consultanţă cu mai multe persoane interesante împreună cu
implementarea RRA. Adoptarea unui obiectiv de energie regenerabilă pentru 2030 având în
vedere că obiectivul de 17% de energie consumată din surse regenerabile până în 2020 a fost
deja depășit, acesta nu oferă previzibilitate pe termen lung și nici nu reflectă viziunea ţării
privind dezvoltarea sectorului energetic. Faptul că ponderea actuală de surse regenerabile
(27,8%) a fost atinsă în special prin revizia datelor privind consumul de biomasă adaugă un alt
nivel de nesiguranţă. Deși creșterea capacităţii pieţei date cu 168 MW pentru anii următori a
captat interesul mai multor investitori, aceasta poate fi considerată drept o stimulare unică și mai
puţin un element al unei strategii solide. Prin urmare, activităţile în curs întreprinse de Ministerul
Economiei și Infrastructurii, precum și discuţiile din cadrul Comunităţii Energetice, sunt
întreprinse în vederea stabilirii unui nou obiectiv de energie regenerabilă pentru anul 2030.
Analiza regională iniţiată recent de IRENA pentru ţările din Europa Centrală și de Sud-Est,
inclusiv Republica Moldova, poate contribui la aceste eforturi și poate ajuta la identificarea unor
tehnologii rentabile pentru exploatarea surselor regenerabile din sectoarele energiei electrice și a
consumului final de energie. Strategia pe termen lung pentru promovarea și valorificarea surselor
de energie regenerabilă ar putea pune accentul și pe rolul important pe care l-ar putea juca
producerea distribuită în consolidarea sistemului energetic naţional. Realizarea unui studiu de
modelare a costurilor de producţie chiar dacă energia regenerabilă devine tot mai competitivă din
punct de vedere al costurilor la nivel mondial, aceasta nu este încă pregătită să joace un rol foarte
important în sistemul energetic al Republicii Moldova. Dintr-o perspectivă tehnică, anumite
cercetări indică faptul că sistemul ar putea absorbi aproximativ 1 GW de surse regenerabile, un
nivel aproape egal cu sarcina maximă, care atinge 1.100 MW. Cu toate acestea, utilizarea tot mai
frecventă a tehnologiilor fotovoltaice solare și ale energiei eoliene ar prezenta o nouă provocare,
întrucât ţara se bazează complet pe Ucraina pentru a echilibra producţia acestora. Așadar, un
studiu de modelare a costurilor de producţie ar permite determinarea constrângerilor operaţionale
ce ar putea provoca sistări ale energiei electrice necesare pentru satisfacerea cererii. Acest studiu,
inclusiv justificarea economică, ar permite investigarea mai multor scenarii pentru mixul de
producere al energiei, inclusiv cele care propun cote mai mari pentru surse regenerabile, precum
și orice alte politici și particularități. Modelarea acoperă în mod normal un an, cu o rezoluție
temporală mai mare pentru a furniza mai multe informații privind impactul costului operaţional,
și are drept scop asigurarea faptului că sarcina sistemului este furnizată în întregime și în cel mai
economic mod. De asemenea, analiza ar aborda problema serviciilor auxiliare și echilibrarea
acestora, care devin tot mai importante odată cu exploatarea surselor regenerabile intermitente și
disponibilitatea tot mai mare a producerii distribuite. Rezultatele ar ajuta la creșterea încrederii
printre factorii de decizie politici, operatorii de sistem și investitorii, precum și la identificarea
celei mai costeficiente opţiuni privind echilibrarea sistemului. Studiul ar trebui să ia în
considerare eforturile permanente pentru a asigura interconectarea și operarea asincronă cu
România, preconizate în următorii patru - cinci ani, precum și planurile guvernelor Republicii
Moldova și Ucrainei de a asigura operarea sincronă cu ENTSO-E, pe termen lung. Pentru a
sprijini ţările în evaluarea flexibilităţii sistemelor energetice, IRENA și Centrul de Cercetări
Tehnice VTT din Finlanda au dezvoltat FlexTool. Acesta analizează nu doar conceptul
tradiţional al flexibilităţii (privind, de exemplu, producţia flexibilă de energie termică și
hidrologică cu capacitate mare de intensificare și timp foarte mic al pornirii), dar și alte
tehnologii inovatoare care îmbogăţesc conceptul flexibilităţii. Acestea includ cererea flexibilă,
stocarea energiei și cuplarea sectorului. FlexTool este capabil atât să analizeze operaţiunile
sistemului folosind incrementarea temporală care reprezintă provocări ale lumii reale (o oră sau
mai puţin în cazul variabilităţii VRE) și realizarea analizelor pe termen lung și propunerea
soluţiilor posibile de flexibilitate într-un sistem viitor ipotetic cu pătrundere mare a energiei
regenerabile variabile (IRENA, 2018). Pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii
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Moldova este necesar de diversificat atât sursele, cât şi căile de furnizare ale resurselor
energetice. Ajungem la concluzia că identificarea unor alternative pentru resursele energetice
existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt disponibile surse de energie regenerabilă precum:
energia solară, eoliană, hidraulică, biomasa ete. Considerăm că utilizarea acestui potenţial poate
contribui la micşorarea importului de resurse energetice. În baza studiului, constatăm că există
posibilitatea privind cercetarea şi valorificarea surselor noi de energie cu asimilarea potenţialului
lor pentru dezvoltarea energeticii, astfel că:
1) în 2007 a fost aprobată Legea cu privire la energia regenerabilă, obiectul căreia îl constituie
cadrul juridic de funcţionare a sectorului energiei regenerabile;
2) pe teritoriul republicii există destule zone cu vânturi favorabile pentru funcţionarea eficientă a
instalaţiilor eoliene;
3) în Republica Moldova sunt posibilităţi şi oportunităţi de a spori esenţial transformarea
biomasei în energie, însă, fără o finanţare suplimentară, nu este posibil să se înregistreze
progrese în acest sens.În acest context, considerăm că este necesar ca Republica Moldova să facă
faţă dependenţei complete a ţării de importul de resurse energetice printr-o abordare integrată,
constând în diversificarea mixului de energie şi diversificarea surselor şi rutelor de alimentare cu
energie importată. În ceea ce priveşte identificarea unor alternative pentru resursele energetice
existente şi valorificarea resurselor energetice regenerabile, recomandăm Guvernului Republicii
Moldova să contribuie substanțial la:
1) valorificarea din plin a parteneriatului cu Banca Mondială şi Fondul Ecologic Global în cadrul
unui proiect-pilot, care ar promova folosirea energiei renovabile din deşeuri agricole;
2) valorificarea energiei eoliene în baza hărții potențialului energetic eolian al Republicii
Moldova;
3) investirea în cercetările științifice ale Centrului Univesitar „Energie Plus” al UTM, colectivul
căruia a realizat deja, pe lângă alte proiecte, o turbină eoliană construită pentru alimentarea cu
energie electrică a consumatorilor individuali;
4) crearea sistemelor de încălzire solară prin crearea colectoarelor ieftine şi eficiente de energie
solară şi acumulatoare sezoniere de căldură;
5) utilizarea instalațiilor de uscare a fructelor, legumelor și plantelor.
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Current categories of threats and dangers to contemporary societies require a thorough
analysis of the basic concepts of the security phenomenon in the light of new challenges. Security
is a state of being out of any danger, a sense of confidence and peace, economic security as a
recent economic category has recently begun to be used in the autochthonous economic
literature. Ensuring economic security is one of the most important functions of the state, so that
this problem has never existed by itself, but has always been a derivative of the tasks of
economic growth in every stage of society's development. The specific content of the issue of
economic security varies according to the prevailing conditions in a given period. The state
bodies, through its structure and functionality, participate directly in ensuring the national
security of the Republic of Moldova.
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Securitatea economică reprezintă o parte componentă indispensabilă a securităţii
naţionale. Astfel, acţiunile autorităţilor administraţiei publice centrale este necesar să fie
orientate spre crearea unor condiţii interne şi externe, care să asigure independenţa economiei
naţionale, dar și o creştere economică durabilă, cât și satisfacerea necesităţilor statului şi ale
cetăţenilor, precum combaterea sărăciei, și nu în ultimul rând competitivitatea pe pieţele externe
[11, p. 52].
Însă, actualele categorii de amenințări și pericole la adresa societăților contemporane
impun analiza minuțioasă a conceptelor de bază ale fenomenului securității prin prisma noilor
provocări asupra acestuia. Securitatea este o stare de a fi înafara oricărui pericol, sentiment de
încredere și de liniște, securitate economică ca o categorie economică recentă a început să fie
utilizată în literatura economică autohtonă la începutul sec. XX [5, p. 84], iar cu referire la statul
nostru, ca rezultat al semnării Declarației de independență al Republicii Moldova la 27 august
1991 [10].
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Asigurarea securității economice este una dintre cele mai importante funcții ale statului,
astfel încât această problemă nu a existat niciodată de la sine, ci a fost întotdeauna un derivat al
sarcinilor creșterii economice în fiecare etapă a dezvoltării societății. Conținutul specific al
problemei securității economice variază în funcție de condițiile predominante într-o anumită
perioadă. Organele statale prin structura și funcționalitatea sa participă direct la asigurarea
securității naționale a Republicii Moldova.
Securitatea economică este unul dintre criteriile principale a securității naționale.
Asigurarea securităţii naţionale este stabilirea condiţiilor pentru dezvoltarea democratică a
națiunii și a statului în ansamblu prin protecția și apărarea statului, independența, integritatea sa
teritorială și ordinea constituțională [5, p. 84]. Prin urmare, provocările moderne pentru
dezvoltarea lumii economice şi sistemelor economice la nivel macro şi micro dovedesc relevanţa
tot mai mare a asigurării securității economice a acestora prin transformarea puterilor. Relevant,
este căci practica ţărilor europene demonstrează că schimbările moderne ale puterii tind spre
procese de descentralizare. Totuși, descentralizarea puterii, ca orice fenomen, are manifestări
pozitive și negative pentru dezvoltarea sistemului economic la diferite niveluri.
Problemele contemporane de securitate economică care preocupă societatea la această
etapă includ balanța comercială între state, impactul investițiilor străine asupra economiei unei
națiuni și stabilitatea legii între guvern și industrie pentru a efectua cercetări și dezvoltare
crucială pentru securitatea națională. Securitatea economică reprezintă o stare a economiei
naţionale, care după structura și volumul său este suficientă pentru menţinerea statutului de stat
independent, și anume prin independenţa lui de presiuni politice, militare şi economice externe,
asigurarea dezvoltării social-economice pe lângă asigurarea sănătății populaţiei, asigurarea
nivelului legal de venituri, asigurarea bunăstării majorităţii populaţiei în corespundere cu
standardele ţărilor civilizate.
Trebuie de evidențiat că dreptul securității economice nu este o ramură de sine stătătoare
a dreptului național, deoarece la momentul introducerii de către exegeții domeniului științei
economice a termenului de securitatea economică aceste relații sociale erau reglementate de către
ramurile de drept deja formate, precum dreptul administrativ și dreptul civil. Posibilitățile
statului de a proteja persoanele, întreprinderile economice, regionale și interesele economice ale
țării sunt deosebit de importante pentru realizarea dezvoltării durabile la nivel naţional şi
internaţional. Ameninţările economice presupun existenţa şi acţiunea forțelor şi factorilor reali
sau potenţiali care pot deveni destabilizatoare faţă de personalitate, sistemul social sau natural, în
aplicarea prejudiciului, perturbării sau distrugere totale. Ele se pot manifesta în forme diferite, în
special ca intenţii ostile intenţionate şi acţiuni ale unor subiecţi împotriva altora, ameninţând
existenţa oamenilor prin acţiuni iresponsabile, riscuri, provocări, dezastre naturale, provocând
pagube naturii şi societăţii [7, p. 68]. Dezvoltarea securității economice a țării este un proces
complex și compus. Prin urmare, acesta va fi realizat doar dacă va fi luată în considerare nu
numai dinamica creșterii economice, ci toate aspectele care o vizează.
Problema asigurării securității țării, inclusiv a securității economice, este una cheie, care
este determinată de interesele naționale pe termen lung ale țării, acestea constau în creșterea
competitivității economiei și a creșterii economice. Relevanța semnificativă a studiului
condițiilor și mecanismelor pentru a asigura securitatea economică se dobândeşte prin efectuarea
unei analize complexe [13, p. 1].
Prin esența sa securitatea economică ar putea fi capacitatea unui stat de a obține prin
producție sau comerț echitabil acele bunuri și servicii de care are nevoie pentru a-și păstra
securitatea națională. Studiile de securitate economică s-ar concentra, prin urmare, asupra
modului privind politica în care un stat utilizează mecanismele economice pentru a menține
integritatea teritorială, a satisface cerințele cetățenilor pentru bunuri și servicii, a păstra
independența politică și culturală și pentru a obține libertatea de amenințarea unui atac militar
străin.
Toate ființele umane au nevoie de un sentiment de siguranță, pentru a oferi un sentiment
de apartenență, un sentiment de stabilitate și un sentiment de direcție. Oamenii cărora le lipsește
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securitatea de bază în ei înșiși, în familiile lor, la locul de muncă și în comunitatea lor tinde să
devină iresponsabilă din punct de vedere social. Ei tind să se comporte oportunist și ei tind să-și
piardă simțul moderației. Mai mult, perioadele și zonele de insecuritate în masă au generat
întotdeauna intoleranță, extremism și violență [8, p. 30]. Perspectivele științifice în domeniul
securității economice au prezentat o posibilă generalitate la nivel de țară, aceasta fiind
determinată de mai mulți factori precum ar fi resursele naturale, nivelul de trai al cetățenilor,
dezvoltarea economică a țării și locul acesteia la nivel global.
Conceptul de securitate economică este împărțit în cinci părți. Respectiv, patru dintre ele
sunt formate din principalii factori care influențează securitatea economică a unei țări: nivelul de
dezvoltare economică (investițional, industrial, științific și tehnic, economic internațional,
financiar și energetic), nivelul de trai (alimente, demografic, de securitate socială și de aplicare a
legii), amenințări interne și externe. În sens larg, securitatea economică este capacitatea
oamenilor de a-și satisface nevoile în mod constant. Este conectat la conceptul de bunăstare
economică și, de asemenea, la noțiunea de stat social modern, prin care o entitate
guvernamentală care se angajează să ofere garanții de bază întru asigurarea securității cetățenilor
săi. A cincea parte a conceptului de securitate economică a țării este bazată pe formarea
securității economice care la rândul ei se bazează pe caracteristicile și particularitățile
individuale ale entității, precum setarea pragurilor pentru indicatorii de evaluare, alegerea celei
mai adecvate metode de securitate economică, asigurarea unor măsuri eficiente împotriva
corupției și criminalității economice, optimizarea securității economice prin abolirea concurenței
neloiale și a monopolurilor [6, p. 1].
Securitatea economică este un sistem care include anumite componente și în același timp
acționează ca un subsistem. O importantă caracteristică a securității economice determinată de
natura sa sistemică care presupune mai mulți vectori. Natura multi-vectorală a securității
economice se datorează faptului că subiecții săi sunt întreprinderi, comunități, precum și anumite
industrii, grupuri de industrii, teritorii, regiuni și statul în ansamblu. Un aspect important pentru a
crește eficacitatea măsurilor care vizează asigurarea securității economice este de a stabili o
relație strânsă între aceștia, pentru a crea un mecanism bine structurat [1, p. 37].
Dacă să ne referim la amenințările la care poate fi supusă securitatea economică acestea
pot fi rezultatul unor schimbări în exterior sau mediul intern al statului, care duc la modificări
nedorite și la apariția unui pericol. Clasificând amenințările pe diverse temeiuri, ele fac distincția
internă și externă, cu potențial și real, create intenționat și apărute spontan, direct, adică direct
care provoacă schimbări negative în subiectul securității, și indirect, care duce la astfel de
modificări prin cauzalitate intermediară. Aceste mecanisme funcționează numai în anumite
condiții suplimentare, generând schimbări nedorite la intervale scurte și îndepărtate, ale căror
manifestări negative vor apărea după o perioadă suficient de lungă după apariția amenințării,
adică materializarea schimbării corespunzătoare în mediul subiectului de securitate, care apar la
intervale nedeterminate de timp [14, p. 3].
La nivel național, securitatea economică se referă la capacitatea unei țări de a-și urmări
propriile obiective de dezvoltare pentru economia sa și este adesea legată în mod explicit de
securitatea națională. Aceasta cuprinde preocupări ample cu privire la balanța comercială,
impactul investițiilor străine pe piețele naționale și parteneriatele public-privat. Securitatea
economică este, de asemenea, legată de conceptul de stat a bunăstării, care este angajat să ofere
protecții de bază pentru bunăstarea cetățenilor săi ca o modalitate de a se proteja împotriva
riscurilor care pot surveni drept urmare a unor procese spontane.
Economia națională a Republicii Moldova este influenţată, în principal, de modul de
funcţionare a diferitelor ramuri care o compun. Până la începutul anilor ’90 ai secolului trecut,
economia naţională a ţării se caracteriza prin sistemul centralizat birocratic de conducere a
activităţii economice, prin proprietatea colectivă, ruptă de cei care produceau, factori negativi
care au determinat rămânerea în urmă a dezvoltării economiei naţionale [2, p. 4].
Protecția securității financiare a subiecților de diferite niveluri poate fi realizată de
reprezentanți ai autorităților legislative, executive și judiciare, diferitelor partide, organizații și
133

mișcări civice, structuri de afaceri specializate și mass-media. Banca Națională ar trebui să joace
un rol special în asigurarea securității financiare a statului, deoarece îi este încredințată prin lege,
în primul rând, sarcina de a dezvolta și implementa politica monetară a statului, precum și
modalitățile de a menține un nivel sigur de funcționare a sistemului bancar intern.
De fiecare dată când spectrul economic are nevoie de noi tehnici acestea pot fi realizate
doar prin intermediul normelor juridice care sancționează și reglementează prezentele tehnici.
Majoritatea guvernelor încearcă să păstreze securitatea economică prin rețele de siguranță socială
care garantează protecții minime pentru cetățeni. Cu toate acestea, există adesea disparități în
ceea ce privește modul în care este trăită instabilitatea economică în cadrul unei populații.
Raporturile dintre drept și economie devin și mai strânse din momentul intervenției directe a
statului în economie. Totuși, aceste intervenții nu vizează doar domeniile energiei,
transporturilor, mai multe decizii ce țin de antreprenoriat depind de putere (relațiile de muncă,
prețurile, serviciile). Izolarea proceselor de creare a normelor și principiilor de reglementare în
domeniul dreptului și economiei ar putea crea o impresie falsă și incompletă asupra realităților
sociale [4, p. 24-25]. Un rol deosebit pe piaţa financiară și, implicit, în economia Republicii
Moldova revine sistemului bancar, condus de către Banca Naţională a Moldovei, a cărei
activitate este reglementată de Legea Republicii Moldova nr. 548 din 21.07.1995, cu privire la
Banca Naţională a Moldovei [9].
Economia națională a Republicii Moldova este o realitate obiectivă, care este în continuă
transformare, scopul de bază al acesteia fiind integrarea în Uniunea Europeană. Pentru realizarea
acestui scop statul prin organele și mecanismele sale urmează să ocrotească valorile
fundamentale ale societății, care trebuie să beneficieze de un sprijin juridico-penal [3, p. 413414].
Mai mult ca atât putem învidera că economia națională a unei țări este influențată de
sistemul relațiilor socio-economice. Însă, cu toate acestea, ca obiect al ocrotirii penale, relațiile
sociale de proprietate nu trebuie confundate cu relațiile sociale economice.
Astfel, în dezvoltarea aserțiunilor date, este a sublinia faptul că obiectul juridic generic al
infracţiunilor economice este constituit din relaţiile sociale economice, bazate pe următoarele
principii de desfășurare a activităţii economice: libertatea activităţii economice, exercitarea
activităţii economice în temeiuri legale, concurenţa loială a subiectelor activităţii economice,
buna-credinţă a subiectelor activităţii economice, interzicerea formelor vădit infracţionale ale
conduitei subiectelor activităţii economice [2, p. 6-7].
Obiectului juridic special al infracțiunilor economice îl reprezintă relațiile sociale ce
vizează anumite valori care derivă din economia națională a Republicii Moldova, relațiile
speciale referitoare la încrederea publică în autenticitatea banilor sau a titlurilor de valoare,
relațiile sociale ce țin de încrederea publică în autenticitatea cardurilor sau a altor carnete de
plată, relațiile sociale privitoare la obținerea legală a creditului, relațiile sociale referitoare la
acordarea legală a creditului, relațiile sociale ce țin de utilizarea conform destinației a
mijloacelor din împrumuturile interne sau externe garantate de stat, ș.a [2, p. 7].
Reieșind din faptul că sectorul dat se află într-o strânsă interdependență cu alte sectoare
de bază, prin care se formează economia națională a Republicii Moldova și, prin faptul că
infracțiunile economice aduc un prejudiciu înalt intereselor și dezvoltării durabile a țării, statul
prin organele sale de aplicare a forței coercitive acordă un interes sporit în scopul combaterii și
aplicării unor pedepse dure infractorilor. Nu trecem cu vederea, fără a consigna și astfel pornind
de la faptul că fenomenul corupţiei afectează grav securitatea economică a statului, lezează
drepturile omului, subminează structurile statale şi progresul social, ceea ce periclitează
securitatea naţională a Republicii Moldova, iar de obligația instituţiilor publice abilitate este de a
continua abordarea luptei împotriva corupţiei la nivel strategic. Acest fenomen trebuie ţinut sub
un control riguros şi diminuat atât prin aplicarea unor măsuri de prevenire a factorilor
criminogeni şi de înlăturare a condiţiilor care generează acest flagel, cât şi prin depistarea
nemijlocită a actelor de corupţie, prin tragerea la răspundere juridică a vinovaţilor, în temeiul
legii, prin mediatizarea cazurilor de corupţie combătute [11, p. 54].
134

Pregnant este că potrivit strategiei naționale a Republicii Moldova, întru asigurarea
securității economice statul își propune un set de obiectivele pe dimensiunea economică care au
scopul asigurarii stabilităţii macroeconomice prin menţinerea unor indici reduşi ai inflaţiei,
deficitului bugetar şi datoriei externe a statului, asigurarii competitivităţii economiei naţionale în
vederea majorării ponderii produselor şi serviciilor autohtone exportate, inclusiv prin
demonopolizarea pieței de export a Republicii Moldova și diminuarea dependenței unilaterale a
acesteia de spațiul post-sovietic, atragerii investiţiilor în economia naţională prin dezvoltarea
unui mediu de afaceri atractiv, stimulator şi predictibil, crearea unui mediu concurenţial sănătos
şi diminuarea economiei tenebre, asigurarea securităţii energetice prin diversificarea surselor şi
căilor de aprovizionare, precum şi sporirea rolului Republicii Moldova de coridor de tranzit al
energiei, inclusiv prin construcţia unor noi linii de interconexiune şi conectarea la sistemele
energetice europene [12].
Concluzie. În rezultatul studiului întreprins sub forma unui articol, având ca temă
subiectul luat în vizor cu genericul „Mecanismele de garantare a securității în sectorului
economic”, venim cu un spectru larg de constatări și considerăm oportun ca în termeni proximi
statul să recurgă la modelarea și adoptarea unei politici și a unei concepții în domeniul securității
financiare a statului, și anume prin reglementarea juridică a scopurilor, obiectivelor și sarcinilor
în domeniul securității financiare care ar fi reflectate în conținutul unei strategii, adoptarea unui
plan de acțiuni bine stabilite în vederea asigurării securității economico-financiare a statului,
determinare prin text de lege a noțiunii, esenței și periodicității de revizuire a riscurilor și
amenințărilor la adresa securității financiare a Republicii Moldova. La fel pentru a opri flagelul
infracțional din sectorul economic, propunem introducerea unor pedepse mult mai dure în ceea
ce ține de deposedarea statului de bani publici și crearea mai multor organe specializate în
diferite instituții compuse din juriști-economiști, care prin conlucrarea sa să identifice și să
probeze vinovăția infractorilor, din motiv că cele mai multe probleme în cadrul urmăririi penale
a infracțiunilor economice apare la acumularea probatoriului care să indice direct asupra
făptuitorului.
Înviderabil este faptul că fără securitate economică de bază, oamenii nu pot planifica
viitorul lor sau al copiilor lor. Lipsa de securitate va afecta calitatea vieții oamenilor și va
diminua inovația și încrederea în instituții. Anxietățile financiare și sentimentele de insecuritate
economică au multe alte rezultate negative, cum ar fi prelungirea perioadei de timp în care
victimele abuzului domestic vor rămâne cu un abuzator. În lipsa securității economice, oamenii
nu pot planifica viitorul lor sau al copiilor lor. Lipsa securității dăunează calității vieții oamenilor
și contribuie la stagnarea procesului inovației, mai mult decât atât încrederea în instituțiile
statului se reduce semnificativ. Însă, sentimentul de insecuritate economică, pe termen lung
formează un șir de elemente negative, iar în cazul în care nu sunt întreprinse careva măsuri
impun statul spre a adopta o politică de dependență financiară de fonduri externe, companii de
creditare sau împrumuturi de la alte state, care într-un final se soldează și cu o dependență
politică.
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The article deals with the concept of human security, which relates to much more than
security from violence and crime. There are many other aspect of human security such as
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Securitatea umană are la bază, recunoașterea capacităților și diferitor nevoi ale
oamenilor, societății civile dar și a guvernelor. Aplicarea securității umane asigură coerență și
atrage îmbunătățirea soluților prin care viața de zi cu zi a oamenilor și a comunităților din care
fac parte sunt protejate.
Sfîrşitul Războiului Rece a generat un nou context mondial, cu noi variabile a mediului
de securitate. Astfel, în prima jumătate a anilor 90, se afirmă conceptul de „human security” –
viziune lansată prin intermediul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare [3]. Conceptul
dat a pus baza unei noi paradigme de abordare a securităţii, conform căreia securitatea nu este
asociată doar cu protecţia statului. Obiectul de referinţă al noului concept este protejarea
individului, ca componentă esențială a existenței unei entități statale. Omul este considerat ca o
valoare supremă, şi respectiv dacă individul se află într-o stare de insecuritate, acest fapt
vorbeşte de o vulnerabilitate a statului. Întrucît, individul reprezintă elementul esenţial al
oricărei forme de organizare socială, gradul de securitate al acestuia se reflectă prin însăşi
securitatea comunităţii din care face parte.
Elementele securităţii umane pot include orice, de la catastrofe naturale pînă la
organizarea sistemului de sănătate al unei ţări, ideea principală însă constă în aceia de a proteja
viaţa umană la nivelul ei de bază [13, p.30]. Cert este că acestea sunt extrem de importante
pentru viaţa omului, indiferent de ţara unde locuieşte. Conform viziunii ONU societatea
contemporană trebuie să treacă printr-un proces de transfer al accentului pus pe securitatea
teritorială a statului la cea a indivizilor.
Securitatea umană este o combinație a amenințărilor asociate nivelului de dezvoltare
economică a statului, sănătății, securității alimentare, personale, ecologice până la cele ce derivă
din război, genocid sau migrație. Într-un sens mai restrâns, securitatea umană înseamnă lipsa
violenței și lipsa fricii față de ziua de mâine. Securitatea umană are ca obiective eliberarea
persoanei umane de frică și nevoi, precum și dezvoltarea ființei umane, îmbunătățirea calității
vieții sale prin dezvoltare durabilă a societății. Acest fapt presupune eliberarea de frică apărarea persoanei de factorii de surpriză (violenta fizică, cataclisme naturale, conflicte interetnice, etc.) ce dăunează vieții cotidiene și eliberarea de nevoi - eliberarea de amenințările gen,
foamete, boli, etc. a cetățeanului. Eliberarea de frică şi nevoi reprezintă ideea de bază a
responsabilității statului fată de asigurarea securității individului și dezvoltării acestuia [2].
Definiţia securităţii umane evoluează pe măsura dezvoltării societăţii, pe măsura
diversificării riscurilor şi ameninţărilor asimetrice la care asistăm în zilele noastre [2].
Din punct de vedere al obiectivelor: securitatea umană servește atât unui scop analitic cât
și unui cadru de programe. Programarea completează și îmbogățește mecanismele prin care
obiectivele de dezvoltare durabilă sunt atinse. Aceste tipuri de programe se dezvoltă alături de
oameni, făcându-i pe aceștia să își descopere nevoile, precum și vulnerabilitățile, astfel încât
politicile și acțiunile pe care sunt bazate să ducă la câștiguri în ceea ce privește dezvoltarea
durabilă.
137

Conform Comisiei pentru Securitatea Umană a ONU, paradigma securității este
asociată unei dinamici duble, respectiv:
- în primul rând este necesară ca și răspuns la complexitatea amenințărilor legate de
securitate, acestea fiind printre altele, cele legate de: sărăcia cronică, violența etnică,
schimbările climatice, terorismul internațional, pandemiile, terorismul, recesiunile economice și
financiare;
- în al doilea rând este necesară ca și abordare neconvențională a amenințărilor la adresa
securității umane [2].
Facându-se conexiunile necesare, este relevantă relația de triangulație dintre pace,
securitate, dezvoltare și drepturile omului, stabilindu-se astfel legătura indispensabilă dintre
acestea. Securitatea umană de asemenea poate veni în sprijinul Organizației Națiunilor Unite, în
vederea sprijinirii acesteia pentru facilitarea acțiunilor integrate și promovarea soluțiilor care au
ca și grup țintă și sunt concentrate pe oameni.
Reieșind din faptul, că consecințele insecurităților sociale sunt multiple, securitatea
umană este definită ca un concept interdisciplinar și multisectorial cu următoarele
caracteristici:
▪ centrat pe oameni;
▪ multisectorial - este necesară coerența între diferite intervenții pentru a evita daunele
negative;
▪ cuprinzător - abordează toată sfera de siguranță a omului, recunoaște caracterul
multidimensional al amenințărilor de securitate și interdependențele acestora;
▪ specific contextului - soluționarea nesiguranțelor oamenilor necesită întotdeauna specificații
raportate la timp și context;
▪ orientat spre prevenție – o componentă distinctă a securității umane o constituie prevenirea
timpurie orientată spre minimizarea impactului insecurității, și generarea soluțiilor pe termen
lung, cu incidență asupra fortificării capacităților umane de prevenție.
Securitatea naţională nu mai este privită ca o problemă predominant militară, ci ca un
proces care implică pe lângă componenta de apărare toate problemele societăţii: economice,
ecologice, de sănătate, ordine publică şi nu în ultimul timp de educaţie. Adică, de rând cu
ameninţările clasice la securitatea unui stat cum ar fi: conflictele militare terorismul, migraţia
internaţională, etc., în viaţa cotidiană individul se confruntă cu un şir de pericole ce-i afectează
securitatea de genul: foamete, epidemii, poluarea atmosferei, catastrofe naturale, instabilitate
politică în ţară, etc..
Aceste pericole ar putea fi prevenite dacă s-ar asigura un standard de viaţă, fapt ce
presupune o interdependenţă dintre securitatea umană şi calitatea vieţii. Calitatea vieţii este, în
acelaşi timp, indicatorul care confirmă eficienţa şi performanţa efortului de protejare a
securităţii naţionale.
O înaltă securitate umană, cere o bună calitate a vieţii [10]. Securitatea umană și
dezvoltarea durabilă, întăresc cadrele deja existente și ajută la depășirea anumitor obstacole, prin
combinarea instrumentelor existente în vederea accelerării demersurilor și utilizarea cât mai
eficientă a resurselor care există.
Securitatea umană și dezvoltarea durabilă
Asigurarea securității prin garantarea bunăstării, pune accentul pe obiectivele de
dezvoltare, cu asumarea de către stat a anumitor responsabilități fată de cetățeni, privind
asigurarea bunăstării și calității vieții. Or, apărarea intereselor vitale ale individului prin
asigurarea unei dezvoltări durabile a societății, este implicit o identificare și prevenire a unor
riscuri potențiale la adresa securității naționale.
Dezvoltarea umană este legată de următoarele deziderate:
•
realizarea unei şanse egale pentru toţi;
•
responsabilizarea generaţiei actuale pentru asigura existenţa şi prosperitatea generaţiilor;
•
investiţii mai mari în resursele umane în vederea maximizării potenţialului uman.
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Dar este de la sine înţeles că dezvoltarea umanităţi este astăzi imposibilă fără asigurarea
unei securităţi umane adecvate.
Securitatea umană înseamnă şi faptul că oamenii îşi pot exercita opţiunile în siguranţă şi
libertate şi pe de altă parte, că beneficiile atinse prin trudă vor fi protejate la nivel statal de
politicile adoptate: sociale, economice, politice.
Astfel este normal ca noţiunea de securitate umană să fie legată strîns de cea de
dezvoltare durabilă, datorită în principal următoarelor caracteristici:
•
securitatea umană este comună tuturor, ameninţările existente precum încălcarea
flagrantă a drepturilor omului, creşterea crimanalităţii organizate şi a celei transfrontaliere,
problema drogurilor naturale şi sintetice, poluarea aerului a apei şi cea marină precum şi
şomajul;
•
interdependenţa componentelor securităţii umane şi a celor ale dezvoltării durabile;
•
existenţa multor fenomene care pot afecta populaţii întregi, nelimitate de graniţe.
Dintre acestea, cele mai importante sunt: terorismul global, poluarea râurilor şi a
mărilor, traficul de droguri, foametea şi epidemiile;
•
Măsurile preventive sunt preferabile celor post-eveniment, din toate punctele de vedere:
al pierderilor umane, financiare, etc;
•
Securitatea are legătură directă cu modul în care omul este integrat în societate, de
libertate de exprimare şi posibilităţile de dezvoltare ale acestuia.
Conceptele „dezvoltare durabilă” şi „securitate umană” sunt înrudite, interdependente,
dar nu identice.
Desigur, între dezvoltarea umană şi securitatea umană există o interconexiune: progresul
dintr-un domeniu extinde posibilităţile pentru progresul celuilalt, şi vice versa [6].
Asigurarea securităţii prin garantarea bunăstării, pune accentul pe obiectivele de
dezvoltare, cu asumarea de către stat a anumitor responsabilităţi faţă de cetăţeni, privind
asigurarea bunăstării şi calităţii vieţii. Suportul sustenabil provenit din zona economică poate
menţine stabilitatea socială, securitatea individuală inclusiv [1]. Mai mult ca atât, dezvoltarea
umană este văzută și din punctul de vedere al unui mecanism non-convențional de prevenire ori
contracarare a pericolelor ce pot afecta securitatea persoanei.
Protecția socială are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de dependență a celor în
nevoie, ci reintegrarea lor în viața normală prin stimularea forțelor active, formarea
responsabilității, creșterii capacităților lor de a face față acestor probleme, a scăderii perioadelor
de criză prin mobilizarea eforturilor proprii.
De aici, formată și dezvoltată în condițiile unei piețe libere a serviciilor sociale, ținând
cont atât de nevoile, cât și de resursele beneficiarilor, în sens general, protecția socială
reprezintă un set de măsuri orientat spre asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate
socială pentru întreaga populație și, în mod special, pentru anumite grupuri sociale.
În acest sens, politica protecției sociale poate să fie plasată și acționa atât la nivelul
întregii colectivități, la nivelul diferitelor categorii de solicitanți, cât și la nivel personal.
Într-un stat democratic și anume în Republica Moldova, protecția socială reprezintă un
element fundamental al politicului statal, deoarece prin punerea în aplicare, se realizează
prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecințelor unor evenimente considerate ca riscuri
sociale, asupra nivelului de trai al populației.
Sporirea interesului față de promovarea și respectarea dreptului protecției sociale a fost
înregistrată datorită reformei sistemului de protecție socială în Moldova. Normele juridice ale
dreptului protecției sociale servesc ca un indicator al politicii sociale de stat, fiind menite să
reacționeze adecvat la toate riscurile sociale, apariția cărora este condiționată în ultimul timp și
de situația economică dificilă în care s-au pomenit o parte din membrii societății noastre.
Asigurarea socială constituie instrumentul fundamental al protecției populației de
riscurile sociale: bătrânețe, boală, pierderea parțială, temporară sau totală a capacității de
muncă, șomaj, fiind un sistem de alocații bănești care permit compensarea tipurilor de bază ale
veniturilor din motive obiective.
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Analiza societății riscului ne demonstrează că, realitățile contemporane conțin un număr
mare de riscuri sociale neprevăzute care nu sunt recunoscute pe scară largă, însă afectează
siguranța persoanei, respectiv se cer a deveni o prioritate pe agenda oricărui stat.
Statele au nevoie de strategii și mecanisme cu care ar putea să influențeze sursele
generatoare de riscuri sociale, deoarece fără un astfel de mecanism, sistemul de protecție socială,
în special cel de asistență socială și asigurare socială, nu va putea face față necesității victimelor
riscurilor sociale.
Asistența socială, la fel, ca și securitatea umană are ca obiectiv de bază protejarea
indivizilor de consecințele riscurilor sociale, indiferent de sursa acestora.
Indici specifici de securitate şi de dezvoltare
Indicele de securitate umană este prescurtat prin acronimul HSI, iar indicele de dezvoltare
umană prin HDI. Întrebarea fundamentală care se pune atunci când vorbim de securitate umană
şi securitate naţională este următoarea: cât de bine trăiesc oamenii acasă, în comunităţile locale,
în ţara lor şi în lume şi cât de durabilă este această securitate: putem asigura generaţiilor care vin
după noi acelaşi nivel [4].
Au fost realizate studii referitoare la HSI pentru un număr de 232 de ţări.
Acest indice este legat de un alt indice la fel de important: HDI - Indicele de dezvoltare
umană.
Conform unor autori, schimbările majore care se produc în societate sunt destul de rare şi
acestea se datorează în principal impactului devastator al dezastrelor naturale şi al războaielor.
HSI a rezultat ca un indice de dezvoltare pe o perioadă de 25 de ani. Prima versiune a fost
publicată în anul 2008, iar versiunea a doua a fost realizată în anul 2010. După anii 1990 s-a
constatat că Indicele HDI nu a putut rezolva două probleme importante, şi anume: lipsa de date
pentru toate zonele geografice şi o mai slabă reprezentare a dezvoltării economice, a mediului şi
a situaţiei sociale a oamenilor.
Astfel a apărut indicele HSI, care ţine cont de următoare date :
a) Date de natură economică:
-PIB/ul pe cap de locuitor;
-egalitatea distribuţiei banilor (se duc banii numai la unii oameni, sau la un număr mai
mare de oameni);
-buna guvernare economico-financiară;
b) Date despre mediu:
-vulnerabilităţi referitoare la mediul înconjurător;
-protecţia mediului înconjurător (calitatea apei şi a aerului);
-sustenabilitate.
c) Date de natură socială:
-sănătatea şi educaţia;
-protecţia diversităţii;
-modul de guvernare, inclusiv lupta împotriva corupţiei;
-securitatea alimentară [4].
Este evident că în acest context al teoriei securității umane, primordialitatea respectului
pentru interesele individului uman în faţa intereselor societăţii în general, corespunde în mod
prioritar, cu configuraţia domeniului politic de mâine, strâns legat de nivelul personal al adoptării
deciziilor cu extensie largă în sfera politicului, precum şi de conceptul de autonomie atât
individuală cât şi colectivă. Interesele individuale, protecţia persoanei şi interesul public pentru
bunăstarea fiecărei.
Cu toate acestea, teoria și practica securității umane ca domeniu suprauman şi universal,
încearcă să extrapoleze specificul şi calităţile umane.
În concordanţă cu aceste tendinţe, interesele înguste ale individului, prioritatea acestora
faţă de cele colective care vin să sprijine bunăstarea individuală, capătă noi valenţe în care
individul, deşi continuă să reprezinte un interes sporit din perspectiva modelelor securitare din
socium, totuşi este privit ca parte componentă de neînlocuit, ca cel mai valoros element al
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biosferei, interesele sale fiind complimentare în acest fel cu cele ale vieţii în genere şi cu cele ale
vietăţilor din mediu.
Accesul tot mai facil şi disponibilitatea nelimitată de a utiliza biotehnologiile moderne,
inclusiv pe acele de nivel nano, situează elitele politice implicate în lupta pentru putere sau în
procesul de exercitare a ei, pe o treaptă socială superioară.
În contextul trendului care determină evoluţia luptei politice şi a actorilor politici
implicaţi, se poate cu uşurinţă de presupus şi prognozat ca discrepanţa dintre elitele politice şi
restul populaţiei va creste într-atât de mult încât o eventuală segregare a societăţii umane în două
categorii calitativ diferite din punct de vedere genotipic şi fenotipic este ireversibilă.
Există suficiente probe în istoria politică modernă când conducătorii de state (mai ales în
cele mai puţin democratice, autoritare şi totalitare), beneficiau de ultimele elaborări ale ştiinţei
şi industriei biomedicale, care păreau miraculoase pentru populaţia de rând.
Totodată se putea recurge la diverse modalităţi inacceptabile de exploatare a unui număr
enorm de persoane neinformate, invocându-se secretul de stat, în procesul de testare şi
experimentare a acestor remedii etc.
Potrivit „Proiectul strategiei securitații naționale a Republicii Moldova”, sunt
stipulate ,,Obiective pe dimensiunea socială” și „Obiective pe dimensiunea apărării naționale”.
Obiectivele pe dimensiunea socială reprezintă promovarea reîntoarcerii şi reintegrarea
lucrătorilor migranţi prin susţinerea cetăţenilor reveniţi, consolidarea legăturilor cu diaspora şi
crearea oportunităţilor investiţionale și majorarea ratei de înlocuire a salariului pierdut cu pensia
prin instituirea pensiei de bază pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă.
Reieșind din aceste obiective pe care și le-a pus Republica Moldova, subânțelegem un
eventual ajutor din partea statului în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor internaționale și
promovarea persoanelor, fapt ce sporește dezvoltarea de durată pe teritoriul național a unei vieți
sociale favorabile și stabile.
Obiectivele pe dimensiunea apărării naționale reprezintă că Republica Moldova va
concentra eforturile sale strategice pentru apărarea şi securitatea cetăţenilor săi şi a teritoriului
naţional. În acest sens, sunt necesare atît dezvoltarea capacităţilor de răspuns la noile provocări
ale mediului de securitate, cît şi pregătirea populaţiei şi a teritoriului pentru apărare. Dezvoltarea
şi modernizarea capacităţii de reacţie la evoluţia riscurilor şi ameninţărilor mediului actual de
securitate.
Prin aceste obiective, Republica Moldova concomitent cu creșterea nivelului de securitate
a cetățenilor statului, va spori nivelul de siguranță a fiecăruia chiar și într-o perioadă de criză.
Odată cu sentimentul de siguranță a cetățenilor, încrederea în stat crește, astfel acest sentiment
predispune persoana să continue activitatea sa pe teritoriul țării, prin urmare sporește dezvoltarea
durabilă a societății în prezent cât și următoarelor generații.
Securitatea statului ţine de ideea menţinerii funcţionalităţii statului şi a instituţiilor sale,
a apărării suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a regimului constituţional. Respectiv, dacă
pericolele la adresa Republicii Moldova, ameninţă însăşi existenţa şi supravieţuirea sa, acestea
se transformă în ameninţări la securitatea naţională.
Transferul de accent în conceptul de securitate naţională de la stat la cetăţean a fost
condiţionat de fenomenul de globalizare, plus un şir de factori ce au apărut după sfârşitul
Războiului Rece, ca de exemplu, dezastrele ecologice, terorismul, diverse maladii care afectează
viaţa cetăţeanului, migraţia.
Securitatea umană identifică anume acele medii de insecuritate cu referire la persoană.
În acest context apare întrebarea cine este acel furnizor de securitate pentru cetăţean, ori cui
revine obligaţiunea de a asigura securitatea persoanei în Republica Moldova.
Concluzii. Termenul de securitate umană nu este pe deplin răspândit în limbajul şi modul
de gîndire al tuturor organizaţiilor internaţionale, astfel încât să înlocuiască unele lacune care se
regăsesc în definiţiile clasice ale sintagmei de securitate naţională.
În domeniul relaţiilor internaţionale, în învăţământ, în studiile realizate de anumiţi autori
şi în domeniul politic continuă să predomine paradigma legată de protecţia şi securitatea statală.
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Dezbaterile tot mai accentuate din mediul academic, din ONG-uri şi din structurile
guvernamentale legate de securitatea umană pun în prim plan acest concept din ce în ce mai
mult.
Dinamica mediului de securitate internaţional, conflictele asimetrice care ameninţă zone
din ce în ce mai extinse, fenomenul cu totul ieşit din comun a migraţiei iregulare care tinde să
zguduie din temelii atât și teritoriul național, fac ca acest concept al securităţii umane să capete
noi valenţe, iar modul de evoluţie viitoare a societăţii umane va depinde de modul în care
generaţiile de azi vor fi capabile să apere valorile fundamentale ale democraţiei şi libertăţii
Republicii Moldova.
Problemele şi situațiile ce conţin ameninţări şi riscuri potenţiale semnificative la adresa
securităţii cetățenilor statului, inoculează opiniei publice, factorilor de decizie, o nouă atitudine şi
abordare la un cu totul alt grad de vigilenţă şi preocupare pentru problema priorităţii intereselor
publice în faţa celor individuale.
Problemele menționate nu pot fi soluţionate pe deplin şi fără echivoc prin referinţă doar
la condiţia contemporană a societății faţă de unele condiții nefavorabile pentru o dezvoltare
favorabilă în Republica Moldova. Schimbările politice pe plan și internațional nu ar trebui să
înfluențeze atât de negativ asupra activităților sociale a cetățenilor unui stat, pentru prevenirea
acestor vulnerabilități, statul în dezvoltarea sa trebuie să construiască un sistem de rezervă care
va funcționa pentru cetățeni ci nu împotriva lor.
La fel relațiile politice a unui stat cu altul trebuie construite diplomatic, fără apartenență
la neplăcerile individuale ale politicului, în vederea susținerii personale a fiecărui cetățean și
pentru o dezvoltare durabile a generațiilor viitoare.
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pronounced, requiring an integrated approach due to the wide-ranging implications ecological
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Bunăstarea populaţiei implică asigurarea unor condiţii de securitate multidimensională,
care să nu se limiteze doar la elemente din sfera militară, ci să includă aspecte de ordin politic,
economic, social sau ecologic. Această perspectivă alternativă asupra securităţii a fost
fundamentată şi dezvoltată de Barry Buzan, reprezentantul Şcolii de gândire de la Copenhaga
[15].
În acest articol, vom prezenta modul în care problemele ecologice, alături de amenințările
de același tip: degradarea mediului, sărăcia, migrația populației, crima organizată sunt amenințări
la fel de importante ca cele de tip militar și politic.
Securitatea ecologică reprezintă una din componenetele de bază ce fac referire la
asigurarea securităţii generale a statului ce contribuie la dezvoltarea durabilă, gestionând efectele
asupra securităţii nationale şi regionale ale diverselor forme de modificări ale mediului ce pot fi
atât naturale cât şi generate de activitatea umană, accentul fiind pus pe modificarea mediului care
alimentează sau intensifică forme de conflict. Securitatea ecologică a fost privită de către mai
mulţi autori ca un domeniu mai puţin important al securităţii. Prima semnalare a consecinţelor
degradării mediului ambient a fost realizată cu ocazia Conferinţei ONU asupra Mediului Uman
din 1972 de către Lester R. Brown, cercetător american, care avertiza că epuizarea resurselor
naturale şi degradarea mediului reprezintă o amenintare la adresa securităţii naţionale de o
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magnitudine suficientă pentru a impune redefinirea securităţii naţionale a statelor. Cu toate
acestea, Daniel Deudney, confirma la începutul anilor 1990 nevoia urgentă a unei agende de
securitate ecologică, sustinând că „ apelul la securitatea naţională pentru a creşte atenţia acordată
problemelor ecologice subordonează interesele şi valorile ecologice mentalităţii
securităţii naţionale, care este, în principiu, incapabilă să înţeleagă mesajul central al mişcării
ecologiste; în plus, securitatea naţională trebuie redefinită în societatea postindustrialăˮ [8, p.
461-476].
Printre cei mai importanţi teoreticieni ai securităţii mediului se remarcă membrii echipei
de la Universitatea din Toronto, conduşi de Thomas Homer Dixon, care au încercat, la începutul
anilor ʹ90, să dea dezbaterii despre mediu o tentă riguroasă, plecând de la ideea potrivit căreia
penuria (scarcity) resurselor ar putea genera conflicte deschise, ceea ce ar presupune că absenţa
apei sau chiar a terenurilor agricole ar putea provoca conflicte interne sau conflicte cu alte state
în cazul migraţiei; studiile au fost realizate în Rwanda (pentru pământ) şi în Orientul Mijlociu
(pentru apă). Dintr-o perspectivă mai nuanţată, Norman Myers (1989) susţine că legătura dintre
mediu (pierderea diversităţii, eroziunea solurilor, schimbările climatice) şi securitate este atât de
complexă încât impune un nou mod de gândire, iar consecinţele crizelor globale de mediu vor fi
atât de importante încât protejarea mediului global va trebui să intre în sfera securităţii naţionale
[11].
În definirea securității ecologice există câteva moduri de a defini securitatea ecologică.
Prima abordare a securității ecologice este naturo-centrică. Aici conceptul este legat de
menținerea unei asocieri optimale de micro-nivel și între organisme și ecosistemul lor la micronivel. Această abordare se axează mai mult pe acțiuni și politici ce țin de protecția drepturilor
animalelor, analiza cadrului juridic privind natura și mediul înconjurător, precum și relația
esențial dintre om și natură.
Explicația umano-centrică a securității ecologice acordă oamenilor un rol important din
perspectiva că ei sunt controlorii și utilizatorii dominanți în natură. Respectiv, din această poziție
problemele centale ale securității ecologice devin sustenabilitatea, utilizarea rațională a
resurselor naturale, calamitățile de mediu și problemele refugiaților pe aceste motive, națiunile în
conflicte legate de problemele de mediu etc. Deasemenea, această abordare pune accentul pe
importanța organizațiilor și cum ele impactează securitatea ecologică prin procesul de elaborare
de politici ecologice și crearea cadrului juridic de protecție a mediului [6, p.87].
Un discurs de securitate ecologică este unul care se orientează către reziliența
ecosistemelor înseși, aceasta permițând, la rândul său, protecția celor mai vulnerabili în timp,
spațiu și specii. Reziliența este definită în termeni de capacitatea ecosistemelor de a susține viața
și de a-și păstra structura și funcția organizațională în fața perturbărilor și schimbărilor [3].
Acțiunile urgente de atenuare sunt prioritare în acest discurs, dar cu un anumit spațiu de
adaptare pentru a ajuta la conservarea funcționalității ecosistemelor. Toți actorii cu capacitatea
de a genera un prejudiciu evitabil au responsabilitatea în ceea ce privește agenția, în funcție de
capacitatea și contribuția lor la problemă. Și, deși susține principii largi, un astfel de discurs
trebuie definit în termeni de angajament față de dialog, reflexivitate și umilință: funcționalitatea
ecosistemului este prea complexă pentru relatări extrem de prescriptive; principiile universale
trebuie reconciliate cu cunoștințele, înțelegerea și valorile locale; iar reflexivitatea este în mod
clar în mod necesar să prevină ca acest discurs să devină o ortodoxie represivă sau mizantropică.
Ceea ce vorbim aici, în cele din urmă, este un set de principii care ar putea fi apărate ca o bază
adecvată pentru ca actorii să privească și să abordeze relația schimbărilor climatice-securitate, cu
acțiunile pe care aceasta le încurajează neapărat specifice contextului [12].
Dat fiind că din ce în ce mai multe ţări înţeleg că ignorarea specificului naţional în
procesul de programare şi implementare a acţiunilor de protecţie şi conservare a mediului
ambiant poate avea consecinţe deosebit de grave, în aceste condiţii trebuie să se plece de la ideea
că securitatea ecologică la nivel planetar nu se poate realiza decât prin acţiunile fiecărui stat în
parte, conectate între ele ca într-un puzzle ce conduce la diminuarea încălzirii globale şi evitarea
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altor riscuri rezultate dintr-o poluare lăsată să acţioneze necontrolat cu efecte negative asupra
securităţii mediului înconjurător [10, p.111].
Asigurarea securităţii ecologice se realizează printr-o multitudine de componente atât de
natură antropogenă, cât şi de origine naturală. Prin urmare, securitatea ecologică, în mare
parte, este determinată şi de starea componentelor mediului înconjurător, cum ar fi:
poluarea, diminuarea fertilităţii solului, încălzirea globală, care luate în ansamblu reprezintă
pericole ecologice la adresa securităţii naţionale şi internationale.
Strategiile de securitate naţională implementate în diverse ţări înscriu, de cele mai multe
ori, printre factorii de risc la adresa securităţii naţionale, deteriorarea mediului ambiant, prin
nerespectarea normelor ecologice. Problema mediului ambiant a devenit în prezent cu atât mai
sensibilă, de importanţă cardinală, în toate straturile societăţii, inclusiv în rândurile clasei
politice, cu cât au început să se accentueze dezechilibrele ecologice, ceea ce a generat aşa-numita
„criză ecologică”. Şi aceasta, ca urmare a faptului că în natură, nu numai în interiorul unei ţări, ci
şi în statele vecine, se produc fenomene care perturbă grav relaţia om-natura. Deşertizarea,
poluarea aerului, a apei şi a terenului, dispariţia pădurilor şi a speciilor numeroase de animale,
distrugerea patrimoniului genetic, subţierea stratului de ozon şi efectul de seră, ploile acide,
intensificarea uraganelor, încălzirea planetei etc. sunt doar câteva din fenomenele pe care
omenirea începe să le conştientizeze [9, p.108].
Există o serie de moduri diferite în care schimbările de mediu în general, și schimbările
climatice în special, ar putea fi și au fost legate. Cel mai puternic și proeminent dintre aceste
discursuri este cel al „securității naționale”, cu accent aici pe posibilitatea ca schimbările
climatice să submineze suveranitatea sau integritatea teritorială a statului-națiune. O astfel de
viziune și-a găsit drumul în strategiile de securitate națională din întreaga lume, a fost promovată
de grupurile de gândire orientate spre politici publice (în special în SUA) și a obținut un loc
proeminent în dezbaterile academice [14].
Prin urmare, prezența riscurilor ecologice și riscurilor climaterice, duc incontestabil la
periclitarea unor dimensiuni de securitate, motiv pentru care, dimensiunea ecologică a securităţii
trebuie analizată prin prisma efectelor pe care le poate genera, precum afectarea biodiversităţii,
distrugerea pădurilor, stocarea, păstrarea şi depozitarea în condiţii de minimă siguranţă a
pesticidelor inutilizabile în agricultură, efectele nocive asupra mediului în gestionarea deşeurilor
menajere, accentuarea poluării şi a schimbărilor climatice. Urmează a fi luate în considerare atât
prejudiciile aduse mediului înconjurător de către individ, cu impact asupra securității, cât şi
provocările şi riscurile induse de mediul înconjurător societăţilor.
Degradarea mediului înconjurător reprezintă o amenințare majoră pentru agenda de
dezvoltare a Republicii Moldova, care continuă sa fie extrem de expusă la problemele de mediu,
mai ales din cauza dependenței sale sporite de sectorul agricol, precum și de deficitul și
supraexploatarea resurselor naturale. Costul economic al degradării mediului și al schimbărilor
climatice este considerabil. În plus, poluarea apei și a aerului au efecte semnificative asupra
sănătății. Capacitatea limitată a sectorului de mediu de a promova protecția mediului și de a o
raporta la agenda de dezvoltare face ca domeniul să nu fie finanțat suficient și prioritizat. De
asemenea, protecția mediului nu este percepută ca fiind un motor important al creșterii
economice. Este necesară scoaterea în evidență în continuare a beneficiilor protecției mediului,
precum și a legăturilor dintre dezvoltarea economică și guvernarea mediului [13].
Potrivit Strategiei de mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014-2023, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 301/2014, protecţia mediului constituie o problemă de o importanţă
globală, care trebuie să devină o prioritate naţională, deoarece vizează în mod direct condiţiile de
viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice, precum şi capacităţile de
dezvoltare durabilă a societăţii. Existenţa unui mediu curat contribuie incontestabil la asigurarea
drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Constituţia Republicii Moldova: dreptul la
viaţă şi dreptul la sănătatea fizică şi morală. Aceasta implică păstrarea calităţii principalelor
componente ale mediului (a aerului, apei, solului, florei şi faunei), în condiţiile unei dezvoltări
durabile [2] .
145

