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Ion SÂRBU,
dr. hab., prof.univ., Academia Militară „Alexandru cel Bun”

SECURITATEA ȘI APĂRAREA REPUBLICII MOLDOVA.
ASPECTE TEORETICO-PRACTICE

Autorul articolului „The security and defense of the Republic of Moldova” consideră
că conceptele de securitate și apărare au și un aspect general. Aceasta e cauza definițiilor
proprii ale securității și apărării, valabile pentru orice sistem anorganic, organic, social,
spiritual, virtual.
Conceptul de securitate națională este o concretizare a celui de securitate și este multidimensional. O atenție deosebită se atrage securității militare cu aspecte interne și externe.
Pericolul militar, atât extern cât și intern, este o realitate pentru Republica Moldova. Prezența forțelor armate străine, cât și însăși regiunea transnistreană, unde ele sunt dislocate, sunt
surse interne și externe ale insecurității naționale.
Securitatea politică, parte a securității naționale, are multe trăsături ale insecurității.
Guvernul minoritar nu poate securiza suficient populația, fie că vorba e de aspectele economice
sau juridice. Securitatea ecologică e foarte vulnerabilă ca, și cea economică sau a sănătății.
Securitatea informațională s-a transformat în insecuritate, or majoritatea mass-media
nu sunt naționale. Dezinformarea populației, propagarea discordiei și urii etnice sunt consecințe ale stării actuale a presei, televiziunii, radioului.
Statul moldav a devenit unul falimentar și logică ar fi reunirea lui cu statul vecin, de la
care a fost rupt violent. Prin aceasta s-ar soluționa majoritatea problemelor ce țin de securitate. Până atunci însă ar trebui de atras atenția cuvenită forțelor armate moldave pentru întărirea lor morală, dar mai ales materială.
Cuvinte-cheie: Securitatea, apărarea, securitatea națională, internațională, regională,
militară, social-ecologică, politică, informațională, cibernetică, financiar-bancară.

Agresiunea rusească împotriva Ucrainei a destabilizat sistemul de securitate nu
numai al Ucrainei, dar și al Uniunii Europene și la nivel mondial. NATO, în ultimele
decenii, devenise mai mult o organizație pacificatoare decât militară, iar acum și-a intensificat activitatea prin diverse exerciții militare în statele amenințate de Rusia, cum ar
fi Țările Baltice, Polonia, România. Specialiști militare americani, canadieni ș.a. vin în
a instrui forțele armate ale Ucrainei. Ultima deja mai mult de un an de zile luptă cu
separatiștii și soldații ruși din Donbass, „asmuțați‖, susținuți și dotați cu armament greu
de toate genurile de către Federația Rusă, care a anexat Crimeea, mândrindu-se cu asta.
Inspirați și instigați de Rusia, teroriștii din estul Ucrainei, trimișii și voluntarii Kremlinului, au format așa-zisele republici din Lugansk și Donețk, tinzând să „edifice‖ așazisa Novorusia, care ar ajunge în Odesa și Transnistria. Numai tancuri au peste șapte
sute, mii de blindate și alt armament greu, nemaivorbind de zecile de mii de teroriști
bine echipați și unitățile Federației Ruse de zeci de mii așteptând la hotarele necontrolate ale Ucrainei. Astfel, situația militară regională e incendiară.
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Republica Moldova în așa condiții nu poate sta „cu mâinile în sân‖, ea trebuie
să-și consolideze cumva securitatea națională, să întreprindă anumite măsuri ce țin de
Armata Națională.
Securitatea și apărarea ca concepte
Filosofii întotdeauna încep cu precizarea conceptelor, continuă cu formularea
problemelor, ca apoi să propună argumentat variante, căi și metode posibile de soluționare a acestora. Mă voi strădui să fac același lucru. Tema indicată în titlu este nouă
pentru mine și de aceea rog să fiu scuzat de naivități și posibile imprecizii, opinii
originale, poate chiar stranii și incomode unora, dar care sunt ale mele sau împrumutate și recunoscute de mine ca fiind adecvate.
Securitatea, în viziunea noastră, este un concept general, chiar o categorie filosofică, or ea se referă la orice sistem de ordin anorganic, organic, social, spiritual și
virtual. Lumea sau universul, după cum se știe, este sistemic organizată. Reieșind din
acestea, suntem obligați să dăm definiția proprie a securității.
Securitatea este starea de ființare a oricărui sistem care funcționează și se dezvoltă normal în afara pericolelor de orice gen.
Securitatea se află în strânsă legătură cu apărarea, care la fel este un concept
general, o categorie filosofică și care de asemenea ar trebui să fie definită.
Apărarea, în viziunea noastră, prezintă prin sine capacitatea, mijloacele și organizarea ripostelor de orice fel, pentru menținerea funcționării și dezvoltării normale, deci a securității, a unui anumit sistem.
Securitatea și apărarea se presupun reciproc, sunt în strânsă interacțiune sau, altfel spus, se află într-o legătură dialectică. Sistemul nu ar fi în securitate dacă ar lipsi
sau ar fi insuficientă apărarea lui. Apărarea nu este ceva abstract și depinde de sistemul concret, ca și securitatea acestui sistem. Anume ultima, deci securitatea sistemului, ca să fie cât mai completă, necesită o anumită apărare. Astfel, securitatea depinde
de apărare, iar aceasta, la rândul ei, depinde de securitate.
Contextul dat sugerează ideea că conceptele de securitate și apărare trebuie
aplicate în Republica Moldova. Oricare stat, inclusiv Republica Moldova, poate fi
privit și ca un sistem complex cu elemente și subsisteme sociale, naturale, tehnice și
mixte, cum ar fi cele social-naturale, social-tehnice, tehnico-naturale etc.
Actualmente, menționează cercetătorul Svetlana Cebotari, termenul de securitate dispune de o largă întrebuințare în diverse domenii de activitate: politic, militar,
economic, social, cultural, mediul ambiant, resursele planetare. Este prezent în lucrări
științifice, documente de stat, discursuri politice, articole publicistice, știri TV și radio
etc. [1, p. 4]. Anume din această cauză, plus acele aspecte pe care le-am menționat
mai sus, ne duc la considerațiunea că termenul de securitate este o categorie filosofică
și un termen general.
Astfel, putem vorbi de securitatea umană, ecologică sau social-ecologică, alimentară, economică, financiar-bancară, militară, cibernetică, informațională etc. Toate acestea pot fi incluse în securitatea națională sau statală și securitatea internațională.
Una din primele definiții științifice a securității, aplicată la națiune, a dat-o în
anul 1952 Arnold Wolfers în articolul „«National Security» as an abiguous symbol‖,
9