Dintre pericolele care amenință mediul, cele mai grele, indiscutabil, sunt legate de
posibilitatea apariției războiului nuclear sau conflictului militar mai mic, dar cu folosirea armelor
de distrugere în masă. Unele aspecte ale problemelor păcii și securității au relația directă cu
concepția dezvoltării durabile, mai mult, au pentru ea, o importanță primordială. O serie de
factori influențează legăturile dintre problemele ecologice, sărăcie și securitate. Iată unele: lipsa
unei politici cuvenite în domeniul dezvoltării economice, tendințe negative în economia
internațională, raporturi inechitabile în țările multirasiale și multinaționale și încordare în
legătură cu creșterea populației [5, p.25].
Reformele social-economice de mari proporţii şi cele politice din ultimii ani au adus
schimbări organizatorice în structura funcţională a tuturor sferelor de activitate în Republica
Moldova. Aceste schimbări au avut influenţă, în deplină măsură, şi asupra problemei vizând
asigurarea securităţii populaţiei, a valorilor ei materiale şi culturale de stările generate de situaţii
excepţionale, condiţionate de o catastrofă ecologică, calamitate naturală sau o avarie cu caracter
tehnogen. Problemele protecţiei populaţiei de factorii periculoşi şi nocivi ai avariilor tehnogene,
catastrofelor şi calamităţilor naturale ocupă un loc de frunte în lista problemelor protecţiei civile
[4, p.24].
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr.1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu și
expertiza ecologică de stat sunt mecanisme de asigurare a protecției mediului efectuate la etapele
inițiale de planificare a activităților în scopul:
a) identificării prealabile a efectelor directe sau indirecte pe care le pot avea unele
proiecte publice sau private ori unele genuri de activitate planificată asupra mediului și sănătății
populației și corespunderii caracteristicilor acestor activități legislației, normelor și standardelor
de mediu în vigoare;
b) prevenirii și minimizării impactului asupra mediului și sănătății populației prin
elaborarea măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate, în cazul realizării
proiectului, sau prin interzicerea demarării activităților planificate, în cazul încălcării cerințelor
de mediu;
c) elaborării și asigurării unui cadru normativ clar și aplicabil în domeniul mediului [1].
Cu ajutorul acestor mecanisme legiuitorul moldav impune respectarea standardelor,
normativelor şi limitelor admisibile de folosire a resurselor naturale şi energiei, de aplicare a
factorilor chimici, fizici şi biologici asupra componenţilor mediului, de emisii şi deversări
nocive, de depozitare a deşeurilor provenite din activităţile economice.
Scopul principal al evaluării mediului este prevenirea şi minimizarea impactului negativ,
şi maximizarea celui pozitiv asupra mediului ce pot fi generate de activităţile economice
planificate şi cele existente, cât şi de deciziile strategice înainte ca acestea să fie implementate [7,
p. 172].
În luna septembrie 2015, Republica Moldova s-a angajat să implementeze Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite împreună cu alte 192 țări. Urmare
acestui anagajament, Guvernul Republicii Moldova a constituit Consiliul Național de
Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă în vederea implementării la nivel național a Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă. Acest organ permanent supraveghează adaptarea, integrarea și
implementarea Agendei 2030 și a obiectivelor sale.
Proiectul „Moldova 2030” include zece obiective de dezvoltare durabilă pe care
Republica Moldova urmează să le atingă până în anul 2030, printre care eficientizarea utilizării
resurselor și dezvoltarea ecologică durabilă. Spre deosebire de anii precedenți, accentul nu mai
este pus pe dezvoltarea economică, dar pe oameni. Drept rezultat, strategia oferă un cadru global
pentru implementarea atât a Agendei 2030, cât și a Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană.
Conceptul de dezvoltare durabilă se bazează pe interdependenţa a trei componente,
economie – echitate – ecologie, sau teoria celor trei „e” (Raportul Bruntland, 1987), care
stabilește un set de valori în jurul cărora ar trebui planificat procesul de schimbare. Cei trei „e”
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au fost recunoscuţi prin Agenda 21, un plan de acţiune al Organizației Națiunilor Unite privind
dezvoltarea durabilă şi au fost esenţiali în operaţionalizarea principiului integrării, al cărui scop
urmăreşte includerea elementelor ce ţin de protecţia mediului în toate celelalte domenii şi politici
publice [16].
Modul de acţiune preventiv în domeniul securităţii ecologice trebuie să cuprindă întreg
sistemul de legături, și anume: instabilitatea economico-financiară, conflictele pe resurse
(energie, apă, alimentare), aprovizionarea cu energie/gaze, criminalitatea organizată, fenomenul
radicalizării, riscuri la infrastructura critică, migraţia populației, ameninţări la adresa securităţii
alimentare, răspândirea pandemiilor, deteriorarea calităţii apei şi reducerea resurselor de apă.
Statul moldav trebuie să asigure gestionarea corectă a resurselor, ceea ce implică
responsabilitatea directă a statului pentru sănătatea populaţiei și ar trebui să reprezinte o
prioritate politică și o condiţie pentru prosperitatea economică a ţării, cu impact direct asupra
securităţii naţionale.
Referitor la impactul problematicilor de mediu, care pot afecta în mod direct securitatea
fizică şi economică, putem evidenţia accelerarea riscurilor şi ameninţărilor cum ar fi: precipitaţii
provocate de eroziunea solului, degradarea calităţii apelor sau distrugerea surselor de
aprovizionare cu apă, răspândirea unor noi boli, degradarea capacităţii de aprovizionare cu
energie, distrugerea agriculturii, noi „cauze” de conflict armat, amplificarea abuzurilor şi
crimelor.
Pentru a contribui la micșorarea riscurilor legate de situația ecologică din țară este
necesar, în primul rând, de a mări gradul de conștientizare a importanței dezvoltării durabile în
rândul factorilor de decizie și a societății. În al doilea rând, este necesar de a spori utilizarea
responsabilă a resurselor, prin schimbarea modului în care folosim, producem și consumăm. În al
treilea rând, este necesar de a pune accent pe dezvoltarea educației ecologice și promovarea mai
multor locuri de muncă în acest domeniu.
În afară de reglementarea mai eficientă şi impunerea mai strictă a legii, este nevoie de
modificat instrumentele economice existente pentru a obţine o independență mai pronunţată a
creşterii economice de presiunile exercitate asupra mediului. Anularea multiplelor scutiri
impozitare ar putea spori veniturile din impozitele de mediu. Sistemul de plăţi pentru emisiile
poluante rămâne ineficient, însă, situația poate fi ameliorată prin alinierea lor la practicile
internaţionale reuşite, în special în domeniul accizelor la carburanţii pentru automobile. Efectul
plăţilor pentru poluare poate fi considerabil îmbunătăţit dacă acestea vor fi impuse doar unui
număr limitat de surse majore de poluare, emisiile cărora pot fi uşor măsurate.
În timpul mai multor dezbateri din cadrul Consiliului de Securitate al Organzației
Națiunilor Unite, au fost depuse eforturi pentru a lega schimbările climatice de securitatea
internațională. Accentul a fost pus pe posibilitatea ca schimbările climatice să submineze
stabilitatea internațională sau să provoace fundamentele unei societăți internaționale. Natura
amenințării climatice este posibilă să contribuție la crize umanitare de amploare, strămutarea
populației și chiar conflicte internaționale.
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The phenomenon of the globalization of societies has been thoroughly researched over
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components. In this study, our primary goal is to highlight the degree to which the phenomenon
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cultural identity, as a means of pointing out separate individuals belonging to a certain culture,
while also a differentiating factor between, represents a key element for preserving and
enlarging the specter of national cultural values.
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Termenul globalizare a apărut pentru prima dată la începutul secolului al XX-lea
(înlocuind termenul francez - mondializare, introdus anterior de către economistul francez
François Perroux), și a dezvoltat semnificația actuală în a doua jumătate a secolului XX, intrînd
în uzul popular în anii [1]. Deși fenomenul globalizării la scară largă a început la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, acesta a determinat o expansiune rapidă a
conectivității economiilor și culturilor lumii în viitorul apropiat [2].
Încă de la apariția sa, conceptul de globalizare a generat mai multe definiții și interpretări,
care pretind a fi cele mai obiective. Însă, reieșind din caracterul complex al conceptului, multe
cercetări, articole și discuții rămân adesea concentrate pe un singur aspect al globalizării.
Astfel, Anthony Giddens susținea că: „Globalizarea poate fi astfel definită ca
intensificarea lumii, relațiilor sociale care leagă localitățile îndepărtate în așa fel încât
întâmplările locale să fie modelate de evenimente care au loc la mulți kilometri distanță și
invers” [3]. În 1992 Roland Robertson, profesor de sociologie la Universitatea din Aberdeen și
un scriitor timpuriu în domeniu, a descris globalizarea drept „compresia lumii și intensificarea
conștiinței lumii în ansamblu” [4].
O altă definiție a globalizării îi aparține lui David Jonathan Andrew Held și a coscriitorilor săi, presupunând „transformarea în organizarea spațială a relațiilor și tranzacțiilor
sociale - evaluată în termeni de extensie, intensitate, viteză și impact - generând fluxuri
transcontinentale sau interregionale” a fost numită „probabil cea mai citată definiție” [5].
Actualitatea temei abordate constă în faptul că, până la moment termenul „Globalizare”
nu are o definire clară, sau cel puțin acceptată la scară largă. Aceasta se mai datorează și faptului
că, în mare parte, cercetările la capitolul dat sunt efectuate pe domenii înguste, în special
domeniul economic, politic, dar mai puțin social, sau cultural.
În același timp, rezultatele studiilor efectuate până la moment nu ne oferă o poziție clară
față de subiectul abordat – este acest fenomen unul benefic pentru întreaga societate mondială,
sau nu.
Referindu-ne la globalizarea culturală, este necesar de identificat aria de acoperire a
acestui fenomen, întru evitarea anumitor neclarități. Așadar - cultura reprezintă combinația dintre
cunoștințele omului, convingerile și normele pe care le adoptă societatea, cărei acesta îi aparține
și pe care le transmite ulterior viitoarelor generații. Este acel factor principal de socializare care
reglementează diverse sfere ale interacțiunii între oameni, începând cu comunicarea zi de zi și
până la funcționarea celor mai complicate mecanisme.
- Identitatea culturală presupune ansamblul de particularități ale unei culturi sau grup,
care permit indivizilor să se identifice ca membri ai acestora, dar și să se diferențieze de alte
grupuri culturale.
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Prin urmare „Globalizarea culturală” presupune procesul de interconectare a acestor
convingeri și norme, omogenizarea procesului de interacțiune între oameni. Globalizarea
culturală se referă la transmiterea de idei, semnificații și valori în întreaga lume în așa fel încât să
extindă și să intensifice relațiile sociale [6]. Acest proces este marcat de consumul comun de
culturi care s-au răspândit prin intermediul călătoriilor în alte țări, mass-media și rețelele de
socializare. Deducem că schimbul cultural se produce o dată cu participarea la relații sociale
extinse care depășesc frontierele naționale. Astfel, globalizarea culturală presupune formarea
unor norme, viziuni și cunoștințe generale cu care oamenii își asociază identitățile culturale
individuale și colective.
În acest sens, înainte de a purcede la enumerarea factorilor de risc, este important să
evidențiem avantajele globalizării la capitolul abordat și astfel, putem menționa mai multe
aspecte, cum ar fi:
Transmiterea de idei, semnificații și valori în întreaga lume, extinderea și intensificarea
relațiilor sociale.
Formarea unor norme, viziuni și cunoștințe generale cu care oamenii își asociază
identitățile culturale individuale și colective.
Participarea la relații sociale extinse, care depășesc frontierele naționale.
Consumul comun de culturi.
Prin urmare, în calitate de efecte pozitive ale globalizării pot fi enumerate:
Promovarea valorilor general-umane în toate țările lumii, ca consecință a globalizării
culturale. Aici pot fi evidențiate valori ca - viața umană, respectarea drepturilor și libertăților
omului, egalitatea în drepturi, pacea, egalitatea de gen ș.a. Chiar dacă acest fapt atinge parțial
identitatea unor culturi contemporane, trebuie să înțelegem că acesta este unul din cele mai
importante avantaje ale globalizării culturale. Plasarea „individului” în centrul atenției, specifică
societăților democratice și promovarea drepturilor și libertăților omului în întreaga lume, poate
influenta revizuirea viziunilor (prezente în unele societăți totalitariste) și salva multe vieți
omenești.
Progresul tehnico-științific. Actualmente sunt efectuate foarte multe cercetări științifice
pe diverse domenii (medicină, fizică, astronomie, agricultură, tehnică), iar rezultatele acestora
pot fi utilizate în beneficiul comunității internaționale:
✓
Elaborarea de mecanisme eficiente de tratament împotriva diferitor boli,
efectuarea operațiilor complicate, inclusiv și de transplant de organe, care duc la salvarea multor
vieți omenești.
✓
Invențiile la capitolul unelte și mecanisme, unități de tehnică, care au ca efect
facilitarea muncii oamenilor și obținerea unor rezultate mult mai mari atât în industrie cit și în
agricultură; apariția oportunităților de a călători în siguranță; apariția posibilității de studiere a
cosmosului etc. La fel, acest lucru permite obținerea unor rezultate (produse) de aceiași calitate,
indiferent de locul unde au fost produse, inclusiv și facilitarea transportării acestora în siguranță.
✓
Dezvoltarea ansamblului de tehnici informatice presupune oportunitatea de
comunicare și transmitere de informații indiferent unde ne-am afla noi, sau destinatarul. Această
opțiune permite oamenilor să mențină relații de prietenie, de colegialitate, să întrețină afaceri de
la distanță, sau chiar să muncească/studieze de la distanță.
Răspândirea elementelor culturale. La capitolul dat se fac referințe la extinderea
oportunităților de recreație (muzică, dans), care s-au infiltrat în viața noastră și care ne fac să
petrecem timpul liber într-o formă mai distractivă. Aici mă refer la răspândirea culturii „pop”,
sau mai nou „K-pop”, răspândită, în special prin intermediul televiziunii și rețelelor de
socializare. Astfel muzica și dansul, care au apărut într-o regiune, s-a răspândit în toată lumea
datorită aprecierii de către reprezentanții altor culturi.
Promovarea sportului și a educației fizice. Promovarea, la nivel internațional a
diferitor tipuri de sport (fotbal, volei, tenis, arte marțiale), duce la diversificarea activităților
oamenilor în toată lumea, chiar dacă sunt părți componente a diferitor culturi. În consecință, am
concluziona că este vorba de promovarea unui mod de viață sănătos, organizarea competițiilor
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(ștafete, campionate, turnee) la nivel național, regional și internațional și interacțiunea dintre
oameni, prin intermediul elementului comun – sportul.
În contextul celor menționate, este important să evidențiem impactul acestui proces
asupra identității culturale. Astfel, potrivit studiului „Identitate culturală: delimitări conceptuale”
semnat de Tatiana Comendant și Ana Mitriuc - în lumea contemporană globalizată, caracterizată
printr-o creștere a contactelor interculturale, identitatea culturală este, în mod constant,
reprezentată, negociată, conservată și disputată prin prisma practicilor comunicative. Aceasta se
manifestă, în esență, prin specificul cunoștințelor asimilate de oameni, prin acțiunea lor pentru
conservarea unor obiceiuri și promovarea valorilor spirituale, prin comportamentul de consum al
respectivelor creații, unele dintre acestea fiind difuzate și prin sistemul instituțiilor culturale.[7]
Adrian Otovescu, în lucrarea sa Conservarea identității culturale în mediile de emigranți
din Europa oferă patru tipuri de identitate culturală: individuală, culturală de grup, regională și
națională. La fel, acesta menționează că - identitatea culturală este identitatea împărtășită de
membrii aceleiași culturi. Conceptul de identitate culturală poate fi circumscris prin invocarea
atât a dinamicii culturale, cât și a individului ce încearcă să țină pasul cu această dialectică.
Astfel, identitatea culturală ține, în cea mai mare parte, de alegerea proprie a fiecărei persoane,
care trebuie să fie liberă de a se recunoaște în valorile, tradițiile unei comunități determinate și a
le împărtăși. [8]
Prin urmare, interacțiunea dintre diferite culturi, în calitate de fenomen inevitabil și
contribuția la dezvoltarea identității culturale depinde atât de fiecare individ separat, cât și de
întreaga societate, compusă din acești indivizi. Acest lucru se poate întâmpla, desigur, în condiția
în care, în procesul de interacțiune, o cultură nu le asimilează definitiv pe celelalte.
În pofida tuturor punctelor forte pe care le prezintă procesul de globalizare, nu putem
nega și impactul, mai puțin favorabil a acestui proces asupra identității culturale a societăților.
Acest lucru se întâmplă, în special datorită inegalității în dezvoltare a societăților. Astfel,
interconectarea culturală, în mod ideal presupune preluarea reciprocă a cunoștințelor,
convingerilor, normelor, într-o astfel de măsură încât să asigure dezvoltarea tuturor societăților
aflate într-o astfel de relație. Totuși, datorită acestei inegalități în dezvoltare culturală a
societăților, avem de afacere cu efectul de „invazie” a culturii unor societăți, iar în unele cazuri
chiar asimilarea altora mai puțin dezvoltate. În acest sens, este de menționat influența culturală
occidentală, după căderea „Lagărului Socialist” de la începutul anilor 1990, compus din țările cu
orientare politică socialistă, prietenoase URSS-ului. La fel, pentru moment, este evidentă
influența culturală a societăților asiatice (China, Japonia, Coreea de Sud) și care se manifestă pe
mai multe domenii.
Prin urmare, este vorba de unele efecte asupra culturii noaste, care au o influență mai
puțin benefică:
- Scăderea unicității culturii comunităților odată izolate. Afectarea negativă a identității
naționale, ca urmare a suprapunerii culturilor țărilor dezvoltate pe cele din țările în curs de
dezvoltare, printr-o uriașă presiune comercială și media. Astfel, unele societăți care, din anumite
motive au fost izolate de restul lumii o perioadă îndelungată riscă să fie asimilate din punct de
vedere cultural, iar ca urmare să dispară ca identitate culturală. În acest sens, drept exemplu
clasic, poate fi adusă situația populației aborigene din America de Nord și din Australia.
- Influența asupra limbilor vorbite în societăți, sau chiar dispariția unor limbi minoritare.
Dezvoltarea rapidă a societăților occidentale au impus, în procesul de comunicare inter-sociale
utilizarea multor neologisme, în special din limbile vorbite în aceste societăți (Engleza, Franceza,
Germana), care, la rândul său duc la scoaterea din uz a multor termeni din limbile locale
(arhaisme). La fel, studierea limbilor străine, cum ar fi Engleza, Franceza, Germana, sau mai nou
Chineza, Japoneza, Coreeana, pentru a avea o comunicare cât mai mare cu toată lumea, duce
inevitabil la dispariția unor limbi minoritare, ca rezultat al lipsei de utilizare pe parcursul
existenței mai multor generații. În acest sens, în comunicarea de azi putem observa că folosim
mai multe neologisme decât cuvinte autohtone.
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- Modificarea sau dispariția tradițiilor indigene. Pe parcursul desfășurării procesului de
globalizare culturală, foarte multe din tradițiile locale sunt afectate sau chiar înlocuite cu altele,
care vin din exterior și care sunt promovate cu vehemență. Astfel, dacă ar fi să ne referim la
societatea noastră, în ziua de azi suntem dispuși să marcăm ziua îndrăgostiților la 14 februarie de
st.Valentine's Day și mai puțin la 24 februarie de Dragobete, la fel ne mascăm și sărbătorim la 31
octombrie Halloween-ul sau Sărbătoarea tuturor Sfinților – caracteristică Țărilor Occidentale
unde predomină religia Creștină Catolică și Protestantă. Nu putem lăsa în umbră nici „Anul Nou
Chinezesc”, care în ultima perioadă s-a infiltrat în rândurile evenimentelor tradiționale
sărbătorite în țara noastră. În schimb puțini din conaționalii noștri ar putea, în ziua de azi, să ne
vorbească despre Paparudă, Drăgaică sau Caloian.
- Promovarea elementelor de creație artistică a altor societăți în defavoarea celor
tradiționale. Mai multe practici culturale, inclusiv muzica tradițională, se văd nevoite să cedeze,
sau să sufere modificări în procesul de fuziune a tradițiilor. Astfel, pentru a putea fi atractivă, sau
pentru a nu fi supusă riscului de a fi înlocuită cu cea occidentală, sau asiatică, muzica tradițională
este nevoită să împrumute multe elemente străine. Acest lucru duce inevitabil și la renunțarea la
instrumentele muzicale tradiționale.
Concluzii. În procesul de dezvoltare, de la o perioadă la alta, fiecare cultură își adaugă
unele caracteristici noi, dar și le pierde pe altele, care ies din uz. Astfel, cultura se află într-o
permanentă schimbare și prin urmare, pentru a avea o cultură bogată în viitor, este necesar de a
contribui la dezvoltarea acesteia, deoarece o societate privată de identitate culturală este o
societate privată de existență în viitor.
Așa cum menționa și Mahatma Gandhi „Nici o cultură nu poate trăi dacă încearcă să fie
exclusivistă" prin urmare nu poate fi negată și importanța relației de interacțiune între culturi,
care în mod inevitabil duce la dezvoltare. Totuși diferențele culturale sunt acelea care ne
identifică ca societate, națiune, popor și astfel, păstrarea acestei identități culturale și ocrotirea
culturii naționale rămâne a fi o preocupare primordială.
În acest context, este important de întreprins mai multe acțiuni:
Evidențierea rolului identificării culturale a fiecărei persoane, care face parte din
societate,
Amplificarea rolului educației în spiritul cunoștințelor, convingerilor, credințelor
tradiționale,
Intensificarea rolului statului în promovarea politicilor de protecție și dezvoltare a
valorilor culturale autohtone.
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The perspective is not an element to beadded, it must be included in all aspects and
concepts related to security. Gender main streaming means planning missions and tasks,
creating strategies and policies, taking into account both the needs of women and the needs of
men, based on an analysis of situations where these needs differ. The analysis of the situation in
the Republic of Moldova on the issue of equality between women and men highlights the fact that
the most problematic issues over the years were empowering women in the political, economic,
social and domestic violence. Thus, although some progress has been made in recent years,
such as: increasing the number of decision-making positions, opening up citizens to support
women in politics and decision-making, including gender mainstreaming in some sectoral
policies, increasing information and awareness-raising, improving specialist skills. in the field,
etc., some barriers still persist.
Keywords: gender, security, politics, equality, governance, rule, human right, international
norm, opportunities, discrimination.
Egalitatea de gen este o condiție umană, dar lumea noastră se confruntă cu un decalaj
persistent în ceea ce privește accesul la oportunități și puterea de luare a deciziilor pentru femei
și bărbați. La nivel global, femeile au mai puține oportunități de participare economică decât
bărbații, mai puțin acces la învățământul de bază și superior, riscuri mai mari de sănătate și
siguranță și o reprezentare politică mai redusă. Garantarea drepturilor femeilor și oferirea
oportunităților de a-și atinge întregul potențial este critică nu numai pentru atingerea egalității de
gen, ci și pentru îndeplinirea unei game largi de obiective internaționale de dezvoltare.
Dezbaterea privind participarea și rolul femeilor în afacerile externe și securitatea
internațională este una actuală și relevantă și este ridicată cu o frecvență tot mai mare atât la
nivel național, cât și internațional [1, p.160]. În special, se acordă o atenție tot mai mare
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dezechilibrelor în reprezentarea femeilor în conducere și în alte poziții cheie în domeniul politicii
externe și de securitate, precum și asupra numărului tot mai mare de dovezi cu privire la efectul
pozitiv al includerii femeilor în mai multe domenii cheie de politică externă și de securitate.
Egalitatea de gen este o normă internațională care stipulează dreptul egal al femeilor și
bărbaților la oportunități și resurse, indiferent de sexul lor sau de sexul cu care s-au născut. În
contextul sectorului de securitate, aceasta înseamnă că femeile și bărbații au șanse egale de a
participa la furnizarea, gestionarea și supravegherea securității și că nevoile de securitate ale
femeilor, bărbaților, fetelor și băieților sunt abordate în mod egal.
Egalitatea de gen este o încercare de a aplica necesităţile bărbaţilor şi femeilor în contexte
sociale diferite. Scopul egalității de gen este de a extinde opțiunile și oportunitățile și de a
elimina barierele și limitările bazate pe gen, dar modul în care este atins acest obiectiv poate
diferi foarte mult între contexte [2, p.33]. Egalitatea de gen este reflectată în mod constant în
legislația națională și este o normă stabilită la nivel internațional. Egalitatea de gen nu necesită
punerea persoanelor în poziții pentru care nu sunt calificați pentru a obține un echilibru 50:50
între bărbați și femei în sectorul de securitate. Instituțiile de securitate eficiente implică în mod
semnificativ atât femeile, cât și bărbații. Acest lucru le permite să furnizeze servicii de securitate
care pot satisface nevoile ambelor sexe, făcându-le mai eficiente. Operațional, egalitatea de gen
permite instituțiilor din sectorul de securitate să identifice și să răspundă nevoilor de securitate
ale întreaga populaţie în loc să deservească numai o parte din ea. Aceasta include determinarea
diferiților factori de risc pentru comiterea infracțiunilor sau victimizarea în rândul bărbaților,
femeilor, băieților și fetelor. În trecut, securitatea a fost definită într-un sens mai restrâns, în ceea
ce privește securitatea externă și internă a statului [3, p.53].
În prezent, conceptul este înțeles în sens mai larg, utilizând necesitățile oamenilor drept
punct de pornire – o abordare consacrată în conceptul de „securitate umană” adoptat în Rezoluția
66/290 a Adunării Generale a ONU din 2012. În mod similar, prestarea serviciilor juridice
trebuie să fie bazată pe drepturile omului. Întrucât ambele abordări încep de la persoană, este
esențial să se înțeleagă modul în care genul afectează necesitățile juridice și de securitate ale
acesteia. Termenul de guvernanță a sectorului de securitate descrie influența oficială și neoficială
a tuturor structurilor, instituțiilor și actorilor implicați în prestarea, gestionarea și supravegherea
securității și justiției la nivelurile național și local.
O bună GSS(guvernanța sectorului de securitate) înseamnă aplicarea principiilor de bună
guvernare în cadrul sectorului de securitate și justiție al unui stat. Pe scurt, aceasta înseamnă că
instituțiile din sectorul de securitate și justiție (furnizorii) oferă servicii de securitate și justiție ca
un bun public, prin politici și practici transparente și în cadrul unei guvernanțe democratice care
respectă drepturile omului și statul de drept [4, p.42]. Dat fiind fapt că sectorul de securitate și
justiție trebuie să satisfacă necesitățile tuturor categoriilor sociale fără discriminare, egalitatea de
gen reprezintă un element central al principiilor unei bune GSS, după cum urmează.
• Responsabilitatea: există așteptări clare pentru furnizarea securității, iar autoritățile
independente supraveghează dacă aceste așteptări sunt satisfăcute, iar în caz contrar impun
sancțiuni. Sectorul de securitate și justiție trebuie să fie responsabil pentru respectarea nevoilor
diferite ale tuturor categoriilor de populație.
• Transparență: informația este în mod gratuit disponibilă și accesibilă pentru cei care vor
fi afectați de decizii și implementarea acestora. Transparența permite evaluarea clară a faptului
dacă sectorul de securitate și justiție protejează în mod corespunzător interesele diverse ale
tuturor categoriilor populației [5, p.16]. Egalitatea de gen este esențială pentru transparență,
deoarece asigurarea faptului că atât bărbații, cât și femeile din cadrul organismelor de asigurare a
securității, de management și de supraveghere (inclusiv publicul uneori) au acces egal la
informații poate ajuta la asigurarea faptului că deciziile sunt luate în mod imparțial, receptiv și în
conformitate cu legile relevante și politici.
• Stat de drept: toate persoanele și instituțiile, inclusiv statul, sunt supuse legilor publice,
aplicate în mod imparțial și coerent, cu normele și standardele internaționale și naționale pentru
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drepturile omului. Acesta necesită egalitate în accesul la justiție pentru toate femeile, bărbații,
băieții, fetele și cei/cele cu alte identități de gen. Statul de drept cere egalitatea de gen.
• Participarea: Orice persoană din orice mediu social are oportunitatea de a participa în
procesul de luare a deciziilor și prestarea serviciilor în mod gratuit, echitabil și incluziv, fie
direct, fie prin intermediul instituțiilor reprezentative legitime [6, p.34].
• Receptivitatea: instituțiile sunt receptive la diferite necesități de securitate ale tuturor
categoriilor populației și își realizează misiunile în spiritul unei culturi a serviciului și fără
discriminare. Instituțiile din sectorul de securitate receptive sunt sensibile la nevoile de securitate
ale populației și demonstrează o cultură a serviciului. Fără egalitatea de gen, reacția este
imposibilă, deoarece asigurarea securității se poate baza pe stereotipuri de gen sau pe o cultură a
valorilor și comportamentelor masculinizate care pot duce la hărțuire și discriminare. Egalitatea
de gen permite sectorului de securitate să aibă un interes proactiv în a răspunde nevoilor
specifice și în schimbare ale femeilor, bărbaților, fetelor și băieților
• Eficacitatea: instituțiile își realizează rolurile, responsabilitățile și misiunile lor
respective la un înalt nivel profesional, conform necesităților diverse ale tuturor categoriilor
populației [7, p.22] .
• Eficiența: instituțiile utilizează în cel mai bun mod resursele publice în realizarea
rolurilor, responsabilităților și misiunilor ce le revin. Acest lucru nu este posibil fără egalitatea de
gen, deoarece utilizarea eficientă a resurselor umane include utilizarea pe deplin a capacităților și
expertizei atât a femeilor, cât și a bărbaților și asigurarea menținerii investițiilor în capitalul
uman (prin păstrarea, promovarea și dezvoltarea profesională sensibile la gen) și nu pierderea.
pentru lipsa infrastructurii de politici (de exemplu, condiții de muncă favorabile familiei) sau un
mediu discriminatoriu la locul de muncă (din cauza hărțuirii sexuale și bazate pe gen)
Respectarea fiecărui dintre principiile date este o parte a obligației primordiale a statului
de a realiza egalitatea de gen: accesul egal al femeilor, bărbaților și celor de alte identități de gen
la oportunități și resurse. În mod special, obținerea receptivității, eficacității, participării și
imparțialitatea și conformitatea cu standardele drepturilor omului cuprinse de statul de drept
necesită ca sectorul de securitate și justiție să aplice în mod activ o perspectivă de gen în vederea
promovării egalității de gen. Spre exemplu, furnizorii de securitate și justiție trebuie să
întreprindă acțiuni pentru a satisface nevoile diferite de securitate ale tuturor persoanelor fizice și
să se asigure că participarea în cadrul sectorului de securitate și justiție nu se limitează din cauza
genului, orientării sexuale sau identității de gen a unei persoane .
Egalitatea de gen este esențială pentru a face participarea liberă, echitabilă și incluzivă,
deoarece bărbații tind să fie foarte suprareprezentați în instituțiile din sectorul de securitate și în
organismele de decizie legate de securitate, inclusiv parlamentele și comitetele de securitate .
Instituțiile din sectorul de securitate receptive sunt sensibile la nevoile de securitate ale
populației și demonstrează o cultură a serviciului [8, p.70]. Fără egalitatea de gen, reacția este
imposibilă, deoarece asigurarea securității se poate baza pe stereotipuri de gen sau pe o cultură a
valorilor și comportamentelor masculinizate care pot duce la hărțuire și discriminare. Egalitatea
de gen permite sectorului de securitate să aibă un interes proactiv în a răspunde nevoilor
specifice și în schimbare ale femeilor, bărbaților, fetelor și băieților. Egalitatea de gen este
esențială pentru statul de drept, deoarece face parte din normele și standardele internaționale și
naționale privind drepturile omului și pentru că toți bărbații, femeile, fetele și băieții trebuie să
fie protejați în mod egal și să fie responsabili în fața legii și a proceselor de justiție. Inegalitatea
de gen contribuie la proasta guvernare a sectorului de securitate. Acest lucru poate duce la o
gamă largă de probleme pentru indivizi, comunități și sectorul însuși, contribuind potențial la
instabilitate politică și socio-economică, subdezvoltare și niveluri ridicate de violență structurală
și instituțională și criminalitate. Inegalitatea de gen provoacă probleme instituționale pentru
sectorul de securitate [9, p.65]
Egalitatea la locul de muncă subminează eficacitatea asigurării securității prin hărțuirea și
discriminarea sexuală și bazată pe gen; un mediu de lucru ostil pentru unii angajați, în special
pentru femei; și eșecul de a reprezenta diversitatea comunității. În plus, un sector de securitate
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care nu utilizează pe deplin capacitățile de resurse umane ale tuturor angajaților săi – bărbați și
femei – își limitează propria capacitate de a fi eficace și eficient din punct de vedere instituțional
și operațional. Inegalitatea de gen compromite asigurarea securității și amenință securitatea
populației. Furnizorii din sectorul de securitate care răspund doar unei părți a populației îi lasă pe
ceilalți membri ai societății vulnerabili la amenințările de securitate. Crearea riscurilor de
securitate pentru un grup poate contribui la o instabilitate mai largă, neliniște și uneori conflicte
în cadrul populației. Inegalitatea de gen contribuie la instabilitatea politică, economică și socială.
Un sector de securitate care nu are controlul civil democratic și nu este reprezentativ, receptiv,
eficient sau responsabil, poate deveni un mecanism de sprijin pentru un regim autoritar.
Grupurile și/sau liderii puternici pot folosi sectorul de securitate pentru a subjuga părți din
populație și pentru a le impune înțelegerea, printre altele, a rolurilor de gen adecvate. În aceste
circumstanțe, inegalitatea de gen contribuie la perpetuarea impunității, corupției și încălcărilor
drepturilor omului care pun în pericol procesele democratice, dezvoltarea economică și
stabilitatea socială.
În anul 2006, prin adoptarea Legii privind asigurarea egalității de șanse între bărbați și
femei, Republica Moldova a început promovarea egalității de gen și asigurarea echității sociale
între femei și bărbați. În anul 2010 a fost adoptat primul Program Național de Asigurare a
Egalității de Gen, fiind urmat de mai multe legi privind asigurarea egalității de gen în toate
sferele:
•
Legea privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (2006);
•
Legea cu privire la asigurarea egalității (2012);
•
Legea cu privire la publicitate (1997);
•
Legea nr. 71 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (2016), prin
care sunt introduse prevederi ce țin de concediu paternal, cota minimă de reprezentare de 40%
pentru ambele sexe la elaborarea listelor de candidați și publicitate sexistă ;
•
Legea presei (1994);
•
Codul muncii (2003);
•
Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova
pe anii 2017-2021 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia (2017);
•
Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a
violenței în familie pe anii 2018-2023 și Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind
implementarea acesteia (2018);
•
Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și Planul de acțiuni cu privire
la punerea în aplicare a acestuia (2018).
Luând în considerație că femeile și bărbații au experiențe de viață diferite, ambele genuri
trebuie să participe în procesul de luare a deciziilor în mod echitabil, așa încât nevoile tuturor să
se regăsească în politicile elaborate și implementate [10, p.60]. Identificarea constrângerilor și
oportunităților participării femeilor în procesele de luare a deciziilor începe cu înțelegerea
statutului reprezentării femeilor în cadrul partidelor politice.
Barierele la nivel de partid constituie obstacole care împiedică femeile să se implice și să
influențeze în mod activ platformele politice din cadrul partidelor și, în general, punerea în
aplicare a reformelor care vizează promovarea egalității de gen. Tradițional, partidele politice
promovau pe liste bărbați, femeile rămânând fie în afara listelor, fie pe ultimele poziții ale
listelor. Introducerea cotelor este un mecanism de asigurarea a promovării și participarii femeilor
în procesele decizionale. Importanța implicării femeilor în activități de menținere a păcii a fost
recunoscută la nivel internațional, inclusiv prin adoptarea Rezoluția 1325 a Consiliului de
Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitate. Numeroase studii și experiențe arată că
participarea activă a femeilor în misiuni de pacificare contribuie la soluționarea eficientă a
conflictelor și la păstrarea păcii.
Deși legislația Republicii Moldova garantează reprezentarea și implicarea echitabilă a
femeilor și a bărbaților în domeniul securității și păcii, datele statistice arată că ponderea
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femeilor în acest domeniu rămâne la cote minime. Mai mult decât atât, existența stereotipurilor
privind rolul femeii în sectorul de securitate și apărare contribuie la menținerea percepției că
acesta este un domeniu masculin. În sectorul de securitate și justiție, instituțiile fundamentale
dispun și sunt conduse, de obicei, de personal format în mare parte din bărbați.
Noțiunile despre ce înseamnă să fii un bun soldat, ofițer de poliție și așa mai departe sunt
deseori legate de convingeri specifice referitoare la ceea „ce înseamnă să fii bărbat”. Acest fapt
este reflectat în culturile instituționale care pot fi puternic „masculinizate”. Totuși, ceea ce este
considerat drept comportament „adecvat masculin” poate varia în diferite părți ale unei instituții
– în cadrul unor roluri, poate fi apreciat comportamentul agresiv, bazat pe emoții, în timp ce în
altele raționalitatea calculată poate părea mai „bărbătească”. În urma creșterii numărului de
femei din cadrul instituțiilor sectorului justiției și securității din ultimele decenii, este important
să examinăm trăsăturile atât feminine, cât și masculine [11, p.87].
În urma creșterii numărului de femei din cadrul instituțiilor sectorului justiției și
securității din ultimele decenii, este important să examinăm trăsăturile atât feminine, cât și
masculine. Eforturile de promovare a perspectivei de gen și a egalității de gen în sectorul
securității și justiției, ca și în alte sectoare, au fost adesea întâmpinate cu scepticism, indiferență,
rezistență pasivă și activă și încercări de a submina procesul. Abordarea problemelor legate de
gen și dinamica de gen a puterii poate pune la îndoială convingerile sau identitățile personale,
precum și privilegiile și pozițiile de putere – ceea ce poate fi incomod.
Numeroase studii și experiențe arată că participarea activă a femeilor în misiuni de
pacificare contribuie la soluționarea eficientă a conflictelor și la păstrarea păcii. Deși legislația
Republicii Moldova garantează reprezentarea și implicarea echitabilă a femeilor și a bărbaților în
domeniul securității și păcii, datele statistice arată că ponderea femeilor în acest domeniu rămâne
la cote minime. Mai mult decât atât, existența stereotipurilor privind rolul femeii în sectorul de
securitate și apărare contribuie la menținerea percepției că acesta este un domeniu masculinizat.
Importanța strategică a asigurării egalității de gen în Republica Moldova reiese atât din
angajamentele internaționale ale statului, cât și din nevoile naționale privind consolidarea unei
societăți echitabile în contextul dezvoltării sustenabile. Integrarea egalității de gen la nivel
național reprezintă un proces continuu de perfecționare a activităților de planificare strategică,
realizare a acțiunilor, evaluare și monitorizare a impactului asupra beneficiarilor femei, bărbați,
fete și băieți.
Analiza situaţiei din Republica Moldova cu privire la tematica egalităţii între femei și
bărbați scoate în evidenţă faptul că cele mai problematice aspecte sunt: abilitarea femeilor în
domeniile politic, economic, social şi violenţa în familie. În scopul redresării situaţiei, Guvernul,
societatea civilă şi partenerii de dezvoltare au realizat şi susţinut multiple iniţiative şi proiecte de
promovare a egalităţii între femei și bărbați [12, p.43]. Pe parcursul ultimilor ani au fost
înregistrate anumite progrese: sporirea numărului de femei în poziţii decizionale, deschiderea
cetăţenilor pentru susținerea femeilor în politică și funcții decizionale, includerea dimensiunii de
gen în unele politici sectoriale, creşterea gradului de informare şi sensibilizare, precum şi
îmbunătăţirea competenţelor specialiştilor din domeniu etc.
Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-2021 a avut drept scop cultivarea respectului față de rolul legii în realizarea protecției
drepturilor omului, asigurării valorilor unui stat de drept, creșterii economice și durabilității
societății în general. Egalitatea între femei și bărbați înseamnă drepturi, oportunități și
responsabilități egale pentru fiecare femeie și bărbat în toate sferele vieții publice și private.
Acest principiu este încorporat în toate tratatele internaționale din domeniul drepturilor omului și
consfințit în Legea supremă a țării. Programele guvernamentale reprezintă expresia clară de
implicare, promovare și susținere a egalității între femei și bărbați, demonstrând astfel și
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angajamentele asumate în plan internațional pentru promovarea și respectarea principiului
democrației [13, p.30].
Cadrul normativ care formează baza politicilor în domeniul egalităţii de gen din
Republica Moldova s-a elaborat în conformitate cu documente internaţionale de referinţă, la care
statul este parte: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenţia asupra
drepturilor politice ale femeii (1952), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale (1966), Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare
faţă de femei (1979), Declaraţia şi Platforma de Acţiune de la Beijing (1995), convenţiile
relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Obiectivele de dezvoltare durabilă. La
Summitul privind Dezvoltarea Durabilă din data de 25 septembrie 2015, statele-membre ale
Organizației Națiunilor Unite (în continuare – ONU) au adoptat Agenda de Dezvoltare Durabilă
2030, care include un set de 17 Obiective de dezvoltare durabilă pentru a pune capăt sărăciei, a
lupta cu inegalitatea și injustiția și a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice până în
anul 2030.
Obiectivul 5 se referă în mod explicit la dimensiunea de gen, iar celelalte includ
transversal perspectiva de gen în domenii precum sărăcia, sănătatea, schimbările climatice,
infrastructura, securitatea alimentară, ocuparea forţei de muncă, gestionarea durabilă a resurselor
naturale, creşterea economică, accesul la justiţie.
În contextul aderării şi alinierii Republicii Moldova la documentele menţionate, la nivelul
forurilor legislative și executive au fost realizate acţiuni strategice de racordare a cadrului
normativ existent la standardele internaţionale, europene şi regionale în domeniul egalităţii de
gen [14, p.41]. La nivel național, domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați a fost
substanțial îmbunătățit în ultimele decenii prin:
1) adoptarea legii-cadru – Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi și a legislației aferente domeniului, ce vizează prevenirea
și combaterea traficului de ființe umane, violența în familie, asigurarea egalității;
2) aprobarea planurilor de acțiuni și a unui document de politici – Programul național de
asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015, precum și realizarea abordării complexe de
asigurare a egalității între femei și bărbați în documentele de politici aprobate pe domeniile
sănătate, antreprenoriat, educaţie, angajare în câmpul muncii, administraţie publică locală;
3) fortificarea mecanismului instituțional prin instituirea Comisiei guvernamentale pentru
egalitate între femei şi bărbaţi;
4) consolidarea Direcţiei politici de asigurare a egalităţii între femei și bărbați în cadrul
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care elaborează şi promovează politicile din
domeniu şi asigură lucrările de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru egalitate între
femei şi bărbaţi;
5) crearea unităţilor gender din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, care
monitorizează respectarea legislaţiei în domeniu;
6) instituirea grupurilor coordonatoare în domeniul gender, cu statut de organ consultativ
şi coordonator, constituit din unităţi gender ale subdiviziunilor ce deţin competenţe de elaborare,
promovare şi monitorizare a politicilor în domeniul de activitate al autorităţii publice centrale de
specialitate. [14, p.20].
Inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în Moldova s-a mărit în ultimul an. Calcularea noilor
valori pentru ariile cheie ale Indexului Egalităţii de Gen în 2021, a evidenţiat o diminuare a
nivelului mediu al egalităţii între femei şi bărbaţi. În 2021, Indexul se echivalează cu 59 de
puncte din maximum 100, ceea ce e cu un punct mai mic decât în anul precedent.
Jumătate dintre ariile Indexului au înregistrat scăderi ale valorilor. Declinul observat
pentru ariile Accesul la resurse, Educaţia şi Piaţa muncii reprezintă motivul de bază ce a
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determinat tendinţa negativă a Indexului Egalităţii de Gen în Moldova în anul 2021. Astfel,
specificul acestor arii vin să evidenţieze manifestarea inechităţilor în ambele direcţii, atât asupra
femeilor, cât şi a bărbaţilor. În cazul femeilor, impactul negativ fiind mai semnificativ, dat fiind
faptul că, două dintre cele mai importante domenii ce ar contribui la independenţa financiară a
femeilor – Piaţa muncii şi Accesul la resurse - stagnează şi chiar se agravează din perspectiva
inechităţilor de gen. Ultimele date oferite de Biroul Naţional de Statistică (BNS), arată o
retragere a femeilor din rândul persoanelor ocupate. Astfel, în 2019, inegalitatea de gen în
ocupare era de 7,7pp (rata de ocupare a femeilor – 36,5%, a bărbaţilor – 44,2%), ceea ce e cu
1pp mai mult decât în anul precedent. Totodată, Indexul a permis să evidenţiem o accentuare a
dependenţei femeilor de prestaţiile sociale – aceasta reprezentânt, în 2019, 24,1% din veniturile
total disponibile ale femeilor (16,2% în cazul bărbaţilor). În comparaţie cu anii precedenţi,
ponderea prestaţiei sociale din veniturile totale ale femeilor înregistrează cea mai mare valoare.
În contextul dat, apar semne de întrebare cu privire la eficacitatea şi complexitatea politicilor de
reconciliere a vieţii profesionale cu cea personală.
În ultimii ani se observă o tendinţă pozitivă în rândul celor ce consideră că femeile pot fi
implicate în procesul decizional.[15, p.10]. Datele sondajelor de opinie desfăşurate la comanda
CPD în ultimii ani, arată o tendinţă progresivă în sensul percepţiilor acestora cu privire la
oportuniţăţile egale ale femeilor şi a bărbaţilor de a fi implicaţi în politică. Dacă în 2018,
ponderea celor care susţineau afirmaţia că femeile nu au ce căuta în politică era de circa 30%,
atunci la 4 ani distanţă, procentul dat s-a micşorat considerabil – 16,6% . Pe de o parte,
micşorarea ponderii date reprezintă un progres în depăşirea unor stereotipuri de gen cu privire la
participarea echitabilă a genurilor în politică. Pe de altă parte, nu trebuie de neglijat că, în anul
2021, încă mai sunt 16% dintre populaţie care continuă să se conducă după unele percepţii
perimate, bărbaţii fiind preponderent mai mulţi în această categorie . Tot în rândul celor mai
reticenţi în a încuraja şi promova femeile în funcţii de decizie se aliniază şi persoanele cu un
nivel scăzut de educaţie şi cele cu un nivel economic mai redus. În acest context, măsurile
întreprinse de autorităţi în scopul educării societăţii în asigurarea oportunităţilor egale de gen ar
trebui să ţintească în mod prioritar spre aceste categorii. Intervenţia respectivă va contribui la
diminuarea perpetuării unor stereotipuri de gen care au efecte directe asupra şanselor femeilor de
a accede în politicul mare şi de a avea o reprezentare mai bună de gen în legislativ [16, p.29].
Unul dintre obiectivele privind profesionalizarea instituțiilor de securitate și apărare
reprezintă sporirea participării Republicii Moldova la misiunile şi operaţiunile de menţinere a
păcii şi de gestionare a crizelor. Participarea activă a femeilor în inițiativele de pace reprezintă, la
nivel internațional, un element central în eficientizarea rezolvării conflictelor și consolidarea
păcii. Reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în sectorul de securitate şi apărare este
garantată de prevederile constituționale și legale la nivel naţional. De asemenea, există
instrumente și norme internaționale privind perspectiva de gen, care necesită o abordare sensibilă
în contextul sectorului de securitate și apărare.
Egalitatea de gen este relevantă în fiecare context, deoarece inegalitatea de gen este
prezentă în toate țările, culturile și contextele. Inegalitatea de gen se referă la tratament inegal și
acces la resurse, oportunități și autonomie bazate pe gen și se întâmplă în fiecare țară din lume.
Inegalitatea de gen există deoarece rolurile de gen atribuite femeilor și fetelor sunt asociate cu
mai puțină putere și resurse decât rolurile de gen atribuite bărbaților și băieților. Deși femeile și
fetele sunt cel mai adesea dezavantajate și/sau afectate de inegalitatea de gen, bărbații și băieții
se confruntă, de asemenea, cu dezavantaje și prejudicii ca urmare a rolurilor de gen. De
exemplu, în timp ce violența domestică și sexuală afectează în mod disproporționat femeile și
fetele, bărbaților și băieților le poate fi dificil să caute sau să acceseze sprijin dacă sunt victime
ale violenței, din cauza așteptărilor socio-culturale că se pot apăra – sau nu pot fi victime ale
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violenței. anumite tipuri de violență. Prin urmare, genul este un factor important în
determinarea formelor particulare de insecuritate pe care o persoană le poate experimenta,
precum și a rolurilor pe care oamenii le pot îndeplini în calitate de furnizori de securitate și de
autori de violență.
Genul nu este singurul aspect al identității sociale care afectează securitatea. Alți factori,
cum ar fi etnia, vârsta, statutul socio-economic, capacitatea, orientarea sexuală, identitatea de gen
și religia, determină, de asemenea, modul în care indivizii și grupurile experimentează
securitatea. A acorda prioritate egalității de gen nu înseamnă neglijarea diversității:
recunoașterea modului în care genul afectează securitatea evidențiază modul în care o serie de
factori sociali pot avea un efect direct sau indirect asupra securității. De exemplu, în cazul
vârstei, deoarece există o distincție universal acceptată între copilărie și maturitate, există și o
distincție între rolurile de gen atribuite femeilor și bărbaților, și fetelor și băieților. Astfel, genul,
în combinație cu alți factori sociali care se intersectează, constituie un determinant important al
securității, precum și al drepturilor și accesului la resurse. Stabilirea egalității de gen în sectorul
securității poate ajuta la îmbunătățirea furnizării, gestionării și supravegherii serviciilor de
securitate prin creșterea gradului de conștientizare și a altor tipuri de factori sociali.
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The topicality and necessity of such a study lies in strengthening a generally accepted view
of the non-military characteristics of risks and threats in order to elucidate the experience of a
state with traditions in their analysis, prevention and management. Some researchers have
deepened the studies on the non-military nature of risks and threats, by conceptualizing some
abstract ideas about them, defining and operationalizing the concepts, outlining their observable
dimensions. It is characteristic for our area to borrow the experiences of the European states in
this sphere; therefore, we chose to present the experience of Switzerland, which could prove
useful to be taken over by the Republic of Moldova.
This study is based on research conducted in Switzerland, and the methods used there can
be easily adapted to risk assessment in other countries and other areas of interest. The
comprehensive risk analysis presented in this study can serve as a starting point for a national
policy agenda to ensure that stability is maintained beyond the realm of traditional security
policy through intelligible and transparent methods. The subject of security frequently addressed
in studies of small states is the inherent vulnerability of such actors in traditional terms of
military security and the ways in which they can try to compensate for it: from harmlessness or
neutrality to close reliance on a national or institutional guarantor. This agenda has been
adapted for most small states, and development policies have been a platform for solutions,
including the link between development support and good governance.
Keyword: security, analysis, threats, risks, state, transnational.
Subiectul legat de securitate, abordat frecvent în studiile despre statele mici, îl reprezintă
vulnerabilitatea intrinsecă a unor astfel de actori în termenii tradiționali de securitate militară și
modalitățile în care aceștia pot încerca să o compenseze: de la inofensivitate sau neutralitate,
până la subordonare unui garant național sau instituțional. În literatura de specialitate între anii
’70-’80 ai sec. XX, problematica statelor mici în materie de securitate includea, pe de o parte,
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amenințările umane neconvenționale, cum ar fi sabotajul, rebeliunile interne, loviturile de stat,
șantajul politic, care ar putea proveni din elemente teroriste, extremiste sau criminale ca și din
alte state; iar pe de altă parte, vulnerabilitățile sociale, economice și de mediu în fața forțelor
naturale și a globalizării. [1] Această agendă a fost adaptată pentru majoritatea statelor mici, iar
politicile în sfera dezvoltării au constituit o platformă, unde se căutau soluții, inclusiv acea
corelare dintre sprijinul pentru dezvoltare și buna guvernare. În ultimele deceniile ale sex. XX,
totuși, marginalizarea relativă a amenințărilor militare tradiționale de tip hard a devenit un
obiectiv comun pentru toate regiunile lumii, indiferent de nivelul de dezvoltare a acestora.
Relații cauzale, repere teoretice și metodologice
Dacă abordăm conceptul de securitate pe dimensiunea militară, atunci în jurul unui focus
restrâns și exclusiv asupra securității militare naționale s-au articulat o serie de idei
conceptualizate deja în conținutul noțiunii de securitate. Constatăm că la începutul anilor ’90
aceasta a dobândit o formă mai extinsă și mai profundă, pe măsură ce acele două fenomene s-au
combinat. Pe de o parte, prăbușirea URSS (singura putere capabilă să amenințe existențial
Occidentul) a pus capăt unei confruntări de lungă durată și a făcut posibilă reorientarea
securității naționale de la un accent strict pe forță către o agendă mai largă, incluzând domeniul
economic, social și cel al mediului [2, p. 702] Pe de altă parte, forțele susținătoare a globalizării
și interdependenței au început să erodeze prevalența amenințărilor militare tradiționale între
superputeri, dând mai multă vizibilitate conflictelor intrastatale suprimate anterior din emisfera
sudică [3]. Concomitent, gradul de permeabilitate tot mai mare a frontierelor naționale a
internaționalizat amenințările locale sau regionale la adresa securității (de la crima organizată,
separatism și extremism religios la crize economice și epidemii) și a extins câmpul de acțiune al
actorilor nestatali, cum ar fi: rețelele criminale transnaționale și grupurile teroriste. În general,
obiectul de referință al securității în relațiile internaționale s-a schimbat și aprofundat,
cuprinzând nu doar state, ci și indivizi, și regiuni. Astfel, noi tipuri de pericole și actori au
început să genereze amenințări la adresa securității internaționale, ocupând tot mai mult spațiu pe
agenda securității globale.
Aceste noi realități au alimentat dezbaterile în rândul cercetătorilor cu privire la necesitatea
reconceptualizării securității [4; 5; 6] și au accentuat diferența dintre cei care au rămas fideli
agendei militare în perioada post-războiului rece și cei care s-au preocupat de extinderea
conceptului de securitate luând în calcul noi amenințări și actori [7, p. 156, 187]. Primul curent
numit cel al „tradiționaliștilor” au pledat pentru o conceptualizare a securității în termeni militari,
centrați pe stat, definind, în mod restrâns, studiile internaționale de securitate ca „studiul
amenințării, utilizării și controlului forței militare” [6, p. 212]. Cel de-al doilea curent, cunoscut
pentru postulatele sale în sprijinul extinderii și aprofundării, a stabilit o agendă de securitate mai
largă, cuprinzând teoria securitizării, studii critice de securitate și securitatea umană, care
schimbă atenția de la afacerile militare la amenințările non-militare și de la stat la indivizi. [2, p.
702]. Ei susțin că noile amenințări economice, de mediu și sociale pun în pericol viața indivizilor
mai mult decât supraviețuirea statelor.
Unii cercetători au aprofundat studiile privind caracterul non-militar al riscurilor și
amenințărilor, prin conceptualizarea unor idei abstracte despre acestea, definirea și
operaționalizarea conceptelor, fiindu-le conturate dimensiunile observabile. În această categorie
au fost trecute și problemele de securitate transnațională, definite ca amenințări cu caracter nonmilitar ce traversează granițele și fie amenință integritatea politică și socială a unui stat, sănătatea
locuitorilor acestuia, fie apar ca provocări-cheie la adresa securității în domeniul relațiilor
internaționale. Printre exemplele de amenințări transnaționale majore figurează criminalitatea
transnațională, terorismul, traficul de arme, traficul de persoane, traficul ilegal de droguri,
migrarea internă, bolile infecțioase și degradarea mediului [8, p. 37]. Este important de subliniat
că aceste amenințări nu constituie neapărat provocări directe la adresa suveranității teritoriale, ci
mai degrabă în adresa autorităților statului. Cauzele variază, cum ar fi distribuția neuniformă a
veniturilor, epuizarea resurselor naturale, erodarea granițelor, pan-ideologia și politica identității
și statele în declin. Toate acestea amenință cu consecințe distincte pentru țintele lor principale,
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care ar putea fi siguranța individuală, autoritatea de stat (legitimitatea) și/sau granițele teritoriale
(recunoscute internațional).
Incursiunea respectivă a fost necesară de a prezenta o viziune general acceptată la nivel
internațional privind caracterul non-militar al riscurilor și amenințărilor pentru a elucida
experiența unui stat cu tradiții în analiza, prevenirea și gestionarea acestora. Pentru zona noastră
este caracteristică împrumutarea experiențelor statelor europene în această sferă, de aceea, am
ales să prezentăm experiența Elveției, care s-ar putea dovedi utilă de preluat și de către
Republica Moldova.
Studiul respectiv se bazează pe cercetări efectuate în Elveția, iar metodele folosite acolo
pot fi adaptate cu ușurință la evaluarea riscurilor din alte țări și la alte domenii de interes.
Deoarece posibilitatea unui conflict armat direct intern sau extern a fost evaluată ca fiind de nivel
scăzut pentru Elveția de la sfârșitul războiului rece, analizele au fost și continuă să fie focusate
pe spectrul amenințărilor non-militare.
Modelul experiențial elvețian
În acest sens, un exemplu elocvent îl reprezintă Proiectul Comprehensive Risk Analysis
Switzerland lansat în 1991, acesta constituind o inițiativă a Parlamentului elvețian. Parlamentul a
delegat Guvernul Elveției să efectueze o analiză și o evaluare permanentă a riscurilor pentru
utilizarea cât mai eficient posibilă a resurselor naționale. În anul 1992, unei echipe
interdepartamentale de proiect, formată din reprezentanți ai tuturor oficiilor federale interesate, ia fost încredințată misiunea de a pregăti un studiu comparativ asupra riscurilor, pentru a evalua
vulnerabilitățile Elveției și prezenta posibile soluții pentru utilizarea resurselor disponibile,
Fostul Oficiu Central al Apărării Generale fiind delegat să gestioneze și coordoneze proiectul.
Există multe abordări pentru protejarea și planificarea securității, iar experiența acumulată
a arătat că, în funcție de probleme, de complexitatea sistemului și de tipul, amploarea și
identificarea anterioară a riscurilor, există diferite modalități de sporire a nivelului securității.
Sunt posibile cel puțin trei abordări diferite: (a) abordarea empirică; (b) abordarea orientată pe
măsură; și (c) abordarea orientată spre risc. Primele două abordări sunt utilizate în metode mai
tradiționale de planificare a securității. Abordarea orientată spre risc se bazează mai mult pe
procesele analitice și, prin urmare, este aplicată în principal pentru situații noi și deosebit de
complexe [9].
Ideea de bază a abordării orientate spre risc este că riscurile aferente tuturor incidentelor
sau evoluțiilor posibile sunt evaluate sistematic și cantitativ în funcție de frecvența și impactul
așteptat. Definirea riscurilor ce ar putea pune în pericol structurile naționale de bază ale țării și
mijloacele de trai ale populației permite o evaluare cuprinzătoare și comparativă a factorilor de
securitate. Aceasta a fost baza metodologică pentru proiectul Comprehensive Risk Analysis
Switzerland: scopul a fost de a forma o imagine cât mai obiectivă, prin elaborarea de scenarii în
care să fie descris întregul spectru de riscuri și evoluții posibile și să fie estimate cantitativ
impactul și frecvența așteptate ale acestora.
Un dialog sistematic privind riscurile naționale colective elvețiene a început în 1993.
Procesul a implicat reprezentanți ai tuturor autorităților federale relevante și experți din
sectoarele administrativ, politic, de cercetare și de afaceri. În 1993-1994, administrația federală,
sprijinită de experți externi, a efectuat o investigație cuprinzătoare a riscurilor în care peste 200
de riscuri au fost identificate și evaluate ca fiind amenințări existențiale la adresa Elveției. Pentru
a stabili semnificația scenariilor pentru politica de securitate a Elveției, a fost necesar mai întâi să
se estimeze măsura în care acestea ar putea afecta obiectivele politicii de securitate. Acest lucru a
fost evaluat în primul rând în termeni de „impact” (ținând cont de experiențe, politici, resurse,
măsuri) și de „probabilitate”. Prin corelarea acestor două elemente, gradul de risc în ceea ce
privește impactul așteptat asupra obiectivelor politicii de securitate ar putea fi stabilit pentru
fiecare scenariu.
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Fig. 1. Sursa: Dr. Herbert Braun, The non-military threat spectrum, Switzerland.
Toate scenariile din cadrul unui grup de risc au fost selectate astfel încât să combine un
nivel ridicat de daune cu o probabilitate considerabilă de apariție. Nu au fost incluse scenarii din
cel mai nefavorabil caz. Scenariile nu au fost elaborate ca să ofere previziuni, ci mai degrabă
exemple de posibile evenimente viitoare, construind o imagine de ansamblu a riscurilor, definită
în termeni de impact asupra Elveției în 1993. De atunci, imaginea de ansamblu a fost actualizată
și completată, iar o revizuire totală a situației generale de risc pentru Elveția a fost efectuată în
1998 [10], deoarece noile evoluții au făcut necesară luarea în considerare a noilor riscuri pentru
politica de securitate a Elveției.
Pentru a descrie diferite impacte ale scenariilor, au fost definiți patru indicatori simplificați.
Definițiile lor sunt strâns legate de obiectivele politicii de securitate ale Elveției. Ele descriu
impacturile posibile asupra populației, economiei, mediului și vieții politice [11].
1. Indicatorul „populație” măsoară numărul de persoane afectate fizic și include decese,
răniți și evacuați, precum și persoanele care au nevoie de ajutor.
2. Indicatorul „economie” măsoară deteriorarea eficienței și prosperității economiei,
precum și posibilele daune aduse infrastructurii critice și reducerea aprovizionării cu resurse
importante.
3. Pentru indicatorul „mediu natural” principalii factori evaluați sunt gravitatea și durata
deteriorării aduse elementelor vitale (sol, apă și aer). Pentru ca evaluarea daunelor să fie cât mai
simplă posibil, impactul este măsurat în kilometri pătrați.
4. Indicatorul „politică” măsoară afectarea libertății politice de acțiune a cetățenilor și
autorităților. Acesta descrie măsura (măsurată în zile-persoană) în care cetățenii elvețieni sunt
împiedicați parțial sau total să își exercite drepturile democratice fundamentale (adică libertatea
de mișcare, libertatea de exprimare etc.). De asemenea, descrie consecințele unui scenariu în sens
politic (adică noi legi care urmează să fie elaborate, votate, aplicate). Acest indicator poate fi
văzut ca reflectând gradul în care Elveția ar rămâne capabilă să funcționeze ca stat democratic.
Utilizarea indicatorului „politică” este unică în acest context. Abordările tradiționale de analiză a
riscurilor utilizate de bănci și companii de asigurări tind să măsoare prejudiciu politic sub
aspectul pierderii financiare. În modelul de evaluare utilizat pentru studiul elvețian, indicatorul
se referă la măsura în care libertatea personală de acțiune și suveranitatea sunt pierdute și, prin
urmare, riscul general pentru democrație. Figura 1 prezintă o imagine de ansamblu asupra
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situației de risc non-militare din Elveția în anul 2000. Ea arată impactul și probabilitatea celor
mai relevanți factori de risc pe o scară logaritmică; adică mărimea fiecărei trepte corespunde
unei clasificări decimale. Cu cât mai departe în dreapta figurii este plasat un risc, cu cât efectele
sale sunt mai devastatoare și cu cât acesta apare mai aproape de vârf, cu atât scenariul respectiv
este mai probabil.
Menționăm că facem abstracție de o analiză detaliată a rezultatelor cantitative în cadrul
acestui studiu [12], dar figura arată clar că multe riscuri și provocări ar putea avea un impact
puternic asupra societății în diferite domenii. Unele scenarii sunt de natura accidentelor, în timp
ce altele reprezintă evoluții pe termen lung. Datorită metodei alese, toți acești factori sunt
comparabili și pot deveni obiecte ale unei politici de securitate cuprinzătoare. Trebuie luate în
considerare și alte criterii. Pentru a decide cu privire la alocările excepționale de resurse,
intervalul de timp al unui scenariu este important, inclusiv informații despre timpul posibil de
alertă înainte ca evenimentele dintr-un scenariu să aibă loc. De asemenea, trebuie să se cunoască
mai multe despre resursele speciale alocate pentru a face față riscului și timpul de recuperare
așteptat. Severitatea impactului unui scenariu asupra obiectivelor politicii de securitate nu poate
fi considerată singura bază pentru planificare. Indiferent dacă un scenariu are loc o dată la 10 ani
sau o dată la 1000 de ani este important pentru orice evaluare [9].
În toamna anului 1999, Departamentul Federal Elvețian de Apărare, Protecție Civilă și
Sport (DDPS), a decis să plaseze proiectul Comprehensive Risk Analysis Switzerland într-un
context academic și, de asemenea, să-l internaționalizeze, în conformitate cu Raportul Elvețian
de Politică Externă 2000 [9]. Prin urmare, proiectul a fost transferat către Centrul pentru Studii
de Securitate și Cercetare a Conflictelor din cadrul Institutului Federal Elvețian de Tehnologie
din Zurich. Plasarea proiectului într-un context academic a subliniat dorința de a-și concentra
conținutul pe o analiză cuprinzătoare a riscurilor, care a avut două implicații majore: în primul
rând, că a fost elucidat un spectru larg de riscuri și pericole contemporane; și în al doilea rând, că
caracterizarea și analiza pericolelor trebuia să se bazeze pe o abordare holistică, încorporând atât
aspecte din științele naturale, cât și din științele sociale, cum ar fi percepția, acceptabilitatea și
comunicarea riscurilor.
Principalul grup-țintă pentru continuarea proiectului în reprezentau analiștii și cercetătorii
în domeniul politicilor de securitate naționale și subnaționale. Deși expertiza pe care proiectul își
propune să o dezvolte se referă în primul rând la autoritățile administrative elvețiene, rețeaua de
contacte include reprezentanți ai tuturor entităților interesate și care interferează cu proiectul,
adică cei din sectoarele administrativ, de afaceri și de cercetare, precum și ale societății în
general. S-au stabilit contacte strânse cu guvernele din Austria, Norvegia, Suedia și alte state.
Proiectul a scos clar în evidență obiectivul privind cooperarea internațională ca mijloc de control
al noilor riscuri de securitate. O atenție deosebită a fost acordată activităților de analiză
preventivă a riscurilor ale unei serii de organizații internaționale implicate în politica de
securitate (de exemplu, Națiunile Unite, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică,
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Uniunea Europeană). Printre participanții
la proiect se numărau autorități federale elvețiene și parteneri internaționali [9].
Starea actuală și tendințele din spectrul de amenințări non-militare. Interconectarea
riscurilor.
Orice încercare de a identifica, analiza și evalua riscurile necesită o abordare
interdisciplinară. Nu este suficient să luăm în considerare riscurile izolate: este important să fie
prezentată imaginea de ansamblu; adică riscul trebuie privit ca un fenomen holistic. Acest lucru
este de o importanță deosebită pentru Elveția, o țară care este foarte integrată atât la nivel
național, cât și internațional, datorită locației sale geografice, standardelor sale economice și
tehnologice ridicate și compoziției sale sociale. Infrastructura națională critică, cum ar fi
centralele nucleare, spitalele, rețelele de informații și telecomunicații; infrastructura de transport
și rezervoarele constituie un sistem complex, interdependent. Astfel, grevele destul de mici
împotriva, de exemplu, infrastructurii de transport pot provoca o reacție în lanț greu de estimat
sau de prezis. Aceste dinamici nu au fost suficient luate în considerare sau înțelese.
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După ce rezultatele anchetei au fost analizate și au avut loc discuții aprofundate, au fost
definite nouă grupuri de risc, fiecare cu trei până la patru scenarii, pentru a descrie „situația de
risc” pentru Elveția: (a) catastrofe naturale, (b) riscuri tehnologice, (c) destabilizarea sistemului
ecologic, (d) criza aprovizionării cu energie, alimente și bunuri strategice, (e) criza economică,
(f) demografie și sistemul de sănătate, (g) migrație și integrare, (h) crize în sistemul politic și
social și (i) criza de securitate internă (fig. 2).

Fig. 2. Sursa: Dr. Herbert Braun, The non-military threat spectrum, Switzerland.
În timp ce proiectul Comprehensive Risk Analysis Elveția a confirmat ceea ce se știa deja,
totuși a scos în evidență și lucruri noi. Considerațiile privind interconectivitatea scenariilor
prezintă un interes deosebit. Datorită interacțiunilor lor, chiar și scenariile cu o probabilitate
aparent scăzută de apariție pot pune în pericol obiective politice de securitate. Un bun exemplu
de interconectivitate dintre scenarii este prezentat în figura 2, care ilustrează posibile noi surse de
deficit de energie și impactul acesteia asupra altor părți ale economiei. Deoarece rețeaua de
electricitate este foarte conectată în toată Europa, pierderea unei legături în rețea înseamnă că
celelalte puncte trebuie să suporte imediat o sarcină mai mare, fapt care cauza căderi de tensiune
sau pane electrice. Această „reacție în lanț” poate fi declanșată de un accident sau de un atac
planificat, de exemplu, asupra sistemului de control bazat pe computer. Scenariul interconectat în
domeniul energiei prezintă un interes deosebit pentru Elveția, deoarece este dependentă de
importul de energie. Toate aspectele acestui scenariu au fost discutate într-un un grup de
specialiști în domeniu și au fost organizate evenimente la nivel național, unde problema a fost
abordată de experți în cadrul unor ateliere speciale [13].
O evaluare similară ar trebui elaborată în viitor pentru toate scenariile cu o probabilitate
mare și un impact major sau catastrofal. Cadrul din figura 2 poate fi folosit ca matrice
morfologică pentru identificarea reacțiilor periculoase în lanț și a „efectului domino”.
Un alt scenariu interesant și extrem de interconectat este îmbătrânirea populației.
Îmbătrânirea are loc în țările în curs de dezvoltare, precum și în țările cu venituri mai mari.
Schimbările substanțiale pe termen lung în structura de vârstă a unei populații vor duce la efecte
majore și multiple asupra structurilor familiale, piețelor muncii, sistemelor educaționale și de
sănătate și, într-o țară cu democrație directă, precum Elveția, vor influența, de asemenea,
procesul politic. Implicațiile îmbătrânirii populației sunt profunde și omniprezente. Problemele
viitoare ale securității sociale și ale serviciului public de sănătate sunt cele mai semnificative: se
poate aștepta o creștere redusă, deoarece mai puțini angajați în câmpul muncii trebuie să susțină
mai mulți pensionari; presiunea fiscală va ridica la fileu probleme de alocare echitabilă a
resurselor între generații; amploarea și caracterul relațiile internaționale la fel pot suferi niște
metamorfoze [9].
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Aceste exemple arată că, într-o politică de securitate orientată spre viitor, amenințările
individuale nu trebuie luate în considerare izolat. Societățile moderne par, de obicei, incapabile
să-și concentreze atenția asupra mai multor probleme în același timp, iar prioritățile în politica de
securitate întotdeauna sunt dominate de un laitmotiv. Terorismul, statele furnizoare de
insecuritate și armele de distrugere în masă sunt exemplele actuale cele mai elocvente.
Rigori pentru asigurarea securității statului și a cetățenilor
Modul în care sunt definite scenariile riscă inevitabil să dea mai multă pondere experienței
trecute decât factorilor de incertitudine. Evaluările unor situații specifice au tendința de a
subestima evoluțiile insidioase pe termen lung, cum ar fi schimbările climatice sau dezvoltarea
populației. În estimarea lor, o simplă extrapolare a condițiilor prezente în viitor nu este
suficientă. Pe lângă factorul de interconectare, se pune problema capacității generale a
sistemului. Astfel, în legătură cu riscurile ecologice, economice și sociale, „efectul fluture” al
teoriei haosului și „efectul de înclinare” al sistemelor naturale, în care un sistem complex își
schimbă comportamentul în mod fundamental, trebuie de asemenea luat în considerare. [9] De
fapt paleta completă a riscurilor la adresa securității naționale Elveției este ilustrată în funcție de
domenii și de instituția care evaluează riscurile și amenințările la adresa securității. Serviciul
Federal de Informații folosește un instrument „radar” pe diverse situații pentru a descrie
amenințările la adresa securității Elveției. Unele documente conțin versiuni simplificate a acestui
„radar” de situații, fără date confidențiale, iar Raportul pe 2020 asupra Securității Elveției, care
este o versiune publică, enumeră amenințările ce intră în responsabilitățile Serviciului Federal de
Informații, cu adăugarea subiectelor „migrație” și „crimă organizată”, acestea fiind relevante
pentru politica de securitate [14, p. 15].
Cultura analizei riscurilor și consultanța în acest domeniu reprezintă o verigă forte în
Elveția [15], deoarece un stat trebuie să aibă un grad adecvat de pregătire, dar costurile trebuie
menținute cât mai mici posibil. Autoritățile politice decid asupra punctelor principale și asupra
priorităților și, în acest sens, trebuie să țină cont de faptul că eficiența instrumentelor strategice
rezultă din interacțiunea dintre diferite resurse. Tipul și volumul capacităților necesare la un
moment dat și cerințele trebuie stabilite pentru anumite intervale de timp și coordonare și pot fi
deduse din analiza riscului privind amenințările existențiale. Menționăm că următorii trei factori
sunt deosebit de importanți.
1. Consecințele evenimentelor determină capacitățile necesare pentru a le face față în ceea
ce privește sprijinul personalului, gestionarea financiară și materială a pagubelor precum și
eventuala despăgubire.
2. Succesiunea evenimentelor determină timpul probabil de avertizare, viteza cu care
trebuie mobilizate resursele și perioada în care trebuie să fie disponibile aceste resurse.
3. Zona de proveniență a evenimentului afectează deciziile privind posibila necesitate de
coordonare națională și internațională.
De la analiza de risc la o strategie optimă
Analize asupra riscurilor asupra celor cinci domenii vitale sunt realizate anual, iar
rezultatele sunt expuse în circuit deschis [16]. Experții consideră că, în viitor, costurile generale
ale dezvoltării demografice, sistemul de securitate socială, migrația, politica de securitate etc. va
crește continuu, la fel ca și costurile catastrofelor naturale și a celor provocate de om. Marile
companii de asigurări se gândesc deja să refuze să acopere riscurile excesive în regiuni
periculoase. Disponibilitatea oamenilor de a plăti impozite mai mari pe venit continuă să scadă,
iar partidele politice care promit să reducă impozitele câștigă alegerile. Extrapolând din aceste
evoluții se poate observa că în viitorul nu prea îndepărtat responsabilitățile complexe ale
sistemului vor depăși limitele capacității de reparații.
Concluzii. Cele mai multe încercări la nivel internațional de a identifica și monitoriza
factorii de risc au fost aplicate regiunilor aflate în criză și statelor disfuncționale, în care violența
armată era predominantă. Chiar și în aceste cazuri, totuși, originile conflictului se găsesc în
neajustări în multe alte domenii vitale. În mod similar, daunele aduse de conflicte statelor,
poporului și resurselor acestora sunt adesea amplificate sau chiar multiplicate prin efectele sale
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de propagare în alte dimensiuni ale securității umane, unde poate fi mai de durată și dificil de
reparat. În discuțiile dintre experții și cercetătorii elvețieni despre o alocare optimă a resurselor
pe baza analizei riscului, definiția obiectivă a riscului s-a dovedit a fi din ce în ce mai mult
înlocuită de preocuparea în ce măsură societatea este pregătită să trăiască cu acest risc. Mai mulți
cercetători au ajuns la concluzia că evaluarea riscului în abordare științifică diferă astfel de
abordarea sa din perspectivă politică sau economică. Întrebarea asupra modului de optimizare a
utilizării resurselor pentru reducerea riscului nu poate primi un răspuns doar într-un mod
științific obiectiv, ci trebuie abordată și în discursul politico-moral, ambele aspecte fiind
importante și complementare.
Amintind despre acele domenii vitale, riscurile tehnologice mereu vor însoți progresul
tehnico-științific, care va genera noi provocări la adresa securității naționale de un caracter și
amploare incerte. Într-o eră a progresului tehnologic sporit, riscurile tehnologice devin din ce în
ce mai evidente și cresc teama de noi accidente nucleare. Destabilizarea sistemului ecologic la
fel este o problemă pusă pe tapet, deoarece există pericolul ca eforturile susținute de protejare și
conservare a mediului să fie amânate în mod repetat în favoarea dezvoltării și succeselor pe
termen scurt. Resursele regenerabile sunt utilizate mai rapid decât pot fi regenerate, iar cele
neregenerabile sunt utilizate într-un ritm care nu ia în considerare nevoile generațiilor viitoare.
Elveția este o țară cu resurse naturale proprii foarte modeste și fără acces direct la mare, ceea ce
o face deosebit de vulnerabilă la întreruperea aprovizionării cu materii prime. O întrerupere a
furnizării de energie ar afecta considerabil întreaga țară, având în vedere interdependențele
puternice ale economiei cu întreaga societate. Menținerea și promovarea competitivității
economice și prosperitatea prezintă un interes vital pentru statele industrializate de astăzi.
Îmbătrânirea populației constituie o problemă serioasă pentru societatea din Elveția, iar impactul
acestei transformări va fi resimțită în fiecare domeniu al vieții, inclusiv creșterea economică,
piețele muncii, impozitare, transfer de proprietate, sănătate, componența familiei, locuințe și
migrațiune. Fluxul migrațional în creștere este rezultatul economic, fisura socială și ecologică
dintre țările sărace și cele bogate și a tensiunilor între regiunile instabile și stabile din punct de
vedere politic.
Analiza cuprinzătoare a riscurilor prezentată în acest studiu poate servi drept un punct de
pornire a unui program de politici naționale pentru a asigura menținerea stabilității dincolo de
domeniul politicii tradiționale de securitate grație unor metode inteligibile și transparente.
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The purpose of the paper is highlighted by the desire to analyze the role of "Soft Power"
tools and public diplomacy policies in shaping NATO's strategic discourse in the context of the
current security environment in terms of both offline and online space. The list of challenges and
threats to NATO also includes international terrorism, inappropriate use of new technologies,
regional crises and disputes, proliferation of weapons, illegal immigration, etc. From what has
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been studied in previous chapters, we also summarize the fact that the Alliance considers itself a
politico-military cohesion, a selectivity of states involved in defending Euro-Atlantic values and
interests, constantly adapting its response to any threat.
Keywords: Soft Power, public diplomacy, NATO, globalization, NATO's strategic
discourse, security environment.
Relațiile internaționale au suferit importante schimbări în ultimele decenii, însă cele mai
importante sunt și vor rămâne cele referitoare la principiile de organizare. Abordarea „Soft
Power” poate fi categorizată ca fiind una din cele mai importante schimbări. Odată ce tot mai
multe state vor recurge la diplomația publică, culturală, digitală și alte tehnici adiacente
conceptului „Soft Power”, atunci competiția mondială va intra într-o cu totul nouă eră.
Deja se observă diminuarea rolului militar în afacerile externe, însă această schimbare nu
va implica nicidecum sfârșitul utilizării armamentului ca unealtă în relațiile internaționale, ci mai
degrabă o recalibrare a rolurilor. De asemenea, pentru a utiliza eficient mecanismele ce definesc
conceptul de „Soft Power” va fi nevoie de o tot mai profesionalizată aripă de informare, iar aici,
reformele și noile strategii adoptate de intelligence-ul mondial sunt făcute și întreprinse in exact
acest sens.
Actuala reechilibrare globală trebuie citită ca fiind un apel urgent la acțiune pentru lideri,
diplomați și factorii de decizie externă. Fără îndoială, cei însărcinați cu modelarea politicii
externe a națiuni lor trebuie să fie pregătiți pentru perioadele de incertitudine care urmează.
Pe măsură ce statele lucrează pentru a înțelege contextul în schimbarea rapidă și pentru a
ajusta strategiile în consecință, resursele și instrumentele „Soft Power” de care dispun guvernele
vor fi o parte critică a instrumentelor de politică externă necesare în viitor.
Acele țări care sunt cele mai capabile să folosească „puterea moale” pentru a facilita
colaborarea pozitivă vor fi mai bine plasate pentru a face față incertitudinii și instabilității
geopolitice actuale, și în cele din urmă, vor modela evenimentele globale.
Comunicarea nu este doar ceea ce se spune. Imaginile, acțiunile și politicile au toate un
efect de informare. Factorii de decizie trebuie să recunoască importanța integrării comunicării în
planificare încă de la început și să fie sprijiniți și instruiți în mod adecvat de către practicieni în
comunicare cu experiență.
1) Poziția și prezența forțelor militare pot obține efecte informaționale strategice, cum ar fi
descurajarea, asigurarea sau perturbarea;
2) Când un guvern advers nu reacționează la acuzațiile de activitate ostilă sau perturbatoare,
aceasta poate implica intenție ostilă, mai ales atunci când tăcerea este folosită în mod
deliberat pentru a crește incertitudinea și confuzia;
3) Răspunsurile de mare profil, cum ar fi investigațiile formale asupra activităților ostile, pot
trimite o declarație politică puternică și pot consolida rezistența prin descurajarea
influenței maligne.
În contextul actualului mediu de securitate ca urmare a curentului Război din Ucraina,
observăm că Organizația Tratatului Atlanticului de Nord este o parte constantă a narativei
promovate în mediului informațional actual. Narativele false promovate de campanii de
dezinformare devin din ce în ce mai frecvente ca urmare a evoluției evenimentelor.
Instrumentele „Soft Power” și politicile diplomației publice și digitale sunt atribute
indispensabile din arsenalul NATO în lupta împotriva dezinformării cu care sa ciocnit.
Actualitatea temei este argumentată irefutabil prin prisma capacității „Soft Power” de a obține
rezultatul dorit prin atracție și persuasiune, mai degrabă decât prin constrângere.
În cursul ultimilor ani, discuțiile, dezbaterile și evenimentele politice mondiale au avut în
vizor retrospetivele istorice și perspectivele de dezvoltare ale NATO, având ca repere revizuirea
angajamentului Alianței în raport cu mediul de securitate соmplex, provocările de natură
militară, hibridă sau teroristă cu care se соnfruntă organizația, actualizarea parteneriatelor,
lansarea noilor oportunități de dialog și adaptarea diplomației publice la noile direcții de acțiune
[2].
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Șapte decenii reprezintă o periоаdă în care NATO a demonstrat că pоаte fi o prezență
соnsolidată în lume, un bun manager al crizelor, realizându-și cu succes sarcinile fundamentale
în asigurarea securității bazată pe principiul соoperării. În toți acești ani, NATO a experimentat o
gamă variată de соnсерte strategice, însă cel actual vizează postura sa defensivă și соncentrarea
puterilor asupra соmunicării strategice, соmponentă a diplomației publice.
Cea mai nouă metodă aplicată de NATO este соnсерtul de „soft power”, determinând
adoptarea unui nou соmportament în activitățile pe care le întreprinde și le promovează. Dacă în
istorie forțele militare sau „hard power” erau văzute ca fiind un instrument unic ce pоаte măsura
succesul unui stat, atunci în seсоlul XXI, politica externă și relațiile dintre actorii internaționali
nu se mai stabilesc pe câmpurile de luptă, ci prin influențarea subtilă a unui stat de a merge în
direcția dorită. Pentru a înțelege diferența dintre puterea соercitivă și cea defensivă, urmează să
studiez cele mai recente evenimente și evoluția соmportamentelor actorilor internaționali în
atingerea sсоpurilor propuse.
Activitățile de diplomație publică sunt orientate spre captarea atenției auditoriului străin,
spre influențarea valorilor și preсоnсерțiilor adversarilor. Menită să соntribuie la înfăptuirea
politicii externe, la obținerea admirației din partea publicului străin și la stabilirea unor noi
parteneriate, diplomația publică este un imperativ pentru instituțiile actuale într-un mediu
internațional соmpetitiv și соmplex. Instrumentele de „soft power”, соmunicarea strategică,
diplomația publică și digitală, platformele virtuale sunt elemente cu impact decisiv atunci când o
organizație își dorește соnsolidarea opiniei publice mondiale.
În mediul informațional global de astăzi, este evident că NATO trebuie să-și consolideze
instrumentele și abordările de comunicare, să ia în considerare auditoriul larg și să-și dezvolte
stabilirea agendei în funcție de provocările și oportunitățile actuale de comunicare.
Diplomația publică se bazează pe abilitatea actorilor statali și non-statali de a explica pe înțelesul
publicului larg valorile sale. Aceasta se conturează în special prin prisma instrumentelor „Soft
Power” cum ar fi cultura, arta și desigur mass-media, acestea permit să existe comunicare
eficientă dintre actorii internaționali și auditoriul larg [3].
Fiind o organizație larg asociată cu problemele de securitate și apărare, este important să
înțelegem modul în care NATO reacționează la evoluțiile tendințelor diplomatice de astăzi prin
diplomația publică și activitățile de comunicare. În acest moment, Organizația Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), a cărei rațiune și continuitate este pusă sub semnul întrebării, a
suferit o schimbare în sens ideologic, strategic și organizatoric. Deși rațiunea ei de a fi și
continuitatea sunt cercetate, această organizație a fost un cadru care urmărește satisfacerea nevoii
de securitate a noii ordini mondiale. Cu toate acestea, natura juridică a operațiunilor NATO
desfășurate în afara domeniului său de aplicare a fost în special obiect de critici. În același sens,
imaginea bună a NATO pe arena internațională a început să dispară din următoarele motive:
creșterea pierderilor civile cu operațiunile NATO, viziunea dominantă că organizația acționează
pentru introducerea și implementarea obiectivele strategice ale SUA, operațiunile de lungă
durată și numeroasele morți ale soldaților NATO în diferite conflicte. Această problemă are
nevoie urgent de o soluționare, deoarece pierderea credibilității organizațiilor internaționale le
poate duce cu timpul la nefuncționalitate și la dezintegrare pe termen lung [5].
În această lume în schimbare, care a fost modelată de revoluțiile comunicării și
informaționale, cel mai eficient instrument de a crea o imagine pozitivă, de a reînnoi o imagine,
de a asigura prestigiul și credibilitatea sau de a comunica un mesaj publicului străin este
diplomația publică. Prin urmare, acordarea importanței diplomației publice și executarea unei
strategii eficiente în acest sens sunt destul de importante pentru viitorul Alianței. Scopul acestui
studiu este de a expune problema de imagine a NATO cu publicul statelor membre și statelor
nemembre și de a discuta despre diplomația publică care trebuie urmată pentru a rezolva această
problemă.
Continuând discuția noastră despre diplomație în era digitală, are loc o explozie de
comentarii cu privire la implicațiile erei digitale pentru diplomație, opiniile „ciber-utopienilor”
concurând cu cele ale „ciber-realiştilor”. În timp ce pasionații de tehnologie par să nu vadă decât
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merite în utilizarea instrumentelor digitale pentru diplomație, scepticii persistenți subliniază că
nu este nimic nou sub soare. Susținem că înțelegerea noastră despre diplomația digitală este puțin
probabil să beneficieze din partea fie a entuziaștilor, fie a ludiților. Valurile anterioare de
schimbări tehnologice servesc ca reamintiri că tehnologia nu este atât de mult un motor al
schimbării în politica internațională, așa cum s-a sugerat uneori. În acest sens, ne putem gândi,
de exemplu, la dezbaterile în jurul așa-numitului „efect CNN” din anii 1990 sau, mai recent, la
așa-numita primăvară arabă. Răspunsuri simpliste la probleme complexe care susțin cădialogul
internațional a devenit „revoluționat” de schimbările tehnologice au servit drept istorie imediată,
dar merită o privire mai atentă.
Discuțiile actuale despre diplomație în era digitală sunt adesea caracterizate prin
concentrarea lor asupra impactului rețelelor sociale. Dar concentrarea doar pe media digitală nu
face dreptate complexității subiectului, chiar dacă o „nouă” perspectivă media asupra schimbării
în diplomație are multe de oferit. În primul rând, este evident modul în care rețelele sociale sunt
folosite în scopuri publicitare de către liderii politici, care sunt acum clasați în funcție de
numărul lor de urmăritori pe Twitter. Mai fundamental, rețelele sociale pot fi utilizate strategic,
și anume în sprijinul politicilor specifice și, într-un sens mai larg, a funcțiilor cheie ale
diplomației și ale ministerului de externe, cum ar fi negocierea, colectarea de informații și
furnizarea de asistență consulară cetățenilor din străinătate [8].
Diplomația digitală a redus efectiv controlul exclusiv pe care statele îl dețin asupra politicii și a
creat o platformă pentru ca oamenii să își exprime opinii direct și în timp real. Crearea unei
platforme globale prin diplomația digitală a mutat rețeaua diplomației de la hârtie și lumea reală
la o rețea virtuală de conexiuni digitale. Barierele fizice din calea luării deciziilor au dispărut,
ducând la accesul mai ușor la informații și au creat structuri virtuale pentru implementare.
În plus, diplomația digitală a accelerat diseminarea informațiilor, în special în timpul
diferitelor crize. Cu toate acestea, această răspândire incredibil de instantanee a informațiilor nu
discriminează acuratețea, ceea ce are un impact asupra consecințelor și manipulării acesteia.
Acest lucru a devenit deosebit de evident în timpul COVID-19 (focar de coronavirus), deoarece
mai multe țări au folosit rețelele sociale pentru a comunica cu cetățenii și lumea, deoarece mulți
sunt puși în carantină. În plus, diplomația digitală a permis, de asemenea, furnizarea de servicii
diplomatice. mai rapid și mai rentabil pentru propriii cetățeni, precum și pentru cei din alte țări,
ceea ce a permis ambasadelor să devină mai eficiente, lucrând mai rapid cu mai puțini oameni.
Deși există multe beneficii pentru diplomația digitală, aceasta vine cu o multitudine de riscuri.
care includ scurgeri de informații, hacking și anonimatul utilizatorului.
Este prea devreme pentru a înțelege efectul complet al diplomației digitale în ultimul
deceniu asupra relațiilor internaționale, dar este foarte clar că progresul tehnologiei a dus la un
grad de digitalizare care a transformat fața diplomației moderne [5].
Divizia de Diplomație Publică a NATO lucrează activ pentru a consolida imaginea publică a
Alianței, promovând înțelegerea, încrederea și sprijinul pentru Alianță. Face acest lucru
contribuind la un proces continuu de dezbatere internațională în materie de securitate și de
proiectare a politicilor, printr-o varietate de programe interpersonale și digitale în NATO și țările
partenere.
Cosponsorizarea pentru conferințe, seminarii, workshop-uri, evenimente publice și alte
activități relevante de diplomație publică, cum ar fi proiecte digitale, multimedia sau online, pe
probleme legate de pace și securitate, este disponibilă sub formă de granturi discreționare din
partea Diviziei de Diplomație Publică a NATO. De obicei, beneficiarii acestor granturi sunt
organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), universitățile, grupurile de reflecție și alte organizații
relevante ale societății civile [2].
NATO și „Social Media”: utilizarea rețelelor de socializare în sectorul de securitate și
apărare. Ascensiunea social media este una dintre cele mai recente și de anvergură manifestări
ale revoluției informatice și comunicațiilor digitale care a marcat începutul erei postindustriale
(adică, era informației) cu câteva decenii în urmă. Proliferarea rețelelor sociale în ultimii ani a
fost cu adevărat extraordinară – facilitată de creșterea rapidă a dispozitivelor mobile cu acces la
173

internet (smartphoanele). Protestatarii din țările NATO folosesc în mod obișnuit rețelele de
socializare. Campania Occupy Wall Street din New York în 2011 și protestele din parcul Gezi
din Istanbul în 2013 sunt două exemple. În acest din urmă caz, Twitter a fost atât de eficient
încât guvernul turc a dezactivat temporar serviciul pentru utilizatorii turci în timpul
demonstrațiilor. Tot în Turcia, rețelele de socializare au jucat un rol esențial în înfrângerea
tentativei de lovitură de stat din iulie 2016: președintele Recep Tayyip Erdogan și-a difuzat
discursul către națiune folosind o aplicație FaceTime pe smartphone-ul său. Mesajul său prin
care îndeamnă oamenii să iasă în stradă a fost difuzat rapid prin Twitter, Facebook, WhatsApp și
alte canale sociale [6,7,8].
Este din ce în ce mai înțeles că provocările revoluției social media pentru securitatea
națională și internațională sunt complexe și necesită eforturile combinate ale autorităților
internaționale, regionale și naționale și ale sectorului privat, precum și ale grupărilor sub și
transnaționale de activiști individuali. NATO a luat câțiva pași pentru a încorpora dimensiunea
social media în activitățile sale, în special atunci când vine vorba de sensibilizarea publicului.
NATO are peste 1,2 milioane de urmăritori pe Facebook și peste 400.000 pe Twitter. Secretarul
general al NATO, SACEUR și alți înalți oficiali au folosit rețelele de socializare, unii mai activ
decât alții. În primăvara anului 2015, NATO a lansat campania We Are NATO online pentru a
„explica misiunea de bază a NATO de a garanta libertatea și securitatea”. Secretarul general
adjunct al NATO pentru diplomație publică, Tacan Ildem, a explicat că campania urmărește să
educe și să informeze tinerele generații din statele membre NATO, precum și din întreaga lume
despre rolul NATO în securitatea globală. Potrivit broșurii NATO privind politica de afaceri
publice militare, personalului NATO li se reamintește să fie precaut în timpul utilizării rețelelor
sociale și „să se sfătuiască cu lanțul lor de comandă înainte de a publica informații și imagini
legate de NATO pe internet”. În septembrie 2014, SHAPE a adoptat o directivă privind rețelele
de socializare care identifică cele mai bune practici pentru utilizarea rețelelor sociale pentru a
spori angajamentul NATO cu publicul cheie în timpul operațiunilor militare și pe timp de pace.
De la conflictul Rusia-Ucraina, NATO și-a intensificat capacitățile de comunicare și și-a
consolidat Divizia de Diplomație Publică. A sporit asistența publică pentru sensibilizarea țărilor
partenere, cum ar fi Ucraina și Georgia. Site-ul web al NATO „Relațiile NATO-Rusia: faptele”
folosește fapte pentru a dezminți miturile promovate de Kremlin cu privire la probleme precum
extinderea NATO sau presupusa amenințare NATO la adresa Rusiei. În ianuarie 2014, mai multe
națiuni aliate au făcut un pas semnificativ când au înființat un Centru de excelență al
comunicațiilor strategice NATO la Riga, Letonia. Centrul a produs o serie de studii de vârf care
indică modul în care NATO și membrii săi pot contracara activitățile cibernetice ostile și
perturbatoare. instrument de evaluare a mediului care vizează înțelegerea scopurilor și metodelor
folosite de adversari în spațiul informațional [2].
NATO începe, de asemenea, să încorporeze operațiuni de informare deschise prin
intermediul rețelelor sociale în exercițiile militare: în timpul Trident Juncture 2015, participanții
s-au instruit despre cum să producă rapid volume mari de conținut pro-NATO prin conturi
oficiale de pe rețelele sociale pentru a contracara mesajele anti-NATO. În timpul acestui
exercițiu s-a stabilit că sentimentul anti-NATO a scăzut treptat pe măsură ce mesajele vocilor
pro-NATO (în limbile locale) au crescut. Trebuie subliniat, în acest moment, doctrina NATO nu
prevede utilizarea operațiunilor de informare ascunse, cum ar fi utilizarea de identități false,
„boți” și „trolling”, împotriva publicului țintă și, în plus, operațiunile psihologice în general nu
pot decât să fie utilizat în contextul unei operațiuni militare declarate de Consiliul Nord-Atlantic
(NATO Strategic Comunication, 2016). Ca orice invenție tehnologică majoră, explozia rețelelor
sociale prezintă atât provocări, cât și oportunități. Actorii nestatali ostili și statele autoritare
agresive au demonstrat o capacitate și o dorință remarcabile de a exploata acest nou mediu
pentru a-și urmări agenda. Răspunsul comunității euro-atlantice de până acum poate fi descris ca
întâmplător, necoordonat și nehotărât. Într-o anumită măsură, acest lucru are de-a face cu
constrângerile etice și juridice legate de societățile democratice. Cu toate acestea, există o serie
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de pași pe care națiunile euro-atlantice ar trebui să ia în considerare serios pentru a se adapta mai
bine la noile realități ale erei informației.
Mediul informațional de astăzi, caracterizat printr-un ciclu de știri 24/7, creșterea siteurilor de rețele sociale și interconexiunea audiențelor în și dincolo de teritoriul națiunilor NATO,
afectează direct modul în care acțiunile NATO sunt percepute de publicul cheie. Această
percepție este întotdeauna relevantă și poate avea un efect direct asupra succesului operațiunilor
și politicilor NATO. NATO trebuie să utilizeze diverse canale, inclusiv mass-media tradițională,
mass-media bazată pe internet și implicarea publicului, pentru a crește gradul de conștientizare,
înțelegere și sprijin pentru deciziile și operațiunile sale. Acest lucru necesită o abordare
instituțională coerentă, coordonarea eforturilor cu țările NATO și între toți actorii relevanți și
coerența cu politicile, procedurile și principiile convenite ale NATO [5]. Populația, și în special
generația tânără, trebuie să fie învățată să fie precaută cu privire la manipularea pe rețelele de
socializare. Sunt dezvoltate tehnici pentru a recunoaște folosirea trolilor și a „boților”, iar aceste
tehnici ar trebui să fie distribuite pe scară largă – asemănătoare cu cele implementate în școlile
primare suedeze, unde eforturile de îmbunătățire a competenței digitale includ și învățarea
copiilor cum să facă diferența între sursele de încredere și cele nesigure. . În ceea ce privește
protejarea procesului electoral, guvernele, partidele politice și comisiile electorale ar trebui să
studieze cele mai bune practici, cum ar fi abordarea folosită de noul președinte al Franței,
Emmanuel Macron, a cărui echipă tehnică calificată a zădărnicit încercările Kremlinului de a-și
dăuna campaniei. Utilizatorii rețelelor sociale ar trebui, de asemenea, să fie familiarizați cu cele
mai bune practici, inclusiv cu măsurile de securitate pentru a-și proteja informațiile private.
Școlile și mass-media ar trebui să promoveze valoarea unei dezbateri autentice, bazate pe fapte și
a gândirii critice, să încurajeze utilizatorii rețelelor sociale să iasă din bulele lor virtuale, să-și
extindă interacțiunile pe rețelele sociale și să se angajeze în schimburi constructive cu oameni
care au opinii diferite.
În cultivarea unei imagini pozitive, NATO este pioner, acest domeniu reprezintă un
imperativ pentru Alianță, întrucât atractivitatea instituțională pоаte „achiziționa” mai mulți aliați,
care la rândul lor vor соntribui la соnsolidarea securității și apărării eurоаtlantice. În acest sсоp,
membrii aliați caută să selecteze și să соordoneze activități și programe de diplomație publică, în
vederea realizării priorităților politicii externe. Opinia publică, atât cea internă, cât și externă este
monitorizată соnstant prin intermediul platfomelor online. Suportul națiunilor străine este obținut
prin соmunicare la tоаte nivelurile, iar diplomația publică a NATO este utilizată într-un mod
соerent pentru ca mesajele organizației să ajungă la un public cât mai larg și mai divers.
Atingerea obiectivelor politicii externe se realizează prin utilizarea tuturor canalelor
diplomatice și prin implicarea actorilor nonstatali, abilitați să promoveze discursul strategic
NATO, care se bazează pe valori precum: libertatea, securitatea, prosperitatea și democrația.
Prеоcupările соnstante ale NATO de promovare a imaginii în exterior sunt nutrite de
amenințările de dinafară, generate de următоаrele fenomene: știrile false, propaganda,
manipularea și dezinformarea. În speranța de a submina sau de a preîntâmpina aceste amenințări
la adresa NATO, Alianța identifică tehnici de diplomație digitală, îmbunătățindu-și identitatea
prin intermediul rețelelor sociale (Facebook, Instagram, Youtube Twitter etc.). Totodată, orice
activitate de diplomație digitală urmărește соmunicare strategică, accentele fiind puse pe
modelarea și diseminarea mesajelor către publicul țintă, fiind urmărit și procesul de reсерționare
și nivelul de satisfacție a opiniei publice. Inițierea programelor de ajutor, de asistență sau de
соlaborare соnsolidează соmunicarea NATO cu publicul străin și aprofundează relațiile dintre
membrii aliați cu alte națiuni. Pe асеаstă linie, canalele de соmunicare și spațiul virtual
facilitează schimbarea atitudinilor opiniei publice cu referirea la NATO. Fiind gratuit și deschis,
spațiul virtual necesită și protecție, în caz соntrar, acesta devine cel mai mare dușman al unei
instituții precum este NATO. Riscurile se găsesc în criminalitatea cibernetică, activitate fără
granițe care pune în periсоl securitatea națiunilor. Din acest deziderat, NATO este prеоcupată
соntinuu de devoltarea unor sisteme de prevenire a infracțiunilor cibernetice și de protejare a
datelor.
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Unul dintre cele mai eficiente instrumente „soft power” este menținerea dialogului
deschis cu publicul prin intermediul platformelor online, dеоarece la momentul actual este
observată o creștere exorbitantă a interesului publicului pentru mediul virtual. Experiența NATO
ne demonstrează că orice tip de activitate pоаte fi gestionată și virtual. Totuși vulnerabilitățile
tehnologiilor informaționale cunosc un asalt fără precedent. În vederea identificării și
monitorizării soluțiilor de ultimă generație, NATO creează cоаliții atât între membrii aliați, cât și
cu entități dinafara organizației, pentru a dezvolta varii capacități de reziliență în domeniul
cibernetic [8].
În lista provocărilor și ameninărilor la adresa NATO intră și terorismul internațional,
utilizarea neadecvată a noilor tehnologii, crizele și disputele regionale, proliferarea
armamentului, imigrația ilegală ș.a. Din cele studiate în capitolele anteriоаre, sintetizăm și faptul
că Alianța se соnsideră o соeziune politiсо-militară, o соlectivitate de state antrenate în apărarea
valorilor și intereselor eurоаtlantice, adaptându-și соnstant modurile de răspuns împotriva
oricărei amenințări.
În final, соncluzionăm că discursul strategic al NATO se transformă în dependență de
actualitățile mediului internațional, iar explorarea instrumentelor de „soft power” are ca sсоp
соnsolidarea și extinderea Alianței, prin găsirea suportului unor noi națiuni și prin identificarea
de noi parteneri în ideea de a соopera în domeniul apărării și de a modela un mediu internațional
securizat, stabil și pașnic.
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După declararea independenței țării noastre, au fost stabilite primele contacte cu
Alianța Nord-Atlantică. Pe data de 20 decembrie, 1991, la Bruxelles, a fost organizată
adunarea CCNA, acesta a fost creat în urma hotărârii reuniunii la nivel înalt a țărilor
membre ale NATO de la Roma din 7-8 noiembrie 1991. Astfel, la prima reuniune a
CCNA a participat Ministrul de Externe al Republicii Moldova, în cele din urmă țara
noastră a devenit membru al acestui Consiliu. Pe data de 6 ianuarie 1994, atunci când a
avut loc reuniunea la nivel înalt a Alianței, la care a fost examinată propunerea americană
‚Parteneriatul pentru Pace’ . Moldova și-a dat interesul de a face parte la acest program.
La Cartierul General al NATO, pe data de 16 martie 1994, a avut loc prima
întrevedere a Președintelui Republicii Moldova cu Secretarul General NATO, ulterior a
fost semnat documentul-cadru al programului ‚Parteneriatul pentru Pace’. Pentru a
coordona cât mai eficient colaborarea cu NATO, la 16 decembrie 1997 a fost creată
Misiunea Republicii Moldova pe lângă NATO. Șeful misiunii este totodată și
ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgiei. La fel în 1997, Moldova și-a
intensificat colaborarea cu NATO în domeniul științific.
Colaborarea dar și dialogul politic au continuat prin vizita de lucru a Președintelui
Republicii Moldova la Bruxelles (25-27 ianuarie 1998). În cadrul acestei vizite, șeful
statului a avut întrevederi cu Secretarul General NATO și cu Secretarul General UEO.
O nouă etapă în dezvoltarea relației Moldova-NATO a constituit vizita de lucru la
Chișinău a Secretarului General NATO. Această vizită a avut mai multe scopuri, printre
care și evaluarea perspectivelor de colaborarea dintre Moldova și Alianța Nord -Atlantică
în cadrul Parteneriatului pentru Pace. La 28 iunie 2001, Președintele Voronin a avut o
vizită oficială la Cartierul General NATO unde a semnat un Memorandum de înțelegere
cu Organizația NATO pentru Menținere și Aprovizionare (NAMSO) privind colaborarea
în logistică.
Datorită acestui memorandum, în 2002, a fost creat un fond de afectare special
finanțat de țările membre NATO destinat distrugerii unui lot de mine antipersonal și
muniții cu termen expirat din dotarea Armatei Naționale, dar și a unei cantități m ari de
combustibil pentru rachete de timp melanj. Acest proiect a fost implementat de Agenția
NATO pentru Menținere și Aprovizionare tehnică (NAMSA). Datorită acestui proiect, a
fost eliminat un pericol ecologic de proporții și realizate, desigur că înaint e de termen,
prevederile Convenției de la Ottawa [1] cu privire la interzicerea minelor antipersonal, iar
Republica Moldova fiind printre primele state din regiune care a exclus asemenea tip de
arme din arsenalele sale. Un alt proiect realizat cu succes și finanțat de NATO a fost
distrugerea stocurilor de pesticide interzise și inutilizabile în Republica Moldova. Despre
toate aceste proiecte vom vorbi detaliat ulterior.
Din anul 2002, Moldova face parte din Grupul de Cooperare în domeniul
Securității în sud-estul Europei (SEEGROUP), parte a Inițiativei sud-europene (SEEI)
care reunește în prezent 20 de state membre și 14 parteneri.
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La data de 28-29 iunie 2004, o delegație condusă de șeful statului a participat la
Summit-ul CPEA/NATO de la Istanbul. Conducerea Alianței a aprobat noua strategie a
Parteneriatului Euro-Atlantic care a fost axată pe recentrare și reînnoire acordând
prioritate asistenței țărilor care implementează Planurile Individuale de Acțiune, sau
crearea instituțiilor de apărare (PAP-DIB), sau de luptă și combatere a terorismului (PAPT). Acea strategie conținea referințe favorabile la Republica Moldova. În textul final al
comunicatului de la sfârșitul Consiliului Nord-Atlantic a fost reiterat angajamentul
NATO vis-a-vis de cooperarea cu Republica Moldova.
În 2005, Președintele Republicii Moldova Voronin, a vizitat Cartierul General
NATO și a participat la reuniunea NAC. La această reuniune a fost declarată intenția țării
noastre de a adopta un Plan Individual de Acțiune a Parteneriatului (IPA P).
Ca rezultat, acest Plan, care a semnificat o etapă calitativă, nouă, în cooperarea
dintre cele două părți, a fost adoptat de către Consiliul Nord-Atlantic la 19 mai și de
Guvernul Republicii Moldova la 24 mai 2006. Acest document s-a axat pe un șir de
obiective importante cum ar fi:
•
Aprofundarea cooperării Republicii Moldova cu structurile și instituțiile
europene și euroatlantice;
•
Promovarea reformelor democratice în diverse domenii;
•
Reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare;
•
Consolidarea controlului democratic asupra forțelor armate.
Când a avut loc Summit-ul NATO de la București în anul 2008, delegația condusă
de Președintele Voronin a participat la lucrările Consiliului Parteneriatului Euro -Atlantic
în formatul șefilor de stat și de guvern. Iar în octombrie 2008, Secretarul NATO, Jaap de
Hoop Scheffer a efectuat o vizită oficială la Chișinău. Înaltul demnitar a avut întrevederi
cu Președintele țării, Viceprim-Ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării
Europene și Ministrul Apărării. Vizita de lucru a mai cuprins o prelegere la Universitatea
de Stat din Moldova și o întâlnire cu reprezentanții Centrului de Informare și
Documentare privind NATO în Moldova.
Pentru ca IPAP să aibă o eficiență și să fie sustenabil, el mereu se actualizează.
Prima actualizare a fost demarată în anul 2009, fiind creată Comisia Națională pentru
implementarea IPAP condusă de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Membrii Comisiei au decis că este imperios necesară actualizarea IPAP reieșind din
perspectiva realităților existente. Pe data de 20 august, 2010, a intrat în vigoare versiunea
actualizată urmare a adoptării acesteia de către Guvern și NATO.
În perioada cuprinsă între 11-13 mai 2011, la Chișinău a avut loc misiunea de
evaluare, unde un grup de experți NATO au fost în vizita de documentare la instituțiile
naționale responsabile de implementarea IPAP, în vederea evaluării performanțelor
obținute axate pe perioada aprilie 2010-aprilie 2011, în domeniile de competență.
Apoi, la Chișinău, în perioada 16-17 iunie 2011, a avut loc reuniunea Consiliului
Parteneriatului Euro-Atlantic în formatul sesiunii Grupului Consultativ pentru Politică
Atlantică (EAPC/APAG) care a reunit 59 de delegați din partea Secretariatului General al
NATO, misiunilor țărilor membre partenere și statele membre ale EAPC. Un astfel de
eveniment de o asemenea anvergură organizat pentru prima dată în Moldova a demonstrat
că țara noastră depune eforturi pentru a implementa IPAP și pentru a demara procesul de
reformare a sectorului de apărare.
Pentru a desfășura consultări multilaterale privind implementarea Planului
Individual de Acțiune, la 13 iulie 2011, Consiliul Nord-Atlantic s-a convocat în formatul
28+Republica Moldova. Delegația noastră a fost condusă de M inistrul Apărării și
Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Apoi, după o
serie de dezbateri, NATO a adoptat Raportul final de evaluare a progresului de
implementării IPAP de către Republica Moldova.
178