publicat în revista științifică Political Science Quarterly [apud 1, p.4]. Potrivit lui,
securitatea în sens obiectiv presupune absența amenințărilor la adresa valorilor dobândite, iar în sens subiectiv, absența fricii că asemenea valori vor fi atacate. Walter
Lipman, citat în articolul lui A. Wolfers, consideră că o națiune este în siguranță în
măsura în care nu se află în pericolul de a fi nevoit să sacrifice valori esențiale, dacă
dorește să evite războiul, și poate, atunci când este provocată, să și le mențină, obținând victoria într-un război.
Securitatea națională ca teorie stă în centrul atenției a câtorva curente și școli
cum ar fi școala realistă, curentul liberal, liberal-idealist, neorealist, postmodernist ș.a.
O generalizare a interpretărilor securității, dată de aceste curente, o găsim în articolul
menționat al Svetlanei Cebotari și mai ales în monografia Nataliei Albu [2]. Ultima
face deosebire între „două tipuri de securitate: absența ipotetică a pericolului pentru
individ, societate, stat și reala apărare a acestora de pericole, capacitatea de a face față
amenințărilor‖ [2, p. 11]. Iată și dialectica securității și apărării despre care am menționat mai sus.
Ne alăturăm cercetătorilor care consideră că securitatea națională trebuie definită în contextul cel mai larg, pluridimensional, datorită proceselor sociale
dezorganizante cu care se confruntă statele naționale la începutul mileniului al treilea.
Vorba e despre amenințările transfrontaliere, insecuritatea economică, crizele de identitate, terorismul, agresiunile informaționale, corupție [3, p. 237]. Conform Nataliei
Albu, totuși analiza principalelor dimensiuni ale securității naționale este influențată
de dihotomia militar-nonmilitar. Neorealismul accentuează importanța rolului statului
ca furnizor de securitate, iar postmodernismul accentuează interdependențele dintre
actorii nonstatali [2, p. 35].
Barry Buzan, reprezentant al neorealismului, consideră că din cauza abordării
securității numai din punct de vedere militar, care era caracteristică perioadei Războiului Rece, dezvoltarea conceptului de securitate a fost stopată și de aceea este necesară introducerea în analiză a unor noi dimensiuni ale securității, cum ar fi cea politică, economică, socială și ecologică. Statul suveran, consideră el, rămâne totuși principalul obiect de referință al analizei de securitate [4, p. 10].
Ken Booth, reprezentant al postmodernismului, afirmă că statele și guvernele
nu constituie principalele obiecte de referință al securității, or ele au devenit surse de
insecuritate pentru cetățenii de care sunt responsabile [apud 2, p. 36].
Barry Buzan și Ken Booth au o abordare comună privind dimensiunile
nonmilitare, iar deosebirea principală dintre ei sau, mai bine zis, interpretările lor,
constă în natura obiectului de referință identificat în analiza de securitate, cum ar fi
accentuarea importanței rolului statului ca furnizor de securitate în viziunea neorealistă și interdependențele dintre actorii nonstatali în cea postmodernistă.
Cercetătorul P. Paleri identifică 15 dimensiuni sau elemente fundamentale ale
securității naționale, cum ar fi: securitatea militară, economică, a resurselor, frontierei, demografică, a dezastrelor, energetică, geostrategică, informațională, alimentară,
a sănătății, etnica, a mediului, cibernetică, genomică. Pe parcursul timpului, la această
listă se mai pot adăuga sau se pot exclude din ea anumite elemente ale securității naționale. Cu toate că elementele sunt foarte coerente și strânse unele cu altele, P. Paleri
mai susține că acestea pot fi analizate, în anumite situații, prin prisme militare și
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nonmilitare. Pentru o națiune care este permanent amenințată de o agresiune teritorială, pe prim-plan se situează securitatea militară, iar cea nonmilitară este secundară.
pentru o națiune care nu are amenințări teritoriale, invers, securitatea nonmilitară este
foarte importantă, iar cea militară este de ordin secundar [5, p. 65].
Securitatea națională a Republicii Moldova, se remarcă în Concepția securității naționale a Republicii Moldova, se realizează prin măsuri adecvate de natură politică, economică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă și militară, prin activitatea de informații, contrainformații, precum și prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile dreptului internațional [6, p. 27].
Conform opiniei cercetătorului Natalia Albu – „reieșind din curentele existente
în domeniul studiilor de securitate, pot fi sintetizate următoarele dimensiuni ale securității: militară, politică, economică, socială, ecologică sau de mediu, la care se poate
adăuga și dimensiunea psihologică‖. Barry Buzan oferă o viziune complexă asupra
acestor dimensiuni ale securității și, împreună cu unii dintre teoreticienii școlii de la
Copenhaga, include dimensiunea culturală în cea socială [2, p. 37]. Aspectele legate
de cultură, conform opiniei cercetătorului Alexandra Sarcinschi, sunt deosebit de
importante pentru studierea securității [4, p. 11]. Dimensiunile date nu sunt rupte
unele de altele și din această cauză trebuie să le analizăm sistemic, în legătura lor
indivizibilă și influența reciprocă. Dimensiunea economică, spre exemplu, se referă
atât la aspectele pur economice, cât și la fundamentarea economică a puterii militare.
Dimensiunea politică are în vedere nu numai relația dintre stat și cetățenii acestuia, ci
și relațiile internaționale ale statului. Dimensiunea culturală este inclusă în cea socială, dar ea vizează și aspectele etnice și religioase, care reprezintă surse ale multor
conflicte în secolul nostru [2, p. 37]. Un exemplu elocvent poate fi cel al „Statului
Islamic‖, fondat pe ideologia musulmană și care s-a dovedit a fi o mare problemă
pentru Orientul Mijlociu, Europa, Africa, Asia, dar și pentru întreaga civilizație occidentală, poate chiar pentru întreaga lume.
Dimensiunile securității naționale a Republicii Moldova
Nici o țară din lume, nici o națiune nu se află în securitate absolută. Securitatea
întotdeauna este relativă pentru anumite perioade, condiții istorice, geopolitice și naturale. Republica Moldova practic este aproape în completă insecuritate fie că e vorba
de securitatea militară, economică, financiară sau securitatea umană, ecologică, informațională, energetică, alimentară, demografică etc.
Securitatea militară este o dimensiune a securității naționale. Sinonim al conceptului sau termenului de securitate este cel al securității militare, care se folosește
în sens direct sau restrâns și în sens extins. Dacă securitatea militară, în sens restrâns,
se referă la „interacțiunea reciprocă a capabilităților armate ofensive și defensive ale
statelor cu percepțiile acestora vizavi de intențiile celorlalți actori‖ [7, p.314], apoi
securitatea militară, în sens extins, „se referă la ansamblul proceselor, fenomenelor și
structurilor care au impact asupra cadrului de reglementare a domeniului militar al
securității naționale și internaționale‖ [2, p. 38].
Republica Moldova, ca stat național independent și suveran, are propriile sale
Forțe Armate. Dar sunt oare acestea capabile să asigure securitatea națională a statului
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și cetățenilor ei? Amenințările la adresa securității naționale a Republicii Moldova
sunt astăzi de ordin intern, dar și extern. Atunci când amenințarea la adresa securității
este de natură internă, securitatea militară se referă îndeosebi la capacitatea elitei de a
menține pacea civilă, integritatea teritorială și funcționarea instituțiilor sociale. Riscurile militare de natură internă sunt următoarele: acțiunile secesioniste, revoltele interne, atacurile teroriste, acțiunile organizațiilor criminale, mișcările anarhiste. Amenințările militare externe presupun folosirea forței în relațiile internaționale, fiind vorba
de aspectul ofensiv sau defensiv, de agresiune sau apărare. Securitatea militară, în caz
de amenințare externă, se referă la capacitatea militară a statului de a face față agresiunii. Securitatea militară este acea parte a securității naționale care asigură apărarea
militară a statului împotriva pericolelor militare externe și interne prin promovarea
politicii de apărare, crearea forțelor armate capabile să respingă o eventuală agresiune
armată [2, p. 38]. Republica Moldova este amenințată astăzi atât din interior, cât și
din exterior. Transnistria, în o anume situație, ne amenință din interior. Armata transnistreană, care de facto este la cheremul Federației Ruse, este cu mult mai bine dotată decât cea a Republicii Moldova. Încurajată și îndreptată de conducerea Rusiei împotriva noastră, ea ar putea fi susținută și de o parte a populației din sudul și nordul
țării și atunci mai avem vreo șansă?
Real e și alt scenariu: agresiunea Federației Ruse prin intermediul așa-zisei Noii Rusii. Odesa se cutremură de acte teroriste și eu cred că nu ucrainenii le organizează. Câți kilometri sunt de la Odessa până în Transnistria și de aici până la Chișinău?
Aeroportul internațional din Chișinău, nefiind al nostru, poate sau nu primi aterizări
de avioane pline cu tancuri și blindate ale Federației Ruse?
Aducerea la realitate măcar a unuia dintre aceste și alte scenarii îi mai lasă vreo
șansă țării noastre? Suntem o țară care unilateral și-a proclamat în Constituție neutralitatea, dar care are pe teritoriul său o armată străină și nu poate controla o bună parte
din teritoriul propriu. Ne-a ajutat sau ne ajută astăzi această neutralitate? Ca și Ucrainei – nu! De ce? Fiindcă neutralitatea trebuie să fie asigurată de careva puteri. Anume
neutralitatea „ne-a jucat festa‖ și guvernările noastre nu au atras atenția cuvenită Forțelor Armate ale țării.
Regiunea transnistreană, incontrolabilă de către Chișinău, este o problemă ce
afectează grav securitatea statului moldav și a populației române din acest teritoriu.
Știm cu toții în ce condiții funcționează puținele școli române din regiune, cum sunt
lipsiți pedagogii, elevii și părinții acestora de cele mai elementare drepturi, cum sunt
aceștia înjosiți la fiecare pas de către autoritățile de acolo și populația vorbitoare de
limbă rusă.
Știm și problemele țăranilor din Doroțcaia și alte localități, care nu au acces la
acea parcelă de teren din roadele căruia ei se hrănesc. Drepturile omului aici nici pe
hârtie nu sunt recunoscute. Și ce fac autoritățile de la Chișinău? Mai mult de douăzeci
de ani duc tratative cu liderii așa-zisei Republicii Moldovenești Transnistrene, făcând
cedări, deseori grave, neavând nimic de la acestea. Guvernanții Republicii Moldova
trebuiau să ducă tratative nu cu separatiștii, dar cu Federația Rusă, ca principalul vinovat de apariția și existența „Republicii Transnistrene‖, nerecunoscută de nimeni,
formal chiar și de Rusia. Ultima a continuat practica sa de a aduce la tratative trădătorii separatiști nu numai în Moldova, dar și Georgia. Acum încearcă același lucru și în
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Ucraina. Miza Rusiei e să transforme conflictele provocate de ea însăși în conflicte
lăuntrice ale țărilor agresate.
Populația transnistreană, până nu demult, era mai asigurată economicește decât
cea din Republica Moldova. Pensiile, salariile erau mai mari, prețurile la produsele
alimentare și la servicii erau mai mici. Toate acestea din contul Republicii Moldova și
al dotațiilor din Rusia. Autoritățile transnistrene practic nu plătesc gazul, iar Rusia îl
pune pe contul Moldovei. Aceasta, ca în caz de rezolvare a acestui conflict, Republica
Moldova prin „datoriile‖ sale să depindă și mai departe de politica Federației Ruse, de
interesele ei.
„Pacificatorii‖ ruși pot împușca cetățeni moldoveni fără a purta vreo răspundere, pot să le permită autorităților transnistrene să-și bată joc de polițiștii și funcționarii
Republicii Moldova din Tighina și alte localități de pe malul stâng al Nistrului, pot
chiar să-i priveze de libertate, pot să le deschidă dosare. „Pacificatorii‖ ruși, nefiind
limitați în timp, au contribuit și contribuie la fortificarea armatei transnistrene. De ce
trebuiau de la bun început rușii să fie pacificatori? Oricine numai nu ei! Numai miopia fostului președinte, a consilierilor lui și a guvernului de atunci au putut duce la
transformarea agresorului – Federația Rusă, prin Armata a 14-a a sa, la statutul de
pacificator.
Necesar e de a readuce România la masa de tratative de rând cu Rusia și Ucraina, or UE, din care face parte România, este un participant consultativ. Necesară este
de asemenea și schimbarea „pacificatorilor‖ militari ruși prin pacificatori civili din
țările europene sau din altă oricare regiune de pe glob, care nu ar fi părtinitori, dar
obiectivi.
Ucraina astăzi simte pericolul ce o amenință din Transnistria și este gata, credem
noi, de a se consolida cu Moldova în soluționarea acestei probleme. Federalizarea, la
care în repetate rânduri insista și insistă Rusia, nu e valabilă pentru noi. Ne va face ostatici ai aceleiași Rusii și administrației transnistrene. Transnistria, pe cale de contrabandă, exporta și exportă nu numai produse industriale și alimentare, dar și armament militar, nu atât produs în zonă, dar mai ales din depozitele de la Cobasna, pe care Federația
Rusă așa și nu le-a scos de acolo, ca și rămășițele Armatei a 14-a. Nu s-a ținut de cuvântul dat la Istanbul și ar trebui să fie dată în judecată internațională de către Republica
Moldova, pentru a despăgubi statul moldav pentru bazele sale militare ce le are în Transnistria, deci în teritoriul nostru. SUA, ca și Federația Rusă, plătește anual 1-1,5 miliarde de dolari pentru o bază militară. Dar Rusia nu ne plătește despăgubiri începând cu
anul 1992, sau, cel puțin, din 1999, când trebuia să-și retragă munițiile și armata. Noi,
majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu dorim o armată străină pe teritoriul nostru, dar am putea obliga, prin judecata sau tribunalul internațional, ca Rusia, dacă ține
mai departe aceste baze militare, să plătească în primul an după judecată 2 mild dolari
SUA, în al doilea an - 3 mild, și așa consecutiv mai departe.
Bineînțeles că guvernanții noștri nu prea au curaj să facă așa ceva, dar ei totuși
ar putea, solidarizându-se cu Ucraina și asigurându-se împotriva unei agresiuni directe a Rusiei, prin intermediul așa-zisei Novorusii și Transnistriei, să ia dreptul separatiștilor din Transnistria de a comercializa oțelul și alte produse, luându-le ștampilele
date tot de Chișinău. conducerii transnistrene să-i fie interzis să circule liber pe teritoriul din dreapta Nistrului și din aeroportul din Chișinău or ei sunt mai mult decât
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obraznici și cer (să li se dea) onoruri ca unor conducători de stat. Ei se simt ca stat
recunoscut de Republica Moldova or ultima duce cu ei tratative, cu toate că știe că nu
la Tiraspol, dar la Moscova se rezolvă problemele.
Veți spune că eu sunt pentru escaladarea conflictului transnistrean? Eu vă răspund că nu, sunt pentru rezolvarea pașnică a conflictului, dar acest lucru să nu fie
unilateral, numai din partea Moldovei, cum a fost până astăzi, dar din ambele părți.
Acum e momentul crucial în rezolvarea conflictului dat, or situația regională predispune la așa ceva. Rusia are și alte probleme de când a anexat Crimeea și nu mai poate
fi atât de darnică cu Transnistria cum a fost până acum, mai ales că Ucraina e o piedică serioasă în accesul direct al Rusiei în zonă. Mai mult de douăzeci de ani s-a încercat pașnic de a ‖vorbi‖ cu separatiștii. A venit timpul să ne mai impunem și noi, nu
numai ei. Vor să trăiască bine, îi invităm cu noi spre UE și NATO, sau cel puțin să
trăim împreună pașnic.
Cine ne-ar putea apăra în caz de nevoie? Noi colaborăm cu NATO, dar pentru a
deveni membru al acestei organizații nu avem nici voință și nici un nivel cuvenit al
Armatei Naționale. România, ca membru al NATO, chiar dacă ar dori, nu o va putea
face fără de știrea și consimțământul acestei organizații. Mai este și Uniunea Europeană, dar și ea nu va putea sau nu va dori, ca și în cazul cu Ucraina, or noi nu suntem
membri ai acestei forțe economice și militare. Militare în sensul că și țările care o
alcătuiesc sunt membri ai NATO. Ce ne mai rămâne?
Securitatea regională
Fostele republici ale URSS, Ucraina, Georgia, Bielorusia, Armenia, Azerbaidjan și Republica Moldova ar putea să se înțeleagă și să-și asigure securitatea națională
prin cea regională? Securitatea regională, afirmă cercetătorul Svetlana Cebotari [1, p.
10], o constituie gradul de protecție a relațiilor reciproce dintre statele unei regiuni
planetare împotriva destabilizării situației, a crizelor și a conflictelor militare de proporții regionale.
Azerbaidjanul ar putea fi un membru, dar ar refuza dacă ar fi de acord și Armenia la așa ceva. O piedică pentru azeri mai e și legătura și orientarea lor spre Turcia.
Ultima, dacă nu ar fi membru al NATO, ar fi fost un important membru al acestei
regiuni de securitate. Armenia nu poate fi, or, cedând presiunilor și șantajului Rusiei,
a renunțat semnarea Acordului de asociere cu UE. Georgia, care în 2008, la summitul
de la București, împreună cu Ucraina, a primit refuzul de a fi membru al NATO din
cauza că unele țări europene au cedat presiunilor ruse și s-au opus aderării, astăzi nu e
prea sigură în parcursul ei european. Moldova, Ucraina și Georgia au fost agresate de
Rusia. Bielorusia e aproape completamente dependentă de Rusia.
Reieșind din acestea, vedem că la ora actuală putem să ne „sprijinim‖ numai pe
Ucraina, care singură e într-o situație gravă, cum am fost și noi și când ea nu ne-a
susținut. Totuși, noi trebuie să o susținem și să-i fim chiar un aliat. Practic, decade și
posibilitatea de a edifica o zonă de securitate regională. Unica ieșire din această situație e reunirea Moldovei cu România. Dar e posibil acest lucru? Numai în cazul agresiunii directe a Rusiei. Poate frica de o invazie rusească și de consecințele acesteia va
„deștepta‖, ca în 1918, acea parte a populației care se împotrivește unirii? Vom trăi și
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vom vedea. După cum afirmă cercetătorul Mihai Țurcanu, „Este interesant de observat totuși faptul că deși Moldova, Georgia sau Azerbaidjan au fost victime ale agresiunii militare rusești, conducerile acestor țări, urmărind o logică neclară, au continuat
să graviteze pe orbita Moscovei și nu au întreprins niciun efort pentru a ieși din sfera
de influență rusească‖ [8, p. 36].
Dimensiunea politică a securității naționale are în vedere relația dintre stat și cetățenii săi. Dimensiunea politică a securității în general, afirma I. Munteanu, se referă în
mod exclusiv la stabilitatea unei ordini sociale, enumerând printre pericolele cheie la
care se raportează insistent cele care amenință suveranitatea statului [9, p. 24]. De asemenea, menționează Natalia Albu, se are în vedere stabilitatea organizațională a statelor, a sistemelor de guvernare, a ideologiilor ce le conferă legitimitate și a strategiilor de
dezvoltare pe plan intern și extern. Când se vorbește de nivelul intern al dimensiunilor
politice ale securității naționale, se are în vedere faptul că statul poate fi pus în evidență
prin conceptele de bună sau proastă guvernare. Nivelul extern al securității este raportat
direct la securitatea internațională și dreptul internațional [2, p. 41].
Majoritatea guvernărilor statului Republica Moldova, în viziunea noastră, au
calificativul de proastă guvernare, mai ales în ceea ce privește securitatea. Vreme de
23 de ani nicio guvernare nu a avut responsabilitatea de a aduce la cunoștința populației măcar elementarele costuri și beneficii presupuse de o eventuală aderare la NATO
[8, p. 43]. Instituțiile statului nostru, începând cu cele juridice și de drept și terminând
cu cea bancară, sunt „la pământ‖, sunt politizate și nu sunt în serviciul de securitate al
cetățeanului, dar a anumitor lideri și clanuri politice.
Securitatea informațională – ca element al securității naționale în Republica
Moldova, practic nu există, or avem o sumedenie de mass-media care propagă interesele Federației Ruse și nu ale noastre, organe ce dezinformează și propagă discordia și
ura etnică. Presa, radioul, televiziunile aparțin nu se știe cui, cu toate că neoficial proprietarii sunt bine cunoscuți.
Vom intra în istorie cu jafurile bancare de miliarde, iar vinovații „lipsesc‖ și nu
sunt trași la răspundere. Așa că securitatea bancară este practic o insecuritate.
Securitatea social-ecologică la fel poate fi considerată drept insecuritate. De ce
social-ecologică? Fiindcă e vorba despre „înscrierea‖ societății în natură, despre optimizarea interacțiunii societății cu natura. Consumăm apă potabilă care nu corespunde normelor sanitare și produse alimentare care nici pe departe nu sunt „pur ecologice‖. Produsele alimentare, în mare parte fiind importate, nu sunt supuse controalelor
sanitare și chiar dacă am vrea, nu avem utilaje tehnice complexe pentru a le verifica
adecvat. Consumăm totul ce ni se aduce, mai ales din Turcia și organisme genetic
modificate, care nici nu cunoaștem cât sunt de periculoase pentru sănătatea noastră și,
mai ales, a generațiilor viitoare.
Nu suntem asigurați nici în cazul unor cataclisme naturale, cum ar fi cutremurele, inundațiile, secetele, grindina etc. În caz de avariere a digului de la lacul Ghidighici, jumătate de Chișinău, dacă nu mai mult, ar fi inundat. Practic nu mai avem
codrii de altădată, or arborii seculare sunt practic foarte puțini. Au rămas numai cei de
30-40 ani din vlăstari. Apele nu numai ale fluviului Nistru, a Prutului și Răutului, dar
și cele subterane sunt poluate.
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Securitatea economică nu mai e securitate. Nesiguranța investitorilor și a producătorilor e provocată de proasta guvernare, corupție și „prăbușirea leului ca urmare
a furturilor de miliarde din aproape toate băncile, inclusiv Banca de Economii,
Unibank și Banca Socială. Devalorizarea valutei naționale pauperizează și mai mult
populația și „îneacă‖ businessul mic și mijlociu.
Condițiile economice precare, lipsa locurilor de muncă, salariile, indemnizațiile, pensiile mici duc la exodul catastrofal al populației din Republica Moldova. Oficial câteva sute de mii, neoficial circa un milion, sau poate mai mult, de cetățeni moldoveni au plecat peste hotare în căutarea de locuri de muncă, salarii mai mari și o
viață mai decentă. Dacă la început emigra, de regulă, un membru al familiei, pe urmă
doi, mai apoi pleacă familii întregi împreună cu copiii. Ultimii, deci copiii, devin
consumatori de o nouă cultură, în care se formează, și chiar dacă părinții lor s-ar întoarce în Moldova, ei ar duce dorul acelei țări unde s-au format cultural. Practic, ei
sunt pierduți pentru Republica Moldova or, în majoritatea cazurilor, nu se vor mai
întoarce aici.
Natalitatea a scăzut brusc, cei plecați nu mai nășteau copii. Deseori chiar și cei
deja născuți rămâneau cu bunicii, cunoscuții, transformându-se în consumatori înstrăinați de părinții lor. Școlile, facultățile universităților rămân cu mai mulți profesori
decât elevi și studenți. Degrabă unui cetățean lucrător îi vor reveni câțiva pensionari.
Dacă nu vor interveni schimbări spre bine, Republica Moldova a pierdut și pierde populația activă, aptă de muncă și capabilă să producă bunuri materiale. Astfel,
și în domeniul demografic putem constata lipsa unei securități naționale.
Securitatea energetică la fel ar putea fi caracterizată ca fiind o insecuritate. Producem o cantitate mică de electricitate, în întregime depindem, în prezent, când de
gazul și petrolul, cărbunele rusesc sau ucrainean.
Urgent trebuie să ne reorientăm și la alți posibili furnizori de energie și, în primul rând, la România. Să trecem neîntârziat la folosirea energiilor eoliene, solare,
biomaselor etc. pentru a ne asigura securitatea energetică. Ar trebui să nu se dea în
exploatare nici un bloc locativ, nici o clădire cât de cât importantă, fără de baterii
solare sau motoare eoliene de producere a energiei, așa cum se procedează în Israel și
alte țări. Ar trebui de elaborat sau împrumutat tehnologii ce folosesc energia geotermică. Numai astfel se va putea de întărit securitatea energetică. Teritoriul Republicii
Moldova are peste 200 de zile însorite, poate folosi multă biomasă cum ar fi cea ce
ține de vii și livezi, de creștere a salciei, plopilor etc. care au un randament înalt de
creștere, și folosirea lor în scopul asigurării energetice.
Securitatea genomică sau, cum o numim noi, securitatea antropoecologică, rezidă în genomul uman național. Avem o populație din ce în ce mai bolnavă. Din ce
cauză? Multiple sunt aceste cauze. Folosim, după cum deja am menționat, apă poluată, mai ales în localitățile rurale, unde se folosește apa din fântâni, practic peste tot
poluată. Folosim alimente importate, care nu întotdeauna sunt de o calitate bună. Multe țări europene interzic utilizarea în hrană a organismelor genetic modificate, pe când
în Republica Moldova sunt admise. Avem încă terenuri poluate de erbicidele din perioada sovietică și terenuri cu radioactivitate provenită de la catastrofa de la Cernobîl.
Ucraina, Bielorusia, Federația Rusă au primit compensații, R. Moldova – nu, or conducerea ei de atunci nu a ridicat această problemă, din „modestie‖ prostească, credem
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noi. Mai avem și Cobasna din Transnistria cu poluanții ei… Astfel genomul populației moldave are de suferit și e într-un mare pericol. Crește numărul bolnavilor cu boli
genetice și obținute pe parcursul vieții. Bolile oncologice nu sunt o raritate chiar și
pentru copii.
Medicii pregătiți la noi pleacă peste hotare în căutarea unei vieți mai bune, iar
spitalele din sate și centrele raionale se închid.
Am putea continua, dar și așa e evident falimentul Republicii Moldova ca stat.
Numai reunirea cu România ne-ar putea ușura soarta și ne-ar include automat în UE și
NATO, unde am avea o bună perspectivă de dezvoltare umană, economică și democratică. Odată ce acest lucru pare, la etapa actuală, imposibil, ajungem la anumite
concluzii și propuneri în ceea ce privește viitorul statului moldav și măsurile necesare
securității acestuia.
Concluzii și propuneri
1. Securitatea și apărarea sunt concepte generale. O concretizare a lor o găsim
în conceptele de securitate și apărare națională, regională și internațională.
2. Securitatea națională este multiaspectuală sau multidimensională. Putem
vorbi de securitatea militară, economică, politică, informațională, cibernetică, ecologică sau social-ecologică, a dezastrelor, alimentară, a sănătății, etnică ș.a.
3. Majoritatea guvernelor care s-au perindat pe parcurs în statul Republica
Moldova, în viziunea noastră, pot fi apreciate cu calificativul de proastă guvernare. La
etapa actuală, instituțiile statului nostru, începând cu cele juridice, de drept și terminând cu cele financiar-bancare, acestea fiind politizate, se află în serviciul anumitor
lideri și clanuri politice și nu în serviciul de securitate a cetățenilor.
4. Securitatea militară a statului nostru e la un nivel foarte scăzut și am putea
să o calificăm practic ca insecuritate. La UE și NATO, la etapa actuală, nu putem să
aderăm decât reunindu-ne cu România. Până vom fi pregătiți pentru așa ceva, ar fi
necesar, în viziunea noastră, să ne orientăm la crearea armatei profesionale de reacțiuni rapide. Paralel, în condițiile actuale regionale și globale, să păstrăm serviciul militar obligatoriu de doi ani, răspândindu-l și asupra părții feminine (ca în Israel). Necesar este de a crea în armată laboratoare științifice și tehnice de producere a armamentului simplu, cum ar fi producerea vestoanelor blindate, dar și bazat pe nanotehnologii, pe tehnicile laser, rămânând un stat neagresor, dar capabil de a ține la distanță pe
diverșii agresori posibili.
Ar fi logic să existe și unități militare de tipul batalioanelor de construcții
(stroibat) sovietice. Ucraina, făcându-ne-o aliat, ar putea să ne ajute și să ne susține în
această privință.
Bineînțeles că avem nevoie de un buget corespunzător. Republica Moldova ar
putea da în judecată internațională pe Federația Rusă pentru a ne despăgubi, plătindune a câte un miliard de dolari SUA anual, începând cu anul 1992 sau cel puțin cu
1999, de când ține ilegal, fără voia noastră, baze militare în regiunea transnistreană,
deci, pe teritoriul nostru. Pentru fiecare an în plus de ținere a acestor baze ar trebui să
plătească deja 2,3,4,5 etc. miliarde dolari SUA anual. Aceste mijloace ar putea servi
și bugetului nostru militar corespunzător.
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România trebuie revină la procesul de negocieri de rând cu Ucraina și Rusia,
iar forțele pacificatoare militare ruse să fie schimbate cu forțe civile din Europa.
5. Înăsprirea pedepselor pentru încălcarea legislației ecologice, legislației destinate construcțiilor, legislației ce ține de ocrotirea sănătății, de interzicere a importului alimentar necontrolat, cu organisme genetic modificate, al automobilelor și tehnicii care poluează mediul ar aduce la creșterea securității social-ecologice naționale.
6. Interzicerea emisiunilor mass-media, sau cel puțin a emisiunilor de informații ce exprimă interesele altor state și ațâță ura interetnică și rasială, ar duce la creșterea securității informaționale.
7. Pedepsirea aspră a infractorilor din domeniul financiar-bancar, a
corupționarilor și delapidatorilor din toate instituțiile statului ar forța securitatea economică a statului moldav.
8. Securitatea demografică a Moldovei e amenințată la modul cel mai serios și
numai redresarea economiei ar putea-o salva de insecuritate.
9. Insecuritatea genomică sau antropoecologică e la ordinea de zi în Republica
Moldova și sunt necesare măsuri urgente de ordin economic, științific și medicobiologice din partea statului.
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CRITERUL POLITIC ÎN ANALIZA
ȘI SOLUȚIONAREA
CONFLICTULUI TRANSNISTREAN