Colaborarea Republicii Moldova cu NATO nu se limitează doar la aspecte de
securitate, colaborarea are loc și în domeniul științific. Începând cu anul 1997, Moldova
și-a extins cooperarea cu NATO în domeniul științei. Din acea perioadă, NATO a susținut
două proiecte mari ale Academiei de Știință a Moldovei în sumă de 153 mii USD care
presupunea accesul Academiei la rețeaua INTERNET, dar și la dezvoltarea în continuare
a acesteia. Iar în anul 1999, iarăși cu sprijinul financiar al NATO, a fost finalizat
proiectul de creare a rețelei informaționale a Academiei de Știință. Susținerea financiară
din partea Alianței a obținut și proiectul Rețeaua informațională a Comunității
Politehnice, creat de Academia de Științe și Universitatea Tehnică din Moldova. Cu
suportul NATO, a fost creată asociația RENAM care are un scop educativ-informațional.
Datorită suportului Alianței, cercetătorii științifici din Moldova au obținut burse în Italia,
Canada și alte țări. La fel în domeniul cercetare au fost realizate unele proiecte ce țin de
securitatea mediului ambiant, desigur cu suportul financiar al NATO. Mai exact este
vorba de managementul apelor râurilor Nistru și Prut, format din crearea unui instrument
de testare continuă a nivelului de poluare a celor 2 râuri și de alertă în care acest nivel ar
depăși normele admisibile.
Dar, în opinia mea, cea mai mare oportunitate pentru noi e să fim membri ai
parteneriatului pentru Pace. Acest program a devenit accesibil pentru noi și pentru țările
Europei Orientale, care se pomeniseră într-un vide de securitate la începutul anilor 90,
din 16 martie 1994. Despre particularitățile acestui program din care Republica Moldova
face parte v-om vorbi în subcapitolele următoare.
În urma programului Individual de Parteneriat între Moldova și NATO au fost
realizate o serie de acțiuni în vederea pregătirii participării militarilor moldoveni la
operațiunile ONU de menținere a păcii. Pe parcursul a mai multor ani, contingente de
geniști ai Armatei Naționale au participat la operațiunea internațională umanitară din
Irak.
În scopul sporirii nivelului de interoperabilitate practică a țărilor partenere,
asigurării lor cu bază metodologică, în vederea identificării și evaluării forțelor și
capacităților militare, a fost inițiat procesul de Planificare și Analiză (PARP). Moldova a
aderat la PARP în anul 1997. Scopul de bază al acestui proces constă în:
✓
Stabilirea transparenței;
✓
Informarea oficială și veridică;
✓
Acordarea de ajutor reciproc dintre Alianță și parteneri în toate aspectele ce
țin de domeniile securității și apărării, prin atingerea obiectivelor de interoperabilitate.
Revenind la componenta politico-juridică și la cea instituțională în ceea ce ține de
colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică, putem afirma, ca un sistem de securitate să fie
funcțional trebuie să existe un obiectiv final al politicii de securitate, care, desigur, nu
trebuie abordat abstract [6]. Ca sistemul de securitate națională să fie unul de calitate este
necesar crearea unui mecanism de elaborare a politici de securitate națională, iar acest
mecanism, ulterior, să fie implementat de instituțiile statului.
Dacă e să menționăm cadrul politico-juridic al sistemului național de apărare și
securitate atunci evidențiem următoarele acte: [2],
Constituția Republicii Moldova (1994);
Concepția de securitate națională (2008);
Doctrina militară a Republicii Moldova (1995);
Legea privind organele securității statului (1995);
Legea securității statului (1995);
Legea cu privire la apărarea națională (2003), cu modificările aprobate de
Parlament la 15.07.2016; [7]
Concepția reformei militare (2002);
Strategia securității naționale a Republicii Moldova (2011);
Analiza strategică a apărării (2011, parțial secretizată); [3], [8]
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Strategia securității energetice (până în 2030);
Strategia națională de apărare (2018);
Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de
Secretariate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru anii 2018-2021.
Articolul 108 din Constituția Republicii Moldova menționează: Forțele armate
sunt subordonate exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a integrității
teritoriale a țării și a democrației constituționale. Constituția țării noastre înglobează o
multitudine de principii supreme pentru statul nostru și conține o normă care marchează
caracterul specific al politicii de securitate și apărare a statului. Norma această reprezintă
neutralitatea permanentă a Moldovei și sintagma că Republica Moldova nu admite
dislocarea de trupe militare al altor state pe teritoriul său, articolul 11 din Constituție.
Însă, secesionismul, staționarea ilegală a trupelor străine pe teritoriul nostru, blocajele
politice și economice la care este supusă Republica Moldova, a scăzut din valoarea
principiului de neutralitate și deschide ușa spre revizuirea acestei doctrine, dat fiind
faptul că realitățile impun cu totul o altă abordare.
Dat fiind faptul că situația actuală, atât la nivel național cât și la nivel regional
este dinamică, aceasta impune necesitatea de a adopta noi documente strategice și de
securitate națională. Ba mai mult, experții din domeniul securității afirmă că este necesar
de planificat o politică de securitate de viitor care să includă neapărat și modalitatea de
contracarare a războaielor neconvenționale de tip nou (hibrid, proxy, informaționale).
Această sarcină nu este doar pentru responsabilii din ministere și agențiile
guvernamentale, dar și pentru mediul academic, universitar, societatea civilă, massmedia, toți putem să contribuim, prin expertize, analize, experiență, la realizarea
strategiei de securitate în viitor.
Vorbind de cadrul instituțional abilitat să promoveze și să implementeze actele
normative în ceea ce ține de securitatea naționale, putem remarca următoarele categorii:
Instituții de securitate, apărare și ordine publică și subdiviziunile acestor a:
- Ministerul Apărării, Academia Militară ‚Alexandru cel Bun’;
- Armata Națională;
- Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General
al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General de Carabinieri, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, Biroul Migrație și Azil, Academia de Poliție ‚Ștefan cel
Mare’ , Colegiul Național al Poliției de Frontieră
- Serviciul Vamal;
- Serviciul de Protecție și Pază de Stat;
- Serviciul de Informații și Securitate.
- Instituții din domeniul justiției
- Ministerul Justiției;
- Centrul Național Anticorupție;
- Procuratura Generală.
- Instituții de coordonare a politicilor și cu funcție de negociere a conflictelor
- Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului politici de reintegrare ca parte
integrantă;
- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Deseori autorii din domeniul securității internaționale pun întrebarea oare
fundamentul politicii de securitate este bazat pe interesul național?. Unu, politica de
securitate națională este o multitudine de concepte sau norme juridice și acțiuni care sunt
îndreptate spre promovarea și protejarea intereselor naționale. Orice stat trebuie să-și
promoveze interesul său național, fie este la o reuniune internațională, fie la negocieri, fie
la o întâlnire oficială. Doi, ideea de interes național este prezentă în definiția securității
naționale ca factor care stă la baza oricărui stat. Samuel Huntington [5] a spus: Un interes
național este un bun public care îl preocupă pe toți, sau pe cei mai mulți cetățeni; un
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interes național vital este acel interes pentru care ei sunt gata să-și verse sângele și să-și
cheltuiască bogăția pentru a-l apăra. Interesele naționale combină, de regulă,
securitatea cu preocupările materiale, pe de o parte, și preocupările morale și etice, pe
de altă parte.
O mare oportunitate pentru Republica Moldova este statutul de membru al
programului Parteneriatul pentru Pace. Acest program oferă țării noastre posibilitatea de
a-și consolida securitatea dar și capacitățile de apărare. PpP ne o feră nouă posibilitatea
să aplicăm în practică experiența țărilor NATO și partenere, ne permite să pregătim cadre
calificate în Armata Națională, să instruim ofițerii în toate domeniile, să folosim
schimbul de experiență în timpul exercițiilor militare la care participă Moldova. Un
capitol aparte, în pregătirea soldaților noștri, este modalitatea organizării operațiunilor de
menținere a păcii.
Procesul de aderare a Moldovei la Parteneriatul pentru Pace poate fi divizat în
câteva etape distincte.
1.
La 16 martie 1994 a fost semnat Documentul cadru, astfel, Moldova a
devenit a 12-a țară semnatară și a 2-a din CSI după Ucraina.
2.
Această etapă a fost caracterizată prin redactarea documentului de
prezentare, în baza acestuia, în 1995, a fost elaborat Programul Individual de Parteneriat.
În PIP erau stipulate următoarele domenii de colaborare:
I.
Controlul asupra armamentelor și dezarmării;
II.
Protecția civilă;
III.
Prevenirea și soluționarea situațiilor de criză;
IV.
Planificarea și desfășurarea în comun a operațiunilor de menținere a păcii;
V.
Pregătirea cadrelor și alte aspecte de activitate militară.
Pentru ca aceste activități să fie bine coordonate, Ministerul Apărării al Republicii
Moldova a delegat un ofițer la Diviziunea Cooperare Militară cu sediul la Mons, Belgia.
Cooperarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică în cadrul
Parteneriatului pentru Pace are loc nu doar în sfera militară, dar și în cea civilă. Țara
noastră beneficiază în continuare de sprijinul NATO în vederea realizării procesului de
modernizare a armatei și a creării unei forțe eficiente, moderne și capabile să răspundă la
multiplele amenințări. NATO susține, la nivel politic, independența și integritatea noastră
teritorială.
Un alt element cheie al cooperării este suportul, din p artea NATO, în
implementarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea. Alianța se implică activ în
implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și
Securitatea (1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2422). Toate aceste rezoluții
recunosc impactul negativ al conflictelor asupra femeilor, fetelor și încurajează
participarea egală a femeilor la toate nivelurile, pornind de la prevenire și ajungând până
la protecția și protejarea acestora în perioada post-conflict.
Rezoluția 1325 are un caracter obligatoriu pentru toate țările membre ONU și nu
trebuie să fie ratificată suplimentar. Totodată, această rezoluție este prima care
recunoaște impactul conflictelor asupra femeilor și fetelor, ea fiind adoptată la data de 31
octombrie 2000. Iar Moldova fiind membru al ONU este obligată să respecte această
rezoluție dar și să o implementeze în practică. Implementarea acesteia a fost inclusă în
mai multe documente naționale cum ar fi:
▪
Planul Individual de Acțiune al Parteneriatului Republica Moldova-NATO pentru
anii 2014-2016;
▪
Programul național de asigurare a egalității de gen;
▪
Strategia națională pentru asigurarea egalității de gen pentru anii 2017-2021;
▪
Inițiativa de consolidare a capacităților de apărare;
▪
IPAP pentru anii 2017-2019.
▪
IPAP pentru anii 2022-2023 [10]
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De asemenea, la data de 6 octombrie 2016, prin intermediul Programului Știință
Pacea și Securitatea al NATO, a fost lansat proiectul Planul național al Republicii
Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU , iar
scopul acestuia a fost oferirea unui ajutor guvernanților în răspândirea interesului față de
domeniul menționat în rezoluție. La nivel guvernamental, pe data de 21 martie 2018 a
fost adoptat primul Program național de implementare a Rezoluției 1325 pentru anii
2018-2021, dar și planul de acțiuni privind realizarea în practică a prevederilor
programului.
Bunăoară, informarea corectă a publicului și accesul cetățenilor la informație este
o altă latură a cooperării Republicii Moldova cu NATO. În conformitate cu prevederile
IPAP are loc accesul cetățenilor la informația cu privire la colaborarea între NATO și
Republica Moldova. Conform acelorași prevederi, în anul 2007, la Chișinău, a fost creat
Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova. Acest Centru
a fost inaugurat cu suportul Ambasadei României la Chișinău, a Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene și a Diviziei pentru Diplomație Publică a NATO. CID
NATO a devenit, pe parcursul anilor, o platformă de comunicare dar și de expertiză
pentru societatea civilă, mediul academic, universitar, instituțiile internaționale,
ambasadele acreditate la Chișinău, pe subiecte ce țin se securitate și apărare.
Revenind la articolul 11 din Constituție, apare întrebarea Fiind neutru ești într-o
confuzie mare sau într-o siguranță? Acum 30 de ani, când Moldova și-a proclamat
independența, guvernanții au decis să introducă statutul de neutralitate permanentă a țării
noastre, dar odată cu trecerea anilor Moldova s-a pomenit cu o desconsiderare a acestui
statut chiar din partea unei puteri limitrofe. Federația Rusă, în continuare susține forțele
militare ale regiunii nerecunoscute din estul țării. Acest lucru, alături de nerecunoașterea
internațională a statutului de neutralitate, face ca acest statut să fie mai mult formal decât
real. Neutralitatea oferă o protecție slabă a statului, iar în cazul în care un actor
internațional va încălca acest statut acesta greu va putea fi învinuit de încălcarea
dreptului internațional. Acest fapt reduce din credibilitatea statului și face fragil sistemul
nostru de securitate, Moldova, în orice moment se va putea transforma într-un generator
de insecuritate în regiune. Iar prezența trupelor străine în stânga Nistrului face ca statutul
de neutralitate și mai ales neadmiterea prezenței unor trupe străine pe teritoriul Moldovei,
să fie încălcat.
Din spațiul post-sovietic european, doar Republica Moldova și Ucraina nu fac
parte dintr-un bloc politic internațional. Totuși, Republica Moldova înțelege necesitatea
unei relații bune cu NATO, atât pentru a face parte din comunitatea euro-atlantică, cât și
pentru a-și îmbunătăți sistemul de apărare și securitate. Principiul de neutralitate al
Moldovei, pe de altă parte, nu exclude principiile de solidaritate la nivel internațional. În
așa mod, Moldova face parte din operațiunea de menținere a păcii condusă de NATO în
Kosovo. Țara noastră participă la această operațiune datorită faptului că face parte din
Parteneriatul pentru Pace, iar în urma participării, soldații noștri asimilează capabilități
antiteroriste, învață diferite tehnici de luptă și de edificare a unei securități la frontierele
statului. Deci, în scopul utilizării a tuturor mecanismelor oferite de umbrela de securitate
NATO, este necesară o abordare mai constructivă a parteneriatului cu NATO, să
valorificăm toate oportunitățile oferite de Alianță și să învățăm odată și odată lecția că
neutralitatea, în condițiile Republicii Moldova, nu oferă o protecție sută la sută.
Vorbind de sistemul de securitate al Moldovei, care este unul pueril deocamdată,
trebuie să aducem în discuție și analiză conflictul înghețat din stânga Nistrului, care este
o amenințare directă, serioasă la adresa democrației constituționale și fragile a țării
noastre. Totuși, această amenințare nu este neapărat militară, mai ales că Rusia, din acest
punct de vedere este focusată mai mult pe Ucraina, ea este una de tip hibrid și presupune
șantajul prin mijloace politice din partea Federației Ruse. De menționat este faptul că în
regiunea estică este prezentă o cantitate mare de muniții, iar exercițiile militare, care sunt
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tot mai frecvente, cu participarea unui număr mare de participanți, subminează
declarațiile Rusiei cum că această respectă statutul de neutralitate și integritate a
Moldovei. Despre ce fel de politici în domeniul descurajării amenințărilor putem vorbi,
dacă pentru sectorul de apărare, din PIB, sunt alocate circa 0,3-0,5%? Cu o asemenea
abordare autorităților de la Chișinău le va fi extrem de greu să răspundă eficien t, în cazul
apariției unei situații excepționale. În cazul în care strategia Federației Ruse va avea
succes în Ucraina, Republicii Moldova i se va putea reproșa că nu a depus eforturi
considerabile pentru a face față unor eventuale escaladări, dat fiind fa ptul că regiunea din
stânga Nistrului este mai bine pregătite din punct e vedere militar. Nu trebuie să uităm și
de depozitul cu muniții de la Cobasna, care la fel este o amenințare la adresa securității
naționale.
Clasa politică de la Chișinău trebuie să înțeleagă importanța colaborării cu NATO,
dar și să știe care este direcția de cooperare în acest sens și unde ne dorim să ajungem.
Atunci când pe teritoriul nostru este omniprezent fenomenul separatismului, când sunt
prezente trupe străine, când spațiul nostru informațional este bombardat cu știri false și
când războiul hibrid deja ne afectează nu poți face față de unul singur la muntele acesta
de amenințări. Toate aceste provocări sunt extrem de serioase și greu de contracarat.
Singur, un stat, care se confruntă cu atâtea și atâtea probleme, nu va fi capabil, din
păcate, să asigure bunăstarea cetățenilor săi.
Când există un scop final dar și mult curaj, este mai ușor să ajungi unde ți-ai dorit,
iar atunci când există anumite ezitări, frică, te pomenești în situația Republicii Moldova.
O problemă serioasă care duce la stagnarea relației de colaborare dintre NATO și
Moldova este acel articol 11 din Constituție. În condițiile Republicii Moldova este practic
imposibil să fii neutru. Dacă Moldova v-a fi atacată din punct de vedere militar, v-om fi
oare noi capabili să îndeplinim prevederile articolului 11? Armata Națională v-a putea, de
una singură, să aibă capacitatea de a răspunde atacurilor? Desigur că răspunsul este, cel
mai probabil că nu, și atunci vine o altă întrebare, ce e de făcut? Răspunsul este simplu,
începerea unui dialog cu NATO în vederea cooperării pe domeniul aderării în viitor a
Moldovei în Alianța Nord-Atlantică. Noi suntem o țară mică, dar riscul amenințărilor este
unul foarte și foarte mare.
Spre marele meu regret, nu vad o perspectivă reală în ceea ce ține de trecerea la o
altă etapă de conlucrare cu NATO. Dar, reiterez, astăzi avem la conducere un partid proeuropean, pro-atlantic, acest lucru trebuie să fie exploatat la maximum posibil, ca în 4 ani
să avem deja un alt nivel de cooperare cu NATO. Dacă nu, atunci v-o continua să fim un
stat generator de insecuritate din regiune. Barry Buzan în cartea sa Popoarele, Statele și
Frica [8] menționează: O amenințare politică mai directă poate viza indivizii speciali
marcați de instituțiile statului. Bătaia în ușă, la miezul nopții, din statele polițienești, este
încă imaginea cea mai elocventă a acestei amenințări, dar ea apare și în forme mai puțin
pregnante.
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In the 21st century, 2022, when technologies have developed enormously, when we now
ended up sending people into space not as scientists but as mere visitors, when in the 18th
century Jules Verne wrote "From the Earth to the Moon" and the journey to the moon was a
fantasy, The war in Ukraine once again brought to public attention the "hybrid war" term.
In this article I will analyze and try to highlight some elements related to hybrid warfare,
namely: the actors involved, the risks, conventional or unconventional methods of fighting,
countering, and defense measures.
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Războiul mereu a implicat mai multe aspecte decât doar cel militar. Un moment de
cumpănă, numit „război hibrid”, zguduie liniștea Europei. Folosirea unor trupe militare fără
însemne naționale, a unor tactici de luptă asimetrice, dar și a acțiunilor de natură psihologică și
mediatică sunt doar câteva dintre caracteristicile specifice acestei forme de conflict, denumită de
strategii militari drept război hibrid.
Până în prezent nu putem spune că există o definiție unanim acceptată în ceea ce
privește războiul hibrid, acesta rămânând încă un concept ce așteaptă completări. În 2010,
NATO Military Working Group a oferit următoarea definiție: „O amenințare hibridă este
reprezentată de către orice adversar sau potențial adversar, fie că este vorba atât de un actor
statal, non-statal sau grupare teroristă, ce ar deține posibilitatea de a folosi simultan mijloace
convenționale și non-convenționale în scopul atingerii obiectivelor proprii”[1].
Evgheni Mahda, profesor universitar și analist politic ucrainean, în cartea sa ,,Războiul
hibrid’’ vorbește despre faptul că „specificul unui război hibrid este că lupta se dă nu pentru
teritorii, ci pentru mințile și atitudinile cetățenilor altor state”[2].
Amenințările hibride sunt furnizate de actori statali și nestatali. Pot fi țări și instituții
provocatoare care consideră o amenințare pentru interesele și obiectivele lor adversarii sau
concurenții. Gama de metode și activități este largă, inclusiv: influențarea informațiilor; punctele
slabe logistice precum conductele de alimentare cu energie; șantajul economic și comercial;
subminarea instituțiilor internaționale, făcând regulile ineficiente; terorismul sau nesiguranța
crescândă.
Amenințările hibride sunt metode și activități care vizează vulnerabilitățile adversarului.
Vulnerabilitățile pot fi create prin multe lucruri, inclusiv memorie istorică, legislație, practici
vechi, factori geostrategici, polarizare puternică a societății, dezavantaje tehnologice sau
diferențe ideologice. Dacă interesele și obiectivele utilizatorului de metode și activități hibride nu
sunt atinse, situația poate escalada într-un război hibrid, unde rolul militar și violența vor crește
semnificativ [4].
Puterea și diversitatea amenințărilor și războaielor hibride vor continua să crească,
reprezentând o provocare de securitate pentru guverne. Guvernele naționale deja se confruntă cu
amenințări hibride, precum lupta pentru influența economică și controlul asupra infrastructurilor
critice de ordin economic, monopolizarea infrastructurii de comunicare în masă, atacuri
cibernetice, manipularea opiniei publice prin sursele mass-media, modelarea gândirii prin socialmedia [3, p.5].
In septembrie 1995, Departamentul Apărării al SUA, a publicat prima definiție oficială
a războiului informațional: „Războiul informațional reprezintă acțiunile întreprinse pentru a
obține superioritatea informațională, prin afectarea informațiilor adversarului, a proceselor și
sistemelor informaționale, în paralel cu acțiunile întreprinse pentru a apăra propriile informații,
procese și sisteme informaționale" [7, p.8].
Războiul informațional este conflictul specific erei informaționale, desfășurat de către
structuri specializate, cu ajutorul sistemelor informaționale inteligente, împotriva unor ținte
determinate, si folosește informația ca arma ofensiv-defensiva, pe baza unor principii, norme,
reguli, strategii si metodologii de lupta deliberate, in cadrul unor misiuni, atacuri, companii sau
operații care urmăresc cunoașterea, influențarea, dominarea si controlul atitudinilor,
comportamentelor, acțiunilor, voinței si deciziilor adversarului sau inamicului.
Războiul informațional poate fi întreprins pe diferite căi:
1.
Transmisiile de televiziune și de radio inamice pot fi supuse bruiajului.
2.
Transmisiile de televiziune și de radio pot fi atacate pentru pretinse campanii de
dezinformare.
3.
Rețele sau întregul sistem logistic advers poate fi scos din luptă, neeficientizat.
4.
Rețelele de comunicație inamice pot fi scoase din luptă sau subminate.
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5.
Tranzacțiile de acțiuni la burse pot să fie sabotate prin intervenții directe, electronice, sau
prin derutante știri senzaționale, fie prin plasări înșelătoare dezinformate [5].
Operațiunile declanșate prin războiul informațional sunt: penetrarea calculatoarelor,
spionii umani, sateliții spioni, interceptările, camerele de supraveghere video, războiul electronic,
distrugerea fizica a componentelor de comunicații sau a sistemelor energetice, falsificările de
documente, managementul percepției, operațiunile psihologice, virușii, viermii, caii troieni,
furtul de secrete comerciale, interceptarea datelor personale, contrafacerea de mail-uri [5].
Războiul informațional este un război hibrid care are multiple moduri de a se manifesta
și este destul de complex și evoluează odată cu tehnologia. E mult mai ușor acum de purtat acest
război informațional pentru că acum canalele de transmitere sunt mult mai numeroase și sunt
foarte greu de controlat [5].
Războiul informațional controlează deciziile si modul de elaborare al acestora;
paralizează funcționarea structurilor si relațiile dintre acestea; influențează procesele decizionale;
vizează structurile decizionale ale domeniului politic, economic, social si militar; blochează
fluxul informațional dintre factorii politici de conducere si organismul militar, dintre structurile
politice si cele administrative, dintre structurile civile si cele militare, dintre conducere si
luptător; controlează mass-media pentru a denatura realitatea si pentru a micșora oportunitățile
informării; creează o atmosfera falsa de neliniște sau de prea mare încredere; manipulează
informațional lumea; deturnează sau anihilează armele; generează si gestionează crizele
informaționale [6].
Informația este o arma foarte valoroasa, cu ajutorul ei se poate manipula, se pot schimba
comportamente si acțiuni. Pentru a avea succes este important sa cunoști. Odată cu apariția
Internetului, posibilitățile de a cunoaște cresc exponențial cu numărul celor care pot cunoaște.
Internetul micșorează distantele dintre indivizi, dintre civilizații, dintre oameni si statele
in care trăiesc.
Războaiele informaționale au multe elemente comune din punct de vedere al
obiectivelor urmărite, al mijloacelor si metodelor folosite, al instrumentelor cu ajutorul cărora ele
își ating scopul [6].
Atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt tot mai numeroase și mai
sofisticate în întreaga Europa. Se preconizează că această tendință va continua să crească în
viitor, date fiind previziunile conform cărora 22,3 miliarde de dispozitive la nivel mondial vor fi
conectate la internetul obiectelor până în 2024 [8].
Un atac cibernetic presupune obținerea accesului la anumite resurse informatice în mod
fraudulos și exploatarea acestor resurse pentru diverse scopuri ilegitime. Un atac cibernetic la
nivel statal poate fi folosit pentru destabilizare, poate fi o unealtă dintr-un atac hibrid complex
sau poate afecta bunăstarea socială în general.
Din punct de vedere al războiului hibrid, poate fi un atac prin care instituțiile de apărare
pierd control asupra unor unelte informatice, timp în care alți operativi ai atacatorului derulează
operațiuni la sol.
O primă caracteristică a Războiului hibrid este lipsa declarațiilor formale de război
dintre state, ceea ce oferă avantajul oricăror manevre diplomatice şi politice. Legile consacrate
ale războiului pe plan internațional sunt eludate, ca urmare a faptului că această formă de conflict
încă nu a fost codificată ca atare.
Spre deosebire de alte forme de război, în cel hibrid componenta economică (sancțiuni,
embargouri, fluctuația dirijată de prețuri, jocurile pieței libere) este foarte importantă.
Propaganda, ce însoțește orice formă de conflict, folosește în cazul celui hibrid
îndeosebi mesaje religioase (ortodoxie vs. catolicism) și naționaliste, și nu ideologice. De altfel,
propaganda joacă în cadrul războiului hibrid, un rol deloc complementar, ci la fel de important
cu cel al forțelor speciale sau al sancțiunilor economice și manevrelor diplomatice.
Asimetria forțelor implicate este o altă caracteristică a acestei forme de conflict, la care
participă grupări naționaliste și paramilitare, state cu forțe armate organizate, precum şi
organizații internaționale.
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De notat că, spre deosebire de „războiul total” (așa cum a fost cea de-a doua
conflagrație mondială din 1939-1945), obiectivul celor două tabere din „războiul hibrid” nu este
anihilarea totală a uneia de către cealaltă, prin angajarea cvasitotală a resurselor umane și
materiale naționale, ci doar controlul, dominarea, stăpânirea inamicului [10].
Ucraina duce un război pe două fronturi: unul împotriva soldaților ruși iar celălalt pe
Internet.
În ambele cazuri primește ajutor din partea țărilor vestice, iar până acum pare să fi făcut
față atacurilor. O parte extrem de importantă a oricărui război o reprezintă informația. Fie că e
vorba de o știre transmisă telegrafic, fie de imagini dure ale unui atac sau, uneori, de detalii care
pot fi amuzante, informația poate decide cursul unei confruntări armate, spun specialiștii în
gestionarea conflictelor. Autoritățile ucrainene par să fi înțeles și aplicat perfect această strategie,
de la informațiile publicate pe Facebook, Twitter sau pe grupurile din aplicația de mesagerie
Telegram, până la intervențiile extrem de dese ale politicienilor de la Kiev, în frunte cu
președintele Volodimir Zelenski.
O altă componentă importantă este securitatea cibernetică, pentru care Ucraina primește
sprijin extern și la care s-au raliat inclusiv hackeri care acționează sub umbrela Anonymous [5].
Președintele Ucrainei a înțeles să vorbească prin alte canale, direct prin social media,
internet în general, și se adresează direct poporului rus și pare că reușește cumva să ajungă la el.
În momentul de față pe ucraineni îi avantajează modul în care se desfășoară acest război
informațional.
Se urcă pe acest val de emoție incredibil de mare în favoarea Ucrainei, se generează
foarte mult conținut video care se viralizează cel mai ușor. Este partea unei strategii, iar liderii
ucraineni se mișcă exemplar din acest punct de vedere.
De cealaltă parte, Putin duce războiul informațional prin dezinformare, prin fake-news,
prin controlul asupra televiziunilor, prin cenzură mai exact. Rusia își începe contraatacul și
încearcă să blocheze informația cu privire la succesul și solidaritatea pe care o arată poporul
ucrainean către prizonierii ruși.
Este vorba de informațiile aruncate în online care nu au legătură cu cele recente și au rol
de a decredibiliza. O altă metodă este clonarea unor publicații media care este o practică des
folosită de sistemul de propaganda rusesc [5].
În contextul condițiilor de război, este imposibil de verificat veridicitatea declarațiilor
părților implicate în conflict.
În urma cercetării temei analizate am dedus următoarele concluzii:
1.
Războiul hibrid rămâne deci, înainte de toate, un război.
2.
Nimeni nu și-a putut închipui că un astfel de război este posibil în zilele noastre, dar în
Ucraina e război. Mor oameni. Informațiile oficiale ale ambelor state beligerante indică faptul că
pierderile produse inamicului sunt foarte mari (efectiv, armament, tehnică militară).
3.
Propaganda de război își face efectul. E și normal pe de o parte, pentru a nu putea da
șansă ca inamicul sa-și analizeze puterea/forța de lovire/nimicire, e trist pe de altă parte, mulți
militari/civili sunt dați dispăruți fără urmă, fără posibilitatea ca familiile celor dispăruți să mai
aibă vreo veste de la ei.
4.
S-au făcut foarte multe greșeli tactice, de-o parte și de alta, dar de pe urma cărora,
Ucraina a avut câștig de cauză în acest război hibrid. La începutul războiului, partea rusă a
folosit în mod deschis telefoanele mobile și internetul pentru comunicare între ei sau cu cei de
acasă, partea ucraineană folosindu-se de acest avantaj în favoarea lor. Au avut și ucrainenii
aceste probleme, dar și-au dat seama la timp și au interzis filmările în direcția militarilor
ucraineni, a tehnicii militare și a locului de dislocare.
5.
Folosirea dronelor, hărțuirea inamicului și slăbirea lui emoțională sunt noile tactici
adoptate de armata ucraineană. Chiar dacă e război, se mai fac și emisiuni televizate sau pe
Youtube. Rușii încă n-au fost deconectați de la internetul global, și cu un serviciu de VPN, poți
accesa orice site din orice colț al lumii. Alexey Arestovich este vârful de lance al lui Zelensky în
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acest război informațional, pe care îl preiau pe rând, toată presa și mass-media scrisă și televizată
din lume.
6.
O altă metodă de recunoaștere a combatanților ruși, folosită de către ucraineni, este
folosirea ,,inteligenței artificiale’’. Softul se numește Clearview AI. Acest tip de recunoaștere
facială nu este perfect, după cum se spune, dar, odată ce va fi adus la capacitate maximă, va fi
foarte căutat.
7.
Războaiele hibride sunt războaiele viitorului. Chiar dacă din ce în ce mai multe țări
dispun de arma nucleară, tot de războiul informațional se vor folosi pentru a ataca alt stat.
Războiul informațional, pe zi ce trece, odată cu tehnologizarea planetei, devine din ce în ce mai
invizibil, iar masele de oameni nici nu vor putea să-și de-a seama că sunt controlate.
Ca recomandare, ca o lecție a Ucrainei pentru Moldova, propunem:
1. Investirea și mai mult decât până acum în pregătirea structurilor de forță a statului;
2.Crearea unui centru unic de combatere a războiului informațional și anume: contracararea
atacurilor cibernetice și securizarea spațiului informațional;
3. ,,Poporul care nu vrea să-și hrănească propria armată, va fi forțat să o hrănească pe a
altcuiva!’’ – Napoleon. Cât de mică, dar Moldova trebuie să aibă armată. Statul trebuie să-și
întoarcă fața spre Armata Națională; Profesionalizarea armatei cu trecerea treptată la serviciul
militar doar pe bază de contract trebuie să fie o prioritate cu accent imediat;
4. Lupta cu corupția. Orice cetățean și orice funcționar trebuie să fie conștient de asta. De inițiat
o campanie națională cu genericul ,,Nu da! Nu lua!’’, de adus la cunoștință tuturor despre
riscurile dării/luării mitei, deoarece efectele sunt de toate tipurile, mai ales, pe termen lung;
5. Educația mass-media (siguranța în mediul online) trebuie introdusă în școli și licee pentru a ști
cum să ne informăm corect și pentru a putea să știm cum să facem diferența dintre fake-news
(propaganda) și adevăr, la fel, pentru a ne putea proteja în orice alte circumstanțe;
6. Meritocrația. O să mă întrebați probabil, ce caută acest punct aici, dar, războiul din Ucraina a
demonstrat că mulți așa ziși comandanți de oști habar n-aveau cum să conducă cu trupele (lipsa
de experiență e altă istorie). Să se promoveze personalul după merite, nu după criterii politice sau
alte criterii;
7. Susținerea independenței presei; susținerea libertății de exprimare (unii propagandiști vor
susține că li se îngrădește dreptul la libera exprimare, dar de fapt, propaganda nu are nimic în
comun cu libertatea de exprimare);
8. Consultarea cetățenilor pe diverse probleme/proiecte, conlucrarea (convorbirea) stat – cetățean
trebuie să ia o altă față după acest război;
9. Rezolvarea diferendului transnistrean trebuie să ia o altă față după acest război, pentru că
formatul actual, după cum vedem, bate pasul pe loc de 30 de ani;
10. Adaptarea și adoptarea Strategiei Securității Naționale la rigorile vremii, deoarece deja,
această strategie se poate considera învechită;
Și nu în ultimul rând, grija față de toți cetățenii acestui stat, deoarece ei sunt comoara cea mai de
preț a acestei țări. Grija, asta însemnând securitatea socială să fie garantată prin lege fiecărui
cetățean al Republicii Moldova, mai ales în această perioadă, deoarece impactul economic al
războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova este mare, va fi de durată și va avea implicații
economice foarte dure.
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The COVID-19 pandemic is one of the biggest global crises since World War II. At the
level of international security, the pandemic seems to have accelerated trends that were already
underway: the rise of nationalism against the background of globalization, deepening
inequalities in failed or failing states, increasing authoritarian regimes and the risk of military
confrontations.
Some authors believe that the international environment will be marked by multipolarity,
while others argue that the future belongs to multilateralism, following the new direction of the
Biden administration.
In this context, the COVID-19 crisis can be used as an opportunity for socio-economic,
geopolitical and defense reset, including accelerating digital transformations, managing climate
change and new biological threats.
Keywords: Covid-19, cooperation, confrontation, nationalism, globalization, mask
diplomacy, vaccine geopolitics, authoritarianism, multilateralism.
Pandemia COVID-19 este percepută drept una din cele mai profunde crize globale de la
al Doilea Război Mondial, care ar putea destabiliza un sistem internațional deja asediat. Din
1945 până în 1991, lumea a fost într-un precar echilibru datorită comportamentelor avute în
politica internațională ale celor două superputeri – SUA și URSS [12]. După Războiul Rece a
fost adoptat un nou sistem internațional marcat de trei forțe: una geopolitică, una economică și
una tehnologică – putere americană, piețe libere și putere informatică. Toate păreau să
189

conlucreze pentru crearea unei lumi deschise și prospere. Dar tot era o lume plină de crize –
dintre care unele aveau să scape de sub control. Războaiele iugoslave, colapsul financiar al Asiei,
atacurile din 11 septembrie 2001, criza financiară mondială din 2008 și Covid-19. Toate sunt
șocuri asimetrice – lucruri care sunt mici la început, dar ajung să trimită unde seismice în toată
lumea [16, p. 18].
COVID-19 a izbucnit într-un peisaj de schimbare: chiar înainte de apariția pandemiei,
incertitudinea devenise un element definitoriu al sistemului internațional – de la declinul
conducerii americane și intensificarea rivalităților sino – americane la erodarea globală a
democrației. UE se confrunta cu aspecte legate de negocierea relațiilor post Brexit cu Regatul
Unit, ascensiunea formațiunilor politice de extremă dreapta la conducerea unor state membre,
criza refugiaților (tergiversată de aproape cinci ani), amplificată de șantajul Turciei privind
deschiderea frontierelor pentru migranții aflați pe teritoriul său, precum și relația din ce în ce mai
dificilă cu partenerul strategic american. Totodată, printre principalii factori de (in) securitate pot
fi amintiți și ,,revizionismul” Rusiei, statele eșuate sau în curs de eșuare, ,,expansionismul”
Chinei, provocarea teroristă mereu prezentă, actvitățile ostile în domeniul cyber și militarizarea
spațiului cosmic [15, p. 173].
La aceste amenințări COVID-19 a adăugat un șoc strategic masiv, subliniind natura
imprevizibilă și incertă a mediul contemporan de securitate. Panica totală și blocarea umană fară
precedent a generat asocieri cu un război împotriva unui inamic invizibil, modificând
fundamental până și modurile în care lumea definește securitatea.
Adevărul este că din perspectivă istorică lumea a trecut prin mai multe pandemii:
ciuma bubonică (moartea neagră) din 1346, gripa spaniolă din 1918, gripa rusească din 1957 sau
gripa din Hong Kong din 1968. Diferența dintre pandemiile anteriore și pandemia COVID-19
este că aceasta din urmă a fost anticipată, și totuși, prevenirea nu a fost făcută.
În ultimile decenii, epidemiile de SARS, MERS, gripa aviară, gripa porcină și Ebola s-au
răspândit rapid și pe scară largă, ceea i-a făcut pe mulți experți să avertizeze că este foarte
probabil să ne confruntăm în curând cu o epidemie cu adevărat globală [16, p. 16]. În plus, în
strategiile militare de aparăre și de securitate ale statelor, pandemiile sunt incluse printre
amenințări previzibile [9, p. 7].
De ce nu a fost tratat serios acest potențial pericol? Probabil, că în mai toate grilele de
analiză de risc și estimările de securitate naționale, amenințarea numită epidemie (sau pandemie)
a fost trecută în zona căreia i se acordă întodeauna cea mai mică atenție, și implicit cele mai mici
resurse: cea care reunește amenințări cu probabilitate mică și impact relativ redus. Întodeauna,
procesele de decizie în materie de securitate se concetrează pe amenințări cu grad mare de
probabilitate și impact, apoi pe cele cu probabilitate mare, dar cu impact mic și eventual, dacă
rămân resurse (de timp, cunoaștere, umane, financiare), pe cele cu probabilitate mică și impact
mare [15, p. 25].
În fața modului iresponsabil în care China a gestionat criza COVID-19 în perioada
embrionară și a răspândirii rapide a pandemiei în întreaga lume, s-a remarcat lipsa unei acțiuni
globale în timp util din partea marilor actori. Deși pandemia a afectat întreaga lume, guvernele
au fost cele care au condus răspunsurile naționale, în timp ce organizațiile internaționale au
demonstrat inadecvare.
Pandemia COVID-19 a generat accelerarea și acutizarea unor tendințe, cu implicații
majore pentru mediu internațional de securitate.
Consolidarea naționalismului și a polarizării. Efectele pandemiei au fost acelea de a
adânci și accelera erodarea echilibrelor geopolitice, precum și aspectele definitorii ale ordinii
globale [15, p. 44].
Pe fundalul manifestării în cazuri izolate a sprijinului și colaborării la nivel internațional
în prima fază a pandemiei, naționalismul și polarizarea au început ascensiunea în multe țări, în
special naționalismul exclusiv. Pentru adepții naționalismului „salvator”, globalizarea nu a
reprezentat o soluție, ci mai degrabă o „amenințare” [5, p. 30]. Accentul pus pe securitatea
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internă a produs repercursiuni asupra percepției fluxurilor migratorii, în special față de migranții
care proveneau din zone puternic afectate de virus.
Totodată, concurența pentru provizii medicale limitate și pentru dezvoltarea de vaccinuri
demonstrează modul în care preocupările privind sănătatea, economia și securitatea națională ale
statelor au intrat în coliziune unele cu altele, generând tendințe izolaționiste și protecționiste.
Treptat, naționalismul îngust s-a suprapus peste polarizarea din ce în ce mai evidentă pe axa
Beijing – Washington, ca urmare a acuzațiilor repetate aduse regimului comunist chinez [5, p.
30].
Consolidarea autocrațiilor și autoritarismului. Răspunsul în aparență mai eficient al
Chinei în gestionarea crizei sanitare a determinat consolidarea tendințelor spre modele politice și
instituționale autoritare. Pe lângă statele consacrate din Asia și Orientul Mijlociu, țări precum
Turcia, Brazilia, India s-au inspirat de la acest model, cu câțiva aspiranți chiar și în UE.
Regimurile autoritare au exploatat pandemia pentru a consolida pozițiile la nivel intern, prin
impunerea de noi sisteme de control și supraveghere asupra populațiilor.
Unele țări au folosit pandemia ca pretext pentru a reprima mai sever disidența și a
restrânge libertățile civice - tendință atestată în Ungaria și Polonia. Situații similare au avut loc și
într-un număr de state din Africa de Vest. În Rusia, pe fundalul crizei COVID-19 au fost
adoptate amendamente constituționale cruciale în scopul prelungirii și consolidării regimului
autoritar.
Contextul pandemic a creat ,,condiții” pentru regimurile autoritare de a-și continua
politica externă agresivă. În acest sens, guvernul chinez a folosit contextul pandemic pentru a
impune legislația privind securitatea națională și pentru reprimarea mișcării pro democratice din
Hong Kong. Represiunea și genocidul din Xinjiang și centralizarea autorității în Hong Kong
denotă că regimul a devenit mai totalitar.
Adâncirea inegalităților. Pandemia COVID-19 a exacerbat inegalitățile socio-economice
la nivel mondial și a afectat în mod disproporționat persoanele cele mai sărace și cele din
categoriile cele mai dezavantajate, marginalizate și neprotejate, inclusiv migranții.
În contextul crizei de sănătate și aplicării măsurilor guvernamentale restrictive de
distanțare socială în diferite state, António Guterres, Secretarul General al ONU, sublinia că
,,pandemia declanșată de COVID-19 s-a transformat rapid într-o criză a drepturilor omului”
prin instituirea și aplicarea măsurilor de distanțare fizică între persoane, care a dus la limitarea
sau anularea unor drepturi ale omului, exercitate în mod curent. Guvernele unor state din
Orientul Mijlociu, precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Yemen, au restricționat
accesul la informații și libertatea de exprimare, emițând decrete care interziceau tipărirea și
distribuirea ziarelor, ca răspuns la pandemia COVID-19.
Consecința economică a pandemiei COVID-19, împreună cu conflictele și vremea
extremă, a condus la insecuritatea alimentară la nivel mondial la cel mai înalt punct din ultimul
deceniu, amplificând riscul de instabilitate, numărul de persoane care se confruntă cu nivelurile
ridicate de insecuritate alimentară acută fiind în creștere [6, p. 4].
În timp ce anumite sectoare și industrii s-au transferat în mediul online, indicând calea
către inovații, milioane de muncitori și-au pierdut mijloacele de existență rămânând în pericol.
Creșterea fără precedent a șomajului are un impact dramatic asupra mijloacelor de trai, bunăstării
și sănătății lucrătorilor și a familiilor acestora. Sectoarele cele mai grav afectate – servicii,
ospitalitate, turism și sectorul informal, au angajat femeile în mod disproporționat, care de
asemenea au suportat cu greu creșterea sarcinilor de îngrijire și munca neremunerată.
COVID-19 a adus provocări fără precedent în viețile oamenilor, punându-le în pericol
sănătatea, resursele economice, libertatea de mișcare și, nu în ultimul rând, relațiile lor sociale
[apud 7], a agravat situația umanitară critică a persoanelor vulnerabile, în special în zonele de
conflict, în taberele de refugiați și în statele fragile, precum și în rândul comunităților indigene.
Totodată, incertitudinea și lipsa capacității oamenilor de a controla viitorul, alături de măsurile
de distanțare socială și o listă cumulativă de frustrări au contribuit la crearea unui mediu
predispus reacțiilor violente [7].
191

Lipsa de încredere între cetățeni și reprezentanții instituționali riscă să pună în pericol
încercările de combatere a crizei de sănătate, așa cum a făcut Ebola în Guineea, Liberia și Sierra
Leone în 2014.
Evidențierea cooperării internaționale eșuate și a confruntărilor hibride
În prima fază, pandemia a relevat o disponibilitate redusă de cooperare internațională, în
prima fază. Lipsa de transparență în ceea ce privește reacția inițială a Chinei la epidemia
COVID-19 a vizat ascunderea amplorii problemei, încercările de manipulare și de nedivulgare a
informațiilor, slaba comunicare cu OMS, sunt doar câteva exemple pertinente. Primele reacții
guvernamentale, ca răspuns la pandemie s-au limitat la frontiere, protocoale privind circulația,
interzicerea exporturilor. În categoria tendințelor preexistente se înscriu și evoluțiile
organizațiilor multilaterale supuse criticilor de osificare, birocratizare și, uneori, de ideologizare.
Marile instituții multilaterale cu pondere globală, OMS, OMC nu au avut reacții notabile,
determinând statele să blocheze călătoriile și comerțul și generând competiția ideologică între
democrație și autocrație.
CSONU, care în timpul focarului de Ebola din Africa din 2014 a emis o rezoluție, nu a
putut acționa în mod similar din cauza dezacordurilor a două dintre cele cinci puteri permanente
cu drept de veto ale sale – SUA și China.
Noutatea crizei declanșată de COVID-19 constă în faptul că este prima pandemie a epocii
digitale, pe fundalul dependenței tot mai mare a puterilor globale de tehnologie și internet,
atacurile, dezinformarea și manipularea cibernetică nepierzându-și din virulență. În acest sens,
sursa pandemiei COVID-19 a devenit cel mai mare spațiu de manevră a războiului
informațional. Cu exportul de
soft power prin pseudo-ajutoare (,,diplomația
măștilor”) și operațiuni de dezinformare, atât China, cât și Rusia au urmărit exploatarea
beneficiilor geostrategice (,,ruperea” Italiei de Europa, pseudo-ajutorul Chinei și Rusiei când
,,UE nu face nimic”).
Pe termen mediu, competiția între principalii actori statali asupra dezvoltării unui vaccin
a reprezentat un demers similar cursei înarmării nucleare, menit să consolideze poziția pe scena
internațională [1]. După dezvoltarea antidoturilor, marile rivalități s-au manifestat prin
subminarea produsului competitorului. Confruntarea s-a transferat la nivelul disputelor politice
din interiorul statelor, dar mai ales între partide politice cu orientări şi finanţări venind din surse
distincte (pro-occidentală, pro-rusă sau filo-chineză). Ulterior, condiţionările politice ale
livrărilor au dublat o adevărată geopolitică a vaccinurilor, axată pe două componente:
reafirmarea opţiunilor şi confirmarea faliilor de încredere şi relaţionare, respectiv bătălia pentru
spaţiile de dispută dintre blocuri [2].
Pe măsură ce pandemia s-a desfășurat, organizațiile internaționale și-au consolidat și
diversificat răspunsurile colective pentru dezvoltare și asistență umanitară, COVID-19
transformând sănătatea publică într-un domeniu de înaltă politică. Dezvoltarea vaccinurilor și
partajarea acestora a reprezentat nu doar un mecanism de exercitare a solidarității, ci și un
instrument de soft power, manifestată de ,,diplomația vaccinurilor”. Pe de altă parte, realizarea
obiectivului strategic al OMS de a pune capăt pandemiei până la mijlocul anului 2022 rămâne în
continuare incert, în condițiile în care, continente întregi, precum Africa, nu au atins rata de
vaccinare de 75 %.
Criza COVID-19 a accelerat scăderea influenței atât a SUA, cât și a Europei. Chiar dacă
devenise clar rolul deosebit al agențiilor multilaterale și al partajării problemelor în astfel de
momente, ambivalența americană de lungă durată cu privire la instituțiile de guvernanță globală
a fost adusă la un nivel cu totul diferit. În apogeul crizei, administrația Trump și-a retras
finanțarea OMS, cu toate că devenise clar că nici o țară, chiar și una la fel de puternică ca SUA,
nu ar putea face față crizei și ramificațiilor sale din sectorul sanitar, economic și social în mod
izolat.
Pandemia COVID-19 a amplificat tensiunile geopolitice, marile puteri jucând pentru
influență: China și-a consolidat poziția de superputere alternativă emergentă, iar Rusia a revenit
la politica sa tradițională de creare a sferelor de influență pe baza controlului teritorial ale unor
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poziții strategice cheie și pe argumentul puterii militare. Totodată, pandemia a determinat
schimbări în prioritățile de securitate pentru majoritatea statelor. Pe măsură ce armatele se
confruntau cu apeluri din ce în ce mai mari de reducere a bugetelor, au apărut decalaje în ONU
privind operațiunile de menținere a păcii și pregătire militară, operațiuni de combatere a
terorismului, monitorizarea, verificarea și respectarea controlului armelor. Activitățile cu
caracter militar în Africa de Nord, Orientul Mijlociu, zona Mării Negre sau Marea Chinei de Sud
sunt doar câteva exemple care atestă că pandemia COVID-19 nu a redus conflictele, tensiunile
sau manifestările de proiecție a forței militare.
Creșterea demonstrațiilor civile violente. O mare parte se datorează măsurilor stricte de
carantinare luate de statele din jurul lumii, la care se adaugă valurile de atacuri xenofobe și
rasiste îndreptate către comunitatea asiatică [7]. La fel ca schimbările climatice, COVID-19 a
devenit un nucleu pentru realități alternative. Unii protestatari nu au contestat doar măsurile
politice, cum ar fi măștile sau blocajele, ci și au negat însăși existența Covid-19. Curentul de a
contesta măsurile restrictive a fost tot mai puternic exprimat în stradă, prin demonstrații violente
în state precum Italia, Franța, Germania, Olanda, Spania, Belgia, Canada.
Violențele în creștere s-au manifestat prin proteste deschise sau pe rețelele de socializare,
prin manifestări rasiste la adresa lucrătorilor, imigranților și refugiaților de alte naționalități,
găzduiți pe perioada pandemiei de anumite state. În India, de exemplu, lucrătorii migranți au
protestat pentru a-și solicita achitarea salariilor, și posibilitatea de a se întoarce în țările de
origine. În Africa, autoritățile au folosit excesiv forța și au acționat violent în a suprima orice
formă de nerespectare a măsurilor pandemice. În primul val al pandemiei, în Nigeria, ca răspuns
la demonstrațiile organizate, poliția a ucis mai mulți oameni decât coronavirusul în sine.
Principalele acte de violență au inclus luptele dintre protestatari și forțele de ordine, cât și
vandalizarea diferitor proprietăți publice. În unele state, militarizarea carantinei în primul val al
pandemiei i-a forțat pe oameni să aleagă între a sta în locuințele lor sau a ieși din casă cu riscul
de a fi amendați de poliție. Ca urmare, multe din regulile impuse în următoarele valuri de
COVID-19 au fost fie respectate parțial, fie ignorate, sporind confuzia, frustrările și implicit
reacțiile agresive ale oamenilor. Agravarea acestor demonstrații a fost provocată și de șomaj,
insecuritate socială, precum și respingerea vaccinării obligatorii [7].
Dar nu toate protestele au fost corelate cu pandemia. În cazul SUA, protestele antiizolare
au fost urmate de ample mișcări împotriva rasismului, care s-au extins și în alte țări (Australia,
Franța, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Portugalia, Regatul Unit). Demonstrațiile masive au
atras atenția asupra practicilor abuzive ale poliției, marcând schimbări ulterioare majore în
politicile rasiale și de finanțare a forțelor de ordine [7]. Pe de altă parte, în Belarus, suprimarea
violentă a protestelor anti-guvernamentale au dus la cea mai drastică reducere a păcii în Europa
și a doua cea mai drastică din lume [apud 7].
Impunerea vaccinării obligatorii în unele state și manifestațiile masive anti vaccinare pe
parcursul anului 2021 au reprezentat un semnal al limitelor acceptabilităților politicilor publice
actuale asociate Covid-19. Totodată, măsurile de lockdown și exploziile de cazuri în state în care
procesul de vaccinare era masiv (Israel, Franța) a afectat credibilitatea autorităților și comunității
științifice, cu precădere acolo unde era vorba despre criterii negociate politic: acceptarea
imunității naturale după boală pentru 180 de zile pentru validarea Certificatului Verde sau
admisibilitatea dozei booster. Acest context a fost exacerbat de confruntarea cu multiple crize
suprapuse: criza energetică sau cea a prețurilor la produsele energetice, inflația, criza lanțurilor
de furnizori, a transporturilor din zonele aglomerate obligatorii de trecere etc., acceptabilitatea
politicilor publice devenind critică.
Criza pandemică a generat schimbări profunde, inclusiv de paradigmă, cu precădere în
rândul statelor prospere, care au trăit până nu demult cu iluzia (falsă) că au totul sub control.
Totuși, COVID-19 are potențialul de a zdruncina structurile de putere globală, într-o lume post
pandemică dezordonată și multipolară. Unii autori susțin că ordinea mondială va înceta să fie
unipolară sau bipolară și că vor exista noi state sau actori care se vor echilibra reciproc într-o
ordine multipolară. Unele dintre aceste state vor juca un rol activ în regiunile lor, în timp ce
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altele vor avea un rol activ în lume. Este de așteptat ca și actorii non-statali să profite din plin în
perioada post pandemică de prilejul de a reapărea pe scena globală, cu precădere în regiunile mai
puțin dezvoltate.
Scenariile cele mai probabile oscilează între două variante: o lume multipolară, cu rivalități
între marile puteri, și cu războaie, cu ambiții și lideri inadecvați, sau un leadership transatlantic,
definit de necesitatea coordonării eforturilor globale pe linia statelor occidentale, democratice și
organizațiilor care le definesc obiectivele comune. Dintr-o altă perspectivă analitică, nu putem
nega procesele derivate (accelerate) de contextul pandemic, cu reverberații pentru mediul
internațional de securitate în era post Covid-19.
Globalizarea și naționalismul Efectele pandemiei constau în faptul că paradigma optimistă
a globalizării a fost zdruncinată. Dacă înainte de COVID-19 erau promovate efectele pozitive ale
globalizării prin prisma solidarității și guvernărilor de succes în probleme precum mediu, climă,
drepturile omului și prevenirea conflictelor, criza a generat trecerea în prim-plan a consecințelor
negative ale globalizării și a unor astfel de interacțiuni. Unii analiști anticipează schimbări
epocale în economia mondială și comerțul internațional: o tendință de deglobalizare caracterizată
de creșterea naționalismului și protecționismului și scurtarea lanțurilor de aprovizionare.
Alți autori consideră că globalizarea va rămâne un fenomen definitoriu al peisajului
economic și tehnologic al secolului XXI, însă va suferi ajustări esențiale. Vulnerabilitățile
delocalizării unor industrii strategice, precum cea farmaceutică, medicală sau dezavantajele
lanțurilor de aprovizionare și transport foarte lungi au devenit mai pregnante ca niciodată. Din
2008, agenda politică în multe țări (în special în Occident) a pus accentul pe o mai mare
localizare, în era post-pandemică, probabil, această tendință, va fi accelerată.
Activiștii de dreapta și partidele verzi care deja stigmatizau călătoriile aeriene și cereau o
retragere împotriva globalizării vor fi încurajați de efectul pozitiv pe care pandemia l-a avut
asupra mediului (mult mai puține emisii de carbon, mult mai puțină poluare a aerului și a apei).
Chiar și fără presiunea extremei drepte și a activiștilor verzi, multe guverne vor exclude situațiile
de dependență comercială, care nu mai sunt acceptabile din punct de vedere politic (exemplu –
97% din antibioticele furnizate în SUA provin din China). Rezultatul cel mai probabil al ajustării
globalizării se va afla într-o soluție intermediară – regionalizarea. Succesul UE ca zonă de liber
schimb sau ASEAN, sunt cazuri ilustrative ale modului în care regionalizarea poate deveni o
versiune redusă a globalizării. Chiar și cele trei state care compun America de Nord fac comerț
acum mai mult între ele decât cu China sau UE.
Încă înainte de pandemie, companiile au admis posibilitatea dezvoltării lanțurilor de
aprovizionare secundare, care ar permite supraviețuirea unei afaceri dincolo de puterea de
decizie a Beijingului. De ani de zile, cu excepția parțială a comerțului direct dintre SUA și
China, globalizarea (măsurată prin schimbul de mărfuri) a devenit mai mult intraregională decât
interregională. Pandemia COVID-19 doar va accelera această divergență globală, pe măsură ce
America de Nord, Europa și Asia se concentrează din ce în ce mai mult pe autosuficiența
regională, decât pe lanțurile de aprovizionare globale îndepărtate. În cazul SUA, este posibilă o
relocalizare a lanțurilor de aprovizionare din China spre America Latină. O strategie similară ar
putea fi aplicată și în UE, cu o posibilă relocalizare a lanțurilor de producție în subregiunea
magrebiană (Maroc, Algeria, Tunisia).
Globalizarea în domeniul digital va fi însă accelerată semnificativ, fiind stimulată de noi
tehnologii în domeniile serviciilor, culturii, educației online. Interconectarea globală, prin
tehnologie, va continua să faciliteze activitățile oamenilor, însă existența acesteia ca element
relevant pentru societate, va determina noi reflecții asupra modelelor de guvernare.
Stimularea avansului tehnologic (digitalizarea și informatizarea). Pentru că tot este
comparată cu perioadele de război, pandemia va accelera evoluțiile tehnologice și, probabil va
determina noi descoperiri științifice. Așa cum în perioada războielor au fost realizate multiple
descoperiri utilizate în luptă, dar rapid asimilate în sectorul civil/economic (de la radar până la
arma nucleară), similar și evoluțiile tehnologice vor fi stimulate de lucru la distanță, necesitatea
crescândă a digitalizării și inovării în domeniul IT.
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În spațiul de guvernare, criza COVID-19 a accelerat deja adaptarea proceselor democratice
la noile practici și tehnologii – campanii electorale prin platforme virtuale, votul prin
corespondență, desfășurarea activității legislative în regim online, ș.a. Practicile adoptate în
perioada de ,,carantină” (munca la distanță, educația online, telemedicina) vor deveni activități
normale, adaptându-se la realitățile post Covid-19.
Dinamica evoluțiilor tehnologice va avea în continuare impact semnificativ și în plan
militar. Dezvoltarea și folosirea sporită a platformelor militare comandate de la distanță – așa
numitele drone aeriene, terestre, marine sau submarine – nu mai este o noutate. Robotizarea
sistemelor de luptă este posibilă, în contextul în care SUA, Rusia sau China nu fac un secret din
faptul că sunt angajate în dezvoltarea (aplicarea) de rachete hipersonice, care nu vor putea fi
interceptate de actualele sisteme de apărare antirachetă. Se va amplifica preocuparea proliferării
tehnologiilor anti-satelit, spațiului cibernetic și cel extraatmosferic, recunoscute deja ca domenii
operaționale militare.
Creșterea regimurilor autoritare și riscului confruntărilor militare. Este posibil să se
dezvolte o creștere a regimurilor autoritare, dictatorii profitând de această pandemie pentru a
concentra puterea, exemplul lui Victor Orban, în Ungaria, considerat primul dictator al UE fiind
relevant (în aprile 2022, partidul acestuia a câștigat alegerile parlamentare).
Un cadru de analiză relevant reprezintă perspectivele regimului de la Moscova. Este
posibil ca Vladimir Putin să nu supraviețuiască personal perioadei post Covid-19, dar
,,putinismul” sigur o va face. Sub Putin, Moscova a fost în stare să aibă grijă de clasa ei
conducătoare, precum și de oligarhii de nivel național. Criza Covid-19, combinată cu efectele
războiului din Ucraina ar putea determina ieșirea lui Putin de pe scena politică. Cu toate acestea,
bizuirea tradițională a acestei națiuni pe o conducere puternic centralizată, crează posibilitatea
accederii la putere a unei personalități ,,gen Putin”, Rusia reafirmându-se posibil, într-o manieră
la fel de militantă ca anterior în Europa și oriunde altundeva.
Totodată, riscul COVID-19 ,,justifică” aplicarea tehnologiilor moderne pentru ample
campanii de dezinformare și supraveghere aproape totală, precum telefoane inteligente în China,
recunoașterea facială în Rusia, roboți de poliție în Tunisia, dronele în India sau brățările
inteligente în Coreea de Sud. Aceste practici vor fi utilizate și după pandemie, extinzându-se
abuziv și pentru spionarea adversarilor politici sau suprimarea disidenței, determinând totodată
regândirea modului de operare al serviciilor de informații.
Există o interdependență între creșterea (perpetuarea) regimurilor autoritare și riscul
apariției (escaladării) confruntărilor militare, contextul global actual (și regional deopotrivă)
confirmând această afirmație. Perpetuarea regimului autoritar de la Moscova în contextul
amendamentelor constituționale din 2020 și declanșarea războiului din Ucraina reprezintă cel
mai recent exemplu.
Influența tot mai mare a Chinei în regiune (exercițiile militare în apropierea Taiwanului și
activitățile aeriene și maritime din jurul unui lanț de insule din Marea Chinei de Est administrate
de Japonia), creează premise de izbucnire a unei confruntări militare. Mai mult, în cadrul
primului turneu din Asia, președintele Joe Biden și-a declarat angajamentul pentru o posibilă
intervenție militară a SUA pentru apărarea Taiwanului, în cazul unui atac al forțelor chineze.
Deși Taiwanul, cât și Ucraina sunt diferite în multe privințe, ele sunt adesea comparabile datorită
statutului lor de democrații aliniate cu SUA, revendicate de regimuri autoritare din China și
Rusia și în același timp ostile Washingtonului.
Creșterea inegalităților (state fragile și eșuate) și noi valuri de migrație în masă
În următorii ani, pe măsură ce efectele pandemiei vor crea dificultăți la nivel global, multe
state care prezintă caracteristici de fragilitate riscă să eșueze, cu precădere în Africa. Cauzele
sunt multiple și interconectate – de la disparități economice, probleme sociale, corupție și
ineficiență politică, până la conflicte externe sau interne și dezastre naturale. Se estimează că
aproximativ 1,8 – 2 mlrd. de oameni trăiesc în state fragile, număr preconizat să crească în
perioada post pandemică.
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În zone mari din Africa Subsahariană, dar și în anumite părți ale Asiei și Americii Latine,
milioane de oameni depind zilnic de un venit minim pentru a-și hrăni familiile. Combinația
dintre creșterea șomajului și insecuritatea alimentară ar putea declanșa tulburări sociale la scară
largă, riscul terorismului, înrădăcinarea autoritarismului sau pericolul exacerbării conflictelor,
urmate de mișcări în masă ale migrației și a refugiaților. Statele mai bogate, care ignoră țările
fragile și în declin, riscă să se confrunte cu efecte secundare, reprezentate de noi valuri de
migrație în masă în direcția lor, precum cele care au avut loc în Europa în perioada 2015 – 2016.
O posibilă inegalitate este legată și de cibernetizarea muncii, în care cei care pot lucra în
fața calculatorului vor fi avantajați, în timp ce lucrătorii cu activități care presupun prezența
fizică vor fi lăsați în urmă.
Printre semnele schimbării de paradigmă în contextul crizei COVID-19, cea mai evidentă
este dispariția bruscă a ideologiei legate de ,,ziduri”. Răspândirea virusului în toată lumea a
demonstrat că nici un continent nu este o insulă (un spațiu autonom) și, dacă nu se va consolida
reziliența regiunilor fragile și afectate de conflicte într-o manieră integrată, efectele ignoranței
vor lovi înapoi în granițele statelor dezvoltate.
Mulți autori consideră că lumea trebuie să se pregătească pentru o eră în care pandemiile
și amenințările biologice vor fi tot mai frecvente (exemple recente –cazurile de hepatită
misterioasă și cele de variolă a maimuței), accentuând-se necesitatea consolidării capacității
globale de monitorizare și de răspuns la noi focare de virusuri.
Viitoarele pandemii sunt inevitabile, iar următoarele războaie probabil, vor implica
utilizarea biotehnologiei și noilor arme biologice. Sunt state care au investit deja în doctrine,
concepte, capabilități avansate de biotehnologie. Odată cu explozia progreselor în domeniile
comerciale ale ingineriei genetice, biologiei sintetice și disciplinelor conexe, spațiul biologic ar
putea deveni al șaselea domeniu de operare al armatei în anii 2030.
Pe de altă parte, există opinii care susțin că în anii următori vom asista la folosirea din ce în
ce mai mult a inițiativelor de sănătate de către diferite state, ca mijloc de consolidare a
securității, de proiectare a soft power și a influenței pentru îmbunătățirea imaginii internaționale
sau sprijinirea obiectivelor tradiționale de politică externă.
Unii autori consideră multipolaritatea va fi noul cadru geopolitic post pandemic, cu
rivalități între marile puteri și conflicte militare iminente. Alții, sugerează că orientarea
administrației Biden către multilateralism marchează momentul revigorării leadershipului
transatlantic pe linia statelor democratice și organizațiilor internaționale (globale și regionale).
Toate scenariile pe termen scurt și mediu depind de maniera în care recesiunea
economică cauzată de pandemie (mai nou, și de repercursiunile războiului din Ucraina) va fi
gestionată. Similar amenințărilor neconvenționale care au evidențiat nevoia consolidării
securității colective, pandemia COVID-19 a readus în discuție necesitatea de a crea sinergii între
elementele mediului internațional de securitate, consolidarea rezilienței și a managementului
riscurilor, a capacităților instituționale, a comunicării strategice și a infrastructurilor critice, care
să permită identificarea și gestionarea cu celeritate a noilor amenințări. În contextul
amenințărilor globale în continuă schimbare, intensificarea cooperării internaționale nu mai
reprezintă o opțiune, ci o necesitate absolută, iar în cazul organizațiilor multilaterale trebuie să
fie o condiție sine qua non, întrucât problemele globale necesită soluții globale.
Ne confruntăm cu o schimbare de eră și de paradigmă. Problemele globale aprofundate de
pandemie – de la sănătate la economie, climă, digitalizare sau apărare necesită soluții globale și
angajament multilateral, criza COVID-19 demonstrând că lumea se află în aceiași ,,barcă”. Prin
urmare, mediul internațional de securitate în anii următori va depinde ca precondiții, de
înțelepciunea politică a principalilor actori globali, precum și de viziunea lor strategică.
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A specific feature of cryptocurrencies is that they are generally not issued by any
centralized authority. As such, they are considered by many investors to be immune to attempts
at manipulation or government intervention. To create and secure them, virtual currencies use
state-of-the-art blockchain.
Blockchain is a technology that, today, is almost impossible to break and / or falsify.
Through this "blockchain" as it would be translated into Romanian, cryptocurrency transactions
are divided into many small pieces, which are stored and managed by a group of computers.
Thus, in order for someone to be able to decode the code of a crypto, they should have access to
all the computers that store these small pieces.
Keywords: risk, cyberspace, internet, ethics, cybercrime, cyber terrorism, virtual
transactions, blockchain technology, mining farms.
Deși inovarea în domeniul financiar nu este ceva nou, investițiile în tehnologie și ritmul
inovării au crescut considerabil , mai ales în ultimii zece ani . Se întroduc soluții FinTech care
utilizează identificarea digitală aplicațiile mobile, cloud computing-ul, analiza volumelor de date,
inteligența artificială, tehnologia blockchain, tehnologia registrelor distribuite etc. Aceste noi
tehnologii schimbă sectorul financiar și felul în care utilizatorii și întreprinderile accesează și
apelează la aceste servicii, creînd astfel oportunități noi de ușurare a serviciilor la nivel digital,
cu implicarea unui număr mic de cetățeni. De asemenea noile tehnologii prezintă mai multe
oportunități și provocări cum ar fi riscuri legate de securitatea cibernetică și informațională,
aspecte privind protecția datelor, activități în urma folosirii tehnologiei blockchain, precum și
aspecte privind integritatea aplicațiilor. Regulamentul general privind protecția datelor și însași
directiva privind combaterea spălării banilor prevăd garanții fundamentale pentru protecția
datelor cu caracter personal și a integrității sistemului financiar, dacă să facem o referire către cel
al Uniunii Europene, împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Inovarea tehnologică a condus la noi tipuri de active financiare cum ar fi
criptomonedele . Astfel de criptomonede și tehnologia blockchain care stă la baza lor sunt tot
mai solicitate și promițătoare pentru infrastructurile financiare. Utilizarea lor prezintă de
asemenea riscuri de fraudă, deficiență și vulnerabilități în ceea ce privesc operațiunile,
schimburile de criptomonede, tranzacțiile, convertiri etc.
FinTech – inovare bazată pe tehnologie în domeniul serviciilor financiare. Tehnologia
blockchain – este tehnologia ce securizează stocarea de criptomonede, tranzacțiile între
criptomonede și relațiile informatice.
Creșterea rapidă a valorii criptomonedelor impune de asemenea o mai bună înțelegere a
riscurilor și oportunitățior asociate utilizării acestora întrucît criptomonedele sunt un fenomen
mondial și odată cu utilizarea lor pe scară largă prezintă de asemenea eventuale riscuri legate de
stabilitatea financiară globală, integritatea pieței și cu mare importanță cele legate de spălarea
banilor și finanțarea terorismului care ar trebui abordate în mod corespunzător.
Ce sunt criptomonedele? Criptomonedele sunt un tip de valută digitală care permit
procurarea de bunuri și servicii sau utilizarea lor ca formă de investiție. O caracteristică specifică
criptomonedelor este aceea că, în general, ele nu sunt emise de nicio autoritate centralizată. Ca
atare, sunt considerate de mulți investitori drept imune la tentativele de manipulare sau la
intervențiile guvernamentale. Pentru crearea și securizarea lor, valutele virtuale utilizează o
tehnologie de ultimă generație, intitulată blockchain.
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Blockchain este o tehnologie care, în prezent, este aproape imposibil de spart și/ sau de
falsificat. Prin intermediul acestui „lanț de blocuri” cum s-ar traduce el în limba română,
tranzacțiile cu criptomonede sunt împărțite în foarte multe piese mici, stocate și gestionate de un
grup de computere. Astfel, pentru ca cineva să reușească să decodifice codul unui crypto, ar
trebui să aibă acces la toate calculatoarele ce stochează aceste mici piese. Ceea ce este aproape
imposibil, cel puțin momentan. Criptomoneda poate fi cumpărată, dar şi creată. Procesul de
creare a monedei se numeşte mining „minerit”. Participanţii în reţea sunt cunoscuţi sub numele
de mineri. Aceştia verifică, datează tranzacţiile şi le partajează într-o bază de date publică,
numită blockchain. Activităţile criminale legate de criptomonedă se centrează în general în jurul
furtului de capital, a utilizării agenţilor software pentru minerit şi a sponsorizării de activităţi
ilicite sau teroriste cu ajutorul criptomonedelor. Anumite ţări consideră că utilizarea acestora în
activităţi de pariere este ilegală, iar unele guverne încearcă să le controleze pentru a diminua
activitatea infracţională, pentru a proteja consumatorii şi pentru a avea un control asupra
capitalului.
În prezent există mai bine de 18.000 criptomonede care pot fi tranzacționate public,
iar numărul lor continuă să crească . Valoarea totală a pieței crypto este estimată la 2 trilioane
dolari
Lista de criptomonede în care vor fi prezentate cele mai importante valute în ceea ce
privește capitalizarea lor de piață:[2]
Criptomonedă