În teorie, soluționarea conflictului transistrean va fi înfăptuită atunci când actorii implicați (cele două conduceri politico-administrative de la Chișinău și Tiraspol –
în primul rând, dar și partenerii internaționali cu interese majore) vor fi de comun
acord cu unul dintre cele trei scenarii: reintegrare (cu sau fără un anunit grad de autonomie), separare într-un stat independent sau alipire la un alt stat.
În perspectiva oricăruia dintre cele trei scenarii, dar mai ales în perspectiva reintegrării, este de maximă importanță cunoașterea și evaluarea comparativă a structurii și calității organizării politice de la Chișinău și Tiraspol. Astfel, vor fi identificate
și utilizate (sau evitate) la maximum structurile, valorile și comportamentele politice
ale partenerului/adversarului în procesul de reglementare, crescând șansele unele reglementări acceptabile pentru toți actorii.
Până acum, o analiză nepartizană a regimului politic de la Tiraspol a lipsit, fie
sub aspectul abordării nepartizane, fie chiar sub aspectul abordării secvențiale a politicului de acolo. Din păcate, în afara Tiraspolului (și chiar la Tiraspol!) se cunoaște
foarte puțin despre natura constituției, calitatea implementării regulilor constituționale, aspectul sistemului de partide politice, realitatea și deficiențele competiției politice
libere. Nici măcat experții din Tiraspol nu s-au ocupat de aceste abordări – cu atât mai
puțin lipsa poate fi imputată celor din afara Transnistriei. Din fericire pentru demersul
de cercetare științifică, la Chișinău informația despre viața politică circulă mult mai
liber, iar analizele s-au făcut și publicat în limbaromână și în limbi de circulație internațională. Misiunea cercetătorului care vrea să realizele analiza comparativă rămâne
de efectuat în doi pași: 1) identificarea și structurarea datelor asupra regimului politic
de la Tiraspol; 2) efectuarea analizei comparative.
Paradigma analizei comparative nu poate fi decât cea democratică. În lumea
contemporană, orice evoluție în sens autoritarist este considerată (de către analiști și
de către opinia publică) drept involuție. De altfel, atât la Chișinău cât și la Tiraspol,
declarațiile politice ale liderilor converg în a proclama sensul dezvoltării democratice.
Ce înseamnă dezvoltare democratică? Într-o sinteză de maximă esențializare,
criteriile cele mai importante fac referire la:
1) Proceduri democratice (alegeri libere, luarea deciziilor pe baza majorității și
cu recunoașterea importanței opoziției, acceptarea libertății de opinie și a drepturilor
omului).
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2) Pluralismul politic (crearea cadrului pentru funcționarea și competiția liberă
a mai multor partide politice, dar și pentru exprimarea mai multor grupuri de interese
în societatea civilă).
3) Separarea puterilor în stat (executivă, legislativă și judiciară, care să se controleze reciproc pentru a evita dezechilibrul).
4) Funcționarea statului de drept (în care legea se aplică la fel pentru toți cetățenii și pentru toate persoanele juridice).
În aceste condiții, ne rămâne de prezentat și analizat comparativ natura și calitatea proceselor democratice la Chișinău și Tiraspol, sub următoarele aspecte.
Regimul politic
La Chișinău, Constituția din 29 iulie 1994 formulează o republică de tip parlamentar. Acest aspect a devenit decisiv odată cu Legea nr. 1115-XIV adoptată la 5
iulie 2000, cu privire la modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova –
care a limitat competenţa și rolul Președintelui Republicii în favoarea Guvernului și a
Parlamentului [1, p.18].
Din punct de vedere al gradului dezvoltării democratice, Republica Moldova se
afla, în anul 2009, în topul ţărilor Comunității Statelor Independente cu cel mai înalt
indice al nivelului de democraţie [2], învecinată cu Ucraina și de Georgia.
Pluralismul politic este garantat de Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind
partidele politice [3], la care s-au adus modificări ulterioare [4]. Astfel, „Partidele
politice, fiind institute democratice ale statului de drept, promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă, prin
înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor publice,
stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, desfăşoară alte activităţi în conformitate cu legea‖ [5].
La începutul anului 2015, în evidențele Ministerului Justiției al Republicii
Moldova erau înscrise următoarele partide politice [6]:
Tabelul 1. Lista partidelor politice din Republica Moldova
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea

Data înregistrării

Partidul Democrat din Moldova
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
Partidul Socialist din Moldova
Partidul Legii şi Dreptăţii
Partidul Popular Creştin Democrat
Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда‖
Partidul Liberal
Partidul Politic pentru Unirea Moldovei
Partidul Social Democrat

25 decembrie 1998
15 ianuarie 1999
4 februarie 1999
11 februarie 1999
11 februarie 1999
12 februarie 1999
17 februarie 1999
17 februarie 1999
20 februarie 1999
20 februarie 1999
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Mişcarea social-politică „Forţa Nouă‖
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova‖
Mişcarea Social-Politică Republicană
„Ravnopravie‖
Partidul Politic Partidul Verde Ecologist
Partidul Politic Noua Opțiune Istorică
Partidul politic Partidul Nostru
Partidul Republican din Moldova
Partidul Muncii
Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
Partidul European
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din
Moldova‖

25 februarie 1999
26 februarie 1999

Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова‖
Partidul Conservator
Partidul Naţional Liberal
Partidul Mişcarea „Acţiunea Europeană‖
Partidul Politic „Pentru Neam şi Ţară‖
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Mişcarea Social - Politică a Romilor din Republica Moldova
Partidul „Patrioţii Moldovei‖
Partidul politic „Casa Noastră – Moldova‖
Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie
Partidul Politic Partidul Popular din Republica
Moldova
Partidul Politic „Democraţia Acasă‖
Partidul Regiunilor din Moldova
Partidul Popular Socialist din Moldova
Partidul Acţiunea Democratică
Partid Politic Partidul „Renaştere‖
Partidul Politic „Partidul Forța Poporului‖
Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator‖
Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator
din Moldova‖
Partidul Politic „Patria‖
Partidul Politic „Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală‖
Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste‖

28 februarie 2006
12 iulie 2006
2 februarie 2007
12 aprilie 2007
17 iulie 2007
25 ianuarie 2008
31 martie 2010

26 februarie 1999
26 februarie 1999
5 martie 1999
20 mai 1999
5 octombrie 1999
12 noiembrie 1999
17 mai 2000
21 noiembrie 2005
14 februarie 2006

30 iunie 2010
16 septembrie 2010
18 aprilie 2011
18 aprilie 2011
2 septembrie 2011
18 octombrie 2011
16 ianuarie 2012
16 ianuarie 2012
17 octombrie 2012
18 iunie 2013
31 decembrie 2013
23 iunie 2014
12.09.2014
19 septembrie 2014
24 septembrie 2014

Analizând această listă, apare evident că partidele se constituie și activează în
libertate ideologică, fiind prezente atât ideologiile democratice clasice (socialdemocrată, popular-conservatoare, liberală, naționalist-democrată), cât și ideologiile
postmoderne (spre exemplu, ecologismul). Vedem orientări ideologice orientate spre
democratizarea societății sau spre o anumită orientare de politică externă (europeană
sau rusă).
21

Doar o parte din spectrul partidelor efectiv activează și efectiv contează – dar
așa stau lucrurile și în democrațiile tradiționale. În 2015 sunt partide reprezentate în
Parlament: Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (25 mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (21 mandate), Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (20 mandate), Partidul Democrat din Moldova (19 mandate), Partidul Liberal
(13 mandate). Funcționează în calitate de partide extraparlamentare: Partidul Social
Democrat (Preşedinte: Victor Şelin), Partidul Nostru (Renato Usatîi), Partidul Naţional Liberal (Vitalia Pavlicenco), Partidul „Patrioţii Moldovei‖ (Mihail Garbuz), Mişcarea Populară Antimafie (Sergiu Mocanu), Partidul Popular din Republica Moldova
(Alexandru Oleinic), Partidul „Democraţia Acasă‖ (Vasile Costiuc), Partidul Forţa
Poporului (Nicolae Chirtoacă), Partidul Liberal Reformator (Ion Hadârcă), Partidul
„Patria‖ (Emilian Ciobu), Partidul Societăţii Progresiste (Marin Livădaru) [7]. Celelalte partide practic și-au încetat activitatea.
Presa partidelor reprezintă un indicator foarte util pentru a evidenția profesionalismul activității de partid și influența asupra electoratului. Aceasta a cunoscut o
existență efemeră și sinuoasă (cu mici excepții, dar semnificative). Sunt de remarcat
ziarul „Țara‖ al Frontului Popular Creștin Democrat (ulterior al Partidului Popular
Creștin Democrat), aflat printre cele mai influente publicații moldovene ale deceniului 1990-2000. Ziarul „Pământ și Oameni‖ al Partidului Democrat Agrar a apărut
regulat pe perioada guvernării (1994-1998). Alte exemple semnificative: „Dialog‖
(Mișcărea pentru o Moldovă Democratică și Prosperă), „Luceafărul‖ (Partidul Renașterii și Concilierii din Moldova), „Alianța‖ (Alianța Social Democrată din Moldova),
„Mesagerul‖ (Partidul Forțelor Democratice), Alianța „Moldova Noastră‖ (al formațiunii cu aceeași denumire) [8].
La Tiraspol, Conform Constituției Republicii Moldovenești Nistrene1 [8],
Transnistria apare ca un stat unitar, suveran, independent, democratic şi de drept. Prin
Legea constituţională nr. 310-KZID (30 iunie 2000), au fost adoptate unele modificări
la Constituţie. Astfel, republica a devenit prezidenţială [9]. Noi modificări de raporturi de forțe politice s-au produs în anul 2009, pe timpul unui conflict între președinte
și majoritatea din Sovietul Suprem (deținută de către mișcarea „Obnovlenie‖). Amendamentele adoptate de parlamentul transnistrean în iunie 2011 au transformat sistemul
prezidenţial într-unul semi-prezidenţial: se crea un cabinet condus de primul-ministru,
care trebuie să fie propus de preşedinte, dar necesită aprobarea majorităţii parlamentare. Totodată, a fost eliminat postul de vicepreşedinte. După modelul Constituţiei Federației Ruse, preşedintele are dreptul să dizolve Parlamentul, dacă acesta respinge
candidatura propusă de către președinte la postul de prim-ministru, de trei ori la rând.
Pluralismul politic este garantat de Constituție, care formulează: ,,un partid politic este o asociație publică alcătuită dintr-un număr de membri, voluntari, care participă la exprimarea, realizarea intereselor politice și voința cetățenilor Republicii Moldovenești Nistrene, uniți într-un partid‘‘ [10].

1

Vom utiliza denumirea auto-proclamată a organizării politice cu sediul central
Tiraspol, ca „Republica Moldovenească Nistreană‖, conform cu documentele sale legislative,
cu precizarea că aceasta nu este recunoscută în plan internațional.
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În ianuarie 2000 a fost adoptată Legea cu privire la partidele politice, care stipulează că ,,pentru constituirea partidelor în Republica Moldovenească Nistreană este
necesar de a depune o cerere semnată de nu mai puţin de 200 de cetăţeni ai republicii. Peste un an după înregistrare, numărul membrilor de partid trebuie să fie de cel
puţin 500 persoane, reprezentanţele sale este obligatoriu să funcţioneze în mai mult de
jumătate din oraşele şi raioanele Republicii Moldovenești Nistrene, iar în fiecare organizaţie orăşenească (raională) să fie cel puţin 50 de membri‘‘[11].
Până la sfârşitul anilor ‘90 este evidentă o absenţă reală a opoziţiei de partid
semnificative. Deși existau destule structuri cu interese politice care tindeau spre
opoziţionare, acestea nu s-au bucurat de sprijinul populaţiei. Competiția politică se
ducea în interiorul puterii, vizând obținerea influenţei asupra preşedintelui. Cele două
tendințe aflate în competiție aveau interese economice: pe de o parte – directoratul
industrial moştenit încă din timpurile sovietice (Uniunea Industriaşilor, Agricultorilor
şi Antreprenorilor); pe de altă parte grupul de interese constituit în jurul firmei
„Sheriff‖.
În anul 2000 remarcăm primele încercări coerente de organizare a partidelor
politice. Pornind de la interesele cunoscutei firme comerciale „Sheriff‖ a fost creată
mişcarea socială „Obnovlenie‖ – care reflectă interesele corporaţiei, poziţionându-se
ca opozant al Uniunii Forţelor de Dreapta şi al Partidului „Rusiei Unite‖. Tot în anul
2000 a apărut mişcarea „Unitatea Transnistriei‖ („Edinstvo‖) – care reprezenta, chiar
în opinia experţilor locali, cea de-a „cincea coloană‖ a Rusiei în Republica Moldovenească Nistreană. Mişcarea a fost creată de către tehnologi-politicieni ruşi trimiși de
către mişcarea moscovită „Edinstvo‖. Dar structura nu a supravieţuit.
Primele partide apropiate sensului modern al conceptului și conținutului de partid politic au apărut în anul 2006. Aceste partide se conectează prea puțin la ideologiile democratice clasice, programul lor fiind național-patriotic sau orientat spre modernizarea societății:
Tabelul 2. Lista partidelor politice din Republica Moldovenească Nistreană
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea
Partidul Popular Democrat „Prorâv‖
Partidul Politic Republican „Obnovlenie‖
Partidul Liberal Democrat din Transnistria
Partidul Patriotic din Transnistria
Partidul Voinţa Poporului din Transnistria
Partidul Republican din Transnistria
Partidul Social Democrat din Transnistria
Partidul „Patria‖

Data
înregistrării
1 iunie 2006
2 iunie 2006
1 august 2006
4 august 2006
11 decembrie 2006
25 ianuarie 2007
25 ianuarie 2007
17 aprilie 2012

La 1 martie 2012 a avut loc o întrunire a Organizației Obștești ,,Renașterea
Transnistriei‘‘, pe timpul căreia s-a votat reorganizarea într-un partid politic. La congresul de înființare au participat 481 de delegați din șapte orașe și raioane ale Transnistriei [12].
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Partidul „Patria‖ a fost creat la 17 aprilie 2012. La congresul care a avut loc la
Tiraspol au participat 226 de delegați. În calitate de invitați de onoare la congres a
participat o delegație rusă, condusă de deputatul rus Aleksandr Juravliov, care era și
președintele unei organizații social-politice din Federația Rusă, numită „Patria‖ [13].
Prima acțiune publică a partidului a fost consultarea cu vicepremierul rus Dmitri
Rogozin – după care reprezentanții partidului au publicat o declarație în care pretindeau ,,recunoașterea politică a Transnistriei ca fiind un stat independent și suveran‘‘
[14]. Partidul „Patria‖ este în opoziție față de președintele actual. Lista membrilor
cuprinde foști membri ai partidelor Partidul Republican din Transnistria, Partidul
Patriotic din Transnistria și altor organizații patriotice precum Uniunea Ofițerilor,
Uniunea Veteranilor de Război, o parte a Uniunii Apărătorilor din Republica Moldovenească Nistreană și altele.
Ziarele de partid ne reprezintă un indicator semnificativ al capacității reale a
partidelor transnistrene. Acestea apar doar în perioada campaniilor electorale. Spre
exemplu, vedem apariția în perioada campaniei electorale de alegere a liderului regiunii din 2011 a ziarelor „Rodina‖ („Родина‖) și „Pridnestrovie Segodnia‖
(„Приднестровье сегодня‖), iar alte ziare apar în ediții periodice lunare sau chiar
săptămânale [15, p. 29]. „Obnovlenie‖ („Обновление‖) [16] al partidului cu același
nume este o publicație lunară pe patru pagini color, cu mult material ilustrativ despre
activitatea partidului. Ziarul pretinde a tipări un tiraj de până la 100 - 130 mii exemplare în lunile mai și respectiv august 2011 (lucru pus la îndoială de unii experți).
Ziarul „Pravda Pridnestrovia‖ („Правда Приднестровья‖) [17], aparținând Partidului
Comunist din Transnistria, apare în fiecare zi de joi pe 12 pagini și cu un tiraj de 3
500 de exemplare. Ziarul „Ruskii Prorîv‖ („Русский Прорыв‖) este publicaţia partidului naţional-democrat „Prorîv‖ („Прорыв‖) [18] și a apărut ca rezultat al comasării
a trei publicaţii periodice: „Dnestrovskii Curier‖ („Днестровский Kурьер‖), „Proriv‖
(„Прорыв‖) şi „Rossii rubej‖ („Российский рубеж‖). Este o publicație săptămânală;
datele despre tiraj nu sunt cunoscute.
Analiză comparativă
În baza criteriilor de dezvoltare democratică semnalate mai sus, propunem următoarea analiză comparativă a factorului politic (pentru simplificare, indicăm organizările politice prin „Chișinău‖ și „Tiraspol‖).
1. Constituție democratică
- La Chișinău: Formal, Constituția și procesul constituțional sunt ambele democratice. În aplicarea și controlul Constituției, protestele și criticile sunt nesemnificative, atât în plan intern, cât și în plan internațional.
- La Tiraspol: Nu se pot formula rezerve de principiiu asupra caracterului democratic al textului Constituției și procesului constituțional. Există și funcționează
toate instituțiile cu atribuții și control constituțional. Nerecunoașterea internațională a
statului provoacă ignorarea procesului constituțional de către factorii politici externi.
În aceste condiții, un control internațional asupra legalității funcționării instituțiilor nu
se poate executa.
2. Separarea puterilor în stat
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- La Chișinău: Garantată constituțional, se aplică efectiv în organizarea și activitatea instituțională de stat.
- La Tiraspol: Formulată explicit în Constituție, se și aplică în fapt. Atenționăm
faptul că republica este prezidențială nu înseamnă deficit democratic (și Statele Unite
ale Americii, și Federația Rusă sunt state prezidențiale).
3. Stat de drept
- La Chișinău: Este proclamat constituțional, dar este intens discutat și observat
de către societatea civilă. Fenomenul oligarhilor apare drept o formă de tratament
preferențial a grupurilor acestora în fața legii.
- La Tiraspol: Este garantat prin Constituție, dar nu vedem o adevărată implicare a societății civile în garantarea supremației legii. În primul deceniu după separare,
analizele din străinătate sugerează o situare deasupra legii a grupului politic aflat la
conducerea republicii.
4. Alegeri libere
- La Chișinău: În mai multe rânduri au rezultat alte majorități parlamentare. Influența guvernului asupra procesului electoral nu este dovedită prin ilegalități flagrante. Observatorii internaționali au fost prezenți sistematic și în număr mare la alegeri,
confirmând corectitudinea în general a procesului electoral.
- La Tiraspol: Alegerile din 2011 au schimbat majoritatea parlamentară și au
dat un nou președinte. În mod formal, testul alternanței la putere a fost trecut (totuși,
un singur caz s-ar cere repetat). Procesul electoral a fost supravegheat de puțini observatori internaționali și se pot formula obiecții asupra interesului principial al acestora (în contextul nerecunoașterii internaționale a statului); concluziile acestora sunt
puțin relevante.
5. Partide politice moderne, democratice
- La Chișinău: Legislația este indubitabil democratică, asigurând exprimarea
politică a grupurilor și indivizilor conform principiilor libertății de opinie și de asociere. Constatăm diversitatea ideologică. Din păcate, sunt lacune serioase în asigurarea
transparenței finanțării. Aceasta se leagă de o prezență semnificativă a oligarhilor și
intereselor lor în sistemul de partide. Partidele au capacitate relativ puternică de mobilizare a electoratului propriu, chiar și în afara campaniilor electorale.
- La Tiraspol: Legislația este permisivă. Partidele arată o slabă exprimare ideologică, centrată pe patriotism și modernizare. Au apărut târziu și sunt încă îndepărtate
de standardele de profesionalism de tip occidental. Au capacitate relativ slabă de mobilizare a electoratului propriu, în afara campaniilor electorale.
Concluzii
În perspectiva reintegrării Republicii Moldova, o analiză comparativă a procesului politic la Chișinău și Tiraspol trebuie să constituie baza scenariilor concrete.
Astfel, se poate formula în mod competent și obiectiv răspunsul la câteva întrebări esențiale: care sunt valorile constituționale și instituțiile comune și care sunt cele
diferite?; în perspectiva reintegrării, care sunt valorile și instituțiile care se cer reformate pentru a deveni compatibile și acceptabile de către cealaltă parte?; care dintre
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aceste valori și instituții pot dobândi autoritate pe întreg teritoriul național reintegrat
și care trebuie abandonate?
În mod particular, este foarte importantă problema partidelor politice de la Tiraspol care asigură rezervorul de cadre pentru administrația centrală și locală de acolo. Ce se va întâmpla cu acestea, în perspectiva reintegrării? Vor funcționa ca niște
partide regionale cu centrul la Chișinău, așa cum, spre exemplu, funcționează Uniunea Democratică a Maghiarilor din România? Vor accepta ele să devină filiale ale
partidelor înrudite ideologic de la Chișinău și să intre în relații cu partidele europene?
Vor crea împreună un grup parlamentar, sau se vor integra ideologic în grupurile parlamentare existente?
Oricare ar fi răspunsul la aceste întrebări, nu poate fi bazat decât pe cunoașterea
și recunoașterea obiectivă, profesionistă, a organizării și funcționării politice pe cele
două maluri ale Nistrului. Apoi politicienii vor decide.
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ВОЙНА В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО КРИЗИСА СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СТАРТ ЕЁ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Даже для неискушенного наблюдателя, смотрящего на политику не профессиональным взглядом и ориентированного при этом на европоцентричную (западную) в разных еѐ проявлениях модель мира, стало понятно – в 2014 году мир радикально изменился. Мир изменился не в лучшую сторону: он стал намного опаснее,
хрупче, окончательно сломалась система безопасности, построенная после Второй
мировой войны, а на горизонте замаячила угроза новой большой войны на европейском континенте и глобальной одновременно. Однако психика человека, не
важно государственного деятеля или простого обывателя, такова, что в плохое не
верится, ставятся механизмы защиты. «Да минует меня чаша сия», молился Христос. И эта молитва как нельзя лучше характеризует состояние человека, понимающего, что надвигается опасное и неизбежное и стремящегося избежать опасность
с помощью высших сил. Но подобные самовнушения, приводящие к искажѐнному
восприятию мира, отстранению от реалий приводят к пассивному ожиданию или
же неоправданной надежде на возможность решения проблемы лѐгким способом
или за счѐт кого-то другого. В 1938 году подобные взгляды европейской элиты,
вместе с несовершенством тогдашней системы международной безопасности привели ко Второй мировой войне. Ныне, в контексте оккупации Российской Федерацией Крыма и динамики российской агрессии в Восточной Украине мы можем
наблюдать некоторым образом подобную ситуацию. Несовершенная система европейской безопасности и некое стремление отказаться от использования даже от
такого несовершенного механизма для предотвращения агрессии. Хотя в последнее время можно наблюдать и другие тенденции, свидетельствующие о том, что не
всѐ так плохо и система международной безопасности имеет потенциал для модернизации и реформирования без фазы окончательного еѐ разрушения в условиях
большой войны и построения совершенно новой по иным принципам.
Что же мы видим? Во-первых, обозначим такую позицию. Нынешняя война
на востоке Украины является агрессией Российской Федерации против Украины и
не может рассматриваться отдельно от ситуации вокруг оккупированного Российской Федерацией Крыма. Потому отметим, что «Крымский кризис», закончившийся аннексией территории Автономной Республики Крым Российской Федерацией,
уничтожил систему международной безопасности в Европе, сложившуюся после
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Второй мировой войны, или же Ялтинско-Потсдамскую систему, дополненную и
окончательно сформировавшуюся после Хельсинкского Совещания в середине
1970-х годов. В частности, именно «провозглашение присоединения» Крыма к
Российской Федерации уничтожило принцип нерушимости границ, чем была
нарушена Статья 3 Декларации принципов заключительного акта СБСЕ 1975 года.
Одновременно был нарушен принцип «Неприменение силы или угрозы силой»
Заключительного Акта СБСЕ, в котором заявляется о «воздержании от прямого
или косвенного применения силы против другого государства». Необходимо отметить, что подтверждение нарушения этого принципа прозвучало лично от главы
Кремля, который, отрицая в 2014 году участие российских войск в крымских событиях, теперь заявил обратное. Кроме того, необходимо отметить, что события в
Крыму показали: существующие международные механизмы в Европе, призванные не допустить эскалации конфликтов, не в состоянии реагировать оперативно
на серьѐзные вызовы.
Развитие разноплановойи тотальной российской агрессии, приведшее к
войне на востоке Украины, продемонстрировало ряд других системных и комплексных проблем в системе международной безопасности, позволяющих заявлять
о еѐ глубоком системном кризисе. При этом основное внимание необходимо уделить ОБСЕ, поскольку Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) является крупнейшей межправительственной организацией, ориентированной на недопущение угроз мировому сообществу. Именно в ее полномочиях
вопросы по предупреждению и предотвращению конфликтов, урегулированию
кризисов, а также постконфликтному восстановлению пострадавших регионов.
Кроме того, ее мандат включает в себя вопросы контроля над вооружениями, соблюдением прав человека, свободой прессы и справедливыми выборами. В частности, кроме уже упомянутой медлительности ОБСЕ можно было увидеть: некачественное исполнение мониторинга на линии соприкосновения украинских войск и
объединѐнных российско-террористических сил; заангажированность, выражающуюся в крайне тесных контактах представителей ОБСЕ с российскотеррористическими группировками; формальный подход к исполнению обязанностей. Всѐ это приводило к крайней неэффективности специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ и организации в целом. Более того, по личному опыту общения с
ОБСЕ в 2014 году хотелось бы отметить высокий уровень формализованности
организации, приводящей к невозможности полноценной коммуникации с общественностью и экспертами без формального отказа в этом. Причины подобных
вещей исследовались представителями украинского экспертного сообщества и
гражданским обществом. В частности, они обсуждались 17 февраля 2015 года в
Киеве во время круглого стола «Кризис механизмов безопасности в Европе: пути
выхода». Кстати сказать, данный круглый стол был в некотором роде прорывным –
в нем принял участие представитель СММ ОБСЕ, структуры ранее игнорировавшей все приглашения (хотя, возможно, это объясняется хорошими личными отношениями с указанным представителем некоторых организаторов). В целом можно
отметить такие выводы: неэффективность ОБСЕ и созданных ею структур объясняется высоким уровнем забюрократизированности организации; в случае с Украиной значительную роль играет заангажированность России, которая имеет непро28