Simbol

Capitalizare

Bitcoin

BTC

780.5 miliarde $

Ethereum

ETH

370.9 miliarde $

Tether

USDT

82.6 miliarde $

Binance Coin

BNB

69.1 miliarde $

USD Coin

USDC

50.3 miliarde $

Ripple

XRP

34.9 miliarde $

Solana

SOL

34.2 miliarde $

Cardano

ADA

32.45 miliarde $

Conform datelor Coinmarketcap.com, la data de 14.04.2022 [3]
Despre importanţa ce se dă fenomenului “criptomonedei” în Republica Moldova au
menţionat mai multe instituţii în special Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Ministerul
Justiţiei, Banca Naţională a Moldovei, Inspectoratul General de Poliţie, Serviciul Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul Fiscal de Stat, venind doar cu recomandări privind
riscurile la care ne supunem operând în domeniul blockchain și foarte subînțeles despre
amploarea fenomenului dat.
Avertismentul BNM. În contextul utilizării tot mai frecvente a unor scheme de
monedă virtuală (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, precum și altele) atât pe piața internațională, cât şi
pe piața serviciilor de plată din Republica Moldova, Banca Naţională a Moldovei aduce unele
precizări cu privire la riscurile asociate: Moneda virtuală este o reprezentare digitală a valorii și
nu este emisă sau garantată de către o bancă centrală sau o autoritate publică. Nu este în mod
obligatoriu atașată unei monede naționale, dar este utilizată de persoane fizice sau juridice ca
alternativă a mijloacelor bănești. Aceasta poate fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod
electronic. Utilizarea monedelor virtuale nu este reglementată în Republica Moldova. Acestea nu
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reprezintă o formă de monedă electronică în sensul Legii nr.114 din 18.05.2012 privind serviciile
de plată și moneda electronica [1], iar activitatea privind emiterea și tranzacționarea lor nu este
supusă supravegherii de către organul abilitat. Din aceste considerente, utilizatorii monedelor
virtuale sunt expuși la o serie de riscuri, cum ar fi riscurile asociate intereselor utilizatorilor:
•
fraudarea operațiunii de convertire, comisioane sau curs nefavorabile la efectuarea
convertirii, spargerea portmoneelor, pierderea datelor personale, înghețarea sumei de către
platforma de schimb la convertirea monedei virtuale în monedă simplă, pierderea sumei în cazul
falimentării platformei de schimb, volatilitatea înaltă a cursului la care monedele virtuale ar
putea fi schimbate etc.;
•
nu este o garanție că moneda virtuală va fi acceptată de comercianți, suma poate fi
debitată incorect, în unele cazuri utilizatorul nu poate converti moneda virtuală sau nu poate
accesa portmoneul după pierderea cheii private etc.;
Riscuri pentru integritatea sistemului financiar:
•
riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
•
riscurile referitoare la crime financiare: utilizarea monedelor virtuale pentru
vânzarea bunurilor interzise etc.
Banca Naţională a Moldovei atenționează utilizatorii serviciilor de plată asupra faptului
că monedele virtuale și metodele de schimb aferente nu sunt supuse reglementării pe teritoriul
Republica Moldova. Respectiv, fondurile utilizatorilor nu sunt protejate [3]. „Monedele virtuale
şi metodele de schimb aferente nu sunt supuse reglementării pe teritoriul Republicii Moldova.
Respectiv, fondurile utilizatorilor nu sunt protejate. Conform legii, pentru a integra orice valută
electronică în economia ţării, regulatorul trebuie să o înregistreze. Orice alte cazuri sunt decizii
individuale ale persoanelor fizice, care îşi asumă riscurile legate de criptomonedă. Adică ele nu
pot aştepta din partea statului nicio protecţie contra escrocilor. În acest caz, persoanele fizice nu
pot fi protejate şi trebuie să înţeleagă asta”, atenţiona şi expertul în economie Sergiu Gaibu.
Și dacă să ne referim la regiunile din stînga Nistrului, exista riscuri și temeri și mai mari
prin încălcarea și neaplicarea normelor de drept legal. Chișinăul oficial declara că regimul de la
Tiraspol este unul neconstitutional care are la baza interese economice de clan si este implicat în
crima organizată si trafic de armament. Segmentul financiar nu a rămas neatins în zonă, iar în
ianuarie 2018 Tiraspolul a legalizat dobândirea de criptomonede prin adoptarea Legii cu privire
la dezvoltarea tehnologiei blockchain și crearea tuturor condițiilor favorabile pentru mining. La
scurt timp alăturîndu-se și unii investitori externi care si-au exprimat interesul față de acest
proiect, apreciind faptul că în stânga Nistrului există toate condițiile pentru mining: internet rapid
și energie electrică ieftină , lucru confirmat și de către Serviciul de Informații și Securitate
privind existența fermelor de criptovalută într-un articol publicat de către realitatea.md [5], iar
acest proces nu este coordonat cu autoritățile constituționale de la Chișinău fapt ce îngreunează
procesul atît de monitorizare cît și de control asupra segmentului dat. Deși consideră mineritul de
criptovalută o amenințare la securitatea statului, autoritățile moldovenești au permis importul de
echipament de minerit, iar cele ucrainene funcționarea caselor de schimb de monede cripto;
Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anchetat
MegaElektroMontaj - o companie de pe malul stâng al Nistrului, specializată în lucrări electrice
,această întreprindere s-a reprofilat de curând, devenind importatoare de echipament de minerit.
Într-un dosar penal pentru contrabandă. Acest dosar penal a fost deschis în noiembrie 2020 de
către organul de urmărire penală al Serviciului Vamal. Conform Centrului de Investigații
Jurnalistice Anticorupție7. Fac o remarcă că Banca Națională a Moldovei (BNM) este singura
instituție recunoscută la nivel internațional să elibereze licențe băncilor care desfășoară activități
pe teritoriul Republicii Moldova iar așa-numitele bănci din regiunea transnistreană nu au solicitat
și nu dispun de licența BNM”. În Transnistria nu pot fi utilizate cardurile VISA și MasterCard,
iar toți banii din comerțul extern al regiunii trebuie să circule prin BNM, așa cum a menționat
instituția într-un comunicat oficial. „Bitcoinul și alte criptovalute pot fi folosite pentru spargerea
blocadei bancare asupra Transnistriei” și astfel crescînd temerile că se va răsfrînge negativ
asupra economiei Republicii Moldova, știind ca BNM nu a reglementat acest fenomen de mining
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pe teritoriul țării. În aceste condiții sunt mai multe riscuri decât avantaje, în primul rând în Codul
Penal nu sunt prevăzute anumite specificări referitoare spre exemplu la darea\luarea de mită întro criptomonedă existentă, precum și urmărirea dificilă a tranzacțiilor cu criptomonede la nivel
internațional. Potrivit consilierului economic al președintelui Republicii Moldovei, fost expert al
Transparency International Moldova, Veaceslav Negruta, platformele virtuale au devenit formule
noi de spălare a banilor, folosind tehnologiile noi, including crypto mining. El mai spune că toate
aceste facilități sunt plasate exact în regiuni unde nu funcționează nicio lege internă sau
internațională. „Transnistria este un astfel de teritoriu, unde există un vacuum de aplicare a
legislației conform rigorilor internaționale. Aceleași lucruri sunt valabile pentru anumite regiuni
din Ucraina unde sunt plasate facilități de mining cripto”, conchide expertul [6]. Iar de curînd
președintele ucrainean Volodimir Zelensky, a promulgat legea oficial februarie 2022, care
legalizează Bitcoin și alte criptomonede. Speranța este că operațiunile miniere ascunse, schemele
fiscale evazive și alte activități cripto „în umbră” vor scădea acum, în timp ce inovația va crește
și investițiile străine vor fi tot mai atractive în țară.
„Dezvoltarea unei noi industrii va permite atragerea de investiții transparente și va
consolida imaginea țării noastre ca stat cu înaltă tehnologie”, a comentat Mykhailo Fedorov,
viceprim-ministrul Ucrainei pentru transformare digitală, despre proiectul de lege.
Identificarea unor soluții privind acest fenomen necontrolat până la capăt devine tot mai
actual, deoarece există o serie de riscuri majore atît asupra securității economice cât și în general
asupra securității naționale. Fluctuație mare a prețurilor spre exemplu, în data de 20.02.2021,
valoarea unui Bitcoin era de aproape 57.500 $, în vreme ce astăzi, 14.04.2022 este de sub 40.500
$. Deci nu există o siguranță pentru viitor în cazul investițiilor majore. Viitor totuși nesigur. Nici
un expert nu poate spune exact cum va evolua piața cryptomonedelor. Evident, este foarte
populară în prezent, dar nu avem garanția că la anul cererea va fi la fel de mare. Nu sunt
asigurate. O parte rea a criptomonedelor este aceea că nu sunt asigurate de nici un bun. Cel puțin
acțiunile sunt estimate în funcție de valoarea de piață a unei companii, pe când prețul monedelor
este dat strict de cererea de pe piață.
Tot ce înseamnă tranzacții de criptomonede sunt nedetectabile. Un dezavantaj al
blockchain-ului este acela că nicio tranzacție nu poate fi urmărită, fapt pentru care mulțe
infracțiuni au loc în prezent pe segmentul de criptomonede.
Consider că pentru a preveni anumite riscuri în procesul de tranzacționare și de mining a
criptomonedelor, autoritățile centrale împreuna cu Fondul Monetar Internațional ar trebui să
propună un proiect de modificări legislative care să includă acordarea de licențe bancilor
comerciale, testarea conformității pentru a vedea dacă acest lucru va funcționa și reglementările
de control împotriva spălării banilor și finanțării terorismului pentru actorii implicați în piața
criptomonedelor. Un factor pozitiv asupra economiei Republicii Moldova poate fi și crearea
propriei criptomonede digitale acceptată și reglementată de către BNM, care ar putea fi nu doar
ca mai usor de controlat, dar și cu o mai bună eficiență. Prin intermediul acestei lucrări am
încercat pe cît de posibil să ofer o înțelegere cît mai bună asupra acestui nou element și
binențeles să creez posibilitatea unui demers teoretic al implementării criptomonedelor în
Republica Moldova, într-un context în care în data de 11 noiembrie 2021 Parlamentul a adoptat
primul pachet legislative pentru digitalizarea economiei. În concluzie șansa criptomonedelor de a
fi acceptate de către stat sunt destul de mari, iar dacă s-ar face acest nou pas, ar revoluționa
comerțul online și ar facilita cu mult unele tranzacții. La nivel international nu ar mai exista
bariere, taxele aferente transferurilor de bani virtuali ar fi 0 și securitatea informației cu privire la
tranzacții ar fi de nepătruns. Dacă se va reuși întroducerea criptomonedelor ca formă bănească în
întreprinderi fraudele online ar fi aproape de 0, iar o obțiune în plus ar fi că multe persoane și-ar
putea realiza venituri substanțiale pe acest segment, deoarece criptomonedele funcționează doar
pe bază de portofel electronic și nu pot fi stocate în altă parte. După cum putem observa lumea
tinde spre o tranzacție a banilor fizici în bani virtuali, monede virtuale, motivul fiind securitatea
ridicată și accesibilitatea, în realitate este mult mai ușor a gestiona banii dintr-un portmoneu
electronic decât dintr-un portmoneu fizic. Bancnotele se deteriorează și au o durată de existență
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scurtă, de aceea noua metodă previne astfel de întâmplări și absolut toți banii pot fi gestionați
prin intermediul aplicațiilor. În perspectiva utilității pentru Republica Moldova digitalizarea
pieței cu ajutorul criptomonedelor trebuie mai întâi privită prin percepția publică în care un
concept nou deseori este unul negativ, publicul larg este rezervat cu privire la noile metode de
investiții și folosirea noilor tehnologii. Ca primă etapă a investiției publicul are nevoie de dovezi
ale succesului sau eșecului în orice domeniu a criptomonedelor ca parte de investiții, tranzacții,
achitări online etc. Pentru integrarea criptomonedelor va fi nevoie de diverse moduri de
recunoaștere inclusiv scopul utilizării acestora cum ar fi: recunoașterea după cost a
criptomonedelor și înregistrarea lor conform ,,IRFS Accounting for crypto-assets’’, valoarea justă,
cu scopul de a oferi o imagine reală în situații financiare anuale , alegerea unui segment specific prin care
sa fie obținute criptomonedele.
Criptomonedele pot fi obținute prin 3 căi : achiziția de criptomonede , minarea (mining) de
criptomonede și comercializarea bunurilor sau prestarea de servicii în schimbul criptomonedelor . În
prezent finanțarea și gestionarea banilor personali , comoditatea și timpul sunt lucruri extrem de
importante.
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„...Tot ce era mai rău s-a abătut asupra noastră.
De multe ori au fost bombe, artilerie, rachete și atacuri.
Copiii noștri erau foarte speriați...”
(Natalia, 35 de ani, contabil, a fugit din orașul Mykolaiv la16 martie 2022)
Migranții și refugiații își găsesc un loc mai mult decât prielnic pe continentul european
mulțumită amplasării acestuia pe hartă și autorității în ceea ce privește altruismul și deschiderea
în contextul diverselor conflicte, al schimbărilor climaterice și al sărăciei.
În permanență oamenii au avut, mai mult sau mai puțin, posibilitatea de a circula dintr-un
loc în altul. Astăzi această posibilitate a devenit și mai accesibilă. Dreptul la libera circulație a
fost recunoscut atunci când a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului la
10.12.1948 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în articolul 13 al căreia sunt
menționate că: „1. Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege
reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat. 2. Orice persoană are dreptul de a părăsi orice ţară,
inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa” [2].
Majoritatea consideră că migranții și refugiații reprezintă aceeași categorie de persoane,
ceea ce este absolut eronat. Pentru a face diferență dintre un migrant și refugiat, trebuie de
specificat că, migrantul pleacă undeva (spre exemplu pentru reunificarea familiei, la muncă, la
studii, pentru deschiderea unei afaceri), însă refugiatul fuge de ceva.
Conform Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) „marea majoritate a
oamenilor continuă să trăiască în țările în care s-au născut – doar unul din 30 este migrant”, iar
„estimarea globală actuală este că în 2020 se numărau aproximativ 281 de milioane de migranți
internaționali în lume, ceea ce echivalează cu 3,6% din populația globală”[9].
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a estimat că, „până la
jumătatea anului 2021, pentru prima dată în istoria înregistrată, numărul persoanelor
strămutate forțat este de 84 de milioane”[5], ceea ce reprezintă ceva peste 1% din populația
Terrei. Însă azi, după titlul prezentei lucrări, această cifră a crescut și mai mult. Sarcina
primordială a UNHCR este de a oferi protecţie şi de a găsi soluţii durabile pentru refugiați.
Mandatul UNHCR se extinde şi asupra solicitanţilor de azil care au depus sau intenţionează să
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depună cerere în vederea obţinerii azilului, persoanelor returnate, apatrizilor şi persoanelor
strămutate intern.
Refugiații reprezintă un grup specific de persoane care s-a văzut nevoit să „ceară ajutor”
în afara țării sale, Republica Moldova fiind una dintre statele-gazdă. Cel mai recent exemplu este
criza refugiaților din Ucraina – o temă arhi actuală, întrucât 24 februarie 2022 poate fi
considerată, într-adevăr, ziua care a schimbat pentru totdeauna atât istoria Ucrainei, cât și istoria
Republicii Moldova.
Autoarea acestui articol a folosit, preponderent, surse bibliografice din Internet, întrucât
datele privind această temă se modifică zilnic și trebuie urmărite în permanență. „Se consideră
că peste 14 milioane de oameni și-au părăsit casele de la invadarea Ucrainei de către Rusia, a
anunțat Organizația Națiunilor Unite (ONU). Peste 6 milioane au plecat în țările vecine, în timp
ce 8 milioane sunt strămutate în interiorul țării sfâșiate de război”[3].
„În momentul în care statul nu-și îndeplinește obligația de a asigura protecția
cetățeanului sau rezidentului său, care este nevoit să-și părăsească țara, responsabilitatea
primară a protecției refugiaților revine statelor de primire, potrivit obligațiilor asumate în
temeiul Convenției ONU din 1951 privind statutul refugiaților și/sau instrumentelor juridice
regionale complementare la care sunt parte” [1].
„Nici o țară nu ar trebui lăsată singură să răspundă unui imens aflux de refugiați” [8]
Filippo Grandi, Înalt Comisar al UNHCR.
În afara războaielor și/sau conflictelor, să mai vedem din ce cauze fug refugiații și anume:
pentru că se tem că în țara de origine o să-și piardă viața;
pentru că sunt discriminați și persecutați pe motive de apartenență religioasă, politică,
etnică, rasială, la un grup social;
pentru că sunt abuzați fizic, psihic, sexual.
Acum să ne axăm mai mult pe Republica Moldova. Persoana care a evadat țara sa și a
ajuns aici, poate să depună cerere la Biroul Migrație și Azil (BMA) și va primi document de
solicitant de azil. Dacă după ceva timp, se reușește să se demonstreze că aceasta, într-adevăr, a
fugit din țara sa pentru unul din motivele menționate anterior, atunci ea poate primi una din
formele de protecție, conform Legii nr. 270 din 18.12.2008: statut de refugiat, protecție
umanitară, protecție temporară, sau azil politic. Azilul politic se diferențiază de celelalte
forme de protecție prin faptul că se oferă „în cazuri excepționale, persoanelor care au deținut
funcții politice, diplomatice sau de interes public în alte state sau organisme internaționale,
persoanele care au demonstrat un deosebit atașament, respect și interes pentru Republica
Moldova, alte personalități marcante, care sunt persecutate în țara de origine – art. 27 alin. (1)
[4]. Azilul politic poate fi acordat doar de către Președintele Republicii Moldova.
În decembrie 2021 au fost înregistrați 76 de solicitanți de azil, iar la finele lunii mai 2022
„de către BMA au fost preluate 7.673 cereri de azil”[7], adică de 100 de ori mai multe cereri
decât 6 luni în urmă.
Beneficiarii de protecție internațională sunt aproape egalați în drepturi cu cetățenii
Republicii Moldova, doar că nu au dreptul:
▪
la vot;
▪
să-și înainteze candidatura ca politician;
▪
să facă armata.
Solicitanții de azil au, evident, mai puține drepturi, precum:

de ședere și de a nu fi returnat sau expulzat până la soluţionarea cererii sale de azil;

de a i se asigura gratuit interpret;

la asistenţa juridică;

de a i se proteja datele cu caracter personal;

la document de identitate;

de acces la învățământul obligatoriu;

de a munci;

la asistenţa medicală primară și de urgență;
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de a fi acomodat în Centrul de Cazare Temporară.
La momentul scrierii acestui articol, „pe teritoriul Republicii Moldova continuă să se afle
peste 83.800 refugiați din Ucraina, dintre care circa 44.500 sunt minori”[6].
„De notat că 482 de refugiați și-au găsit un loc de muncă, iar 1.135 de angajatori și-au
arătat deschiderea față de cetățenii din Ucraina, oferind 2.163 de locuri de muncă vacante.
Totodată, 283 de cetățeni ucraineni sunt înregistrați în subdiviziunile teritoriale ale Agenției
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a beneficia de suport la angajare” [6].
În Republica Moldova, UNHCR are două organizații neguvernamentale ce sunt partenere
de mai bine de două decenii. Cu ce se ocupă aceste organizații?
Centrul de Drept al Avocaților (CDA) acordă asistență juridică și servicii de traducere,
atât tête-à-tête, cât și în traducerea documentelor necesare la prezentarea în instanța de judecată.
Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) înglobează multe activități, după cum
urmează:
•
asistența socială;
•
consilierea și angajarea în câmpul muncii;
•
studierea limbii române;
•
asistența educațională;
•
orientarea culturală;
•
creșterea gradului de conștientizare;
•
naturalizarea;
•
fundraising-ul.
Și CCR, și CDA și-au adus aportul în această situație excepională, fiind primele
organizații care au început să lucreze intensiv la frontieră, în Chișinău și în alte raioane ale țării
în strânsă colaborare cu UNHCR.
Locuitorii Republicii Moldova s-au arătat a fi extrem de receptivi și ospitalieri mare. Este
foarte îmbucurător faptul că mii și mii de localnici au ajutat și continuă să ajute persoanele care
au fost nevoite să-și părăsească țara și care nu știu dacă cândva vor mai putea să se întoarcă
acasă.
Concluzii. Republica Moldova se întâmpină pentru dată în istoria existenței sale ca stat
independent cu așa criză.
De la începutul acesteia și până acum multe organizații internaționale își aduc suportul
financiar refugiaților din Ucraina, dar și localnicilor care îi găzduiesc, precum OIM, Fondul
Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), Programul Alimentar
Mondial (WFP), Caritas, Catholic Relief Services (CRS), Agenţia pentru Cooperare Tehnică şi
Dezvoltare (ACTED), People In Need (PIN), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație
(UNFPA), Helvetas ș.a.
UNHCR și-a deschis temporar oficiu în Chișinău pentru a ameliora situația actuală de
urgență și, împreună cu CCR și CDA reprezintă o punte de legătură între instituțiile de stat și
comunitatea refugiaților. UNHCR face tot posibilul pentru a salva această nemaiîntâlnită situație
pentru țara noastră. Aici lucrează persoane care își cunosc meseria foarte bine, de la care ai ce
învăța și care au participat la diverse situații de urgență, Ucraina-Moldova fiind nici pe departe
prima în cariera lor.
„… 54.029 de persoane refugiate au primit ajutorul financiar lunar din partea UNHCR,
dintre care 27.449 de persoane au beneficiat de a doua tranșă de asistență financiară. În paralel
cu suportul acordat refugiaților, circa 10.500 de familii gazdă din Moldova au primit alocația
unică din partea WFP” [6].
Soluții se vor mai găsi cu timpul, dar cel mai important este că Republica Moldova nu a
fost lăsată de una singură la nevoie și că localnicii s-au demonstrat a fi oameni cu suflet mare.
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The evasion of tax legislation with international effects is based on three components: the
phenomenon of money laundering; the phenomenon of tax evasion and the phenomenon of
evasion through tax havens (Off Shor Zones). The phenomenon of money laundering, ie the
legalization of financial means obtained through illegal means, appeared with organized crime
and the shadow economy. The genesis of tax evasion is inextricably linked to the state and its
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Eludarea legislaţiei fiscale cu efecte internaţionale are la bază trei elemente componente:
A) Fenomenul spălării banilor;
B) Fenomenul evaziunii fiscale;
C) Fenomenul eludării prin intermediul paradisurilor fiscale (Zonele Off Shor)
A) Fenomenul spălării banilor, adică a legalizării mijloacelor financiare obţinute pe căi
ilegale, a apărut odată cu crima organizată şi economia tenebră. Termenul de spălare a banilor a
apărut la începutul secolului trecut în Statele Unite (Cicago), când acolo se dezvolta vertiginos
economia subterană, dezvoltare provocată de către legea antialcool. În acea perioadă Statele
Unite au cunoscut o perfecţionare a activităţii clanurilor mafiotice de familie, în majoritatea
cazurilor de provenienţă siciliană şi a gangsterilor. Termenul de spălare a banilor are reputaţia de
a proveni din 1920, când oamenii ca Al Capone Bugsi Moran au deschis spălătorii în Cicago
pentru a-şi spăla „banii murdari”. În zilele noastre, acestui scop îi servesc restaurantele fastfood,
cazinourile şi alte societăţi care au la bază activităţi de consum. Aceştia au inventat atunci o
metodă ingenioasă pentru a legaliza mijloacele financiare provenite pe căi ilegale; realizând-o
prin intermediul curăţătoriilor chimice. Ţara practic fusese împânzită de curăţătorii chimice şi
spălătorii, care pe lângă ocupaţia menită se implicau şi în procesul spălării banilor. De aici
provine şi termenul de spălare a banilor murdari, în engleză money laundering, care erau
legalizaţi prin intermediul spălătoriilor sau a curăţătoriilor chimice. Însă în ultimul timp grupările
criminale îşi manifestă talentul inventiv din ce în ce mai bine şi anume de la spălătorii şi
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curăţătorii au trecut la pizzerii mai apoi la cazinouri şi tot aşa mai departe îşi manifestă caracterul
lor inventiv.
Anume termenul de spălare a banilor (money laundering) pentru prima dată a fost folosit
prin anii ’80 ai secolului XX, în SUA şi era subînţeles ca un proces de transformare a banilor
obţinuţi din urma narcobusinessului în surse obţinute pe căi legale.
Însă au fost propuse mai multe înţelesuri a acestui termen. În acest sens comisia
prezidenţială a SUA pe criminalitatea organizată în 1984 a folosit următoarea definiţie a
termenului de spălare a banilor: „Spălarea banilor – proces, în urma căruia se ascunde existenţa,
sursei ilegale sau folosirea ilegală a venitului, după care, aceste venituri mascându-se în aşa fel,
încât să pară că au o provenienţă legală”
Treptat acest fenomen capătă o răspândire tot mai largă în întreaga lume lucru care a
impus statele lumii să recurgă la adoptarea unor reglementări privind combaterea fenomenului de
spălare a banilor şi crearea unor organisme internaţionale ce vor avea drept sarcină contracararea
fenomenului dat.
În acest sens putem afirma, că convenţia de la Viena este una dintre primele surse ale
dreptului european care a definit termenul de spălare a banilor [1].
Potrivit Convenţiei Vieneze adoptată la 19 decembrie 1988, termenul de spălare a banilor
definit în art.3 ar presupune:
−
convertirea sau transmiterea proprietăţii, dacă se ştie că aşa proprietate este
obţinută în rezultatul unei sau unor infracţiuni, sau în rezultatul participării la aşa încălcare sau
încălcării, în scopul ascunderii sursei ilegale sau în scopul acordării de ajutor oricărui participant
la comiterea de aşa gen de încălcare sau încălcării cu aceia ca ea să poată să se exonereze de la
răspundere pentru faptele sale.
−
ascunderea caracterului real, al sursei, locului aflării, metodei de administrare, de
schimbare a locului, a drepturilor rele în relaţie cu proprietatea sau apartenenţa sa, dacă se
cunoaşte că această proprietate a fost dobândită în rezultatul încălcării sau încălcărilor de lege
drept rezultat a participării la aşa încălcări.
−
dobândirea, posesia sau folosirea proprietăţii , dacă în momentul obţinerii era
cunoscut faptul că această proprietate a fost obţinută în urma săvârşirii încălcărilor
−
sau încălcării de drept sau ca rezultat a participării la aşa încălcare sau încălcări.
−
participarea, coparticiparea sau intrarea într-o înţelegere infracţională ce are ca
scop săvârşirea oricăror infracţiuni, ce sunt menţionate mai sus, atentarea la săvârşirea unei astfel
de infracţiuni, precum şi acordarea de ajutor, instigarea, complicitatea sau consultarea în cadrul
săvârşirii acestor infracţiuni.
Convenţia de la Viena a ONU din 1988 a recunoscut în calitate de infracţiune „spălarea
banilor”, obţinuţi din circulaţia substanţelor narcotice. În acelaşi timp dezvoltarea criminalităţii
organizate a adus la creşterea venitului organizaţiilor criminale, obţinute din alte sfere ale
activităţii infracţionale. O parte a acestor venituri se supun pericolului de spălare a banilor şi
investirii lor în economia legală [2].
Spre deosebire de Convenţia de la Viena din 1988, Convenţia Consiliului Europei Nr.
141, din 8 noiembrie 1990 a recunoscut în calitate de infracţiune, acţiunile legate de spălarea
banilor, nu doar din faptele infracţionale legate de narcobusiness ci şi din alte genuri de
infracţiuni, aşa dar: „spălarea mijloacelor financiare sau a altor venituri – este un proces, în
mersul căruia mijloacele obţinute drept urmare a activităţii ilegale, adică în urma diferitor
încălcări de lege, se includ, se transferă sau se trec prin sistema financiar – creditară, sau pe baza
lor se procură alte bunuri, sau fie se folosesc sub o altă formă ce este inclusă în activitatea
economică şi ca urmare se restituie proprietarului într-o altă formă „reconstituită”, pentru crearea
unei aparenţe legale, pentru a ascunde subiectul ce a iniţiat şi sau primit venitul dat, precum şi
sursa ilegală a acestor mijloace .
Din cele expuse mai sus putem concluziona că deşi au fost date mai multe definiţii a
noţiunii de spălare a banilor, în principiu ele nu se deosebesc esenţial, deosebirea constând doar
în faptul că unele noţiuni determină sursa spălării banilor ca fiind provenită dintr-un singur gen
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de infracţiuni iar altele din mai multe genuri cum ar fi de exemplu Convenţia de la Viena din
1988 care ar fi acea sursă ce determină sursa dintr-un gen de infracţiuni, iar Convenţia
Consiliului Europei ar lărgi domeniul de provenienţă a sursei mijloacelor băneşti sau a bunurilor
ilicite, însă un lucru este cert că spălarea banilor reprezintă o activitate de a disimula provenienţa,
natura, dispoziţia, mişcarea sau proprietarul fondurilor provenite din activitatea infracţională,
incluzând mişcarea sau convertibilitatea prin procedee electronice de transmitere, cu scopul de a
da acestor fonduri aspectul că sunt rezultate din activităţii legale.
Este de menționat faptul că o importanță deosebită în lupta contra spălătorilor de bani o
reprezintă depistarea și raportarea imediată a operațiunilor financiare ce pot fi recunoscute
suspecte de spălare a banilor, atât la nivel național, cât și a nivel internațional.
Spre regret, în multe cazuri specialiştii în domeniul financiar bancar [3, p. 211], evită
aprofundarea studiului despre modul în care pot fi recunoscute operaţiunile financiare ce au drept
scop spălarea banilor, considerând că această activitate are un caracter de anchetă şi nu ar fi
compatibilă cu atribuţiile lor curente.
Fiecare operaţiune de spălare a banilor murdari are un mod propriu de desfăşurare, care
depinde de instituţia bancară sau financiară pe care o foloseşte, de rigurozitatea normelor
procedurale adoptate de aceasta, de sumele efectiv implicate şi în bună măsură de experienţa şi
capacitatea intelectuală a persoanelor implicate.
Ca regulă generală, caracterul suspect al unei operaţiuni bancare decurge din modul
neobişnuit în care aceasta se produce, raportat la criteriile de eficienţă economică, practica
bancară şi activităţile curente ale unui client.
În mod curent, cele mai des utilizate servicii bancare sunt cele pentru deschiderea unor
conturi, constituirea unor depozite, obţinerea unor împrumuturi, servicii de transfer de fonduri,
schimburile valutare, emiterea de cecuri, etc. Alături de aceste servicii ce pot fi considerate
tradiţionale, dar care pot fi prestate şi prin metode noi, bazate pe sistemul informatic, băncile mai
oferă casete pentru păstrarea valorilor, seifuri, dar şi consultanţă în afaceri,etc.
În măsura în care tranzacţiile sunt incompatibile cu ce se ştie despre client, cu afacerile
normale sau cu activităţile personale, cu afacerile normale pentru un anumit tip de cont, se abat
de la criteriile de eficienţă economică, pot fi puse sub semnul întrebării, cu privire la adevăratul
lor scop.
Prin urmare, primul pas în recunoaşterea tranzacțiilor suspecte de spălare de bani este de
a şti suficient despre afacerea clientului pentru a recunoaşte că o tranzacţie sau o serie de
tranzacţii sunt neobişnuite [4, p. 73].
Pentru a veni în sprijinul personalului propriu, unele asociaţii profesionale, în special din
domeniul bancar, au elaborat unele note orientative sau ghiduri de recunoaştere a tranzacţiilor
suspecte. În anumite ţări, cum sunt Italia, acestea au caracter normativ, fiind date sub autoritatea
Băncii Centrale din Italia. Emiterea acestor ghiduri, pe lângă partea lor pozitivă, are şi una
negativă, în sensul că, dacă un anumit tip de tranzacţie nu face parte din lista cuprinsă în ghid, ea
nu este raportată, deşi poate să conţină elemente cu privire la spălarea banilor.
Totuşi cel mai frecvent sunt utilizate serviciile unor societăţi intermediare în operaţii de
comerţ internaţional care asigură anonimatul investitorului, precum şi persoane sau asociaţii
interpuse în schimbul unor importante comisioane.
B) Fenomenul evaziunii fiscale Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi
apariţia lui. Dea lungul istoriei, formele ei de manifestare au evoluat odată cu dezvoltarea
economico-socială. Iar sustragerea de la plata obligaţiilor a fost, este şi rămîne o preocupare
cotidiană a celor care urmează să le plătească.
Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor ca şi, sau mai
ales, povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea
contribuabililor în a inventa diverse procedee de eludare a obligaţiilor fiscale. Ori evaziunea
fiscală a fost întotdeauna în special activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul lovind indivizii
în averea lor, îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc.
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Evaziunea fiscală este unul dintre capitolele cele mai puţin studiate şi mai puţin abordate
atât de teoreticieni, cât şi de tehnicienii în materia fiscală, însă mult abordat, de subiecţii impuşi
la plata impozitelor. Cu toate acestea, în pofida a tot ce scrie despre cauzele, modalităţile,
amploarea, controlul sau sancţiunile privitoare la evaziunea fiscală, cuvintele care desemnează
acest fenomen sunt imprecise, iar domeniul pe care-l exploatează este incert.
Această imprecizie provine de la diversitatea cuvintelor folosite pentru a desemna mai
mult sau mai puţin acelaşi fenomen - neîndeplinirea voită de către contribuabili a obligaţiilor lor
fiscale legale. Dacă se vorbeşte într-adevăr de fraudă, se vorbeşte în aceieaşi măsură de frauda
legală sau legitimă, de frauda ilegală, de abuzul dreptului de a fugi din faţa impozitului; de
libertatea alegerii căii celei mai puţin impozante sau subestimare fiscală, frauda la lege sau
economie subterană. Confuzia terminologică este, de altfel, cu atât mai importantă, cu cât
cuvintele au sensuri diferite de la autor la autor. Totuşi, cel mai des, frauda fiscală desemnează,
în stricto sensu, o infracţiune la lege şi se distinge de evaziunea fiscală care s-ar putea defini şi ca
o utilizare abilă posibilităţilor oferite de lege. Deşi există însă unele cazuri, când unii autori
asimilează cele două noţiuni, egalîndu-le.
Astfel, evaziunea fiscală reprezintă o rezultantă logică a defectelor şi inadvertenţelor unei
legislaţii imperfecte şi rău asimilate, a metodelor şi modalităţilor defectuoase de aplicare, precum
şi neprevederii şi nerespectării legiuitorului a cărui fiscalitate excesivă este tot aşa de vinovată ca
şi cei pe care îi provoacă prin aceasta la evaziune.
Ca atare, evaziunea este o noţiune foarte dificilă de precizat, în plus, nu există o definiţie
legală a fraudei fiscale. Alături de aceste concepţii "integraţioniste" despre evaziune şi concepţia
care distinge net evaziunea de fraudă şi se bazează în general pe criteriul legalitaţii, spre
deosebire de fraudă, evaziunea constă într-un mijloc legal, chiar legitim de a scăpa de impozit. În
cadrul acesteia, nuanţele o pot separa în două forme: Prima care este legitimă, constă în abţinerea
de a realiza actul generator al impozitului. A doua, mai aproape de abilitatea contribuabilului de
a exploata lacunele legislaţiei şi care se situiază la jumătatea drumului dintre evaziunea legală şi
fraudă.
Trebuie de subliniat, că în rândul autorilor care se ocupă de evaziunea fiscală, cel mai
frecvent sens, utilizat al evaziunii fiscale este cel de-al doilea menţionat aici - arta evitării de a
cădea în câmpul de atracţie al legii fiscale.
Distincţia dintre evaziune fiscală legală și fraudă are o natură pur academică şi nu
introduce distincţii de procedură sau de decizie la nivelul Inspectoratului Fiscal, decât cel mult în
ceia ce priveşte măsura aplicării de penalizări subiectului economic cu comportament evazionist.
C) Fenomenul eludării prin intermediul paradisurilor fiscale (Zonele Off Shor).
Rădăcinile istorice ale paradisului fiscal le identificăm în Grecia antică, unde, pentru a scăpa de
taxa de 2% asupra importurilor şi exporturilor, comercianţii se mută în insulele învecinate
marelui oraş, aflate în exteriorul acestuia. În Evul Mediu, în urma negocierilor hanseatice, oraşul
Londra este scutit de toate impozitele. Între secolele XVI şi XVII, Flandra constituia un adevărat
paradis fiscal, deoarece în porturile sale comercianţii aveau un minim de restricţii. În 1889 a
doua bancă ca mărime din Canada, Bank of Nova Scotia, şi-a dechis o agenţie în Caraibe şi în
Jamaica pentru a permite clienţilor să beneficieze de avantajele fiscale şi financiare în operaţiuni
de comerţ international. După al doilea Război Mondial importanţa paradisurilor fiscale a
crescut. Printre alţii, americanii - specialişti în societăţi multinaţionale - au avut cele mai mari
motive. Ei aveau în vedere diminuarea preţului de transfer a profitului între societăţile fiice
străine şi societatea mamă prin mijloacele evaziunii fiscale. Beneficiile astfel neimpozitate, au
servit la reinvestirea şi înnoirea mijloacelor de producţie.
Termenul de „paradis fiscal” include toate acele state care au impozitul pe profit zero sau
nesemnificativ pentru activităţi comerciale sau bancare şi se referă la ţările în care există trusturi
off shore şi în care nivelul general al taxelor şi impozitelor este foarte redus sau „paradis fiscal
poate fi numită ţara, sau orice teritoriu din interiorul unui stat, în care se aplică o altă legislaţie
fiscală, mult mai permisivă decât în restul teritoriilor (sau teritoriului statului respectiv), secretul
asupra tranzacţiilor comerciale şi bancare, secretul identităţii acţionarilor companiilor, protecţia
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patrimoniului etc.”. Practic acestea sunt ţări în care îşi desfăşoară preponderent activitatea firme
cu capital străin, iar sucursalele respective sunt conduse de către cetăţeni ai ţării “adoptive”. O
firmă off-shore este înregistrată într-o ţară în care de fapt nu desfăşoară nici un fel de activităţi
economice, astfel încât toate veniturile fiind obţinute în întregime din afara graniţelor. Paradisul
fiscal este un loc unde anumite taxe sunt fie percepute la un nivel scăzut, fie nu sunt percepute
deloc. Această politică încurajează indivizii şi firmele bogate să investească în zone, care altfel
ar fi trecute cu vederea.
Acestea pot oferi profitabilitate maximă pentru afacerile derulate de firme sau persoane
pe teritoriul acestora, avantaje fiscale, reducerea impozitelor, confidenţialitate, diversificarea
investiţiilor, impozite foarte mici sau deloc, pot acorda avantaje speciale în ceea ce priveşte
impozitele pentru anumite persoane sau tranzacţii, garantează împotriva exproprierii, asigură un
tratament egal de către guvern şi un control guvernamental minim, stabilitate politică şi
economică, libertatea importului.
La nivel european s-a observat că o piedică importantă în depistarea tranzacţiilor ilegale
şi un mijloc la care criminalitatea economico-financiară apelează cu succes pentru a împiedica
verificările organelor de control fiscal îl constituie sistemul bancar. Paradisurile fiscale şi
regimurile fiscale preferenţiale considerate nocive, erodează bazele impunerii în alte ţări şi
încrederea cetăţeanului în eficienţa sistemelor fiscale în general.
Datorită presiunii internaţionale, unele dintre ţările considerate paradisuri fiscale au făcut
modificări legislative de natură a înlătura sintagma de „paradis fiscal” aplicată statelor
respective.
Utilizarea paradisurilor fiscale le-a oferit americanilor pe lângă o impozitare mică şi
mijlocul de a deveni competitivi, fiind acum pe picior de egalitate cu firmele concurente a căror
legislaţie naţională le ofereau numeroase facilităţi fiscale.
Roger Brunet ne oferă o definiţie a paradisurilor fiscale: numim paradis fiscal un teritoriu
în care personele fizice şi societăţile comerciale consideră că sunt mai puţin puncţionate fiscal
decât în altă parte.
Paradisurile fiscale oferă posibilitatea unor evaziuni foare fine, puse la cale mai ales de
instituţii foarte respectabile.
Anglo-saxonii utilizează termenul „Tax Heavens” care în mod literar semnifică „port
fiscal”. Omul de afaceri este comparat cu un marinar care îşi caută refugiul. El traversează marea
legislaţiilor fiscale şi furtunile sale care sunt controalele şi taxele asupra semnelor exterioare ale
legislaţiilor, după aceea poposind în paradisul fiscal care este portul.
În lumea afacerilor este evident că se caută a se face uz de avantajele fiscale pe care le
reprezintă diferitele legislaţii fiscale în diferitele ţări ale lumii ceea ce permite o fiscalitate mai
mică pentru afacerea respectivă.
Legislaţia fiscală a unor state, în general mici, este foarte favorabilă întreprinzătorului,
permiţând iniţierea în special a unor persoane juridice, care apoi, beneficiind de fiscalitatea
redusă a ţării de înregistrare, să-şi desfăşoare activitatea în alte state unde fiscalitatea este mult
mai impunătoare.
Un om de afaceri „călător fiscal” poate fi o persoană fizică sau juridică, iar avantajele
găsite în anumite state care constituie din acest punct de vedere un paradis fiscal, diferă foarte
mult în funcţie de calitatea în care activează, în asemenea paradis fiscal putând fi foarte
avantajos pentru o persoană fizică şi fără nici un fel de interes pentru o persoană juridică şi
invers.
În ziua de astăzi există mai mult de 40 de regiuni care oferă companiilor off-shore
avantaje considerabile. Aceste paradisuri fiscale tradiţionale sunt situate pe arhipelaguri (ex.
Insulele Virgine Britanice), în republici insulare (ex. Republica Nauri, Cipru) sau ţări mici (ex.
Panama, Luxemburg). Legislaţia acestor ţări sau teritorii, încurajează investitorii străini în
înfiinţarea companiilor off shore pe teritoriul respectiv. În toate paradisurile fiscale avantajele
fiscale au o bază legală ce încurajează investiţiile de capital.
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Scopul principal al constituirii companiilor off shore în paradisurile fiscale este de a
reduce impozitele şi de a beneficia de avantajele fiscale directe sau indirecte. Contabilitatea
companiilor off-shore nu este foarte complicată, datorită faptului că o asemenea companie nu are
proprietăţi reale sau bunuri tangibile şi nu desfăşoară tranzacţii în numerar, şi operaţiunile
efectuate prin contul bancar al societăţii constituie majoritatea activităţii acesteia. Ţările în care
funcţionează companiile off-shore au un sistem fiscal foarte relaxat, cu extrem de puţine reguli şi
cu un slab control al instituţiilor statului în lupta împotriva reciclării fondurilor.
Aproape toate ţările impun un anumit nivel de protecţie pentru informaţiile bancare şi
comerciale, dar cele mai multe dintre ele nu vor ocroti aceste informaţii în cazul unei anchete
legitime desfăşurate de organele de aplicare a legii dintr-o ţară străină.
Totuşi, unele ţări considerate paradisuri fiscale vor refuza aproape întotdeauna să-şi
încalce propriile legi cu privire la secretul bancar, chiar şi atunci când ar putea fi vorba despre o
încălcare a legilor unei alte ţări.
Trebuie recunoscut dreptul oricărui contribuabil de a evita pe căi legitime plata
impozitelor, ceea ce presupune deseori recurgerea la paradisurile fiscale, dar în acelaşi timp
aceste paradisuri fiscale pot fi folosite pentru efectuarea unor operaţiuni care implică evaziune
fiscală. Paradisurile se împart în cinci tipuri: se poate alege aici domiciliul fiscal, locul de
instalare a bazei de lucru, se poate trăi aici, se pot câştiga bani sau se poate obţine cetăţenia.
Aceste ţări se adresează fie persoanelor fizice, fie persoanelor juridice, fie ambelor în acelaşi
timp. Statele considerate ca fiind paradisuri fiscale constituie un refugiu pentru toate tipurile de
societăţi cu scopul de a permite beneficiarilor să reducă şi respectiv chiar să suprime în totalitate
taxele la care sunt supuşi, în deplina legalitate şi de-o manieră practic imposibil de controlat de
către serviciile fiscale din ţara de origine.
Paradisuri fiscale, recunoscute pentru jurisdicţii cu sisteme de comunicaţii
eficiente, ce permit procurarea facilă a documentelor de transport, sunt: Cipru,
Hong Kong, Bahamas, Barbados, Insulele Cayman, Costa Rica, Jersey, Luxemburg,
Malta, Mauritius, Panama etc. Nu e necesar ca zonele de înmatriculare să dispună
de facilităţi de stocare, având în vedere că, în operaţiunile de acest gen, nu este
neapărat necesar ca bunurile/mărfurile să treacă prin ţara de înregistrare a
companiei. În situaţia unor operaţiuni comerciale cu agenţi economici din Uniunea
Europeană (implicând înregistrarea de TVA), cele mai potrivite jurisdicţii sunt
Insula Man şi Gibraltar.
Analiza de mai sus a arătat că paradisurile fiscale oferă posibilităţi
companiilor offshore de minimizare obligativităţilor fiscale. În acest context, pentru
a minimiza utilizarea paradisurilor fiscale pentru practicarea evaziunii fiscale şi
spălarea banilor, în legislaţie trebuie introduse d iferite limite. În acest sens, ar
putea fi foarte util de cercetat pr actica internaţională a reglării contra -offshore.
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The strategy is a medium-term political and legal act that allows the Government to adapt,
in the light of internal and external developments, the national security policy, to identify the
specific segments of the national security system that need to be reformed and to determine a
realistic plan. implementation of reforms. The strategy takes into account the comprehensive
approach to national security, its multidimensional and interdependent character, determined by
the state of affairs in the political, military and public order fields in the country, as well as the
economic, social, ecological, energy, etc. situation.
With the start of the war in Ukraine, many concerns have arisen in the Western press
about the Republic of Moldova and whether that concern would be part of Putin's next move. In
this context, the war brings into question two of the main challenges for our country:
dependence on Russian gas and the Transnistrian separatist region, supported by the Russian
Federation.
The state of war between these two states involved influences in all respects, both
psychologically, socially and economically, and is also a security threat to our country.
Keywords: strategy, security, neutrality, war, vulnerability, gas.
Strategia securității naționale reprezintă un concept complex care definește ansamblul
acțiunilor ce necesită a fi întreprinse de către autoritățile competente ale Republicii Moldova, în
vederea stabilirii unui mediu unde cetățenii noștri ar putea trăi în securitate și prosperitate.
Republica Moldova este un stat european cu legături istorice adânci cu acest continent. În
același timp, evenimentele care au avut loc de-a lungul anilor au determinat parcursul statului
nostru și au făcut din Republica Moldova o țară diferită din punct de vedere cultural și etnic. Prin
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conlucrare și împărtășire de scopuri comune, putem atinge un nivel satisfăcător de securitate și
prosperitate pentru toată populația țării. Această strategie recunoaște provocările-cheie pe care
trebuie să le depășească pentru a asigura securitatea.
Spre deosebire de timpurile când securitatea statului nostru se baza pe puterea militară,
astăzi securitatea națională se bazează pe o temă centrală care este compusă din valorile statului
de drept, buna guvernare și instituțiile puternice care există pentru a servi poporul, nu un grup
select. Trebuie să urmăm această direcție cu o precizie fără de compromis. În caz contrar, vom
trăi într-un mediu de insecuritate de care beneficiază minoritatea în defavoarea majorității.
Realizarea prezentei Strategii, va cere să schimbăm practicile negative care sunt aplicate de
decenii. Aceste modificări nu alcătuiesc doar o stringență critică, dar își găsesc baza morală și
legală în principiile democratice ale Constituției Republicii Moldova. Ele sunt necesare
poporului și țării noastre. Trebuie să devenim un stat al poporului, guvernat de popor și pentru
popor. Nu pot exista compromise în calea realizării acestor cerințe [2].
În linii generale Strategia securității naționale are drept scop orientarea instituțiilor
statului asupra modalității de realizare a funcțiilor lor potrivit Constituției Republicii Moldova.
Strategia se focusează asupra fortificării securității naționale prin menținerea stabilității și
continuității statului, asigurând justiția, progresul social și elementele esențiale ale siguranței și
bunăstării cetățenilor.
Scopul Strategiei este de a ghida Republica Moldova și organele sale de stat într-o
direcție consecventă pentru ca acestea să poată acționa la cele mai înalte niveluri de eficiență.
Republica Moldova a ajuns într-un punct critic în dezvoltarea sa ca stat modern, resimțindu-se
necesitatea stringentă de a întreprindere anumite acțiuni drastice în stabilirea unui stat de drept
eficient și a unei bune guvernări. Această Strategie va configura și impulsiona aceste acțiuni [2].
Republica Moldova este un stat european suveran, care respectă principiile democrației și
trebuie să își realizeze rolul în mediul de securitate european pentru asigurarea realizării
intereselor sale naționale. Această Strategie urmează principiile, valorile generale, obiectivele și
liniile directorii de bază stabilite de Constituția Republicii Moldova. Conceptul strategic
identifică drept primordială responsabilitatea colectivă pentru securitatea și apărarea noastră. În
calitate de membri ai comunității internaționale, e necesar să colaborăm strâns cu partenerii ale
căror interese se aliniază cu ale noastre.
Trebuie, de asemenea, să ne asumăm faptul că poziția de membru al comunității
internaționale semnifică adoptarea și aplicarea normelor dreptului internațional. În vederea
apărării națiunii noastre, e necesar să fie stabilite capabilitățile de a reacționa la orice amenințare
la adresa intereselor naționale. Orice pericol, fie de ordin intern sau extern, este amplificat de
vulnerabilitățile interne care limitează capabilitățile statului de reacție.
În continuarea acestui concept, trebuie să recunoaștem că provocările interne reprezentau
cea mai mare amenințare la adresa securității naționale. Or, Strategia adoptă o orientare
strategică ce acordă prioritate afacerilor interne.
Odată cu începerea războiului din Ucraina, în presa occidentală au apărut multe
preocupări cu privire la Republica Moldova și dacă aceste preocupări ar fi parte din următoarea
mișcare a lui Putin. În acest context, războiul aduce în discuție două dintre principalele provocări
pentru țara noastră: dependența de gazul rusesc și regiunea separatistă transnistreană, susținută
de Federația Rusă [3].
Regiunea separatistă, localizată la est de Nistru și la hotar cu Ucraina, are propria sa
monedă, capitală, folosește limba rusă în calitate de limbă oficială și a dezvoltat legături politice
și economice cu Rusia. De asemenea, regiunea unde autoritățile moldovenești nu dețin controlul
teritorial găzduiește aproximativ 1.500 de soldați ruși, cunoscuți drept „pacificatori”, iar la
Cobasna se află cel mai mare depozit de muniții din Europa de Est. Având în vedere că proiectul
Novorossiya a președintelui Putin include Donețk, Luhansk, Harkov, Dnepropetrovsk,
Zaporizhia, Herson, Mikolaiv și Odesa, acesta ar fi interesat să facă legătura între regiunea
Donbas și regiunea transnistreană prin Herson, Mykolayiv și Odesa.
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Amintim că principalul aliat militar şi politic al Transnistriei este considerată de drept
Federaţia Rusă. În Transnistria staţionează trupe ruseşti – forţele de menţinere a păcii şi Grupul
Operativ al Forţelor Armate ruse. Este vorba, mai simplu, de fosta Armată generală a 14-a, care
se află pe pământ transnistrean de pe timpurile sovietice. Rusia nu dispune de prea mulţi aliaţi în
Europa de astăzi, iată de ce, în ciuda statutului său nerecunoscut, Transnistria este valoroasă
pentru Moscova. Între Rusia şi Transnistria au fost şi rămân încă divergenţe în diverse subiecte,
totuşi, în majoritatea cazurilor, şi la negocieri, şi în cadrul Comisiei Unificate de Control, ba
chiar şi în alte structuri Moscova susţine în mare parte Tiraspolul. Atunci când se fac afirmaţii
despre orientarea pro-rusească a politicii Transnistriei, acestea au o explicaţie din punct de
vedere logic, şi nu doar din punctul de vedere al mentalităţii: ostaşii ruşi protejează regiunea, iar
gazul rusesc care este furnizat fără întrerupere în aceşti 18 ani asigură funcţionarea industriei
noastre, este baza piramidei noastre economice [4].
Este necesar de remarcat că pentru regiunea transnistriană este importantă de asemenea şi
Ucraina. Această ţară are o frontieră comună cu noi şi ne asigură spatele. În plus, suntem
deschişi pentru mărfurile ucrainene. Intraţi în orice magazin alimentar şi veţi vedea acolo, în
primul rând, nu produse moldoveneşti şi adesea nici chiar produse transnistrene, ci anume
produse ucrainene. Sunt aici şi diverse băuturi, și produse lactate, şi bomboane şi alte articole
delicioase, haine și încălțăminte, adică necesarul pentru fiecare. Mai este știut bine faptul că
prețurile pentru acestea produse sunt mult mai mici decât pe piața Republicii Moldova, astfel
întreprinzătorii care activează pe teritoriul transnistriei operează în ultimii anii cu vînzări cu
livrare în celelalte localități ale Moldovei. Cu toate acestea, ori în circumstanțele războiului care
are loc pe teritoriul Ucrainei este afectată în proporții mari activitatatea atît a business-ului mic
cît și mare de pe teritoriul Transnistriei. Plus la toate, faptul că Rusia influențează în mare parte
activitățile economice, politice, militare de pe teritoriul Transnistriei se crează o situație de
nesiguranță îngrijorare a Ucrainei în raport cu spațiul transnistrian. În acest context, Republica
Moldova se găsește într-o situație de alertă față mișcările parții ruse, ucrainene și a
evenimentelor ce se desfășoară pe teritoriul Transnistriei.
În timpul războiului din anul 1992, Ucraina a adăpostit în câteva zile la hotarul dintre
lunile iunie şi iulie până la 100 mii de refugiaţi din Transnistria, le-a oferit alimente şi condiţii de
viaţă. În anul 2022, potrivit datelor oferite de așa-numitul minister de Interne, în prezent, în
regiunea transnistreană se înregistrează un număr de peste 23.000 de ucraineni. În centrele de
refugiați din Transnistria sunt cazate 1.581 de persoane. Totodată, în punctele de reședințe
temporare se află 439 de refugiați, dintre care 18 sunt copii. Însă, prin R. Moldova au trecut deja
peste 360.000 de refugiați, rămânând în țară în jur de 102.000, dintre care circa 49.000 de copii.
În ceea ce privește a doua vulnerabilitate, și anume dependența de gazul rusesc,
menționăm că Moldova este una din numeroasele ţări europene, dependente în mare măsură sau
integral de importul de gaze naturale şi cu un nivel redus sau lipsă de flexibilitate la gaze
(producere locală şi/sau depozitare subterană), dar în același timp, Moldova este una din cele
cinci țări europene, din care 2 sunt membre UE (Bulgaria și Finlanda) și 3 din CEn (Moldova,
Bosnia & Herzegovina și Macedonia), dependente în cea mai mare măsură de o singură sursă
(Rusia) și rută de aprovizionare cu gaze naturale.
La fel, în Europa de Est, aprovizionarea cu energie este o problemă delicată și
geopolitică: cel mai mare furnizor de gaze din regiune, Federația Rusă, joacă un rol cheie și
exploatează dependențe și face presiuni asupra țărilor în adaptarea politicilor favorabile
Kremlinului.
Ne amintim că anul trecut, în octombrie 2021, guvernul Republicii Moldova a fost nevoit
să declare stare de urgență după ce anul acesta expirase un contract de gaz cu compania rusă de
gaze Gazprom și un nou contract oferit de Gazprom includea o creștere de trei ori a prețului,
deoarece Moldova nu dorea să-și slăbească legăturile cu Uniunea Europeană. Guvernul
Republicii Moldova nu a putut plăti acest preț, iar acordul negociat, pentru care Republica
Moldova a primit un angajament de 60 de milioane de euro în ajutor de la UE, dezvăluie cea mai
mare vulnerabilitate a Moldovei – poziția mai puternică a Rusiei față de Moldova în acest sens.
215