порционально сильные позиции в ОБСЕ (например, в СММ входил сотрудник Посольства РФ в Украине); несоответствии духа организации времени – поскольку
она вышла из периода глобального противостояния «Холодной войны» и позже не
реформировалась. Комментируя последний пункт, можно говорить о несоответствие духа организации и еѐ функций вызовам времени и изменившемуся миру. В
частности, во время упомянутого круглого стола специалисты Центра военнополитических исследований (В. Гусаров, Киев) говорят о том, что «ОБСЕ и другие
международные организации по обеспечению безопасности не учитывают составляющую информационной войны, как отдельный вид международного противостояния. Причина до конца не ясна, но очевидно всем, что информационные
конфликты вышли на передний план современных международных отношений.
Это подтверждено итогами ежегодной «Оценки глобальных угроз» разведывательного сообщества США, которое присвоило информационным угрозам важнейший приоритет, отодвинув терроризм на вторую позицию». При этом отмечается, что в настоящее время в международных отношениях не существует критериев определения информационной угрозы, что позволяет использовать информационное пространство любого государства в пропагандистских целях. Почему же
было уделено столько внимания именно информационной войне. Мы считаем, что
Россия, под предлогом соблюдения уважения прав государств друг к другу, искусственно создала ситуацию по эскалации внутренних конфликтов на территории
Украины. А такой механизм выпадает из правового поля международных организаций по поддержанию мира и составляет основу гибридной войны, которую ведет
Россия. При этом происходит искажение или вариативность толкования вполне
конкретных норм, обеспечивающих международную безопасность. Например,
статья 73 Устава ООН, в которой говорится, что «интересы населения территорий, которые еще не достигли полного самоуправления, признаются первостепенными» и ее подпункты «a» и «b», в которых речь идет о необходимости защиты
культуры и прав народа и необходимости развивать его самоуправление были использованы для создания мифов о «донбасском народе», «Новороссии» и необходимости построения безальтернативного российскому медийного пространства. В
целом же, нужно говорить, что именно с помощью информационного оружия у
значительной части населения Донбасса и Крыма были сформированы антигосударственные взгляды и вера в миф о «русском мире» в его одновременно вульгаризированном и агрессивном самом негативном фашистском варианте.
Итак, мы вынуждены констатировать, что действующие международные
правовые нормы не учитывают угрозы миру в информационной сфере, в результате чего информационные операции Кремля не считаются нарушением правовых
норм ООН и ОБСЕ. А ведь именно эти информационные войны создают радикальные настроения и радикальные преступные группы внутри стран-жертв агрессии,
использующиеся захватчиками. Расшатанная же ситуация позволяет ее инициатору
(Кремлю) «подводить мировое общественное мнение к критической черте и ставить вопрос об использовании права на самоопределение «искусственно появившегося» народа (ст. 73 Устава ООН)». Добавим, что в подписанной в декабре 2014
года военной доктрине РФ данные положения легализованы Путиным. Информационным войнам там отводятся ведущие позиции.
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Аналогичным образом складывается и ситуация с обеспечением мира с помощью использования механизмов ООН. Уверенно можно говорить о том, что
структура ООН и главного его органа, отвечающего за мир, Совета безопасности,
также не соответствует вызовам. Унаследованная от эпохи биполярного мира и
«Холодной войны», она не даѐт возможности принятия решения консенсусом и,
фактически, закрепляет гораздо более высокий статус некоторых из держав (в данном случае РФ) без какого-либо на то основания, просто «по традиции». Речь идѐт
о «праве вето», использование которого Россией позволяет блокировать действенные решения для поддержания мира (например, миротворческой операции). Мы
видим, что подобная тенденция, в случае нереформирования структуры ООН, сохранится и в дальнейшем и превратит организацию в абсолютно бесполезный орган сродни довоенной Лиги Наций. Вместе с тем, в украинской экспертной среде
также идѐт обсуждение и данного вопроса. При чѐм, звучат предложения, позволяющие искать выход из сложившейся ситуации в наличных механизмах ООН. В
частности, речь идѐт об обязанностях прибегать к коллективным мерам предотвращения и устранения угрозы миру и подавлении актов агрессии (Статья 1 Устава). Украинский эксперт Виталий Крюков считает, что далее необходимо:
 определить какие „меры следует предпринять в соответствии со статьями
41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности‖ (Статья 39 Устава). Прежде всего - принять решения о признании нынешних
действий Российской Федерации в отношении Украины АКТОМ АГРЕССИИ;
 признать Украину „членом Организации, подвергшимся вооруженному
нападению‖ - до принятия Советом Безопасности в данном контексте „мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности„ – с неотъемлемым ее правом на индивидуальную или коллективную самооборону. То есть, подтвердить в данном конкретном случае ее право защищаться, как индивидуально,
так и коллективно — ВНЕ организационного и правового контекста ООН (Статья
51 Устава).
 принять решение о создании Антикризисной Коалиции Наций по противодействию агрессии Российской Федерации против Украины и преодолению ее последствий. Из чего следует не только право, но и обязанность „Членов Организации... объединиться для оказания взаимной помощи в проведении мер, о которых
принято решение Советом Безопасности‖ (Статья 49 Устава).
Здесь специально заметим, что признание Российской Федерации „стороной
спора‖ лишает ее права вето в отношении решений Совета Безопасности по данному вопросу. В соответствии с п.3 главы 27 Устава ООН, „сторона, участвующая
в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения на основании
Главы VI (Мирное разрешение споров)‖. В силу этого положения, право вето России, как постоянного члена СБ ООН, в случае признания ее стороной спора, конфликта — не действует! Отмечу также, что обсуждается и такой момент, как поднятие вопроса о правомерности унаследования РФ места СССР в Совбезе ООН,
что в общем-то логично.
Таким образом, мы видим, что, несмотря на глубокий кризис, происходят
изменения в системе обеспечения безопасности и, в частности, по тем вопросам,
что были затронуты нами. Это видно по определѐнным знакам. Например, после
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17-го саммита Украина ˗ ЕС, в совместном Заявлении Президента Украины П. Порошенко, Президента Европейского Совета Д. Туска, Президента Еврокомиссии
Ж-К. Юнкера появился пункт об информационной угрозе со стороны РФ и необходимости противодействовать дезинформационной кампании со стороны России,
для чего предлагается усилить соответствующую стратегическую коммуникацию
(14 пункт). СММ ОБСЕ проявляет тенденции до открытости. Кроме того, организацией выстраивается диалог с украинским обществом не только посредством
пресс-конференций. Например, 24 апреля в Одессе, накануне годовщины трагических событий СММ организовала диалог между Антимайданом и патриотами, что
также в какой-то мере способствовало предотвращению насилия.
То есть надежда на то, что система безопасности в Европе сумеет реформироваться в данных трудных условиях. Потенциал для системной реформы существует. Хотелось бы верить, что этого не произойдѐт по окончанию глобальной
войны, которая неизбежна, если и далее будет проводиться политика умиротворения агрессора за счѐт отдачи ему на растерзание ближайших соседей.
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REPUBLICA MOLDOVA ÎN NOUA CONFIGURAȚIE
GEOPOLITICĂ DIN ESTUL EUROPEI:
RISCURI, PERICOLE, AMENINȚĂRI