Deci, pentru Moldova, securitatea energetică este unul dintre ingredientele principale
pentru securitatea națională. Cu cât Moldova se va conecta mai devreme la alți furnizori de gaze
și energie electrică, cu atât va avea mai multă pârghie în negocierile pe subiectul transnistrean,
bineînțeles dacă va mai rămâne actual în contextual avansării invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei.
Pe de altă parte, în opinia mai multor experți, în comparație cu Ucraina țara noastră nu are o
importanță semnificativă pentru Rusia, nici din punct de vedere geopolitic, nici din punct de
vedere al resurselor pe care le deține. În timp ce Moscova a recunoscut independența regiunilor
separatiste, autoproclamata Republică Populară Donețk și Republica Populară Lugansk din estul
Ucrainei, nu a făcut-o în cazul Transnistriei. Acest război este un mare prilej pentru așa-zisele
structuri transnistrene să ceară recunoașterea statutului lor de la Moscova.
Având în vedere constrângerile internaționale fără precedent pe care o simte acum Rusia
și pentru că războiul din Ucraina durează mai mult decât se aștepta; observăm un interes relativ
scăzut al Moscovei pentru Transnistria decât cel manifestat în 2014, unde mulți erau îngrijorați
că Transnistria va fi următoarea după Crimeea și Donbas.
Evident este faptul că situația din Moldova depinde de rezultatul războiului din Ucraina.
Având în vedere agresiunea militară rusă în Ucraina, alertele de securitate sunt ridicate pentru
populația moldovenească. Pentru moment, pare a fi că doar obținerea rapidă a statutului de
candidat la UE ar putea oferi anumite garanții de securitate pentru Moldova.
Și aici evidențiem efortul Republicii Moldova de îndeplinire a angajamentelor asumate în
contextual planului de asociere. Mai mult, în regim alert Moldova a îndeplinit chestionarul
Comisiei Europene cu privire la cererea de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, completarea de
către Republica Moldova a chestionarului din partea Comisiei Europene este un pas important în
procesul de integrare europeană a ţării noastre, iar cererea de aderare care a fost transmisă pe 4
martie poate fi privită şi din perspectiva unei noi abordări a UE faţă de ţările de Parteneriatul
Estic.
Astfel, Într-o rezoluție adoptată la 4 mai 2022, Parlamentul European a salutat cererea
Republicii Moldova de aderare la UE, afirmând că țara se află pe calea cea bună în ceea ce
privește adoptarea reformelor esențiale.
Textul afirmă că Republica Moldova a fost afectată în mod disproporționat de războiul
rusesc din Ucraina vecină. Acest lucru se datorează în principal sosirii a peste 450.000 de
refugiați ucraineni de la începutul invaziei – dintre care aproape 100.000 rămân în Republica
Moldova – dar și din cauza diminuării schimburilor comerciale și a creșterii prețurilor la energie
și transport.
În acest scop, eurodeputații au solicitat UE să ofere mai mult sprijin țării, și anume prin
intermediul unei noi asistențe macrofinanciare, al unor măsuri suplimentare de liberalizare a
transporturilor și a comerțului și al unui sprijin continuu pentru gestionarea refugiaților și în
scopuri umanitare.
În contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Parlamentul a salutat cererea oficială a
Republicii Moldova de aderare la UE depusă pe 3 martie 2022 și afirmă că UE ar trebui să îi
acorde statutul de țară candidată, în conformitate cu articolul 49 din TUE și „pe baza meritelor”.
Între timp, Uniunea Europeană și Republica Moldova a trebuit să își continue eforturile de
integrare a țării pe piața unică a UE și de consolidare a cooperării sectoriale.
Eurodeputații au solicitat Comisiei Europene să finalizeze rapid evaluarea cererii și să
ofere Republicii Moldova asistență deplină pe durata acestui proces. Aceștia au afirmat că, fără a
anticipa conținutului avizului Comisiei, autoritățile moldovene se află, fără îndoială, pe calea cea
bună prin adoptarea unor reforme-cheie, în special în ceea ce privește democrația, statul de drept
și drepturile omului.
Rezoluția își exprimă, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile recente
de pe teritoriul regiunii Transnistria, care a înregistrat o serie de „incidente de securitate” în luna
aprilie, considerate de eurodeputați drept acte provocatoare periculoase într-o situație de
securitate extrem de volatilă. Aceștia reiterează, de asemenea, sprijinul Parlamentului pentru o
„soluționare politică cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean”, și anume
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bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale
recunoscute la nivel internațional, precum și pe retragerea forțelor rusești staționate acolo.
Parlamentul subliniază că este inacceptabil ca Rusia să folosească aprovizionarea cu gaze
ca armă pentru a exercita presiuni politice asupra Republicii Moldova, pentru a influența
traiectoria politică și orientarea geopolitică a țării, în special după recenta instalare a guvernului
pro-vest al țării. Deputații solicită Comisiei și țărilor UE să sprijine Moldova în asigurarea
independenței sale energetice, a conectivității, a diversificării și a eficienței sale energetice,
precum și în accelerarea dezvoltării surselor regenerabile de energie [5].
Războiul ruso-ucrainean continua în condițiile când planul Putin al unui război fulger a
eșuat. Ucraina a ales să nu fie o țintă ușoară pentru armata rusă. Strategia de anulare în primele
zile ale invaziei ruse a centrelor de comandă ucrainene, distrugerea aviației și apărării antiaeriene, ocuparea rapidă a marilor orașe și, în final, înlocuirea conducerii țării cu una loială
Kremlinului, a fost dată peste cap de eroismul ucrainenilor. Armata rusă, atât de mult elogiată de
propaganda oficială a Moscovei, în realitate nu face față unui război al tehnologiilor militare
avansate, are un moral scăzut și este bună doar pentru bombardamentul distrugător al cartierelor
de locuit din orașele ucrainene, acțiuni pasibile de a fi catalogate ca crime de război.
Blitzkriegul rus în Ucraina s-a prefăcut într-un război de uzură. Însă aceasta nu înseamnă
că Putin este hotărât să cedeze, iar complicațiile tot mai mari ale invaziei, după părerea mai
multor experți, îl fac și mai neașteptat în reacțiile sale. Dimpotrivă, liderul rus cu o putere
politică autocrată, nu mai poate da înapoi, așa că, pe măsură ce războiul devine mai dificil și
pierderile cresc, el este tot mai presat să arate realizări reale în fața opiniei publice din Rusia. În
războiul din Ucraina la mezat este scos destinul politic al lui Putin. Deci, orice scenariu de
pacificare a Ucrainei cu siguranță va fi unul extrem de complicat, toate detaliile căruia sunt
imposibil
de
anticipat
la
ora
actuală.
La moment toată lumea se consumă în predicții despre capacitatea Ucrainei de a riposta
invaziei ruse în timp, precum și despre capacitatea armatei ruse de a susține un război de durată
la cote majore. Între timp, costul pe care îl plătește Ucraina este enorm. Multe orașe ucrainene
devin ruine. Victimele războiului se cifrează la zeci de mii, iar numărul refugiaților la milioane.
În mod obiectiv situația în Ucraina evoluează spre soluția păcii. Însă problema constă în cât timp
și în ce condiții va fi încheiată pacea. Tot mai mult în rândul experților occidentali se conturează
părerea că atacul ordonat asupra Ucrainei a zdruncinat din temelii vechea ordine mondială și
asistăm la începutul unui nou Război Rece. Nimeni nu riscă să formuleze o ipoteză definită
asupra cum va arăta Europa în viitor. Există prea multe variabile. În primul rând, depinde de ce
se va întâmpla în Ucraina. Pentru Republica Moldova este vital dacă Ucraina va păstra controlul
asupra Odesei, excluzând în acest fel joncțiunea armatei ruse cu Transnistria [5].
În raport cu agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, Chișinăul oficial a ocupat o poziție
de susținere a integrității teritoriale a statului vecin. În același timp, atitudinea Chișinăului în
această perioadă s-a manifestat printr-o prudență excesivă de a nu irita Moscova și a nu oferi
motive pentru escaladarea pericolului militar din Transnistria. Prin aceasta se explică neaderarea
Republicii Moldova la programul internațional de sancțiuni împotriva Moscovei, fapt ce a
deranjat Kievul. De aici, în perspectiva soluției de pace în Ucraina, poziția politică și diplomatică
a Chișinăului se arată a fi ambiguă, fără doza necesară de implicare.
Chișinăul se declară îngrijorat în legătură cu tensiunile de la granița ucraineano-rusă și
susține că o eventuală escaladare ar fi dramatică pentru Moldova. Expertul militar ucrainean
Mykhailo Samus susține că, în cazul unei invazii asupra Ucrainei, Rusia va folosi inclusiv
propriile trupe dislocate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde s-ar afla un
număr foarte mare de angajaţi ai serviciilor secrete ruse. Mykhailo Samus crede că Rusia îşi va
folosi forţele militare şi serviciile secrete din regiunea transnistreană în special pentru atacuri
asupra regiunii Odessa. „Sunt sigur că ei (militarii ruși din regiunea transnistreană – n.red.) vor fi
folosiți în special în orașele mari, pentru a crea haos, pentru a distruge infrastructura de bază şi
pentru a crea panică în Odessa şi în regiunile din apropiere”, a precizat expertul militar
ucrainean, într-un interviu apărut în presa de la Chișinău.
217

În contextul tensiunilor din regiune, președintele moldovean, Maia Sandu, a reamintit că
prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este în contradicție cu Legea Supremă și
cu prevederea de neutralitate a Republicii Moldova și a reiterat că autoritățile de la Chișinău vor
continua să ceară cu insistență Rusiei retragerea acestora.
Nu în ultimul rând, este de apreciat că autoritățile Republicii Moldova au condamnat din
prima zi invazia rusă asupra Ucrainei și au deschis țara pentru sute de mii de ucraineni care au
fugit din calea rachetelor lansate de armata de ocupație a Rusiei. Totuși, Chișinăul nu s-a alăturat
sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei deși aceasta i-a atras critici și acuzații în plan intern
și extern că ar finanța (prin achiziții de gaze, de exemplu), involuntar, războiul rus.
Argumentul ezitării invocat de Maia Sandu este că „Moldova are multiple vulnerabilități,
atât în planul securității, cât și economic” și că aderarea la pachetul de sancțiuni internaționale
împotriva Rusiei ar funcționa contra Moldovei: „Sigur că trebuie să facem totul ca acest război
să se oprească, dar sunt anumite lucruri pe care suntem obligați să le asigurăm cetățenilor noștri.
Să lăsăm țara fără resurse energetice, să vedem aici o destabilizare a situației, nu ar ajuta pe
nimeni, nici Republica Moldova, nici Ucraina și nici partenerii din Occident”, a explicat
președinta Republicii Moldova.
Totuși, cu excepția resurselor energetice (gazul rusesc tranzitează Ucraina), operațiunile
de import-export între Moldova și Rusia, dar și cu Belarus sunt oricum blocate din cauza
războiului din Ucraina. Și asta pentru că transportul de mărfuri prin Ucraina spre Rusia și
Belarus a încetat din motive de securitate. Moldova încearcă să se reorienteze rapid spre alți
furnizori, pentru a acoperi deficitul de aproape 20% apărut la unele mărfuri importate din Est
prin Ucraina.
De asemenea, războiul din Ucraina a dat peste cap evoluțiile economice din țară, întrucât
volumul investițiilor s-a redus drastic.
În contextul celor expuse supra, în circumstanțele războiului și a vulnerabilităților
Republicii Moldova remarcăm că lupta pe care o are acum țara noastră și anume cea de păstrare
a neutralității teritoriale pe de o parte, a acordării sprijinului necesar Ucrainei prin asigurarea
tranzitului cetățenilor ucraineni sau a oferirii cazării celor care vor sa ramână pe teritoriul
Republicii Moldova, și pe de altă parte a menținerii relațiilor de colaborarea cu Rusia în vederea
furnizării de către acestea a necesarului de gaze, este una deloc ușoară, iar autoritățile de la
Chișinău întreprind toate măsurile necesare.
Neutralitatea rămâne un concept-cheie, consacrat de principalele documente ce vizează
sistemul de securitate al Republicii Moldova. Just e faptul că neutralitatea, și în momentul când
este recunoscută oficial, nu poate ţine loc de soluţie de securitate, pentru că respectarea ei
depinde de nevoia directă a unui sau altui actor major. Însă renunţarea la acest concept necesită
şi mai multe costuri decât păstrarea ei. În fond, criza din Ucraina a impus în regiune logica
„minimizării costurilor”, excluzând-o pe cea a „maximizării beneficiilor”. Respectiv, drept
opţiuni de securitate, urmează să fie alese acele orientări strategice, care nu conduc la agravarea
situaţiei.
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In the context of external challenges exacerbation and incessant social crisis,
continuously observed in the Republic of Moldova since the proclamation of state independence,
the national security ensuring issue in the military field is of high actuality. The effectiveness and
full operational capacity of the state security and defense sector constitute a vital element for
sustainable development of the state and, accordingly, for growth of population welfare and
socio-economic environment. In this study the authors identify that presently becomes extremely
significant the concentration of state and society efforts to consolidate the military body to
achieve the level at which the capacity to effectively defend the national interests of the Republic
of Moldova becomes possible. Synchronizing the process of reforming defense and security
sectors through institutional and conceptual approach would lead to the improvement of the
military security system to prevent increasingly complex threats and perils.
Keywords: military security, national security, military structures, military, security
institutions.
Începutul secolului XXI este marcat atât de creşterea în amploare a procesului de
globalizare, cât şi de câteva direcții imprimate de noile caracteristici ale mediului internațional
de securitate, ce se înscriu în această tendință, precum: declanșarea unui nou val de lărgire a
spațiului euro-atlantic şi a Uniunii Europene; asumarea de către NATO şi UE a noi roluri, ce
decurg şi din sporirea numărului de membri; afirmarea luptei împotriva terorismului ca principal
obiectiv al agendei tuturor instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale de securitate; extinderea
zonei de acțiune a instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale de securitate în afara „frontierelor”
lor inițiale; restrângerea capabilităților militare din vechile zone de conflict, redirecționarea lor
spre alte spații şi desemnarea rolurilor de stabilizare şi menținere a păcii altor instituții şi
organizații internaţionale de securitate; reafirmarea rolului unor instituții şi organizații de
securitate aflate, până acum, pe planul doi în materie de activitate şi afirmare la nivel
internațional. Pe lângă urmărirea acestor procese, pe agenda relațiilor internaţionale un loc
principal este ocupat de problemele de securitate. Nu este vorba numai despre terorism, ci şi
despre sărăcie, șomaj, crimă organizată, proliferarea armelor de distrugere în masă, migrație
ilegală, dezastre ecologice şi competiție acerbă pentru resurse naturale. Este posibil ca, în
următorii ani, multe dintre aceste probleme ce nu țin cont de granițe să se acutizeze, însoțind
procesul de globalizare.
Putem afirma cu certitudine că, la începutul secolului al XXI, pericolele şi amenințările
la adresa securităţii tind să devină din ce în ce mai difuze, puțin predictibile şi
multidimensionale. Spre deosebire de amenințările militare tradiționale ce emană de la un
adversar cunoscut, acestea nu pot fi contracarate nici prin creşterea cheltuielilor militare sau
desfășurarea de trupe şi nici prin închiderea granițelor. Războiul din Ucraina, acțiunile militare şi
informativ-subversive, precum și de diversiune, potențialul extinderii zonei de instabilitate de pe
teritoriul Ucrainei au influență asupra unor elemente, grupuri cu atitudini extremiste din
Republica Moldova şi mențin riscul extinderii conflictului transnistrean. Provocările, riscurile și
amenințările produse de războiul din Ucraina limitează accesul Republicii Moldova la
mecanismele de intervenție și asigurare integrată a securității spațiului regional și internațional.
Din aceste motive, a crescut nevoia de cooperare regională și internaţională, multe dintre
pericolele şi amenințările menționate neputând fi rezolvate în cadrul tradițional al securităţii
naționale
Doctrina militară a Republicii Moldova este determinată de politica ei externă şi
internă, de neutralitatea permanentă proclamată
constituțional, care poartă un caracter
exclusiv defensiv şi are la bază priorități în domeniul politic și militar. Scopul principal al
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politicii militare este asigurarea securității militare a poporului și statului, prevenirea războaielor
și conflictelor armate prin mijloace de drept internațional. Securitatea militară a Republicii
Moldovei presupune ca forțele armate naționale să aibă o structură optimă, precum și
caracteristici cantitative și calitative capabile să neutralizeze sau să prevină pericolul militar prin
elementul de descurajare. Astfel, Republica Moldova modernă are nevoie de o armată care să
aibă toate capacitățile de a răspunde adecvat amenințărilor moderne într-o lume în schimbare și
de a garanta securitatea și integritatea teritorială a țării în orice scenariu. În condițiile creșterii
provocărilor externe şi ale crizei sociale cronice din societatea moldovenească de la proclamarea
independenței de stat încoace, devine deosebit de actuală asigurarea securităţii naționale a
statului într-un domeniu atât de specific cum este cel militar. Problema securităţii militare a
Republicii Moldova este reflectată, în ultimul timp, nu numai în lucrări științifice, ci şi elaborări
teoretice ale autorilor autohtoni şi ale celor străini.
Republica Moldova continuă să se afle într-o situație incertă în fața riscurilor şi
amenințărilor militare tradiționale. Totodată, este necesar să constatăm că actualitatea problemei
dezbătute este determinată, în primul rând, de factori de natură obiectivă. Pericolele de bază la
adresa intereselor naționale ale Republicii Moldova în domeniul militar se mențin în continuare.
Ele devin dinamice, unele poartă un caracter asimetric, iar o altă parte interferează cu alte
pericole, care nu sunt propriu-zis „militare”. Acest lucru demonstrează creşterea rolului
organismului militar în procesul de realizare a obiectivelor de politică externă a statului,
obligația lui de a apăra societatea de agresiunea externă prin orice mijloace, inclusiv prin cele
militare. În plus, organismul militar rămâne în continuare garantul stabilităţii orânduirii de stat şi
a securităţii sociale în fața atentatelor din partea grupărilor extremiste şi separatiste. În așa mod,
problema asigurării securităţii militare a Republicii Moldova este actuală nu doar în sine, ci şi în
corelare cu determinarea locului şi rolului ei în cadrul organismului militar.
Eficacitatea și funcționalitatea deplină a sectorului securității și apărării naționale al unui
stat reprezintă un element vital al dezvoltării stabile a statului și, corespunzător, al creșterii în
ascendență a bunăstării populației și mediului social-economic. În Republica Moldova, sectorul
de apărare are la bază un sistem de interacțiune mixt cu pilonul principal – Armata Națională.
Fundamentele conceptuale ale sectorului de apărare sunt stipulate în Legea cu privire la apărarea
națională [6]. Acest document politico-juridic reglementează structura, conducerea, sistemul și
modalitatea de planificare a apărării și are menirea să ghideze toți factorii de decizie cu atribuții
în sectorul de securitate și apărare.
Toate aceste aspecte ale conținutului securității naționale, precum și dinamica
modificărilor amenințărilor și pericolelor în acest domeniu, ar trebui reflectate adecvat în
Concepția Securității Naționale [7] și Doctrina Militară a Republicii Moldova [4]. Documentele
politice, cum ar fi Strategia Securității Naționale [5], Strategia Națională de Apărare [10] și
Strategia Militară [5] servesc drept repere pentru Guvernul Republici Moldova, Ministerul
Apărării, autoritățile publice și instituțiile abilitate ce asigură securitatea militară prin
prioritizarea aspectelor politicii de apărare și alocarea corespunzătoare a resurselor în procesul de
planificare a acesteia. Într-un astfel de cadru normativ, planificarea și asigurarea securității
militare ar trebui să fie procese sistemice și sincronizate. Însă, evaluând critic situația creată în
sectorul de securitate și apărare pe parcursul mai multor ani, se evidențiază o problemă
conceptuală care nu permite o astfel de concluzie. Din punctul de vedere al apărării intereselor
naționale pentru Republica Moldova rămâne relevantă implementarea cooperării militaropolitice pe arena internațională, pe baza unor condiții reciproc avantajoase, reciproc
acceptabile. În acest caz, principalele priorități sunt neutralitatea politică și menținerea stabilității
politice, buna vecinătate și paritatea militaro-strategică în regiune. Astfel, forțele armate sunt
destinate asigurării securităţii militare şi îndeplinesc misiuni, cum ar fi apărarea independenței,
integrității şi suveranității Republicii Moldova, participarea în operații internaţionale de
pacificare, sprijinul autorităților civile în situații de criză.
Este de menționat și faptul că Doctrina Militară a Republicii Moldova a stabilit principii
exclusiv defensive ale politicii militare și a determinat ca priorități „menținerea capacității de
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apărare a statului la nivelul care asigură securitatea militară; întărirea măsurilor de încredere,
extinderea colaborării militare reciproc avantajoase, etc”. Pentru a realiza aceste obiective,
Doctrina a stabilit drept prioritate „crearea unui potențial militar, suficient pentru asigurarea
securităţii militare a statului” [8].
Contextul internațional și regional de securitate și apărare actuală al Republicii Moldova
presupune nevoia existenței unei armate naționale puternice, combative, pro-active, atractive,
bine echipată cu tehnică modernă în dotare, cu un efectiv militar consolidat tehnic, iar prezența
trupelor paramilitare în stânga Nistrului, inclusiv a contingentului armatei ruse și armamentului
depozitat la Cobasna, un argument de primă importanță al nevoii consolidării unei armate
naționale, în toată plenitudinea structurilor sale clasice. În condițiile actuale și avansării
amenințărilor hibride și de război, Republica Moldova fiind un stat mic, nu poate de sine stătător
să se opună riscurilor și amenințărilor la adresa securității sale. Impactul acțiunilor inacceptabile
ale Federației Ruse asupra securității și stabilității regionale pot afecta securitatea Republicii
Moldova, precum și apariția unor consecințe severe asupra securității regionale. Prin aceste
acțiuni Federația Rusă încalcă flagrant angajamentele asumate la nivel internațional.
Un alt aspect al securității naționale este lupta împotriva corupţiei care constituie o
cultură întreagă în Republica Moldova. Corupția este una dintre problemele mari de securitate a
Republicii Moldova, procesul de democratizare a Republicii Moldova a scos în evidență un șir
întreg de probleme care anterior au fost parțial conservate, parțial ,,cultivate” de către fostul
regim sovietic. Corupția este o problemă de securitate la nivel global, fiind considerată problemă
majoră de mai mult timp, dar recunoscută drept o provocare de securitate internaţională de prim
nivel în ultimul timp, ajungându-se la momentul actual să se susțină cu glas tare că corupția
încalcă flagrant dreptul fundamental al omului. Studiile actuale pun în evidență informații
importante privind legătura criminalității transnaționale organizate şi corupţiei drept amenințări
majore la adresa stabilităţii politice, securităţii umane, democrației şi dezvoltării economice [2].
În multitudinea tipurilor de corupție cum ar fi corupția profesională, economică sau
criminalitatea economico-financiară sau de afaceri, în corupția politică se includ diferite
activități ca finanțarea ilegală a campaniilor electorale, promovarea cu precădere în funcții
guvernamentale a unor persoane exclusiv pe criterii politice, astfel, agravându-se amenințările,
riscurile şi vulnerabilitățile la adresa securităţii naționale, regionale şi internaţionale.
Corupția reprezintă o amenințare majoră pentru democrație, pentru supremația legii,
echitatea socială şi justiţie, subminează principiile unei administrații eficiente şi credibilitatea
cetățenilor în instituţiile statului, pune în pericol economia de piaţa şi stabilitatea instituţiilor
statului.
În condițiile contemporane sunt mai mulți factori cu efecte pentru securitatea militară din
Republica Moldova, însă unii dintre aceștia trebuie luați în calcul ca fiind prioritari. Primul este
evoluția războiului din Ucraina, care poate eventual produce efecte asupra dezvoltării Republicii
Moldova din punct de vedere strategic, creând un mediu favorabil sau o platformă de
destabilizare din partea de est a Republicii Moldova. Al doilea factor, indirect legat de evoluția
primului factor, este procesul soluționării conflictului transnistrean, cu elementul staționării
trupelor și depozitului de muniții din Cobasna al Federației Ruse și autoproclamatei republici
transnistrene, ce reprezintă o dilema de securitate clasică (militară) și nu poate fi ignorată din
punct de vedere militar. Al treilea factor reprezintă instabilitatea politică internă, care cu regret a
polarizat societatea. Acest factor are potențialul de a produce o dezbinare ideologică în societate,
amplificând vulnerabilitatea socială, care poate fi exploatată de propagandă prin radicalizarea
forțelor politice. În întregime, astfel de procese au potențialul să producă o radicalizare socială și
un război civil, care în lipsa rezilienței statului poate produce o dependență asimetrică de alți
actori internaționali și, potențial, o suveranitate redusă. Al patrulea factor este corupția profundă
în mai multe sectoare ale societății, ce diminuează legitimitatea instituțiilor de stat și reprezintă
un risc înalt pentru instituțiile ce asigură ordinea publică. Prin efect cumulativ, acești factori pot
eventual exploata vulnerabilitățile Republicii Moldova prin metoda Proxy. Adepții acestei
222

metode exploatează vulnerabilitățile statului (națiunii) pentru a spori artificial riscul
materializării amenințărilor în favoarea sa [9].
În dezvoltarea Forțelor Armate ale Republici Moldova, cu pilonul principal Armata
Națională, au fost mai multe etape care reprezentau puncte de re-evaluare și ajustare a securității
militare. Doi factori cu efecte esențiale pentru modernizarea sectorului de securitate au
reprezentat procesul aprofundării cooperării în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace (PfP)
cu NATO și lansarea cooperării cu UE. În cadrul primei platforme, Planul Individual de Acțiuni
al Parteneriatului Republica Moldova-NATO cu multiple inițiative, unele dintre ele fiind
Evaluarea Strategică a Apărării și Inițiativa Dezvoltării Capabilităților de Apărare, au ajutat
factorii de decizie să identifice lacunele în procesul planificării apărării și, corespunzător, să
lanseze procesul de modernizare în cadrul Forțelor Armate. În a doua platformă, Planul de
Asociere Republica Moldova-UE, autoritățile au avut oportunitatea să analizeze cele mai
progresive practici ale bunei guvernări și controlului democratic asupra sectorului de securitate și
apărare. Însă, timpul a demonstrat că aceste două mecanisme nu au reușit să valorifice
potențialul cooperării. Cauza acestui defect sistemic este o problemă de tipul centrului de
gravitate în cadrul planificării apărării din reacția cronic întârziată și lipsa ghidărilor timpurii din
partea conducerii sectorului de securitate și apărare privind evoluția mediului de securitate
internațional, care produce efecte diferite asupra securității naționale. Aceasta, în întregime,
creează o stare de ambiguitate în procesul de planificare a apărării și, ca rezultat, lacune în
procesul de asigurare a securității militare ce pot fi simțite în crizele potențiale de viitor.
Cauza acestor crize constă în existența anumitor factori: (1) conducerea sectorului de
securitate și apărare se realizează în baza principiului dualismului politic. Președintele statului
este comandant suprem și președinte al Consiliului Suprem de Securitate, fiind ales direct de
popor, cu împuterniciri limitate în condițiile republicii parlamentare. Guvernul, în condițiile
republicii parlamentare, având suport politic direct, conduce cu sectorul de securitate și apărare,
însă nu poate conduce procesul de evaluare a amenințărilor și analiză a riscurilor, corespunzător,
nu poate elabora și aproba ghidările strategice. Aceste disensiuni pot fi eliminate numai prin
asigurarea suportului coaliției politice către guvernare, care ar susține președintele și guvernul în
întregime. Însă practica vieții politice din Republica Moldova a demonstrat că astfel de situații
sunt foarte rare. În majoritatea cazurilor, disensiunile politice în procesul conducerii dualiste
tergiversează procesul de planificare a apărării, creând o stare de ambiguitate în acest sector.
Al doilea factor, procesul planificării apărării asigurat prin legea cu privire la apărarea națională
[6], cu regret, nu stipulează un algoritm tehnic cu responsabilități și termeni stabiliți între toți
factorii de decizie și instituțiile abilitate în asigurarea apărării, ceea ce afectează securitatea
militară prin starea de incertitudine speculativă sau condiționată de conjunctură politică. Al
treilea, statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, stipulat în articolul 11 al
Constituției, creează o percepție eronată în mediul politicului privind imposibilitatea implicării
statului în diferite configurații ale securității colective internaționale, confundând această
prevedere juridică cu obligațiunea neparticipării la alianțe militare, conform prevederilor
Convenției de la Haga din 1907, care nu corespunde totalmente conceptelor de apărare colectivă
sau apărare comunitară. Prin urmare, conducerea sectorului de apărare are incertitudini privind
posibilitatea proiectării securității militare, în coordonare cu alte instituții/configurații ai
securității colective, cooperative sau comunitare internaționale.
Valoarea practică a interesului național poate fi relaționată cu necesitatea de a dezvolta
cultura strategică și modelarea/remodelarea comportamentului politic în conformitate cu
interesele de securitate. Mai mult, ideea culturii strategice este în strânsă legătură cu noțiunile de
cultură politică şi de cultură militară, aici, în mare parte, iese în evidență faptul că armata în
sistemul de securitate moldovenesc are o valoare neînsemnată sau chiar simbolică. Conform
Barometrului Opiniei Publice din 2020, 45,7% din respondenți au încredere în armată [1].
Totuși, aceasta este subestimată în Republica Moldova atât de autorități, cât și de cetățeni, din
perspectiva capacității de apărare, dovadă fiind subfinanțarea cronică, dar și lipsa de discuții
publice pe teme asimilate domeniului.
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În fine, securitatea militară în Republica Moldova a trecut prin mai multe etape de
dezvoltare și provocări. Pe parcursul etapei recente s-a creat o stare de ambiguitate în cadrul
sectorului de apărare națională privind direcția de dezvoltare clară în condițiile lipsei la nivel
strategic a sincronizării adecvate între mecanismul de analiză a mediului de securitate
internațional cu ghidări strategice și, corespunzător, mecanismul clar de primire a deciziilor
privind aprobarea priorităților și fondurilor în procesul planificării apărării naționale. În acest
context, studiul în cauză, înaintează următoarele recomandări:
− Revizuirea mediului de securitate internațional prin elaborarea și aprobarea unui nou
document de evaluare a amenințărilor și analiză a riscurilor și vulnerabilităților în scopul
elaborării și aprobării unei noi Strategii de Securitate Națională.
− Readaptarea Strategiei de Apărare Națională conform prevederilor Strategiei noi de
Securitate Națională, corespunzător, acest element se va reflecta și asupra strategiei militare și
altor strategii sectoriale cu atribuții în insecuritatea militară.
− Elaborarea și adoptarea unui mecanism tehnic, în calitate de anexă a Legii privind
apărarea națională și unul tehnic la nivel de Guvern, care ar stipula clar responsabilitățile și
termenii tuturor instituțiilor abilitate în procesul de planificare a apărării naționale. Acest
mecanism ar putea fi numit ”Algoritmul procesului de planificare a apărării”, care ar exclude
posibilitatea interpretării flexibile a acțiunilor instituțiilor abilitate în stat.
− Elaborarea și adoptarea de către Guvern a Metodologiei aprobării priorităților
dezvoltării și alocării fondurilor în sectorul de apărare, ce ar exclude interpretările speculative
privind selectarea direcțiilor de dezvoltare în cadrul sectorului de apărare, sincronizate cu
fondurile alocate.
− Lansarea unui proces de revizuire a apărării naționale, care va reflecta mai obiectiv
punctele forte și slabe ale sectorului și va prezenta recomandări actualizate privind necesitățile de
reformare, optimizare și modernizare.
− Crearea unei platforme unice de expertiză oferită de societatea civilă și mediul academic
va fi o valoare adăugată în procesul legitimării acțiunilor guvernării în sectorul apărării.
Totodată, această platformă va prezenta viziuni alternative sau de suport în procesul de reformă
și supraveghere a proceselor de dezvoltare a sectorului de apărare, precum și critici constructive
privind acțiunile subiective sau eronate ale guvernării. Un astfel de mecanism va servi și ca
element de suport în timpul crizelor politice potențiale și a unor atacuri de tip hibrid asupra
sectorului de apărare națională, precum și va spori transparența proceselor decizionale în acest
segment al statului.
− Elaborarea unui concept de politici comune de securitate şi apărare la nivel internațional,
în vederea optimizării combaterii corupţiei, care ar viza crearea bazelor de date comune şi a unui
sistem instituționalizat de contacte pentru îmbunătățirea şi dezvoltarea unei noi dimensiuni de
colaborare în cadrul coalițiilor multinaționale; reformarea serviciilor din domeniu prin
depolitizarea instituțională; elaborarea şi implementarea unui concept modern de reformare;
implementarea modificărilor legislative şi instituţionale, îmbunătățirea sistemului de
perfecționare şi management al personalului, în conformitate cu standardele internaţionale.
− În cadrul globalizării actuale procesele integraționiste internaționale oferă o gamă largă
de platforme și concepte privind asigurarea securității naționale prin conceptele securității
colective, securității cooperative sau comunitare. Astfel, se recomandă să fie identificate
oportunitățile internaționale care ar reprezenta un suport pentru Republica Moldova în sporirea
eficacității sectorului de securitate și apărare. Evident că aspectul statutului de neutralitate
permanentă va fi luat în calcul în procesele juridice conform dreptului internațional.
Concluzii. Modernizarea efectivă, pe bază de cooperare internațională (multilaterală și
bilaterală), a Armatei Naționale, în baza unor programe multianuale distincte pentru
modernizarea care ar trebui să vizeze nu doar misiunile noi și tradiționale ale militarilor, dar și
teme practic inexistente în spațiul public, cum ar fi: a) structura și componența Armatei
Naționale; b) dislocarea și condițiile de cazare și de trai al miliarilor în termen și pe contract; c)
dotarea armatei cu armament și tehnică militară, corespunderea acestora standardelor
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internaționale; d) amplificarea capabilităților de instruire și exerciții de luptă a efectivelor
militare; e) dezvoltarea interoperabilității militarilor din armata națională, a trupelor de
carabinieri, subdiviziunilor speciale din cadrul sistemului penitenciar și Serviciului de Informații
și Securitate al Republicii Moldova; f) statutul militarului, locul și rolul militarilor în societate;
g) drepturile și obligațiile constituționale ale cetățenilor cu privire la apărare, valorile naționale și
cele europene; h) participarea militarilor moldoveni în operațiuni și misiuni de menținere a păcii
peste hotare.
Republica Moldova va continua să modernizeze armata, împreună cu sistemul ei de
securitate. Modernizarea presupune actualizarea documentelor conceptuale, urmată de ajustarea
cadrului instituțional, dotarea în conformitate cu stadiul actual al progresului, inclusiv
tehnologic, precum și adaptarea la cerințele contemporane pentru a fi competitive la nivel
regional și internațional. De asemenea, este importantă promovarea politicii externe a statului
prin intermediul armatei naționale, prin depunerea eforturilor, pentru furnizarea resurselor
proprii şi, totodată, pentru consolidarea cooperării cu partenerii externi şi organizațiile
internaţionale majore (ONU, OSCE, UE şi NATO), pentru obținerea suportului necesar în
vederea menținerii, dezvoltării, modernizării şi profesionalizării sectorului, capacităților de
apărare şi de alertă timpurie. Republica Moldova și-a demonstrat calitatea de partener de
încredere la asigurarea stabilităţii și a păcii la nivel regional și internațional prin participarea la
misiuni de menținere a păcii sub egida ONU, NATO și UE. În legătură cu situația complexă din
regiune, necesitatea reformei strategice a sistemului de apărare este inevitabilă, cu atât mai mult
că avem un suport important din partea partenerii externi în eforturile de reformare a Armatei
Naționale. Un rol important îl are și societatea civilă care ar trebui mai activ să contribuie la
asigurarea securităţii naționale, regionale și internaţionale prin dezvoltarea culturii de securitate
şi apărare şi promovarea intereselor şi obiectivelor securităţii şi apărării naționale.
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In recent a few months, migration is a serious threat to the stability and prosperity of the
Republic of Moldova. Now, the Republic of Moldova is the scene of political debates about the
future of the community, the need to revise the fundamental agreements under which supra-state
institutions operate. The crisis in which the Republic of Moldova is located has also been
aggravated by the waves of refugees. The study addresses systemic migration, assessing the
challenges and threats to Republic of Moldova security as an actor in international relations of
every citizen. The author points out that this type of migration is caused by the invasion of Rusia
on Ukraine. In closing, the author mentions that refugees should be treated carefully because
marginalization and discrimination could deprive them of the possibility of social integration in
the society of the destination country for those who wish and do their utmost to do so.
Keywords: refugees, security, Republic of Moldova, crisis.
Republica Moldova se află într-o perioadă de nesiguranță generală în ceea ce privește
securitatea țării. Evoluțiile sociale, economice, politice și militare care au loc pe plan național,
regional și global au o influență profundă asuprea nivelului de securitate și bunăstare al țării, dar
și al cetățenilor. Este o părere exprimată de mai mulți experți în domeniu.
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În prezent Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de vulnerabilități, care la
momentul actual sunt subiecți de dezbateri și discuții. Fiind afectată de criza pandemică și
evident de cea energetică, Republica Moldova a primit următorul așa numit test de rezistență a
crizei refugiaților care a avut loc în urma invaziei Rusiei asupra Ucrainei.
Cu toate acestea, este de marcat faptul că, Republica Moldova este dezavantajată din mai multe
puncte de vedere, cum ar fi cel politic, economic, cât și cel al securității statului. Rapoartele
furnizate de ONU arată că Republica Moldova, de rând cu Polonia, a primit cel mai mare număr
de refugiați pe cap de locuitor. Deși cifrele sunt comparabile, sarcina pusă asupra acestor state,
precum și capacitatea lor de reacție nu poate fi echivalată. Polonia, are un PIB pe cap de locuitor
de aproape 5 ori mai mare ca al Republicii Moldova. În plus, fiind o țară membră UE și NATO,
poate mobiliza resurse și utiliza mecanisme oferite la nivelul acestor comunități.
Guvernul Moldovei a dat dovadă de leadership în gestionarea crizei refugiaților, mobilizând
toate resursele disponibile.
Au fost puse în funcțiune sisteme de gestionare a fluxului de refugiați, coridoarele verzi
pentru facilitarea tranzitării teritoriului țării, transport terestru si aerian etc. Aceste măsuri vin să
micșoreze presiunea asupra sistemului social, însă, confruntate cu realitățile curente, autoritățile
au ajuns la limita propriilor capacități. În timp ce continuă să răspundă acestor provocării,
Guvernul face apel la ajutor din partea comunității internaționale. Este crucial ca, în aceste
momente de dificultate, eforturile țării să fie completate și asistate de partenerii europeni,
agențiile ONU și alte agenții internaționale. Pentru fortificarea sistemului de securitate a țării,
începând cu anul 2014, în Republica Moldova a fost instituită Inițiativa de consolidare a
capacității de apărare și securitate conexă (DCBI). Aceasta vine să consolideze angajamentul
NATO față de parteneri și ajută la stabilitatea proiectelor, oferind sprijin națiunilor care solicită
de la NATO asistență pentru capacitățile de apărare.
În această ordine de idei, Republica Moldova suferă modificări majore prin transformarea
mediului de securitate, regional și internațional. Instabilitatea politică, conflictele regionale dar și
alte probleme de ordin intern sunt amenințări contemporane. Strategiile de securitate nu mai pot
fi gândite în termeni statici, limitate la anumite teritorii ori regiuni pentru că amenințarea unui
teritoriu poate veni de pe oricare alt teritoriu, indiferent de vecinătate. Etichetarea oricărei
probleme ca amenințare la adresa securității are implicații semnificative în ceea ce privește
legile, normele, politicile și procedurile care vin justificate ca răspuns.
Gestionarea celor 100 de mii de persoane care continuă să rămână pe teritoriul Republicii
Moldova se poate transforma într-un exercițiu pe termen lung. Dacă războiul din Ucraina se va
întinde pe o perioadă nedeterminată, pe lângă asigurarea cu hrană, adăpost și servicii de prim
ajutor, autoritățile trebuie să gândească un mecanism de integrare în societate a acestor oameni.
Asigurarea accesului la locuri de muncă, educație și asistență medicală trebuie să fie adresate în
mod prioritar. Acest exercițiu ar putea fi complicat pentru Republica Moldova, dar în același
timp poate servi o fereastră de oportunitate. Pe de o parte, este în interesul statului ca refugiații să
fie integrați și să dobândească cât mai rapid independentă financiară, reducând astfel presiunea
asupra sistemului social. Totodată, asta ar putea servi o oportunitate pentru piața muncii, de a
suplini golul cauzat de migrația masivă a populației băștinașe.
Potrivit surselor actuale, fluxul de refugiați a generat o puternică mișcare de consolidare
și fiind dovada unor acțiuni corect întreprinse de către autoritățile locale, care din primele clipe
și-au impus forțele pentru a oferi celor ce au traversat frontierele țării noastre, fie în scop de
tranzit, fie în scopul de a cere azil politic. Acțiunile Guvernului și ale Comisiei pentru Situații
Excepționale nu au depășit limitele mandatului atribuit de către Parlament. Gestionarea in regim
de urgenta a fluxului migrațional și adaptarea sau crearea instrumentelor și organismelor care sa
realizeze acest obiectiv, precum și gestionarea amenințărilor ce vizau securitatea națională și
securitatea energetica a Republicii Moldova au fost posibile printr-o serie de derogări, completări
și adaptări ale cadrului normativ pe care Comisia pentru Situații Excepționale.
Cu toate acestea, războiul asupra Ucrainei, început la 24 februarie 2022, este în continua
desfășurare, iar prognoze clare sau predicții pertinente care sa indice ameliorarea situației nu
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exista in prezent. Negocierile inițiate între părțile aflate în război nu au produs rezultate sau
dinamici pozitive, astfel alimentându-se o incertitudine generala cu privire la evoluția stării de
lucruri. În aceste condiții este posibilă și probabila degenerarea rapida a situației și producerea
unor evenimente care sa afecteze, suplimentar, În mod grav, securitatea în regiune, dar și
securitatea națională, ce include inclusiv securitatea energetica a Republicii Moldova. Potrivit
informațiilor disponibile, războiul continuă în mai multe regiuni ale statului vecin, în prezent
atestându-se o intensificare a luptelor în estul Ucrainei. De asemenea, persista riscuri reale de
acțiuni militare vizând mai multe localități din partea de sud, precum și în regiunea Odessa care
se afla în imediata apropiere a frontierei terestre între Republica Moldova și Ucraina.
Analiza situației de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuata de către
Ministerul Afacerilor lnterne constată în prezent un flux de refugiați mai scăzut comparativ cu
cel înregistrat de la începutul războiului . Cu toate acestea, oamenii continua să traverseze
frontiera pe segmentul moldo-ucrainean în căutarea unui adăpost sigur. În eventualitatea unei
escaladări a situației în Ucraina, numărul persoanelor refugiate ar putea crește, iar un grad de
pregătire adecvat pentru gestionarea acestor fluxuri este necesar să fie menținut la nivel.
Activitățile Comisiei pentru Situații Excepționale și Dispozițiile rezultate au avut drept
temei Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război și vizează
situația legată de securitatea regionala și pericolul la adresa securității naționale. Derogările
efectuate de la cadrul legal în cadrul CSE au fost aplicate proporțional, transparent, prin
implicarea consultativa a instituțiilor de resort, organizațiilor principale în scopul gestionarii
eficiente și a depășirii situației de urgență. Astfel, au fost instituite centre temporare pentru
trierea refugiaților, centre de plasament temporar al refugiaților, au fost mobilizate resurse de
transport, servicii sociale și medicale, dar și au fost alocate fondurile necesare pentru acoperirea
cheltuielilor aferente acestor procese.
Așadar, Republica Moldova a întreprins o serie de mecanisme de sprijin a refugiaților,
cum ar fi: intrarea și șederea pe teritoriul Republicii Moldova sau tranzitarea acestuia a
persoanelor refugiate din Ucraina, facilitând inclusiv obținerea protecției statului, asigurarea
hranei, cazării, accesul la serviciile medicale și angajarea în muncă, respectiv crearea și
gestionarea centrelor temporare; asigurarea accesului gratuit la educație a copiilor refugiaților
din Ucraina, inclusiv pentru tinerii refugiați înscriși la programele de studii superioare; a devenit
operațional Centrul Unic de Gestionare a Crizei, structură care va coordona asistența efectuată de
Guvern, organizații internaționale, inițiativa privată și voluntari. Subliniez, în context, ca astăzi
toți copii refugiaților au acces în grădinițele, școlile primare, gimnaziile și liceele din țara;
facilitarea tranzitării frontierei de stat și intrarea în Republica Moldova a mijloacelor de
transport, simplificând procedurile și termenele ce vizează obținerea cărții verzi; cooperarea cu
statele membre ale Uniunii Europene sau cu autoritățile altor state pentru gestionarea fluxului de
migranți și pentru asigurarea unor culoare umanitare; înființarea și gestionarea unor linii
telefonice gratuite destinate problemelor refugiaților din Ucraina, prin intermediul cărora și
cetățenii RM au beneficiat de informații suplimentare referitoare la posibilitatea de a ajuta
autoritățile sau persoanele refugiate; instituirea unor derogări de la cadrul legal in domeniul
ajutoarelor umanitare, pentru ca Guvernul să poată recepționa, depozita, gestiona și distribui
aceste ajutoare umanitare, fiind stabilită și o procedura simplificata de import.
Până în prezent, la solicitarea de asistenţă a Republicii Moldova, prin intermediul
Mecanismului de protecţie civilă a Uniunii Europene a fost propusă sau deja oferită asistenţă
umanitară de către mai multe state membre ale UE. Din partea Austriei, asistenţă umanitară
importantă Republicii Moldova pentru a putea face faţă fluxului mare de refugiaţi din Ucraina,
care include: corturi gonflabile, seturi de igienă, saci de dormit, perne, paturi de tabără. Ajutor
din partea Belgiei, generatoare, corturi, kit-uri pentru igienă personală transmise Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă; Croaţia: oferă refugiaţilor ucraineni din Moldova ajutor umanitar în
valoare de 240.000 de euro, care include corturi, paturi, pături, măşti chirurgicale, mănuşi din
latex şi 5 generatoare; Franţa: prin intermediul Centrului de Criză şi Asistenţă al Ministerului
pentru Europa şi afaceri externe a oferit asistenţă umanitară cu un volum de 40 de tone pentru
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acomodarea refugiaţilor din Ucraina, în valoare de peste 300.000 de Euro (corturi, paturi de
campanie, saltele gonflabile, perne gonflabile, feţe de pernă, huse de saltea, pături termice, saci
de dormit, chituri sanitare, măşti chirurgicale). Primul ajutor umanitar oferit de Statele Unite ale
Americii pentru gestionarea crizei refugiaţilor din ţara noastră a fost recepționat de IGSU.
Vorbim despre patru generatoare electrice și 208 paturi în valoare de peste 100 de mii de dolari.
Dacă e să analizam modul în care Republica Moldova a gestionat criza refugiaților, este
de menționat faptul că, fluxul ridicat de persoane din Ucraina spre hotarele Republicii Moldova
pe segmentul moldo-ucrainean, a testat capacitățile de reacție a angajaților de la frontiera de stat,
reprezentând o presiune rară precedent. În acest mod, la frontiera de stat moldo-ucraineana toate
punctele de trecere cu statut internațional și interstatal (21 internaționale și 5 interstatale),
activează în continuare în regim intens, înregistrându-se un flux stabil de traversări.
Excepție în continuare sunt punctele de trecere de pe segmentul central - activitatea
cărora este sistata de către autoritățile ucrainene. În procesul de gestionare a evenimentelor la
frontiera de stat și a proceselor migraționale activizate imediat după declanșarea acțiunilor
militare pe scara largă pe teritoriul Ucrainei, s-a constatat o creștere de 6,5 ori a fluxului de
persoane la frontiera de stat cu Ucraina, iar cel la frontiera de stat cu Romania pe sensul de ieșire
din Republica Moldova de 3 ori.
De asemenea, la adresa securității naționale un risc sporit îl prezintă faptul că, împreuna
cu fluxul de persoane care intra pe teritoriul Republicii Moldova au fost documentate mai multe
tentative de intrare a persoanelor aflate în căutare, a armelor, munițiilor, precum și a unor sume
importante de mijloace bănești, care le au asupra lor persoanele străine. La fel, un număr
impunător de mijloace de transport aparținând refugiaților din Ucraina circula actualmente pe
teritoriul țării. În prezent pe teritoriul țării se află 12 659 de unități de transport. Cea mai mare
presiune asupra traficului rutier este pusă în municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. A crescut
numărul de accidente rutiere cu implicarea automobilelor cu numere străine, precum și numărul
incidentelor de ordine publică în care sunt vizate persoane străine.
În situația actuală, Guvernul are nevoie și în continuare de pârghii și instrumente care să
permită luarea deciziilor rapide și eficiente, care în condiții de normalitate nu pot fi adoptate.
Acest aspect vizează procedurile de recepționare a ajutoarelor umanitare, de alocare a
mijloacelor financiare, de simplificare a mai multor procese aferente gestionarii eficiente a crizei
refugiaților etc.
De altfel, în această gestionare a crizei este un moment important cum ar fi comunicarea
și informarea corectă a populației, fapt ce întărește și reduce riscul unei dezinformări în masă.
Comunicare pe timp de criză este un instrument vital pentru orice instituție responsabilă de
gestionarea acesteia. Scopul trebui să fie furnizarea informației exacte, bazate pe dovezi, în timp
util, regulate și transparente în toate etapele crizei. Acest lucru ajută publicul să își adapteze
corespunzător comportamentul, să participe în mod semnificativ la deciziile care îl pot afecta și
să sprijine identificarea lacunelor care pot exista în răspunsul statului. Când vorbim despre
asigurarea accesului larg a publicului la informații, trebuie să se ia în considerare mijloacele de
comunicare potrivite pentru fiecare dintre grupuri. Statul, ca actor principal în gestionarea crizei,
are rolul esențial să furnizeze informații corecte și cuprinzătoare cu privire la cauzele și efectele
crizei și la ceea ce se face pentru atenuarea acesteia. O comunicare transparentă și livrată la timp
contribuie la consolidarea rezilienței tuturor celor vizați.
Războiul din Ucraina reprezintă în mod clar cea mai gravă criză de securitate de după cel
de-al doilea război mondial. Exodul populației ucrainene este de o amploare fără precedent.
Republica Moldova, deși a răspuns remarcabil de rapid la aceste provocări, se află într-o situație
extrem de vulnerabilă. Economia Republicii Moldova a suferit recent o recesiune, urmată de
criza energetică. Atitudinea favorabilă a autorităților și cetățenilor Republicii Moldova de a oferi
în continuare asistență refugiaților din Ucraina, se lovește de capacitățile limitate ale bugetului
public. Fără un ajutor generos din extern, Moldova nu va face față. E timpul ca comunitatea
internațională, să răspundă solidar și neîntârziat la apelul de ajutor al Guvernului Republicii
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Moldova. Fiecare zi în întârziere slăbește securitatea regională. Iar odată cu agravarea situației
umanitare, sociale și economice, se creează premise pentru un potențial focar de instabilitate.
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Republica Moldova se confruntă cu una din cele mai grave probleme pentru integritatea
statelor contemporane, prezența unui conflict înghețat pe teritoriul statului. Trebuie să subliniem
că această problemă reprezintă o parte negativă a imaginii țării în cadrul sistemului de relații
internaționale, ceea ce uneori declanșează procese inverse în stabilirea și dezvoltarea relațiilor
multilaterale și bilaterale. Este evident că în soluționarea acestei probleme majore pentru
societățile din stânga și dreapta Nistrului este necesar să se implice guvernul de la Chișinău și
conducerea transnistreană.
Procesul de negociere a conflictului Transnistrean reprezintă un întreg scenariu politic,
care are foarte multe derivate și foarte multe aspecte ce decurg după interesele altor părți indirect
implicate în soluționarea acestui conflict. La ora actuală totalitatea de strategii, mecanisme
folosite în cadrul negocierilor privind soluționarea conflictului din stânga Nistrului rămân a fi
inaplicabile, din cauza intereselor subiecților cu interese majore privind teritoriul dat.
Este important de remarcat faptul că pentru perspectivele de soluționare trebuie analizați
subiecții cu interese în regiune, poziția statelor vecine, poziția comunității internaționale.
Republica Moldova are nevoie de un cadru legal bine determinat pentru inițierea corectă a
tuturor propunerilor conducerii din stânga Nistrului în vederea determinării unui curs echitabil
privind soluționarea conflictului transnistrean.
Evoluția, caracterul și particularitățile conflictului transnistrean.
Republica Moldova odată ce își recapătă independența, devine membru al O.N.U. în ziua
de 2 martie 1992 [13]. La 1 martie 1992, cazaci şi gardişti înarmaţi ocupă secţia raională de
poliţie Dubăsari, luând ostatici 34 de poliţişti. Liderii separatişti de la Tiraspol, susţinuţi de
Armata a 14-a a Rusiei, declanşează acţiuni militare împotriva organelor constituţionale ale
puterii de stat care marchează începutul conflictului armat. Formaţiunile paramilitare ajutate de
reprezentanţi ai Armatei a 14-a, încep, la 6 martie, minarea unor poziţii din zona de conflict
(terenuri agricole, barajul hidrocentralei electrice de la Dubăsari, podurile de peste Nistru, trei
din care au fost distruse). Din batalionul de ingineri de geniu nr. 66 situat în satul Parcani,
gardiştii au scos, fără nici un obstacol, peste 1000 de pistoale automate Kalaşnikov, 1,5 milioane
de cartuşe, 20 de aruncătoare de grenade, alt armament. Regimentul de infanterie motorizată nr.
59 a dat separatiştilor un camion de tipul Kamaz, încărcat cu pistole-automat, 3 camioane de
tipul ZIL, încărcate cu cartuşe şi altă muniţie [7, p. 9].
În lunile martie-aprilie 1992, militarii ruşi au furnizat separatiştilor tehnică blindată. Le-a
fost pus la dispoziţie întregul arsenal tehnic al brigăzii de ingineri de geniu de la Dubăsari. Pe
poziţiile gardiştilor, lângă satul Cocieri, au apărut la 26 aprilie, 8 transportoare şi autotractoare
blindate. În ziua de 4 mai, au fost aduse de la Odesa la Dubăsari 6 amfibii [7, p.10]. Moscova
adoptă la mijlocul lunii mai 1992, decizia privind implicarea directă a unităţilor Armatei a 14-a
în conflictul de pe Nistru. Generalul Graciov, ministrul apărării al Rusiei a transmis
comandantului Armatei a 14-a, generalului Netcacev, următoarea dispoziţie: „în legătură cu
agravarea situaţiei în Transnistria şi avîndu-se în vedere că acest pămînt rusesc trebuie să-l
apărăm pe toate căile şi cu toate metodele accesibile, vi se cere:
-să completaţi din rezervele pentru mobilizare toate unităţile militare ale Armatei 14, dislocate în
Transnistria;
-să treceţi în stare deplină de luptă toate unităţile de luptă ale Armatei a 14-a;
-să deblocaţi toate unităţile militare”[5, p. 60]
Din regiunea Rostov a Rusiei vin cca. 1.000 de cazaci şi diverşi mercenari, care participă
la lupte de partea separatiştilor. Forţele paramilitare ocupă la 7 mai 1992 staţia de retranslare a
radiodifuziunii moldoveneşti, aflată în partea stângă a Nistrului. La 19 mai, comandantul
Armatei a 14-a emite ordinul de pregătire a tehnicii de război pentru acţiuni pe teren. Ofiţerii şi
subofiţerii ruşi participă la înarmarea formaţiunilor paramilitare din Tiraspol, Râbniţa, Bender
(Tighina) şi din alte localităţi. Din garnizoana Tiraspol în zona luptelor au fost trimise zeci de
tancuri, maşini blindate, aruncătoare de mine, tunuri antitank [7, p. 16]
Comisariatele militare de la Est de Nistru efectuează mobilizarea recruţilor pentru
Armata a 14-a. În unităţile şi subunităţile armatei se formează grupuri de mobilizare din
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rândurile rezerviştilor. În toate regimentele diviziei de infanterie nr.59 se formează cîte o
companie de tancuri, completată cu rezervişti din Transnistria. Preşedintele autoproclamatei rmn
- Igor Smirnov a semnat la 21 mai 1992 un decret [3, p. 2] privind trecerea tuturor unităţilor
Armatei a 14-a sub jurisdicţia R.M.N. Sosind la Tiraspol, la 24 mai, adjunctul comandantului
suprem al forţelor armate ale C.S.I., generalul Stolearov, declară liderilor separatişti că
Transnistria şi Armata a 14-a reprezintă interesele geopolitice ale Rusiei în această zonă şi că
Rusia a întreţinut permanent legături strînse cu liderii autoproclamatei Republici Nistrene.
Încurajate de Moscova, formaţiunile de gardişti ale separatiştilor organizează o provocare la
Bender (Tighina), încălcând înţelegerea convenită anterior de încetare a focului. Sediul poliţiei
din acest oraş este atacat de gardişti şi supus unui tir masiv cu diverse mijloace moderne de
război. Autorităţile de la Chişinău, la solicitarea poliţiei, introduc în oraş forţe suplimentare ale
trupelor Ministerului de Interne şi Armatei Naţionale.
Ca răspuns la aceste acţiuni legitime ale structurilor de forţă ale Republicii Moldova,
unităţile Armatei a 14-a a Federaţiei Ruse participă, în perioada 19 iunie-7 iulie 1992, la lupte de
partea separatiştilor pe întreg spaţiul de război. În acest scop sunt utilizate tancuri, artilerie grea,
alte mijloace moderne de război, inclusiv instalaţii Grad M21, care au fost interzise de tratatele
internaţionale [4, p. 1]
La 7 iulie 1992, în localitatea Limanscoe din Ucraina, reprezentanţii militari ai Rusiei,
Republicii Moldova şi republicii moldoveneşti nistrene, în prezenţa comandantului Armatei a
14-a, convin asupra încetării imediate a focului şi retragerii de pe poziţii a tehnicii militare grele.
Însă, gardiştii şi cazacii continuau să încalce, făţiş şi sistematic, acordul. În seara zilei de 15 iulie
a fost atacat postul de la Varniţa, asupra căruia s-au lansat mine de la baza din Parcani. În
noaptea de 17/18 iulie aşa zisele detaşamente de autoapărare a Transnistriei au deschis foc din
automate şi mitraliere asupra unui autobuz sanitar, sosit la Bender (Tighina) pentru a transporta
la spital poliţiştii şi voluntarii răniţi. În urma unor demersuri diplomatice mai ample, inclusiv
vizita vicepreşedintelui Ruţkoi şi a ministrului rus al securităţii statului, Barannikov, la Chişinău
şi la Tiraspol, se redactează la Moscova şi se aprobă la Tiraspol, de către separatişti, proiectul de
convenţie între Rusia şi Republica Moldova privind principiile de pacificare a zonei.
Conflictul s-a finalizat odată cu convenţia încheiată între Boris Elţîn şi Mircea Snegur la
21 iulie 1992 [10]. Prin acest acord s-a înfiinţat o Comisie Unificată de Control, formată din
reprezentanţi ai Chişinăului, Tiraspolului, Federaţiei Ruse şi OSCE, care era însărcinată cu
deţinerea controlului efectiv asupra zonei de securitate, adică asupra localităţilor în care s-au
desfăşurat confruntări armate violente. Scopurile Comisiei au fost să identifice şi să soluţioneze
potenţialele conflicte, diferende care ar apărea între conducerea din stânga Nistrului și guvernul
central al Republicii Moldova. Comisia funcţiona prin consens, ceea ce conferea Federației Ruse
o pîrghie majoră de influenţare a deciziilor. Din acest motiv, Moldova nu a putut obţine
eliminarea forţelor armate transnistrene ce se aflau în zona de securitate, teoretic sub controlul
exclusiv al forţelor de menţinere a păcii.
Memorandumul Primakov a fost un act impus de către Federația Rusă şi după mai
multe ezitări, Chişinăul a semnat (prin preşedintele Petru Lucinschi) la 8 mai 1997 un
memorandum pregătit de experţii ruşi. Documentul prevedea (memorandumul Primakov)
introducerea noţiunii incerte de „stat comun”, care într-un fel sau altul definea cadrul relaţiilor
dintre Chişinău şi Tiraspol. Statul comun însemna frontieră comună, spaţiu economic şi juridic
comun, spaţiu comun de apărare, spaţiu social comun, setul de instrumente veridic pentru a
controla și mai departe mijloacele de presiune asupra Republicii Moldova în regiune.
Kremlinul, periodic, readuce în atenţie problema fie sub forma unor analize efectuate de
oameni apropiaţi preşedintelui Vladimir Putin, fie prin planuri concrete supuse oficial atenţiei
publice atât din Occident, cât și din Est – cum ar fi planul propus în noiembrie 2003 de un
membru al staff-ului preşedintelui rus, Dimitri Kozak. Planul Kozak la fel propunea părţilor
implicate în procesul de soluţionare a conflictului analiza posibilității federalizării Republicii
Moldova. Planul numit „Principii de Bază ale Structurii de Stat a Statului Unificat” este un
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proiect de constituţie pentru viitoarea federaţie moldoveană şi a fost propus direct Moldovei, fără
acordul OSCE, ceea ce a păstrat și intensificat problema în cadrul CSI [2].
Trebuie să realizăm că eșecul adoptării Memorandumului Kozak nu a însemnat şi sfîrşitul
iniţiativelor ruseşti în problema Transnistriei, astfel urmând propunerea Belkovski [11, p. 10].
În iunie 2004 directorul Institutului pentru Strategie Naţională al Rusiei, Stanislav Belkovski,
venea cu propunerea ca, în schimbul recunoaşterii independenţei Transnistriei, Rusia să accepte
reunificarea Basarabiei cu România. Planul rusesc, aparent favorabil României, cuprindea mai
multe capcane, ceea ce a pus în gardă autorităților actorilor vizați. Dacă ar fi fost acceptat, Planul
Belkovski crea probleme României, în drumul său spre integrarea europeană, prin integrarea
bruscă a unui teritoriu instabil din punct de vedere geostrategic.
Planul Poroșenko viza recunoaşterea Sovietului Suprem al Transnistriei ca legitim în
urma unor alegeri gândite pentru desfăşurare în octombrie sau noiembrie 2005 şi prin care,
probabil, se speră ca liderii rezultaţi să fie pro-ucraineni. De asemenea, planul propunea statut de
egalitate între Moldova şi Transnistria ca părţi semnatare ale unui acord alături de Rusia, Ucraina
şi OSCE. Aceiaşi trei actori urmau să fie puteri garante ale aplicării acordului, ceea ce excludea
din nou România din formatul rezolvării conflictului şi forma un condominium protector RusiaUcraina. Pe de altă parte, planul propunea un comitet de conciliere ca arbitru constituţional şi
legal între Chişinău şi Tiraspol în perioada de după acord, comitet compus din Rusia, Ucraina şi
OSCE.
O altă etapă la capitolul evoluția reglementării conflictului transnistrean este reprezentată
de propunerea la 22 iulie 2005 a strategiei celor „3D”: democratizare, demilitarizare,
decriminalizare [2, p. 18]. Prin această lege, Transnistria este definită ca o entitate autonomă
specială, parte inalienabilă a Moldovei. Statutul special va fi negociat după formarea unor
structuri alese democratic şi după ce Federația Rusă îşi va retrage trupele şi armamentul, totodată
marcînd finalul intereselor politico-economice și teritoriale în regiune. Transnistria va avea
dreptul să îşi conducă propriile relaţii economice şi umanitare externe în dialogul cu alte state.
Radojko Bogojević, reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană
a declarat că „necesitatea continuării în 2015 a negocierilor în formatul 5+2 este prioritară în
procesul de reglementare a conflictului din stânga Nistrului” [12]. Din aceste considerente
trebuie să remarcăm că dialogul care are loc la capitolul soluționării conflictului transnistrean
trebuie să fie activ, să fie implicați atât reprezentanții conducerii din stânga, cât și dreapta
Nistrului, să aibă o capacitate de a monitoriza corect situația internă cât factorii de influență,
pentru a deduce un cadru legal al unor negocieri de succes.
În concluzie putem menționa faptul, că din punct de vedere istoric conflictului
Transnistrean i s-au acordat nivele semnificative în cadrul analizelor. Planurile de soluționare a
conflictului Trasnistrean au suferit de cele mai multe ori eșecuri totale, dar nu trebuie să aruncăm
în umbră importanța acestora, și abilitatea acestora de a oferi un anumit cadru bine determinat de
perspective și abordări coerente a celor ce s-a realizat și ce urmează să se realizeze.
II. Pozițiile statelor vecine în procesul de soluționare a conflictului transnistrean.
Soluționarea conflictului transnistrean reprezintă o problemă majoră în regiune, pe de o
parte UE nu are nevoie de un dezechilibru la frontierele sale, pe altă parte Federația Rusă în așa
mod poate să influențeze și să își impună interesele în cadrul sistemului de relații internaționale.
Este important de remarcat faptul că în conjuctura internațională actuală reglementarea
conflictului din stânga Nistrului este mult mai complicată, deoarece subiecții direct și indirect
vizați în negocierile diplomatice sunt implicați în stabilirea păcii din regiunile de est ale
Ucrainei. Complicitatea problemei este reprezentată și de problemele economice interne ale
statelor UE, care este un observator activ în cadrul negocierilor, ceea ce la moment devine un
impediment pentru a fi implicat și în problemele altor state.
Toate aceste aspecte actualmente reprezintă o adevărată barieră în aprecierea corectă a
situației în regiune, determinarea unor mecanisme de reglementare și aplicarea acestora în
vederea stabilirii unui succes final. Formatul 5+2 la ora actuală se consideră cea mai sigură
modalitate de dialog dintre subiecții participanți la dialog, ceea ce este confirmat și discuțiile
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care au avut loc la Kiev în perioada 5-6 decembrie 2013 a Consiliului de Miniștri al OSCE [1]
Adoptarea declarației privind continuarea procesului de negocieri în formatul 5+2 reprezintă o
nouă etapă în vederea identificării celor mai eficiente strategii practice pentru reglementarea
conflictului. Discuțiile au fost axate pe elaborarea statutul special al Transnistriei, garantarea
drepturilor și libertăților cetățenilor din regiune, determinarea unei soluții viabile, echitabile care
nu ar intra în contradicție cu integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Dialogul actual necesită o aprofundare și o analiză mult mai largă a tuturor
componentelor și derivatelor, deoarece interesele Republicii Moldova în regiune nu sunt atît de
evidente precum cele ale României sau Ucrainei, care și ne sunt vecini. Republica Moldova fiind
înconjurată de acești doi subiecți are nevoie de o susținere mult mai avansată în acest sens și de
un nivel de implicare al acestora mult mai eficient și evident. Atât timp cât România și Ucraina
vor sta și vor privi mersul negocierilor în așteptarea unor câștiguri, Republica Moldova va
examina și reexamina diverse posibilități ale unor eventuale scenarii de reglementare a
conflictului fără de succes.
Ucraina este unul din vecinii Republicii Moldova care are interese directe în
reglementarea conflictului transnistrean, deoarece între cele două state se află porțiunea de 422
km [9] controlați de către așa numitele autorități din stânga Nistrului. Trebuie să remarcăm faptul
că Transnistria nu are ieșire la mare ceea ce o determină ca toate ieșirele în ceea ce privește
importurile și exporturile să le realizeze pe teritoriul Ucrainei. Analizînd acest aspect geografic
trebuie să remarcăm că pentru Republica Moldova și Ucraina conflictul transnistrean reprezintă
un impediment în dezvoltarea unui cadru legal din punct de vedere al controlului frontierelor. Un
alt aspect în ceea ce privește rolul Ucrainei și necesitatea de implicare a acesteia în dialogul
dintre conducerea de la Chișinău și autoritățile din stânga Nistrului îl reprezintă factorul etnic,
deoarece până în anul 1940 regiunea dată a fost parte componentă a Ucrainei, iar 1/3 din
populație se defineau a fi ucraineni [14, p. 33].
România vecinul hotarului vestic, reprezintă actualmente pentru Republica Moldova un
suport în ceea ce privește realizarea politicii externe, aici desigur subliniind susținerea acordată
la capitolul integrare europeană. Interesele Republicii Moldova și a României nu au fost
permanent aceleași, iar unele perioade istorice înregistrează o bulversare a relațiilor și o răcire a
dialogului bilateral dintre aceste două state. Trebuie să subliniem că problemele ce țin de relațiile
dintre acești doi subiecți ai relațiilor internaționale sunt diverse și pe alocuri destul de anevoioase
în soluționarea acestora. Una din cele mai vizibile și mai complicate reprezintă problema
nesemnării Tratatului de bază dintre Republica Moldova și România. În pofida caracterului
specific al relaţiilor moldo-române şi a vecinătăţii teritoriale a României şi Republicii Moldova,
până în prezent nu există un Tratat de bază (de bună vecinătate şi cooperare) dintre aceste două
ţări. Această problemă marcând profund relațiile dintre cele două state, pe alocuri intensificând
diferențele sociale. Interesele României în Republica Moldova încep a fi observate odată cu
declararea independenței celei din urmă, astfel că de la începutul anilor `90 și până în prezent
dezbaterile la capitolul interesele statului român dincolo de Prut sunt evidente atât la capitolul
politic, cît și economic, social, cultural, etnic etc. Reglementarea problemei transnistriene
reprezintă pentru România un important mijloc de siguranță regională, mecanism pentru
implimentarea intereselor naționale, deoarece atât timp cât problema din stânga Nistrului persistă
apropierea de Chișinău este imposibilă. Transnistria rămâne a fi impedimentul principal privind
dialogul sigur cu conducerea moldovenească în ceea ce privește vectorul european, stabilirea
unei poziții în ceea ce privește „unirea cu România”, stabilirea unor relații de supunere a celor de
peste Prut. Este important de remarcat faptul că aceste aspecte sunt evidențiate în diverse
perioade istorice, deoarece relațiile-bilaterale moldo-române nu au fost permanent sigure.
Adoptarea Constituției Republicii Moldova în anul 1994 [6] a determinat un moment tensionat
pentru relațiile dintre cele două state vecine, din două motive:
•
stabilirea identității și a națiunii de moldoveni, catalogat prin caracterul istoric al acestui
teritoriu, și a valorilor cetățenilor;
•
stabilirea limbii de stat ca moldovenească.
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Analizând și poziția Federației Ruse în ceea ce privește soluționarea conflictului
transnistrean putem remarca la fel și așa-numitul Memorandum Kozak [2]. Memorandumul
Kozak propunea modificarea formei de organizare statală a Republicii Moldova, dintr-un stat
unitar într-un stat federativ, în care subiecți ai federației urmau să fie- Republica Moldovenească
Nistreană și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia - care urmau să joace un rol central în
raport cu teritoriului Republicii Federale Moldova. Republica Moldovenească Nistreană trebuia
să primească drept de veto asupra tuturor reformelor noului stat federativ astfel în mare parte
având capacitatea de blocare a tuturor legilor care ar intra în contradicție cu propriile interese.
Versiunea finală a Memorandumului Kozak prevedea staționarea trupelor ruse pe teritoriul
viitoarei Republici Federative Moldova pînă la demilitarizarea completă a statului. De fapt,
modelul de organizare statală propus în Memorandumul Kozak reprezenta o confederație. Acest
memorandum remarcăm că era un acord bine gândit de către conducerea Kremlinului pentru a
putea și mai departe să-și mențină influența în zonă, implimentând propriile interese și
menținând controlul asupra Guvernului de la Chișinău. Această premisă era una destul de
importantă pentru blocarea capacității statului de a determina vectorul politicii externe, în
condițiile în care putea oscila între est și vest, cu tendința de integrare euro-atlantică.
La fel și Uniunea Europeană ar putea contribui considerabil la întărirea securităţii în
regiune prin schimbarea misiunii de pacificare şi transformarea acestei în una de observatori
civili internaţionali. Implicarea ar acordă o notă de internaționalizare a conflictului mult mai
eficientă și mult mai viabilă pentru negocierile diplomatice a conflictului. Totodată Uniunea ar
trebui să asigure Moldova că aceasta va beneficia pe deplin de suportul politic şi financiar al UE
în procesul de apropiere de UE, la fel cum Moldova ar trebui să-şi maximalizeze eforturile
pentru a-şi îndeplini angajamentele faţă de comunitate, ceea ce la momentul actual este mult prea
mic de nivelul necesar. Aceste acţiuni coroborate cu o mai bună comunicare între Guvernul
Republicii Moldova și statele membre ale Uniunii Europene ar putea aduce acel mecanism care
ar da posibilitate persectivei europeane şi reglementării transnistrene să nu se excludă reciproc,
ci din contra să transforme integrarea europeană într-un catalizator pentru reintegrarea ţării și
desăvârșirea independenței comform normelor dreptului internațional.
În concluzie putem remarca faptul că, conflictul transnistrean este perceput nu atât ca o
lupta a puterii centrale şi a regiunilor separatiste de frontieră, dar ca rezultatul acelor aspiraţii
agresive îndreptate spre divizarea teritorială a Republicii Moldova, slăbirea suveranităţii ţării,
proces activ susţinut de Rusia, iar în ultimii ani, și de către România. Trebuie de remarcat faptul
că, conflictul dintre Guvernul Republicii Moldova şi regiunea separatistă este, în esenţă un
conflict politico-teritorial internaţional şi este rezultatul acţiunilor neconstituţionale de uzurpare
a puterii în raioanele de pe malul stîng al Nistrului. Aceste și multe alte aspecte cunoscute fiind,
ar permite în esență reglementarea urgentă a conflictului, cu depistarea acelor mecanisme și
strategii clare pentru ambele părți.
III. Situația actuală a conflictului transnistrean și perspectivele de soluționare.
Conflictul trasnistrean rămâne a fi o derivată a intereselor naționale a Federației Ruse în
regiune, remarcând centrul de putere al acestuia din perioada soviectică. Principala contradicţie
dintre elitele de la Chişinău şi Tiraspol a fost atitudinea diametral opusă faţă de colapsul URSS
[15]. În acest context putem afirma că au fost posibile de creat două platforme sigure pentru
dezbinarea societăților, prima fiind promotoare a unirii imediate cu România, a doua fiind de
părerea includerii în cadrul Rusiei, iar o a treia poziție mult prea slabă din punct vedere spiritual
la acel moment reprezintă ideologia creării şi consolidării unui nou stat independent şi suveran,
integru din punct de vedere teritorial, Republica Moldova. Etapele diverse ale conflictului
transnitrean analizate prin prisma formatelor de negociere, soluţiile adecvate şi optime atât
pentru Chişinău, cât şi pentru Tiraspol, rămân a fi prestabilite de elitele politice de pe ambele
maluri ale Nistrului prin implicarea directă a Federației Ruse. Reglementarea acestui diferend
ţine mai mult de capacitatea autorităţilor moldoveneşti de a conştientiza faptul că trebuie să
adopte o nouă poziţie vizavi de situaţia creată şi trebuie să recunoască că Rusia este principalul
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actor în acest scenariu cu conţinut conflictual, prin urmare studierea problemei transnistriene
trebuie realizată în mod unic şi extins.
Perspectivele de soluţionare a conflictului depind de interacţiunea unui şir de factori
interni şi externi. Societatea moldovenească s-a pomenit incapabilă să creeze un precedent de
formare, prin intermediul alegerilor democratice, a unui guvern necorupt şi competent să
elaboreze şi să îndeplinească programul de reunificare a ţării. Conform unui sondaj de opinie
realizat pe malul stâng al Nistrului demonstrează în mod echivoc atitudinea negativă a a
majorităţii populaţiei (75%) faţă de ideea federalizării a Moldovei şi chiar atribuirea acestei
regiuni unui „statut juridic special [8, p. 89]. Toate instrumentele care au fost folosite pe
parcursul timpului în vederea soluționării conflictului transnistrean au avut un efect de
retrogadare, de mizare pe acele aspecte avantajoase altor părți.
Pe parcursl evoluţiei soluționării problemei din Transnistria s-a remarcat faptul că
procesul de negociere a jucat un rol considerabil, luînd diferite forme: formatul „4”- Moldova,
Rusia, Ucraina şi România, apoi a urmat formatul „5”- Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina şi
OSCE, mai tîziu procesul de negociere a decurs în formatul „1+1”- între Chişinău şi Tiraspol, nu
a fost de lungă durată, fiind urmat de formatul cel mai cunoscut „5+2”-la acei cinci, se mai
adaugă SUA şi UE, a căror rol a fost unul apreciabil. Trebuie să specificăm faptul că în cadrul
acestor negocieri au fost adoptate diverse tipuri şi strategii de soluţionare a problemei în cauză.
Un exemplu elocvent este „Memorandumul Kozak”, care reprezenta un instrument politicodiplomatic rusesc ce ar fi contribuit la lezarea suveranităţii şi integrităţii statale moldoveneşti.
Dar din fericire, autorităţile de la Chişinău au conştientizat acest lucru evitând crearea unei
situaţii catastrofale pentru existenţa Republicii Moldova.
În concluzie putem menționa că discuțiile propuse de părțile implicate în conflict, în
prezent sunt destul de fortificatorii, deoarece reprezintă anumite modele efective de soluționare a
conflictului transnistrean. Considerăm că acest conflict poate și este binevenit de a fi soluționat
pe cale pașnică, prin, și cu ajutorul negocierilor, pentru a nu pune în pericol securitatea și pacea
pe ambele maluri ale Nistrului. Securitatea în regiune la fel e una din principalele aspecte pentru
un mediu internațional stabil, iar echilibrarea intereselor părților implicate pe marginea acestei
probleme ar defini un model și un mecanism de soluționare a diferendului efectiv și
corespunzător cerințelor dreptului internaționale. Trebuie să subliniem că importanța dialogului
dintre cele două maluri trebuie să fie susținut și încurajat la niveluri diferite, pentru un succes
atât calitativ, cât și cantitativ.
Concluzii. Dialogul dintre cele două maluri trebuie să fie adecvat situației din cadrul
mediului internațional actual, încadrat preponderent în limita normelor dreptului internațional.
Cadrul legal trebuie să fie conceput atât de Guvernul de la Chișinău, cât și de autoritățile de la
Tiraspol ca unul sigur și cu un un impuls pozitiv asupra securității în regiune.
Strategiile și mecanismele folosite în cadrul negocierilor diplomatice la moment nu sunt
suficiente pentru stabilirea unui consens în dialogul bilateral. Este necesară implicarea mult mai
activă a subiecților importanți în cadrul dialogului pe marginea problemei transnistrene. Ucraina
și România rămân a fi în prezent subiecții cu un grad de implicare foarte mic, ceea ce reprezintă
un imbold de presiune a Federației Ruse în regiune. Securitatea în regiune este în mare parte
influențată actualmente de conflictul din Transnistria, ceea ce se răsfrânge negativ nu numai
asupra Republicii Moldova dar și a vecinilor săi. „Gaura economică” reprezintă un pol extrem
pentru UE, aflându-se la hotarul estic, regiunea dată reprezintă un focar de instabilitate pentru
următoarele valuri de aderare.
Odată ce toate metodele folosite în cadrul negocierilor diplomatice au avut eșec este
necesară identificarea altor pârghii, altor căi de soluționare a problemei date. Monitorizarea
corectă a propunerilor și planurilor, prin identificarea punctelor forte și slabe, va permite
stabilirea unui cadru bine pus la punct în ceea ce privește definirea unor modele corespunzătoare
intereselor naționale. Formatul de negocieri 5+2 a înregistrat foarte puține succese, periodic
discuțiile intrând în impas. În aceste condiții este necesar de stabilit și de realizat un alt model de
dialog prin implicarea altor subiecți sau forțe din exterior. Odată ce unor participanți nu le
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reușește identificarea celor mai pozitive aspecte pe marginea reglementării conflictului dat, ar fi
necesare unele modificări ale formatului. În aceste condiții Republica Moldova ar putea
intensifica dialogul bilateral cu Transnistria, pentru a defini prioritățile și obiectivele celor două
părți fără implicarea factorilor de presiune. Cu toate că condițiile actuale sunt extremitizate în
acest sens, totuși ar fi necesar un impuls pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării, iar
folosirea diverselor mijloace în dialogul dintre cele două maluri reprezintă singurul mijloc
posibil de identificare a unui plan de soluționare pașnică.
În final subliniem că situația actuală alături de premisele soluționării conflictului
transnistrean sunt slab evidențiate, iar în vederea impulsionării acestui aspect este necesară
modificarea formatului de negocieri și stabilirea unor sarcini clare atât pentru Chișinău. cât și
pentru Tiraspol. Pentru următoarele etape în soluționarea conflictului cel mai eficace model ar fi
acel în care nota teoretică ar fi susținută într-o mai mare parte de cea aplicativă, iar interesele
părților terțe nu ar fi atât de pronunțate pe parcurs. Stabilirea liniilor de reglementare ar trebui
realizate în baza unor propuneri și soluții clare și evidente, cu o notă mult mai înaltă la capitolul
mecanisme și strategii folosite în dialogul dintre cele două părți implicate direct.
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Statul independent Republica Moldova s-a format ca urmare a unui eveniment dramatic
din secolul XX – dezmembrarea Uniunii Sovietice, care a existat doar 70 de ani datorită
funcționalității mai multor factori, unul constând în caracterul violent al regimului politic de tip
totalitar. Uniunea Sovietică fiind un stat multietnic, a incorporat în componența sa mai multe
popoare și etnii, care au avut de suferit numeroase nenorociri, cu milioane de victime, și au
cunoscut un declin complex, de ordin politic, social-economic și cultural.
Prăbușirea statului sovietic a generat conflicte armate, provocate de centrul unional, unul
dintre care este conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova, numit transnistrean și
caracterizat de confruntări armate în perioada activă din martie-iulie 1992. Scopul principal al
Federației Ruse constă în a-și păstra influența politică și geopolitică în acest areal, numit
postsovietic, al Europei, preluând și dezvoltând tendințele imperiale expansioniste.
Începutul conflictul transnistrean s-a manifestat deschis în vara anului 1989, atunci când
s-a cristalizat confruntarea a două tendințe de dezvoltare social-politică a republicii unionale:
radicală și conservatoare. Coordonata radicală a fost reprezentată de curentul național și
democratic, care s-a constituit în Mișcarea Democratică. Această orientare se baza pe sprijinul
etnicilor români – moldovenii care au fost supuși unui proces de profundă deznaționalizare prin
intermediul politicii de rusificare. Curentul conservator a fost reprezentat de o parte a
grupurilor/minorităților etnice și de nomenclatura comunistă, tendință care a fost exprimată
politic de Mișcarea internaționalistă din Moldova, denumită „interfront” [10, p. 4], care se
pronunța pentru păstrarea modelului sovietic, ignorând într-o mare măsură particularitățile etnoculturale specifice poporului autohton, făcând ca în viața culturală-spirituală să domine limba
rusă și istoria străinilor, în special a rușilor, motiv pentru care interfrontul dorea păstrarea
Moldovei sovietice în componența Uniunii Sovietice.
Astfel, cele două tendințe ale politicii de restructurare în Moldova sovietică s-au
manifestat prin grevele lingvistice din anul 1989. Vom nota că încercările Interfrontului de a
modifica regimul politic au întâmpinat indignarea majorității populației din republică și drept
urmare, s-a desfășurat mitingul de amploare deosebită (27 august 1989, Chișinău), denumit
„Marea Adunare Națională”: aproximativ 300 mii de oameni din toată țara s-au adunat pentru a
susține proiectele de lege privind acordarea de statut oficial a limbii române și trecerea ei la
grafia limbii latină.
Aprobartea legislației lingvistice și a insemnelor național-statale (drapelul de stat și stema
de stat), declararea suveranității și a independenței Republicii Moldova au fost tratate de
autoritățile tiraspolene și reprezentanții complexului militaro-industrial unional ca fiind acțiuni
de românizare forțată și formă de discriminare a minorităților etnice.
Logica și obiectivele forțelor proimperiale erau următoarele: în contextul agravării
conflictului politic din raioanele de est ale Republicii Moldova, grupurile și minoritățile etnice
vor solicita „ajutorul frățesc” al Federației Ruse, în condițiile că Republica Moldova a fost
percepută ca zonă de interes special pentru Rusia. Din punct de vedere economic, poziția
Federației Ruse a fost redusă de la o putere regională, cu mari dificultăți la capitolul dezvoltare
social-economică.
Toamna anului 1991 a fost o perioadă de consolidare a regimurilor separatiste de pe
teritoriul suveran al Republicii Moldova, a conducere nu reușea să facă față amenințării privind
integritatea sa teritorială [10, p. 4]. Guvernul Republicii Moldova a fost privat de dreptul de a
exercita jurisdicția sa pe o parte din teritoriul suveran, manifestându-se o strânsă coordonare
dintre liderii separatiști din raioanele de sud (Găgăuzia) și din raioanele de est (autoritățile
tiraspolene), adică cei care acționau în strânsă legătură și cu autoritățile militare sovietice de la
Bolgrad.
Separatiștii tiraspoleni au înfăptuit o lovitură de stat la nivel local, acaparând clădirile
comitetului executiv raional Dubăsari, a procuraturii și judecătoriei, au blocat clădirea poliției.
Începând din toamna anului 1991, Republica Moldova a fost atrasă într-un conflict armat de
carater politic. La 2 martie 1992, a început faza activă a conflictului armat, războiul de pe Nistru
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a provocat pierderi însemnate, cele mai grele fiind cele omenești. Unele estimări denotă că în
această perioadă și-au pierdut viața circa 1000 de persoane, peste 2000 au fost rănite, iar numărul
refugiaților au fost de aproximativ 110 000 de oameni. Pierderile materiale ale republicii au
constituit circa 12 miliarde ruble.
La 21 iulie 1992, la Moscova, a fost semnat Acordul „Cu privire la principiile
reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.
Documentul semnat de către președinții Mircea Snegur și Boris Elțin, denumit oficial „Convenția
cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a
Republicii Moldova”, prevedea încetarea imediată a focului, crearea unei „zone de securitate”,
constituirea unor forțe de menținere a păcii din militari ai Rusiei, Republicii Moldova și
regimului tiraspolean. Primul Președinte al Republicii Moldova a precizat să prin semnarea
acestui act, Federația Rusă și-a recunoscut calitatea de stat agresor [1].
Documentul trebuia să fie unul decisiv, conflictul trebuia să fie reglementat, iar cele două
maluri reîntregite [8]. Constatăm că zona de securitate creată în scopul de a despărți forțele aflate
în conflict, nu este una demilitarizată și nici sigură, atestându-se încălcarea frecventă a Acordului
moldo-rus din 1992, singurul document cu putere juridică în zona de securitate din setul întreg
de documente semnate în cadrul procesului de negocieri. În cadrul acestui act, urma să fie
asigurate nu doar pacea, dar și libertatea de circulație, care să creeze condiții necesare pentru
desfășurarea pașnică a procesului de reglementare politică a conflictului.
Din punct de vedere al consecințelor juridice și politice, elementul vulnerabil și
contradictoriu al Acordului este crearea unui mecanism instituțional (departamental) de
îndeplinire a sarcinilor documentului (prevederilor articolului 2).
În ceea ce privește „grupurile de observatori militari” și împuternicirile acestora, Acordul
face doar o singură referință: deși au fost create aceste grupuri la momentul încheierii
documentului în conformitate cu „înțelegerile anterioare, inclusiv cvadripartide”, vor fi utilizate
de către Comisie în activitățile sale, iar Acordul semnat doar fixează faptul existenței acestor
împuterniciri, astfel propagând selectiv acțiunea sa nu doar asupra evenimentelor viitoare, ci și
anterioare [3].
O greșeală semnificativă a Acordului din punct de vedere juridic este lipsa unei definiri
clare și precise a părților. Există un şir de părţi specificate în Acord: „părţile în conflict” (art. 1),
„părţile participante la îndeplinirea prezentului Acord” (alin. (2) al art. 1), „trei părţi, participante
la reglementare” (alin. (1) al art. 1), „părţile” (art. 6, 7, 8), „părţile contractante” (art. 8). Se
formează situația când responsabilitatea pentru îndeplinirea Acordului cade pe umerii diverselor
părți implicate, cu o configurație permanent schimbătoare. În același timp, soarta Acordului din
21 iulie 1992,, în conformitate cu prevederile sale, este hotărâtă de către „părți” și „părțile
contractante”, în sensul de probabilitate mare: Republica Moldova și Federația Rusă.
Câteva neclarități apar din cauza prevederilor privind unitățile Armatei a 14-a a forțelor
armate ale Federației Ruse înscrise nu prea organic în conținutul documentului (art. 4).
Incontestabil rămâne faptul stabilirii de către Acord a corelației juridice dintre obiectul
nemijlocit al înțelegerilor atinse și prezența Armatei a 14-a în regiunea transnistreană.
Cauza principală a lipsei de progres în procesul de reglementare a problemei transnistrene
o constituie poziţia obstrucţionistă şi intransigentă a liderilor secesionişti de la Tiraspol. Aceste
„marionete ruseşti de la Tiraspol”, după cum a afirmat analistul politic Oazu Nantoi, aflîndu-se
la masa de negocieri au o singură obligaţiune: să spună doar „nu”, iar formatul de negocieri
pentalateral este o capcană pentru Republica Moldova din simplul motiv că acest format este
unul formal – din anul 2000 şi până în prezent nu s-a obţinut nici o decizie pozitivă pentru
Republica Moldova.
Vom sublinia că problematica transnistreană a fost negociată la 28 aprilie 1994, declarația
semnată de președintele Mircea Snegur și liderul autorităților nerecunoscute de la Tiraspol, Igor
Smirnov, fiind primul act în care s-a consemnat necesitatea definirii statului juridic al raioanelor
de est și de a elabora un program etapizat de constituire și realizare a relațiilor juridico-statale.
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La începutul anului 1993, Sovietul Suprem al nerecunoscutei republici moldovenești
nistrene a adoptat rezoluția nr. 276 „Cu privire la formarea Confederației Republicii Moldova”.
În conformitate cu aceasta, autoritățile nerecunoscute ale regiunii transnistrene acceptau să fie
parte a Moldovei doar în cadrul unei confederații formată din două state independente cu statut
egal – republica moldovenească nistreană și Republica Moldova. Ulterior, în procesul de
negociere a statutului regiunii transnistrene, Tiraspolul a insistat asupra egalității statutului său
cu cel al Chișinăului în cadrul statului moldovenesc [4]. Conform art. 110 alin. (2) din
Constituția Republicii Moldova: „Localităţilor din stînga Nistrului le pot fi atribuite forme şi
condiţii speciale de autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică” [5].
Organizația pentru Securitate și Cooperare îm Europa a fost mediatorul principal în
căutarea soluțiilor conflictului transnistrean, pronunțându-se pentru acordarea regiunii
transnistrene a unui statut special cu împuterniciri de autoguvernare. Relațiile dintre autoritățile
constituționale și cele tiraspolene urma a fi determinată de competențele distribuite între centru și
regiune: competențele raioanelor din stânga Nistrului se refereau la administrația regiunii,
legislație regională, buget, simboluri regionale (folosite alături de cele de stat), educație și
cultură [4].
Alt document menit să contribuie la identificarea soluțiilor pentru reglementarea
conflictului, denumit și „Memorandumul Primakov”, semnat la 8 mai 1997, de către președintele
Republicii Moldova, Petru Lucinschi, și liderul tiraspolean, Igor Smirnov, cu medierea Federației
Ruse, Ucrainei și OSCE. Potrivit clauzei finale a Memorandumului, relațiile dintre Republica
Moldova și administrația tiraspoleană vor fi dezvoltate în cadrul unui stat comun, în interiorul
granițelor fostei RSS Moldovenești. Federația Rusă și Ucraina au declarat disponibilitatea de a
deveni garanți ai respectării statutului raioanelor de est, precum și a prevederilor
Memorandumului. Părțile se angajau să susțină stabilirea raporturilor juridice comune:
coordonarea deciziilor reciproce în privind delimitarea frontierei administrative, protejarea
securității reciproce, participarea administrației tiraspolene în procesul de realizare a politicii
externe a Republicii Moldova. De asemenea, Memorandumul a dat dreptul administrației de a
efectua în mod independent activități economice externe, deși mai târziu aceste prevederi ale
Memorandumului au constituit „mărul discordiei” între cele două părţi [6].
Vom preciza că în anul 1996, președintele Mircea Snegur refuzase să pună semnătură pe
document pe care îl considera „o cedare a Chișinăului în fața grupului separatist tiraspolean”.
Însă ulterior, președintele Petru Lucinschi a făcut acest demers, afirmând că nu este un document
decisiv, ci unul care deblochează negocierile. Părțile au stabilit să creeze două grupuri de experți,
care vor pregăti documentul de bază privind statutul juridic al transnistriei și, respectiv, se vor
ocupa de ameliorarea situației economice. Președintele propunea să fie lichidate posturile vamale
și de grăniceri de pe Nistru, Tiraspolul urma să asigure condiţii de studiere în baza grafiei latine
pentru elevii care doresc acest lucru şi să transfere cazul I. Ilaşcu către Procuratura Generală a
Republicii Moldova [2]. În anul 1999 urma să constituie începutul rezolvării principalei
probleme și anume, elaborarea documentelor privind statutul special al raioanelor de est și a
garanțiilor respectării viitorului statut.
Eforturile de elaborare a conceptului de „stat comun” urmau să continue și în anul 2000
cu un proiect nou de reglementare a conflictului transnistrean – Acord cu privire la bazele
relațiilor între Republica Moldova și Transnistria, numit „proiect Primakov”. Din cauza omiterii
spațiului comun din domeniul apărării, proiectul a fost respins atât la Chișinău, cât și Tiraspol [9,
p. 46].
Un alt act de dialog dintre autoritățile constituționale și administrația tiraspoleană a fost
reluat în următorul an. La 16 februarie 2001, la Harkov, s-a pus accent pe unul dintre principiile
privind problematica transnistreană și anume, păstrarea suveranității și integrității teritoriale a
Republicii Moldova.
La 15 mai 2001, președintele Vladimir Voronin a emis un decret cu privire la
soluționarea conflictului transnistrean. Însă un proiect privind regiunea transnistreană a fost
respins, argumentul principal fiind că documentul contravine înțelegerilor Memorandumului din
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8 mai 1997. Proiectul menționează despre „statul comun”, dar include particularități ale statului
unitar, iar autoritățile tiraspolene vin cu un proiect propriu [11, p. 502], procesul negocierii între
părți fiind întrerupt.
Dată fiind situațiacreată, Republica Moldova a decis să recurgă la negocieri directe cu
Federația Rusă, însă este propus al memorandum, numit „Memorandumul Kozak” [12, p. 129].
Acest proiect urma să transforme Republica Moldova într-o federație asimetrică sub denumirea
„Republica Federativă Moldova”. Relațiile dintre centrul federal și subiecții autonomi erau
reglementate de trei tipuri de competențe – ale federației, ale subiecților autonomi și mixte.
Memorandumul Kozak conținea mai multe carențe, care practic subminau suveranitatea
Republicii Moldova și anume: în conformitate cu articolele 9 și 10, cei doi subiecți autonomi –
republica moldovenească nistreană și formațiunea teritorial-autonomă Găgăuzia – urmau să
obțină pârghii de a bloca orice acțiune decizională a autorităților centrale. Inițial, președintele
Republicii Moldova, Vladimir Voronin a acceptat semnarea acestui proiect, dar sub presiunea
străzii și a reticenții statelor și instituțiilor occidentale, a refuzat să-l semneze. Respingerea în
noiembrie 2003 a Memorandumului Kozak de către Republica Moldova a însemnat, practic,
sfârșitul negocierilor privind statutul regiunii transnistrene pentru o perioadă nedeterminată [4].
Anul 2005 devine semnificativ prin adoptarea Legii cu privire la prevederile de bază ale
statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului (Transnistria) [7]. Formatul „5+2” s-a
aflat, practic, într-o paralizie până anul 2012. Ulterior, s-au reînceput negocierile, dar nu prin
prisma factorul politic, ci a grupului de lucru, ancorat mai mult pe discutarea politicilor, pe
probleme de securitate economică, pe asigurare socială, prin intermediul anumitor proiecte din
partea Uniunii Europene și, în special, a Organizației Națiunilor Unite. La 17-18 aprilie 2012 au
avut loc reuniunile la Viena, unde au fost stabilite principiile și procedurile procesului de
negocieri pentru realizarea politicii propuse de autoritățile constituționale: probleme socioeconomice; juridice și umanitare, apărarea drepturilor omului; reglementarea generală a
conflictului, inclusiv aspecte politice, instituționale și de securitate [9]. Aspectul important în
negocieri care rămâne a fi evitată este schimbarea misiunii de pacificare de pe Nistru din una
militară, în una civilă.
Însăși formatul de existență, de dezvoltare socială a raioanelor de est este același din
perioada Uniunii Sovietice. Este susținută nu doar economia regiunii de către Federația Rusă,
politica de apărare și securitate a regimului separatist este sprijinită financiar din mai multe
surse. Conform datelor oficiale din 2018 ale autorităților separatiste, 20,7 % din toate cheltuielile
din regiunea transnistreană sunt dedicate sectorului de apărare, securității și ordinii publice (circa
31,6 % sunt alocate pentru apărare și 68,4% pentru securitate și ordine publică)
În concluzie subliniem că statul independent Republica Moldova rămâne a fi în
continuare vulnerabil în fața amenințărilor și riscurilor. Pentru consolidarea instituțională și a
securității este nevoie de susținere internațională și acțiuni concrete atât din partea instituțiilor
statului, cât și a întregii societăți.
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Developments related to the dispute settlement process in the Republic of Moldova and
Georgia highlight quite clearly the support of separatism by the Russian Federation, which has,
in fact, a triple status: a state that encouraged the outbreak of separatism and which actually
controls separatist regions in terms of military, economic, financial, etc.; mediator in the
negotiation process and guarantor of the agreements reached; directly interested in the final
way of resolving the conflict.
Keywords: frozen conflicts, national security, state, separatism.
Evoluţiile legate de procesul de reglementare a diferendelor din Republica Moldova și
Georgia pun în evidenţă destul de clar susţinerea separatismului de către Federaţia Rusă, care
are, de fapt, un statut triplu: de stat care a încurajat izbucnirea separatismului şi care controlează,
în realitate, regiunile separatiste sub aspect militar, economic, financiar etc.; de mediator în
procesul de negocieri şi de garant al acordurilor atinse; de parte interesată direct de modalitatea
finală a soluţionării conflictului.
Chestiunea privind jurisdicția aplicabilă în raport cu membrii forțelor armate ale
Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova este una actuală pentru dreptul
internațional public.
Dat fiind că principiul egalității suverane a statelor este unul din principiile fundamentale
în dreptul internațional public, fiecare stat își păstrează dreptul să-și exercite jurisdicția în raport
de persoane și de bunuri situate pe teritoriul țării sau în afara acestuia [60]. În aceste condiții, o
soluție unică nu poate exista, asemenea situații fiind reglementate prin acorduri internaționale,
inclusiv bilaterale și multilaterale. Acordurile internaționale pot prevedea aplicarea jurisdicției
statului în anumite condiții, cerințele de predare și extrădare a persoanelor, instituirea unor
Comisii de Anchetă sau de Conciliere în scopul reglementării situațiilor conflictuale etc.
Aspecte teoretice. Unul din criteriile ce caracterizează statul ca subiect de drept
internațional este exercitarea jurisdicției în raport de bunuri și persoane. Este evident că în lipsa
exercitării de către stat a supremației teritoriale, nu poate fi exercitată nici jurisdicția asupra
teritoriului.
În doctrina juridică de specialitate, prin supremaţia teritorială se înțelege împuternicirile
statului în exercitarea puterii depline şi exclusive în limitele teritoriului de stat. Supremaţia
teritorială este prevăzută şi garantată atât prin legislaţia internă a statului, cât şi prin normele
dreptului internaţional [23].
Deplinătatea suveranităţii teritoriale a unui stat se exprimă prin aceea că în propriul
teritoriu fiecare stat este în măsură să determine întinderea şi natura competenţelor sale, să
reglementeze raporturile sociale în cele mai variate domenii, să-şi impună autoritatea sa asupra
întregului mecanism social şi să dispună asupra resurselor şi bogăţiei naţionale [47].
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În raporturile de drept internațional, teritoriul statului este un element de o deosebită
importanţă, întrucât vizează o valoare fundamentală pentru existenţa însăşi a statelor. Alături de
populație, teritoriul constituie una din premisele materiale ale existenţei statului. Asupra
teritoriului său statul îşi exercită pe deplin şi în mod exclusiv suveranitatea şi acţionează în
vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor sale, celelalte state fiind obligate să nu aducă atingere
integrităţii teritoriale [36].
Un element important al supremaţiei teritoriale ține de aplicarea jurisdicţiei
extrateritoriale, conform căreia jurisdicţia statului asupra cetăţenilor săi se extinde şi în spaţiile
internaţionale. În baza acestui principiu, efectele unor legi ale statului se răsfrâng asupra
cetăţenilor săi şi a apatrizilor care locuiesc permanent în acest stat, în perioada când ei se află în
străinătate. Aceasta se referă chiar şi la ramurile coercitive de drept, precum dreptul penal și
dreptul contravențional.
Un alt principiu al jurisdicţiei extrateritoriale, destul de larg răspândit, este principiul
apărării. În baza lui, statul este în drept să tragă la răspundere penală persoane, ce nu sunt
cetăţeni ai săi, pentru comiterea infracţiunilor în afara teritoriului, dar care sunt îndreptate
împotriva intereselor statului sau a cetăţenilor săi [21]. Jurisdicţia penală extrateritorială poate fi
exercitată şi în baza principiului universalităţii, potrivit căruia orice stat este în drept să atragă la
răspundere penală persoana ce a săvârşit în afara teritoriului de stat o infracţiune prevăzută de
dreptul internaţional [58].
Deplinătatea şi exclusivitatea suveranităţii teritoriale nu exclud, însă, ca un stat, prin
propria voinţă şi în condiţii stabilite prin acorduri internaţionale, să permită altor state şi
cetăţenilor acestora accesul pe propriul teritoriu şi unele drepturi în folosirea acestuia, în general
pe bază de reciprocitate. Astfel, statele îşi acordă reciproc dreptul de tranzit al mijloacelor de
transport feroviare, rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, dreptul de a efectua schimburi
economice şi de a face afaceri, dreptul de a utiliza în anumite limite instalaţiile sau fondurile
acestora etc.
De asemenea, în cadrul cooperării internaţionale statele se pot angaja să se abţină pe
propriul teritoriu de la anumite activităţi, cum ar fi amplasarea unor categorii de arme, efectuarea
unor mişcări de trupe sau a unor aplicaţii militare [1, p. 125], ori de la construirea unor instalaţii
care ar dăuna mediului înconjurător şi ar produce prejudicii şi altor state, de a introduce restricţii
în ce priveşte desfăşurarea unor activităţi sau de a se supune în cadrul dreptului lor de a legifera
unor condiţii şi limite stabilite prin convenţiile internaţionale la care sunt parte [17, p. 22].
Cazul militarului din contingentul forțelor armate ale Federației Ruse situate în
zona de conflict a Republicii Moldova. Această succintă analiză a modului de exercitare a
jurisdicției de către state ne permite să constatăm că în unele situații poate apărea concurența de
jurisdicții. Este și cazul militarului din contingentul forțelor armate ale Federației Ruse,
amplasate în zona de conflict din Transnistria, implicat în incidentul ce a avut loc la 1 ianuarie
2012 pe podul din orăşelul Vadul lui Vodă (Republica Moldova), care a dus la moartea unui
tânăr moldovean.
Soldatul rus l-a împușcat pe tânăr la punctul de control aflat într-o zonă de securitate care
era sub controlul și comanda soldaților ruși. Punctul de control era situat în zona de securitate
stabilită prin Acordul din 1992 cu privire la încheierea conflictului militar în regiunea
transnistreană și se afla sub comanda militarilor ruși.
Cauza respectivă (Pisari v. the Republic of Moldova and Russia) a fost examinată de
Curtea Europeană care a stabilit că nici Federația Rusă, nici Republica Moldova nu își
disputaseră jurisdicția în speță. Atunci când militarii unui stat sunt trimiși pe teritoriul altui stat,
forța extrateritorială pe care o folosesc poate extinde jurisdicția statului asupra acțiunilor
militarilor săi [15]. În acest context, Federația Rusă are dreptul la aplicarea jurisdicției personale
față de militar, dat fiind că el deține cetățenia rusă, iar Republica Moldova are dreptul la
aplicarea jurisdicției teritoriale, dat fiind că incidentul a avut loc pe teritoriul Republicii
Moldova. Doar că Republica Moldova poate aplica jurisdicția sa în condițiile în care ar avea
acces la această persoană, fie că este reținut de autoritățile moldovenești, fie că este extrădat la
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solicitarea Republicii Moldova de pe teritoriul unui stat cu care avem un asemenea acord semnat.
Ce ține de Federația Rusă, este evident că ea nu-l va extrăda, dat fiind că unul din principiile
dreptului constituțional prevede neadmiterea extrădării propriilor cetățeni. Acest principiu este
unul universal și nu necesită o descriere detaliată.
Pe de altă parte, reclamanții - părinții tânărului - au considerat că autoritățile
moldovenești nu fuseseră responsabile de moartea fiului lor și făcuseră tot ceea ce putuseră în
mod rezonabil să investigheze decesul acestuia. Prin urmare, nu mai doreau să dea curs cererii
lor împotriva Republicii Moldova. În final, Curtea a acceptat această dorință a reclamanților și a
decis să radieze de pe rolul său capătul de cerere îndreptat împotriva Republicii Moldova.
Practica ne dovedește că membrii forţelor armate fac parte din categoria persoanelor care
cel mai des comit infracţiuni, inclusiv grave. În condițiile în care Republica Moldova de facto nu
exercită jurisdicția în raport cu membrii contingentului militar al Federației Ruse, în egală
măsură că și în raport cu persoanele ce comit infracțiuni pe teritoriul din stânga Nistrului,
teritoriu ce se află în afara jurisdicției Chișinăului, apare întrebarea logică care ar fi soluția
respectivă.
Expunându-ne opinia, considerăm că pot exista următoarele soluții. Ce ține de persoanele
care comit infracțiuni pe teritoriul din stânga Nistrului, soluția ar fi pornirea dosarelor penale și
darea în căutare internațională a acestora, în așa fel limitându-le spațiul de circulație. În plus,
subliniem că pentru anumite categorii de infracțiuni comise inclusiv pe teritoriul Republicii
Moldova, precum crimele de război, crimele contra umanității, genocidul și actele de tortură, nu
poate fi aplicat termenul de prescripție.
Referitor la exercitarea jurisdicției față de membrii contingentului militar al Federației
Ruse, constatăm că soluția juridică în cazul dat era adresarea autorităților Republicii Moldova
către structurile competente din Federația Rusă privind instituirea unui grup de lucru și
examinarea cazului prin prezentarea probelor respective. În condițiile în care fapta comisă
întrunea condițiile unei componențe de infracțiune conform legislațiilor ambelor state (dubla
incriminare), persoana în cauză trebuia judecată de autoritățile ruse. În caz contrar, rămânea
aceiași soluție – pornirea dosarului penal și darea în căutare internațională a persoanei în cauză.
Aceasta este soluția ideală, dar cu regret, în practică lucrurile au stat altfel.
În doctrina de specialitate a fost expusă opinia că imposibilitatea aplicării jurisdicției
statului în propriul teritoriu față de militarii străini nu este condiționată de legalitatea staționării
forțelor armate străine [40, p. 121]. În situația unei ocupații armate se aplică dreptul internațional
și în practică, este evident că în raport cu militarii respectivi se aplică jurisdicția propriului stat.
În condițiile staționării forțelor armate străine în baza unui acord, de regulă prevederile
convenționale stabilesc ferm faptul că membrii forțelor armate respective cad sub jurisdicția
propriului stat.
Prezintă interes faptul că în cazul Republicii Moldova nu putem vorbi despre
aplicabilitatea unui regim al ocupației în sensul clasic, dat fiind că staționarea forțelor ruse din
start au reprezentat efectele destrămării ex-URSS, iar ulterior nu a fost semnat nici un document
cu caracter juridic (care ar produce efecte juridice internaționale) între Republica Moldova și
Federația Rusă, care ar prevedea retragerea forțelor armate ale Federației Ruse de pe teritoriul
Republicii Moldova, inclusiv termenii acestei retrageri.
Forţele armate străine ce se află pe teritoriul statului în lipsa acordului acestuia, conform
doctrinei tradiţionale a dreptului internațional, se bucură de imunitate şi exteritorialitate. În cazul
ocupaţiei militare aceste forţe nu sunt supuse jurisdicţiei statului ocupat, ele se află sub
jurisdicţia statului ocupant, care trebuie să aplice prevederile Convenţiei de la Haga cu privire la
legile şi obiceiurile războiului terestru [5].
În alte situaţii, militarii forţelor armate inamice ce se află în străinătate, în principiu, se
bucură de imunitate în raport cu faptele comise în calitate oficială. Însă, domeniul de aplicare a
acestei imunităţi este foarte limitat, deoarece majoritatea infracţiunilor comise de militarii străini
sunt considerate crime de război, în raport cu care imunitatea lipseşte.
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Omorul populaţiei civile a părţii adverse, distrugerea şi jefuirea bunurilor ei sunt
considerate drept infracţiuni, prevăzute ce Convenţia IV de la Geneva [4]. Imunitatea pentru
asemenea infracţiuni există doar în cazurile în care militarul străin fură bunul ce aparţine altui
militar străin. Evident, că asemenea statut special nu poate să nu influenţeze dreptul internaţional
şi imunitatea de stat ratione materiae în raport cu crimele de război, a crimelor contra umanităţii
şi a genocidului. Reiese că statutul special pe care-l posedă forţele armate străine nu are nici o
tangenţă cu urmărirea penală exercitată de Curtea Penală Internaţională.
Obligaţia de a urmări persoanele ce au comis infracţiuni sau au aplicat torturi nu poate fi
respinsă în baza unui acord bilateral între statele participante la Convenţiile contra torturii sau la
Convenţiile de la Geneva. Totodată, în raport cu obligaţiile prevăzute de acordurile vamale sunt
admise unele devieri din partea ambelor părţi. Iată de ce, acordurile privind statutul forţelor
armate, ce stabilesc imunităţi inexistente anterior în raport cu torturile şi crimele de război,
încalcă obligaţiile participanţilor la asemenea acorduri, conform convenţiilor menţionate. Cele
expuse sunt aplicabile şi în raport cu Convenţia cu privire la genocide.
Trebuie să recunoaștem că nu doar Republica Moldova se ciocnește cu o asemenea
problemă. Practica statelor ne demonstrează că în majoritatea cazurilor (nu este doar vorba
despre state cu regimuri autoritare, în egală măsură această regulă se aplică și statelor cu un nivel
înalt de democrație, cum sunt SUA, Marea Britanie, Franța, Canada etc.) persoanelor ce au
comis încălcări grave în cadrul unor conflicte armate sau operațiuni de menținere a păcii li se
aplică pedeapsa în mod formal. În unele cazuri sunt ignorate normele jus cogens, care constituie
„nucleul” dreptului internațional umanitar. Problema rezidă în faptul că deseori, asemenea
situații sunt soluționate reieșind din considerente politice, de aceea și nivelul de aplicabilitate a
normelor de drept în mare parte depinde de factorul politic.
Aspecte privind aplicarea normelor dreptului internațional umanitar în
soluționarea conflictului transnistrean. Conceptul de drept internaţional umanitar are o
mulţime de substitute, iniţial, el intrând în limbajul de specialitate sub denumirea de „Law of
war” („Droit de la guerre”; „Kriegsrrecht”), cu două accepţii: jus ad bellum, expresie care
desemnează regulile referitoare la condiţiile în care un stat putea recurge la folosirea forţei
armate şi jus in bello, adică ansamblul de norme aplicabile în raporturile dintre părţile aflate în
conflict armat [25].
Odată cu crearea, în 1863, a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, care şi-a asumat
misiunea de a stimula codificarea normelor de protecţie a persoanelor scoase din luptă şi a celor
care nu iau parte directă la război, precum şi a bunurilor cu caracter civil, jus in bello se divide în
două ramuri – Dreptul Războiului şi Dreptul Umanitar [26]. Conferinţele de codificare de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au consacrat dreptul războiului în
formula „legile si obiceiurile războiului”. Ulterior, ultima mare codificare din 1977 a reunit cele
două ramuri – Dreptul războiului şi Dreptul umanitar – într-un nou concept: „Dreptul
Internaţional Umanitar al conflictelor armate”, aceasta fiind denumirea oficială.
Luând în considerație că dreptul internaţional umanitar se aplică numai pe timp de
conflict armat, în mod prioritar ar trebui să elucidăm faptul dacă există un conflict armat în
regiunea transnistreană. În acest scop, recurgem la definiţia formulată de către Camera de Apel a
Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) în cauza Prosecutor vs Tadić
[30] care stabilește că, „un conflict armat există ori de câte ori suntem în prezenţa folosirii forţei
armate între state sau a unei violenţe prelungite între autorităţile guvernamentale şi grupuri
armate organizate sau între astfel de grupuri în interiorul unui stat”.
Deşi conflictul transnistrean ar putea fi considerat a fi unul îngheţat, aşa cum ostilităţile
au încetat în anul 1992, definiţia din Decizia Tadić pare să includă conflictul dintre Republica
Moldova şi Transnistria ca „un conflict armat”, deoarece a existat un conflict armat prelungit
între o autoritate guvernamentală (Republica Moldova) şi un grup armat organizat (Transnistria),
dar o soluţionare paşnică nu a fost încă realizată.
Ar sugera oare acest lucru că dreptul internaţional umanitar ar trebui să se aplice în
regiunea transnistreană, aşa cum se arată în definiţia Tadić, că dreptul internaţional umanitar se
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extinde şi pe timp de pace? Dincolo de încetarea ostilităţilor, până la încheierea păcii? sau până
când o soluţionare paşnică se realizează?
Deşi au existat o serie de iniţiative care au încercat să aducă pacea în Transnistria, acestea
au eşuat, şi trupele ruseşti sunt încă prezente în regiune într-o capacitate de menţinere a păcii.
Transnistria a întreprins o iniţiativă de consolidare a statalităţii, neavând în acelaşi timp nici o
recunoaştere din partea comunităţii internaţionale, ca şi stat, şi şanse mici de a obţine o astfel de
recunoaştere. În cazul retragerii trupelor ruseşti de menţinere a păcii, o revenire la conflict ar
putea fi posibilă. Prin urmare, conchidem că o situaţie de conflict armat a existat şi continuă să
existe în regiunea transnistreană şi că ar trebui să se aplice dreptul internaţional umanitar.
În cele ce urmează, este necesar să determinăm categorisirea acestui conflict şi, dacă
implicarea Federației Ruse are vreun impact asupra acestei categorisiri, pentru a vedea
amploarea potenţială de aplicare a dreptului internaţional umanitar în regiune.
Subliniem că URSS a fost parte la Convenţiile de la Geneva din 1949 [6], inclusiv la
Protocoalele Adiţionale I şi II din 1977 [31], iar Republica Moldova este stat-parte prin
succesiune, în corespundere cu dispozițiile Hotărârii Guvernului R.M. nr.442 din 17.07.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a
tratatelor internaţionale [19].
În ultimii ani, au existat o serie de apeluri pentru modificarea dreptului internaţional
umanitar prin abandonarea diviziunii dintre conflictele armate internaţionale şi neinternaţionale,
dar clasificarea respectivă mai rămâne încă în vigoare. În legătură cu aceasta, întrebarea este
dacă implicarea Federației Ruse a transformat conflictul transnistrean într-un conflict armat
international, declanşând astfel potenţialul de aplicare a întregului corpus de drept internaţional
umanitar.
Este cu atât mai important ca un regim juridic, şi în special un regim juridic expansiv, să
fie efectiv aplicat în cazuri cum ar fi Transnistria, deoarece, aşa cum aceast teritoriu este un stat
de facto, nu există obligaţii şi posibilitatea de a aplica standardele şi normele internaţionale,
lăsând populaţia din Transnistria lipsită de protecţie juridică internaţională [28, p. 63].
Regimul de drept internaţional umanitar oferă un anumit nivel de protecţie pentru
populaţie, prescriind crimele de război, cum ar fi violul, omorul şi tortura, protejând bunurile
civile, şi oferind o opţiune pentru urmărirea penală a infractorilor prezumaţi. Cu toate acestea,
după cum am menţionat mai sus, nivelul potenţial de protecţie depinde de clasificarea
conflictului.
Deşi adeseori este susţinut faptul că situaţia din Transnistria este folosită ca un instrument
al politicii Federației Rusiei în „vecinătatea apropiată”, examinarea detaliată a conflictului este
necesară pentru a stabili în ce măsură Federaţia Rusă a fost implicată în planificarea şi dirijarea
conducerii din Transnistria. Această problemă, precum şi existenţa în continuare a stării de facto
a Transnistriei, a fost abordată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza
Ilaşcu şi alţii vs Moldova şi Federaţia Rusă [2], Curtea a examinat problema în scopul de a
determina dacă implicarea Rusiei în conflict a fost suficient pentru a aduce conflictul sub
jurisdicţia Rusiei. Această cauză examinată de CEDO este principala sursă de informaţii cu
privire la implicarea Federației Ruse în conflictul transnistrean.
În hotărârea sa, Curtea a considerat că: „Federaţia Rusă este responsabilă de actele ilegale
comise de către separatiştii transnistreni, ţinând cont de sprijinul politic şi militar acordat pentru
a ajuta instituirea regimului separatist şi participarea a personalului militar rus la lupte. Acţionînd
astfel, autorităţile ruse au contribuit atât militar, cât şi politic la el crearea unui regim separatist
în regiunea Transnistriei, care face parte din teritoriul Republicii Moldova”. Curtea, de
asemenea, a remarcat faptul că, chiar şi după Acordul de încetare a focului în iulie 1992,
Federaţia Rusă a continuat să sprijine militar, politic şi economic regimul separatist
Transnistrean, „permiţându-i astfel să supravieţuiască, întărindu-se şi obţinînd o anumită
cantitate de autonomie vis-à-vis de Moldova”. În acest mod, CEDO a stabilit o puternică legătură
între Federaţia Rusă şi autorităţile de la Tiraspol, vorbind de о „influienţă decisivă” şi chiar
despre о „autoritate eficace”.
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Specificul aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial
din Abhazia și Osetia de Sud.
În literatura de specialitate, majoritatea autorilor au considerat că teritoriile disputate din
Europa de Est sunt produsul direct al politicii fostei Uniuni Sovietice de schimbare treptată a
frontierelor statale pentru a dejuca eventualele tentative separatiste și a asigura unitatea URSS
[35].
Conform Legii URSS din 3 aprilie 1990 „Cu privire la procedura de soluționare a
problemelor apărute în legătură cu ieșirea republicilor unionale din componența URSS” [52],
popoarele republicilor autonome și entităților autonome au avut dreptul să decidă în mod
independent dacă să rămână în componența URSS, ridicând problema statutului lor juridic.
Entitățile statale separate din componența URSS puteau fi considerate noi state numai dacă erau
luate în considerație interesele tuturor popoarelor din cadrul URSS și după respectarea
proceduriii care să asigure fiecărei națiuni dreptul la alegerea apartenenței statale.
Fără ca dispozițiile Legii URSS din 3 aprilie 1990 să fie respectate, dezmembrarea
Uniunii Sovietice a dus la conflicte complexe în fostele republici sovietice, care nu au fost încă
soluționate și continuă să provoace tensiuni între Federația Rusă și vecinii săi. Drept exemplu,
sunt conflictele din Osetia de Sud și Abhazia care au degenerat în conflicte violente, purificare
etnică și tensiuni grave în relațiile dintre Federația Rusă și Georgia.
Autoproclamarea independenței de către Osetiei de Sud și Abhaziei a declanșat dezbateri
științifice cu privire la aplicabilitatea dreptului la autodeterminare, inclusiv dreptul la secesiune.
Autodeterminarea și secesiunea constituie chestiuni fundamentale ale dreptului internațional
public. În legătură cu aceasta, unii cercetători (C. Walter, A. Ungern-Sternberg etc.) au
menționat că dreptul la autodeterminare și chiar la secesiune de care beneficiază popoarele și
grupurile etnice, se află în conflict direct cu suveranitatea și integritatea teritorială a statelor [45,
p. 293]. Alți cercetători au afirmat că dreptul statelor la integritatea teritorială ar putea să nu fie
absolut și necalificat, deoarece „dezvoltarea dreptului internațional al drepturilor omului a limitat
în multe privințe conceptul de suveranitate a statului” [43, p. 21]. Această abordare introduce
ideea de secesiune corectivă – un set de condiții care ar putea justifica secesiunea unui popor sau
unui grup etnic din statul său părinte ca un „remediu de ultimă instanță” [24, p. 67].
Doctrina secesiunii ca „remediu de ultimă instanță” a fost invocată de multe state care au
recunoscut Kosovo. În mod similar, Federația Rusă a preluat doctrina secesiunii ca remediu
pentru a justifica recunoașterea independenței Osetiei de Sud și Abhaziei după încheierea
conflictului armat cu Georgia din anul 2008. Astfel, Osetia de Sud și Abhazia de jure rămân
parte din Georgia, deși Georgia nu are controlul efectiv asupra acestor republici autoproclamate.
O situație similară există în Republica Moldova, în legătură cu autoproclamata republică
Transnistria.
Din perspectiva științelor politice, aceste conflicte sunt etichetate ca „conflicte înghețate”
prin care se înțelege că deși ostilitățile militare au încetat, soluții pentru rezolvarea acestor
conflicte nu au fost găsite. Prin prisma dreptului internațional, „conflicte înghețate” indică
pretențiile de suveranitate concurente asupra unui anumit teritoriu și o posibilă ciocnire a
diferitelor norme de drept internațional, în care un grup invocă dreptul la autodeterminare, în
timp ce statul mamă solicită respectarea integrității teritoriale a statelor. Prin urmare, ca și în
cazul Transnistriei, Osetia de Sud și Abhazia pretind că au nu doar dreptul la autodeterminare, ci
și dreptul la secesiune, prin separare teritorială de Georgia. Atât Osetia de Sud, cât și Abhazia își
bazează pretențiile pe acuzații de discriminare și încălcări masive ale drepturilor omului comise
de Georgia, temeiuri care constituie baza dreptului la secesiune ca „remediu de ultimă instanță”.
În prezent, majoritatea populației cvasi-statelor din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud
au statutul de cetățeni ruși și în conformitate cu prevederile Constituției Federației Ruse,
cetățenii țării au dreptul la protecție în cazul încălcării drepturilor lor constituționale, inclusiv
atunci când locuiesc pe teritoriul cvasi-statelor nerecunoscute. Luând în considerare acest fapt, în
doctrina din Federația Rusă [55, p. 17] s-a propus soluția ca conflictele emergente de cetățenie
ale populației cu jurisdicție legală pe teritoriile Georgiei și Republicii Moldova să fie soluționate
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atât pe baza unor acorduri interstatale privind protecția drepturilor și a intereselor legitime ale
cetățenilor, cât și pe baza unui model de act normativ, dezvoltat la nivelul structurilor ONU.
Osetia de Sud și-a declarat independența față de Republica Socialistă Sovietică Georgia
în anul 1991. Guvernul Georgiei a răspuns prin desființarea autonomiei Osetiei de Sud și a
încercat să-și reimpună controlul asupra regiunii prin forță. Escaladarea crizei a dus la războiul
din Osetia, perioada anilor 1991-1992 și la luptele din anul 2004, respectiv 2008.
Pe 10 noiembrie 1989, Sesiunea a XII-a a Consiliului Deputaților Poporului din Regiunea
Autonomă a Osetiei de Sud a decis să transforme această regiune în Republica Autonomă din
cadrul Republicii Sovietice Socialiste Georgia. Ca răspuns, Prezidiumul Sovietului Suprem al
Republicii Sovietice Socialiste Georgia a declarat această decizie ca neconstituțională [37, p. 75].
Peste un an, la 20 septembrie 1990, Consiliul Deputaților din Osetia de Sud a adoptat
Declarația Suveranității de Stat prin care s-a decis formarea Republicii Sovietice Democrate
Osetia de Sud în componența URSS, iar la 28 noiembrie 1990 entitatea statală a fost redenumită
în Republica Sovietică Osetia de Sud. În consecință, la 11 decembrie 1990, Consiliul Suprem al
Republicii Georgia, prezidat de Z. Gam-Sakhurdia, a adoptat Legea „Cu privire la Abolirea
Regiunii Autonome Osetiei de Sud” [53, p. 25].
Din acest punct de vedere, în doctrina juridică din Federația Rusă au fost expuse opinii
critice, și anume, că adoptarea Legii „Cu privire la Abolirea Regiunii Autonome Osetia de Sud”
a fost contrară dispozițiilor art.3 al Legii URSS din 26 aprilie 1990 „Cu privire la delimitarea
puterilor între URSS și subiecții federației” [51], care stabilea că „teritoriul unei republici
unionale, republici autonome sau a unei entități autonome nu poate fi schimbat fără acordul
acestora”, iar alin.(2) al articolului 6 din această lege atribuia jurisdicției exclusive a Uniunii
Sovietice „admiterea în URSS a noilor republici unionale, aprobarea formării unor noi republici
autonome și aprobarea modificărilor în statutul republicilor autonome existente, în statutul
regiunilor autonome și a districtelor autonome”.
După destrămarea URSS (anul 1991), Consiliul Suprem al Osetiei de Sud a desemnat
desfășurarea unui referendum privind independența și aderarea regiunii la Federația Rusă. În
timpul referendumului din 19 ianuarie 1992, majoritatea participanților au votat în favoarea
independenței și a aderării la Rusia. Astfel că la 29 mai 1992, Consiliul Suprem al Republicii
Osetia de Sud a proclamat independența și crearea unui stat independent – Osetiei de Sud [20].
La rândul ei, Federația Rusă a recunoscut imediat independența Osetiei de Sud, declarându-și
deschis și public hotărârea de a susține autoritățile de facto ale acestor teritorii pe plan politic,
financiar și militar.
În perioada 1992-1996 Osetia de Sud și-a format propriile structuri de stat, în special
Ministerul Afacerilor Interne și departamentele militare. Deși nerecunoscută în plan
internațional, republica avea Constituție și Parlament, iar în anul 1996 a fost formată instituția
prezidențială. Primele alegeri prezidențiale în Osetia de Sud au avut loc la 10 noiembrie 1996
[12].
Contrar tuturor acordurilor de soluționare pașnică a conflictului georgian-osetian, în
noaptea de 8 august 2008, între forțele georgiene și cele ale Osetiei de Sud au existat conflicte
militare. În conflictul militar au fost implicate și forțele ruse de menținere a păcii. În rezultatul
tratativelor purtate între Georgia, Federația Rusă și instituțiile Uniunii Europene, au fost aprobate
șase principii pentru soluționarea conflictului dintre Georgia și Osetia de Sud: 1) nerecurgerea la
folosirea forței; 2) încetarea definitivă a ostilităților; 3) accesul liber la ajutorul umanitar; 4)
retragerea forțelor armate ale Georgiei din perimetrul de conflict; 5) menținerea forțelor armate
de menținere a păcii ale Federației Ruse pe linia de izbucnire a ostilităților până la crearea
mecanismelor internaționale; 6) inițierea unor discuții cu caracter internațional privind viitorul
statut al Osetiei de Sud și Abhaziei, precum și modalități de asigurare a securității durabile în
aceste regiuni.
La 26 august 2008, președintele Federației Ruse a semnat Decretul nr.1261 „Cu privire la
recunoașterea Republicii Osetia de Sud”. În Decret era indicat că recunoașterea este bazată pe
voința poporului din Osetia de Sud. Totodată, în sarcina Ministerul rus al Afacerilor Externe a
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fost pusă obligația de a organiza negocieri cu administrația Osetiei de Sud în vederea stabilirii
relațiilor diplomatice de cooperare și asistență reciprocă.
Deși normele dreptului internațional protejează integritatea teritorială a Georgiei, au
existat state care nu au ținut cont de cadrul legal internațional. Astfel, pe 5 septembrie 2008,
Republica Nicaragua a recunoscut independența Osetiei de Sud și a devenit prima țară din
America Latină care a manifestat un asemenea gest. Mai apoi, la 10 septembrie 2009
președintele venezuelean Hugo Chavez a anunțat că Venezuela recunoaște independența Osetiei
de Sud și Abhaziei. În același context, liderii unor state, precum Armenia, Belarus, Kazahstan,
Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan au condamnat acțiunile Georgiei în Osetia de Sud și au
susținut acțiunile Federației Rusiei la summitul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă de
la Moscova.
Pe de altă parte, la 1 septembrie 2008, Uniunea Europeană a condamnat recunoașterea
unilaterală a Abhaziei și a Osetiei de Sud de către Federația Rusă, declarând că această decizie
este inacceptabilă și a cerut tuturor statelor să nu recunoască independența republicilor
autoproclamate.
Din perspectiva cercetării științifice pe care o efectuăm, acțiunile militare dintre forțele
georgiene și cele ale Osetiei de Sud necesită a fi evaluate prin prisma dreptului internațional.
Astfel, cercetătorii ruși au ajuns la concluzia că acțiunile Georgiei au fost ilegale. Drept
argument s-a invocat că în 1992 și 1994 Georgia a încheiat un acord internațional cu participarea
Osetiei de Sud și a Federației Ruse, potrivit căruia părțile s-au angajat să rezolve toate
problemele contestate exclusiv prin mijloace pașnice, fără a utiliza forța sau amenințarea cu
folosirea acesteia. Georgia, prin încălcarea acordului și a principiilor juridice internaționale
privind nefolosirea forței și amenințarea cu forța, a comis un act de agresiune împotriva Osetiei
de Sud [56, p. 45].
Majoritatea autorilor ruși sunt de opinia că la data de 8 august 2008, Georgia a atacat
Osetia de Sud și forțele ruse de menținere a păcii. S-a menționat că Federația Rusă a fost obligată
să-și folosească dreptul inerent la autoapărare, consacrat în art.51 din Carta ONU. Utilizarea
forței de către partea rusă a avut ca scop protejarea contingentului rus de menținere a păcii, care
își îndeplinea funcțiile în Osetia de Sud în conformitate cu dispozițiile unui mandat internațional,
de acțiunile ilegale ale Georgiei. Prin urmare, cercetătorii ruși au considerat că intervenția
Georgiei a fost un act de agresiune, iar Federația Rusă avea dreptul la autoapărare. Cât privește
Osetia de Sud, aceasta și-a asigurat securitatea în baza dreptului la autodeterminare prin separare
și formare a unui stat independent. Georgia a apelat la principiul integrității teritoriale, în timp ce
Osetia de Sud a apelat la dreptul popoarelor la autodeterminare. Georgia, ca urmare a atacului
armat asupra Osetiei de Sud, a încălcat principiile dreptului internațional, și anume: interzicerea
utilizării forței sau amenințărea cu forța, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului, autodeterminarea popoarelor.
Conform Declarației privind principiile dreptului internațional privind relațiile amicale și
cooperarea între state în conformitate cu Carta ONU, în virtutea principiului egalității de drepturi
și al autodeterminării popoarelor consacrate în Carta ONU, toate popoarele au dreptul de a stabili
liber în afara statutului lor politic și să-și exercite dezvoltarea economică, socială și culturală și
fiecare stat trebuie să respecte acest drept în conformitate cu prevederile Cartei. Crearea unui stat
suveran și independent, libera aderare sau asociere cu un stat independent sau stabilirea oricărui
alt statutut prin libera determinare ca popor, sunt forme ale exercitării de către acest popor a
dreptului la autodeterminare.
În doctrina dreptului internațional se disting teoriile constitutive și declarative ale
recunoașterii statale. Conform teoriei constitutive, personalitatea juridică internațională a unui
stat depinde de recunoașterea sa de către alte state. Teoria declarativă susține că un nou stat
dobândește personalitate juridică datorită faptului existenței sale [13, p. 87].
Articolul 1 din Convenția de la Montevideo privind drepturile și obligațiile statelor din
1933 prevede că un stat, ca subiect al dreptului internațional, trebuie să aibă următoarele
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caracteristici: populația rezidentă, teritoriu, guvernare și capacitatea de a intra în relații cu alte
state.
Opiniile doctrinare din Federația Rusă indică asupra faptului că Osetia de Sud
îndeplinește toate criteriile de statalitate. Recunoașterea Osetiei de Sud s-a bazat pe normele
dreptului internațional și a permis în mod legal să fie realizat dreptul persoanelor la
autodeterminare sub forma creării unui nou stat independent [56, p. 59]. Mai mult decât atât, s-a
invocat că realizarea legitimă de către poporul Osetiei de Sud a dreptului la autodeterminare și
controlul propriu al teritoriului lor confirmă personalitatea juridică internațională, indiferent de
recunoașterea de către alte state. Pentru a exercita personalitate juridică internațională, este
suficientă recunoașterea din partea unui subiect al relațiilor internaționale [54, p. 62].
În viziunea cercetătorului rus R. Shepenko [57, p. 63], recunoscând independența Osetiei
de Sud și a Abhaziei, Federația Rusă s-a referit la precedentul Kosovo, chiar dacă Uniunea
Europeană nu recunoaște secesiunea provinciei Kosovo din Serbia ca precedent pentru alte
teritorii, considerând că acest caz este excepțional și unic. Cu toate acestea, situația din Osetia de
Sud este de asemenea unică, ca orice alt caz al unui nou stat care apare pe arena internațională.
Abhazia. Spre deosebire de Osetia de Sud, în perioada Uniunii Sovietice Abhazia a
beneficiat de autonomie în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Georgia. În pofida acestui fapt,
între ambele jurisdicții au existat conflicte cu caracter etnic. Tensiunile etnice au culminat cu
războiul din Abhazia din 1992-1993 și independența de facto a Abhaziei. În pofida acordului de
încetare a focului din 1994 și a multor ani de negocieri, diferendul rămâne nerezolvat.
Punctul de referință în ceea ce privește desfășurarea conflictului din Georgia este
Raportul misiunii internaționale independente de informare privind conflictul din Georgia din
septembrie 2009, condusă de Heidi Tagliavini. Raportul a clarificat faptul că Guvernul georgian
condus de Mihail Saakașvili a început războiul în data de 7 august 2008, când forțele georgiene
au atacat și capturat orașului Tskhinvali din Osetia de Sud, dar a precizat că „un conflict violent
era deja în toi în Osetia de Sud” și că ofensiva georgiană nu era „adecvată” ca răspuns la
atacurile premergătoare războiului.
Până în prezent, statutul teritoriilor Osetia de Sud și Abhazia rămâne o chestiune în
litigiu. Prin Propunerea de rezoluție depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă
Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate depusă în
conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură referitoare la teritoriile
georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) [14], s-a menționat că
Organizația Națiunilor Unite și majoritatea guvernelor lumii consideră aceste teritorii o parte din
Georgia, în timp ce Rusia și alte patru state membre ale ONU recunosc republicile Osetia de Sud
și Abhazia. Întrucât ambele republici depind foarte mult de Rusia din punct de vedere economic,
politic și militar, o soluție durabilă la conflictele din această regiune se poate găsi numai dacă se
garantează dreptul populației din Abhazia și Osetia de Sud de a-și determina viitorul și de a-și
apăra identitatea națională.
În dreptul internațional, cadrul juridic de reglementare a relațiilor privind conflictul
teritorial din Georgia se bazează pe Acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de
UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și Acordul de implementare din 8
septembrie 2008 [29, p. 8]. Alte acte internaționale în domeniu sunt: Rezoluția din 21 ianuarie
2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu
Georgia, Republica Moldova și Ucraina, Rezoluția din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul
anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [33],
Recomandarea din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind
Parteneriatul Estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017 [32].
În temeiul actelor sus-menționate, UE susține categoric suveranitatea și integritatea
teritorială a Georgiei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional, iar prin Propunerea
de rezoluție depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate, UE a indicat ferm că la zece ani de la izbucnirea
conflictului ruso-georgian și invazia Georgiei de către Rusia, Federația Rusă continuă ocupația
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ilegală și încearcă să anexeze de facto regiunile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud,
încălcând dreptul internațional și sistemul internațional bazat pe norme. În plus, UE a indicat că
la zece ani după războiul dintre Rusia și Georgia, Federația Rusă continuă să-și încalce
obligațiile internaționale și refuză să pună în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august
2008, mediat de UE.
Subliniem faptul că în anul 2017, Rusia și Georgia au constituit un comitet mixt condus
de ministrul adjunct de externe al Rusiei și reprezentantul special al prim-ministrului Georgiei
pentru relațiile cu Rusia. Începând cu anul 2018, relațiile economice și contactele interpersonale
cu Federația Rusă s-au intensificat, statul rus devenind cel de-al doilea partener comercial al
Georgiei.
Cu referire la perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean, suntem de părerea că
acest conflict, în realitate, înglobează două diferende distincte: unul – care vizează cazul de
separatism de pe teritoriul Republicii Moldova (diferend dintre Republica Moldova și autoritățile
din Transnistria) și altul – care se referă la dislocarea ilegală a bazei militare a Federației Ruse pe
teritoriul Republicii Moldova (diferend dintre Republica Moldova și Federația Rusă).
Faptul că un regim juridic internaţional, în special un regim juridic expansiv, poate fi
considerat a fi aplicabil în regiunile Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud este cu atât mai
semnificativ, având în vedere statutul regiunilor ca şi state de facto care nu au obligaţii şi
posibilitate de a aplica standardele şi normele internaţionale, lăsînd populaţia din regiune lipsită
de orice protecţie juridică internaţională. Suntem de opinia că regimul de drept internaţional
umanitar ar oferi un anumit nivel de protecţie pentru populaţie, prescriind crimele de război, cum
ar fi violul, omorul şi tortura, protejând bunurile civile şi oferind o opţiune pentru urmărirea
penală a infractorilor prezumaţi.
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Modern information technologies have a significant role in the analysis of information and
are successfully used in the analytical activity of the subdivisions specialized in ensuring
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În procesul de asigurare a securității naționale, ordinii publice şi investigării infracțiunilor,
un rol semnificativ prezintă aplicațiile software, care oferă soluții de căutare, înregistrare,
prelucrare și păstrare a datelor despre fapte și persoane, din diverse surse informaționale. Pe
parcursul anilor, aplicațiile software utilizate de analiștii de informații au evoluat în concordanță
cu evoluția științifică și tehnologică a societății. Dacă inițial, analiza informațiilor era realizată
utilizând hârtia și creionul, în prezent analiștii de informații beneficiază de produse software,
care în mare măsură dezvoltă procesele analitice realizate la început rudimentar, la scară redusă,
însă pe seturi mari de date și cu posibilități de reprezentare vizuală foarte performante.
Experții români în domeniul analizei de informații Cofan S.M. și Băloi A.M., atribuie
aplicațiile software utilizate în activitatea analitică la categoria de instrumente, care sunt utilizate
de analiștii de informații, precum: „...matematica, statistica, excel, access, geomedia
professional, GPS, hartă, ANB, iBase, Palantir, hârtie, creion, PC etc.” [1, p.53]. Totodată,
autoarea Cofan S.M. consideră: „....oricât de sofisticate ar fi produsele software utilizate de
analiști, gândirea și capacitatea analitică a omului nu poate fi înlocuită. Produsele software vor
rămâne instrumente de lucru, mai mult sau mai puțin performante, măiestria analistului în
interpretarea rezultatelor date de software, formularea de ipoteze și concluzii fiind cea care face
diferența dintre un produs analitic bun sau slab, util sau inutil în activitatea beneficiarilor” [2,
p.75].
Cu referire la acest subiect, autorul rus Shcherbakov A. menționează că sistemele
informaționale moderne sunt doar instrumente, care nu dispun de rațiune umană și, respectiv, nu
pot adopta decizii, având doar sarcina de a susține adoptarea acestora. Analistul de informații, în
calitate de utilizator al sistemelor informaționale, aflându-se fizic în exteriorul acestora, poate
comunica cu calculatorul prin intermediari, care sunt aplicațiile software. Anume prin
intermediul aplicațiilor software, omul poate vizualiza elementele pasive ale lumii
computerizate, care sunt datele. Fiabilitatea informațiilor și, prin urmare, deciziile și concluziile
la care s-a ajuns, depind direct de proprietățile calculatorului și sistemului informațional, care nu
întotdeauna este ușor de utilizat sau chiar poate fi ostil omului [3, p.3].
Profesorul scoțian Fraser J., cu referire la aplicațiile software utilizate în asigurarea
securității naționale, ordinii publice şi combaterii criminalității consideră că un factor cheie în
utilizarea tehnologiei specializate este completarea cunoștințelor între fiecare parte implicată în
procesul de elaborare și respectiv, utilizare a tehnologiilor informaționale, care trebuie să
cunoască scopul utilizării pentru a lucra împreună în mod eficient. În opinia autorului menționat:
„...în multe cazuri, cei care furnizează soluția tehnologică, nu înțeleg prea bine semnificația
circumstanțelor în care se va aplica tehnologia, iar soluția rezolvării acestei situații este
dezvoltarea unui set de activități operaționale comune, care să răspundă așteptărilor părților
interesate” [4, p.381].
La modul clasic, considerăm că aplicațiile software utilizate de analiștii de informații în
domeniul asigurării securității naționale, ordinii publice şi combaterii criminalității pot fi
clasificate în trei categorii generale și anume: aplicații software de analiză a datelor, aplicații
software de analiză statistică și aplicații software de vizualizare a datelor.
De asemenea, este necesar de menționat că o serie de aplicații software au fost elaborate
și/sau adaptate pentru activitatea agențiilor de aplicare a legii, structurilor polițienești și de
combatere a criminalității, cu scop de analiză a datelor referitoare la infracțiuni, de realizare a
măsurilor organizatorice și tactice cu privire la prevenirea și combaterea infracțiunilor. Agențiile
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de aplicare a legii utilizează aplicațiile software de analiză a criminalității pentru a efectua
evaluări și prognoze cu privire la nivelul infracțiunilor și contravențiilor, care ulterior se folosesc
pentru a repartiza în mod corespunzător resursele umane și administrative, pentru a organiza
investigațiile și a gestiona corect informația. Totodată, aplicațiile software de analiză a crimelor
şi asigurare a securității, oferă suport în importul și analiza datelor, ajutând agențiile de aplicare a
legii să asigure ordinea şi securitatea publică, să identifice tendințele criminalității și apoi să
folosească informațiile respective pentru a elabora strategii de activitate.
Programele analitice oferă posibilitatea de import a informațiilor, care sunt transformate
în date statistice, spațiale și temporale, analize și rapoarte informative. Software-ul de analiză
este de obicei utilizat împreună cu alte programe computerizate pentru mai multe sarcini,
inclusiv pentru gestionarea informațiilor ce conțin înregistrări cu privire la incidente și
infracțiuni, importul de date referitoare la infracțiuni din mai multe surse, realizarea rapoartelor
analitice privind situația criminogenă, efectuarea analizelor și prognozelor cu privire la
criminalitate şi riscuri de securitate.
Cu referire la principalele aplicații software utilizate de analiști de informații în analiza
crimelor, riscurilor de securitate națională şi amenințărilor la ordinea publică, putem menționa:
- Accurint Crime Analysis [5], care este o aplicație online securizată pentru schimbul de
date despre criminalitate, analiza modelelor, cartografierea infracțiunilor, analiza criminalității și
amenințărilor la ordinea şi securitatea publică, raportarea rezultatelor;
- IBM i2 COPLINK, IBM i2 COPLINK Detect și IBM i2 COPLINK Premium [6],
constituie aplicații software care consolidează datele polițienești și ajută la planificarea, cât și
realizarea acțiunilor tactice. Utilizatorii își pot salva istoricul căutării și pot organiza investigații,
astfel încât să poată genera rapoarte. Totodată, aceste platforme oferă oportunități de investigație
organizând și oferind acces tactic, strategic și la nivel de comandă la volume mari de date;
- Digital Investigator™ [7], este o aplicație bazată pe browser pentru gestionarea
informațiilor și poate realiza sarcini pe care sistemele tradiționale de gestionare a înregistrărilor
nu le pot include, oferă instrumentele necesare pentru analiza și investigarea infracțiunilor.
Digital Investigator ™ oferă soluții de integrare și filtrare a informațiilor din mass-media și
social media, pe care le transferă automat în fluxuri de informații, utile pentru activitatea de
prevenire și combatere a infracțiunilor, prevenirii riscurilor şi incidentelor de securitate
națională;
- Beyond 20/20 Crime Insight [8], este o aplicație care oferă instrumente pentru agențiile
de prevenire și combatere a infracțiunilor să colecteze și să valideze transmiterea de date despre
infracțiuni. Crime Insight este o aplicație care gestionează baze de date, cu instrumente pentru
procesarea și gestionarea fișierelor, în scop de elaborare a rapoartelor de analiză;
- Chorus Analyze [9], este o aplicație care poate analiza diferite tipuri de date, inclusiv
date de comunicații, descărcări de pe dispozitive, telefoane, date din trafic, recunoaștere
automată a numerelor de înmatriculare, date despre tranzacții financiare, chat web. De asemenea,
aplicația este compatibilă cu produsele companiei IBM, prin urmare datele analizate și
descărcate din Chorus Analyze, pot fi importate în Analyst’s Notebook, pentru a crea cronologii
și diagrame relaţionale;
- CommandCentral Analytics [10], este o platformă de raportare analitică, care
îmbunătățește capacitatea agenției de aplicare a legii de a preveni și combate infracțiuni, preveni
riscurile şi incidentele de securitate națională, utilizând informații din baze pe date. Aplicația
poate identifica rapid conexiunile care nu sunt vizibile și poate oferi posibilitatea de a vizualiza
în mod intuitiv datele analizate în formă de grafice liniare, diagrame, hărți, pentru a facilita
oferirea de informații detaliate;
- Forensic Explorer™, FEX CLI™, FEX Triage™, FEX Imager™, Mount Image Pro
™ [11], sunt aplicații software de analiză criminalistică potrivite pentru ofițerii de investigații,
urmărire penală și experții criminaliști. Aceste aplicații combină o tehnologie avansată de
sortare, filtrare, căutare de cuvinte cheie, recuperare de date, procesează rapid volume mari de
date, realizează activități de investigare complexă, realizează rapoarte detaliate. Totodată,
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aplicațiile execută și sarcinile standard de cercetare criminalistică, inclusiv analiza semnăturii și
alte tipuri de expertize;
- Intergraph InSight Explorer [12] este o aplicație de analiză și mapare a criminalității
bazată pe datele din rețeaua Internet, destinată agențiilor de aplicare a legii. Intergraph InSight
Explorer oferă suport informațional agențiilor de intelligence şi de combatere a criminalității să
descopere, să analizeze și să vizualizeze date complete despre infracțiuni și riscuri de securitate
națională;
- Verisk Crime Analytics [13], este o aplicație pentru combaterea criminalității prin
schimbul de informații și analize avansate, care dispune de instrumente analitice de gestionare a
datelor, fiind analizate riscurile de comitere a infracțiunilor;
- Visallo [14], este aplicația software care poate sprijini analiștii de informații și ofițerii
de investigații să descopere, să vizualizeze și să înțeleagă relații complexe ascunse în cantități
masive de date, indiferent de sursa sau formatul acesteia. Acest soft este elaborat pentru
profesioniști în depistarea fraudelor, aplicarea legii, dispune de instrumente de vizualizare a
datelor ușor de utilizat și oferă algoritmi de analiză a informațiilor, care îmbunătățesc experiența
și intuiția unui investigator în adoptarea deciziilor tactice și procesuale;
- Produsele GeoMedia [15], sunt aplicații software de management GIS (Sistem
Informațional Geografic) [16], ce permit agregarea datelor provenite din diverse surse și analiza
simultană a acestora în vederea extragerii de informații clare și utilizabile. GeoMedia permite
accesul simultan la datele spațiale în aproape orice format și unificarea acestora într-o hartă
unică pentru eficiență sporită în procesarea, analiza, prezentarea și utilizarea în comun a
acestora;
- Palantir Law Enforcement [17], este o aplicație care permite analiștilor explorarea
datelor din surse concurente și vizualizarea datelor prin import în hărți grafice. Palantir Law
Enforcement dispune de o interfață intuitivă, care permite oricărui agent de aplicare a legii,
procuror, ofițer de investigații sau urmărire penală să acceseze rapid toate informațiile
disponibile într-un singur loc;
- Maltego [18], este un software de analiză a informațiilor utilizat în domeniul prevenirii
și combaterii criminalității şi analizei de intelligence. Maltego se concentrează pe descoperirea
datelor din surse deschise și vizualizarea informațiilor într-un format grafic, adecvat pentru
analiza legăturilor și extragerea datelor. Obiectivul de bază al aplicației este analiza relațiilor
sociale, paginilor web, domeniilor Internet și afilierea acestora cu date din rețele sociale online
precum Twitter și Facebook, etc.
Astfel, aplicațiile software descrise sunt utilizate cu succes în prevenirea și combaterea
diferitor genuri de infracțiuni, în asigurarea securității naționale şi menținerea ordinii publice, iar
unele din acestea sunt adaptate și utilizate eficient în prevenirea și combaterea infracțiunilor de
corupție. Totodată, reieșind din analiza rapoartelor de activitate ale instituțiilor de drept,
publicate pe paginile instituționale și altor surse deschise, în continuare vor fi prezentate unele
din aplicațiile software, utilizate cu succes de către analiștii de informație din organele de drept
din Republica Moldova, iar la acest compartiment putem menționa:
- Aplicațiile Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) [19], care sunt produse software
foarte accesibile și deosebit de valoroase în munca analistului. Cu ajutorul aplicației Microsoft
Excel pot fi evidențiate evoluții și tendințe ale fenomenului corupției, profilări ale problemei și
ale țintei, pot fi efectuate comparații, de asemenea se pot analiza numeroase funcții statistice,
matematice, logice pentru a procesa datele brute colectate la nivelul instituției sau din alte surse.
În același timp cu ajutorul aplicației Microsoft PowerPoint, pot fi prezentate rezultatele
analizelor de informații pentru destinatarii finali;
- Aplicațiile i2 ale companiei IBM [20], constituie un software computerizat bazat pe
SQL-server, conceput în linii mari pentru a generaliza analiza și a transmite relații probabilistice,
precum și vizualiza în timp real schimbul de informații. Acest software constituie un set de
diferite programe compatibile, care îndeplinesc funcțiile specifice corespunzătoare în toate
etapele investigării și analizei infracțiunilor, fiind utilizate cu succes în analiza și investigarea
259

corupției. Linia de produse analitice I2 este reprezentată de 11 elemente principale care pot
rezolva marea majoritate a problemelor analitice atât individual, cât și în diferite combinații, care
sunt:
1) Analyst’s Notebook, fiind un element cheie al platformei analitice, care constituie
locul de muncă al analistului de informații și care permite analiza vizuală și prelucrarea datelor;
2) i2 Analyst's Notebook Connector for Esri, este aceeași platformă a Analyst’s
Notebook cu suport pentru cardurile de sistem, care poate oferi analiza în timp și integrarea cu
funcțiile geospațiale GIS;
3) Analyst's Workstation, este o soluție completă de analiză a datelor, care include
un instrument de analiză vizuală și unele module separate pentru interacțiunea cu bazele de date;
4) IBM iBase este un sistem de gestiune a bazelor de date specializat pe obiecte,
fiind o soluție completă pentru procesare și stocare, delimitând nivelul de acces la informații și
date;
5) IMB iBase IntelliShare, este un modul web specializat pentru iBase, care permite
accesul independent la datele stocate în iBase;
6) IBM i2 iXv Visualizer (Information Exchange Visualizer), contribuie la
funcționarea mai rapidă a aplicațiilor existente și a proiectelor web, asigură de asemenea accesul
la documentele de la utilizatorii Analyst’s Notebook;
7) IBM i2 iBridge este un produs software opțional, care permite analistului să
folosească bazele de date existente ca surse de date, sporind viteza și eficiența activității
analitice;
8) IBM i2 iXa Search Services (Information Exchange for Analysis) este un serviciu
de căutare inovator, care crește productivitatea grupului analitic prin automatizarea și accelerarea
procesului complex de cercetare, îmbogățire și comparare a datelor;
9) IBM i2 Text Chart este cea mai rapidă modalitate de extragere, structurare,
vizualizare și stocare a informațiilor în documente text. Cu ajutorul acestei aplicații se pot
descărca materiale din rapoarte zilnice despre incidente de securitate și infracțiuni, precum și
informații din cauze penale, acțiuni de investigații, operațiuni ale agențiilor de aplicare a legii;
10) IBM i2 Chart Reader este un produs software conceput pentru a vizualiza
documente create cu Analyst's Notebook, care permite analiștilor să partajeze informații cu cei
care nu au acces la Notebook IBM i2 Analyst;
11) i2 Pattern Tracer, analizează rapid volume mari de înregistrări ale apelurilor
telefonice și tranzacții pentru a identifica grupuri de apeluri și pentru a descoperi participanții
cheie.
- Aplicația IBM SPSS Statistics [21], este o platformă software statistică puternică, care
oferă un set complex de funcții ce permit analistului să extragă informații acționabile din datele
din gestiune. Cu ajutorul SPSS Statistics pot fi soluționate probleme complexe de cercetare,
analizate seturi mari de date, cu proceduri statistice avansate, care ajută la asigurarea unor decizii
de calitate;
- Aplicația goCASE [22], constituie un sistem integrat de informații de investigare și
urmărire penală a cazurilor, care a fost dezvoltat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate, ca instrument integrat de gestionare și analiză a cazurilor pentru agențiile de
aplicare a legii, investigare și urmărire penală. Acest soft este utilizat eficient în analiza
infracțiunilor, totodată, aplicația goCASE poate fi utilizată și în prevenirea și combaterea spălării
banilor [23].
În concluzie, constatăm că tehnologiile informaționale și aplicațiile de analiză a datelor,
constituie elemente importante în activitatea analiștilor de informații din domeniul serviciilor de
intelligence, menținerii ordinii publice şi investigării infracțiunilor. Aplicațiile software oferă
posibilitatea colectării informațiilor analitice din surse diferite și sunt esențiale în analiza
riscurilor de securitate națională, menținerii ordinii publice și investigațiilor complexe cu privire
la infracțiuni, totodată acestea permit păstrarea unor volume de date importante, care ulterior pot
fi utilizate în calitate de probe în procesul penal. În același timp, putem afirma că potențialul
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informativ al evidențelor criminalistice și criminologice a fost puțin cercetat din punctul de
vedere al conceptului de integrare al acestora cu platformele analitice ale serviciilor de
intelligence şi organelor de drept, fiind necesare noi abordări științifico-practice în scopul
dezvoltării unor algoritmi și aplicații software, capabile să inter-relaționeze simultan cu aceste
sisteme informaționale.
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