Introducere
Anexarea/„alipirea‖ de către Rusia a Crimeii (în martie 2014) și conflictul sângeros din estul Ucrainei (2014 – prezent), teritoriu asupra căruia guvernul de la Kiev a
pierdut controlul, au schimbat configurația geopolitică din estul Europei. Conform
Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), noțiunea configurație este explicată
ca „formă exterioară a unui lucru; înfățișare. Totalitatea relațiilor dintre părțile unui
sistem sau dintre mai multe sisteme din aceeași categorie‖ [1]. Noțiunea configurație
vizează, în contextul dat, înfățișarea raporturilor între statele care se înscriu în regiunea Europei de Est – spațiu ce cuprinde cele șase state ale programului Politicii Europene de Vecinătate – Parteneriatul Estic: Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Trei dintre aceste șase state – Republica Moldova,
Georgia și Ucraina – și-au exprimat clar intenția de apropiere de UE. În urma semnării Acordurilor de Asociere cu UE (2014) de către aceste trei state postsovietice, se
poate constata că ele se află într-un proces de integrare în spațiul geopolitic occidental, cu excepția celor câteva zone necontrolate de guvernele statelor respective: Abhazia, Osetia de Sud, Transnistria, Crimeea și celor două părți din regiunile Lugansk și
Donețk. Rusia încearcă să se opună procesului de integrare europeană a celor trei
state, prin diverse mijloace: impunerea de embargouri sau restricții la importuri, prețuri mai mari pentru resurse energetice (în primul rând, pentru gaz), impunerea de
condiții mai dificile pentru lucrătorii migranți din statele respective, prezență militară
în regiunile separatiste ș.a., prin acestea încercând păstrarea celor trei state în sfera sa
de influență.
Pentru analiza securității naționale a Republicii Moldova se impune o abordare
holistică, ce vizează raporturile între centrele geopolitice de putere (în regiunea Europei de Est aceștia sunt: Bruxelles, Moscova, Washington) și evaluarea riscurilor, pericolelor și amenințărilor în complexitatea lor, în cele cinci sectoare: politic, militar,
economic, societal și de mediu, consacrate de Școala de la Copenhaga. Acestea sunt
indisolubil legate între ele, iar riscuri dintr-un sector determină riscuri din altul. Pe
lângă definirea celor cinci sectoare de securitate, Școala de la Copenhaga a furnizat
cercetătorilor din domeniul Studiilor de Securitate și un cadru de analiză a securității
pe trei nivele: național, regional și mondial. „Cu alte cuvinte, tabloul ne apare cu cla32

ritate atunci când toate nivelurile analizei securității, de la intern la global, sunt adunate într-o imagine completă‖ [2, p.204]. Cercetătorul Barry Buzan accentuează importanța fiecărui nivel în analiza securității, atât a celui regional cât și a celui național,
abordarea sa fiind atât de la general la particular, cât și invers: „Odată ce nivelul
regional este stabilit, poate fi schițat întregul evantai de niveluri care acoperă un cadru
analitic larg. La capătul de jos se află mediul de securitate internă al statelor individuale. Este vital să înțelegem caracterul intern al statelor implicate, deoarece statele
slabe, cu structuri socio-politice instabile, au cu siguranță mai multe vulnerabilități și
de aceea se confruntă cu probleme mai multe și mai complicate de securitate decât
statele puternice‖ [2, p. 206].
În ciuda sancțiunilor impuse Federației Ruse de SUA, statele UE ș.a., a excluderii sale din G8, Moscova și-a întărit pozițiile în partea sudică a Europei de Est – în
bazinul Mării Negre. Fiind parte componentă a acestei regiuni, Republica Moldova –
prin instituțiile sale – trebuie să facă față riscurilor, pericolelor și amenințărilor în
două dimensiuni: cea internă și cea externă, care, la rândul ei, vizează două spații sau
contexte – a) regional și b) global. Riscurile și pericolele de origine internă și cele de
origine externă sunt adesea legate: pericole din planul intern pot fi stimulate și întreținute de forțe care acționează din exterior, adică situația regională poate determina
apariția și manifestarea unor pericole în interiorul unui stat: de exemplu, confruntarea
a două centre de putere într-o regiune poate să genereze destabilizare în state mai mici
și mai slabe din zonă, pentru influența asupra cărora se desfășoară concurența. Cazul
conflictului din estul Ucrainei (2014 – prezent), în care rebelii proruși se bucură de
sprijinul logistic din partea Federației Ruse, este un exemplu în acest sens. Dar este
edificator și exemplul Transnistriei, cu referire la sprijinul oferit Tiraspolului de către
Federația Rusă, de la începutul conflictului (nerecunoscuta RMN a fost proclamată la
2 septembrie 1990) și până în prezent.
Securitatea Republicii Moldova: planul intern (național)
În ceea ce privește statul Republica Moldova, pot fi identificate mai multe riscuri și pericole în toate cele cinci sectoare ale sistemului național de securitate. Acestea sunt indisolubil legate între ele, iar riscuri dintr-un sector pot determina riscuri în
altul (de exemplu, cele din sectorul politic le pot determina pe cele din sectorul economic). Chiar dacă abordarea din prezent, din cadrul studiilor de securitate, ia în considerare și dimensiunea personală – securitatea individuală a cetățeanului sau a persoanei fizice – viziunea stato-centristă încă prevalează în cercetările din domeniu.
1. Sectorul societal
Pe plan intern, lipsa unei idei de stat care să stea la baza națiunii politice (sau
civice) moldovenești, care să unească toate categoriile populației în baza unor valori
comune, indiferent de apartenența etnică, religioasă sau socială, face Republica Moldova vulnerabilă din punctul de vedere al securității societale. Cercetătorul britanic
din domeniul studiilor de securitate, Barry Buzan, nota că „statul există sau își are
esența mai curând în planul socio-politic decât în cel fizic. În câteva sensuri importante, statul este mai mult o idee deținută în comun de către un grup de oameni decât un
organism fizic‖, chiar dacă „în mod sigur, statul depinde de o bază fizică și dincolo de
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un anumit punct nu poate exista fără ea‖ [2, p.74]. Iată de ce Buzan pledează pentru
„puternica hotărâre a guvernelor de a crea idei unificatoare‖ [2, p.94]. El a precizat că
„ideea de stat trebuie nu doar să fie coerentă prin sine însăși, ci să aibă și o largă susținere‖ [2, p.91]. Cercetătorul britanic a clasificat statele lumii în două categorii (sau
modele): națiuni-state (Ungaria, Italia, Japonia; aș adăuga: Israel, Armenia ș.a.) [2, p.
82] și state-națiuni (SUA, Australia ș.a.) [2, p. 83]. Republica Moldova poate fi încadrată în a doua categorie. Idee de stat a Republicii Moldova, care trebuie să fie elaborată în vederea asigurării securității societale a țării, ar trebui să conțină elementele
comune ale tuturor comunităților etnice conlocuitoare pe pământul moldovenesc,
dincolo de diferențele etnice. Valorile occidentale privitoare la conceptul drepturilor
omului pe de o parte, iar pe de alta religia creștin-ortodoxă, care este comună tuturor
comunităților etnice din Republica Moldova și care este păstrătoarea valorilor tradiționale ale familiei, moralității și spiritualității, pot fi luate în considerare în construcția
ideii de stat, care va conferi o identitate cetățenească fiecărui cetățean moldovean.
Practic, aflată la confluența a două spații civilizaționale, ideea de stat a Republicii
Moldova poate fi o simbioză a seturilor de valori care stau la baza celor două tipuri de
societăți: modernă (occidentală) și tradițională (orientală). În spațiul occidental există
un exemplu de stat-națiune care se modernizează păstrându-și tradițiile: este Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
O idee de stat are vocația de a trasa misiunea statului. Poporul unui stat care
dispune de o idee unificatoare și de o misiune va fi unit și consolidat. În prezent, în
societatea moldovenească pot fi observate câteva falii de divizare:
1) susținători ai vectorului proeuropean (37% pro-UE) și ai celui proestic (50%
pro-Uniunea Vamală) – conform unui sondaj de opinie din 17 aprilie 2015 [3];
2) stataliști și unioniști (vizând unirea cu România);
3) persoane care se identifică români și cele care se identifică moldoveni;
4) populația titulară – majoritară (indiferent că se identifică moldoveni sau români) și minoritatea rusofonă, care cuprinde toate celelalte minorități naționale și
etnice (care au fost supuse unui proces de rusificare în perioada sovietică și care sunt
slab integrare în societatea moldovenească – fiind vorba de slaba cunoaștere a limbii
de stat de către reprezentanții acestora);
5) ortodocși versus neoprotestanți.
Toate acestea fac ca Republica Moldova să fie vulnerabilă din punctul de vedere al securității naționale. Apreciez insecuritatea societală ca principalul pericol la
adresa securității naționale a Republicii Moldova.
2. Sectorul politic
La alegerile președintelui republicii din 16 martie 2012 s-a putut constata că
procedura de alegere a șefului statului poate să creeze instabilitate politică – el a reușit să fie ales de către parlament după o criză de aproape trei ani, iar opoziția comunistă a contestat alegerea respectivă. De asemenea, problemele apărute la alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014, când cu trei zile înainte de ziua alegerilor Curtea
de Apel a exclus din cursă un partid („Patria‖) cu șanse de a intra în legislativ, au
determinat o parte a societății să conteste valabilitatea alegerilor respective, iar puterea s-a confruntat cu anumite probleme legate de legitimitate, chiar dacă Curtea Constituțională a validat rezultatele votului. Un stat cu o slabă legitimitate a guvernării
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este unul vulnerabil din perspectiva securității naționale, de aceea pătura politică de la
Chișinău trebuie să fie conștientă de necesitatea asigurării unor condiții optime pentru
exercitarea democrației, a mecanismelor sale – implicit a unui cadru democratic de
desfășurare a alegerilor, care conferă legitimitate guvernării.
De menționat că în ceea ce privește cazul Republicii Moldova, neinvestigarea
judicioasă a acuzațiilor cu privire la miliardul de dolari SUA (13 miliarde de lei) delapidat din BEM și alte două bănci comerciale (Banca Socială și Unibank), cu garanții
oferite de guvern prin folosirea rezervei valutare a BNM, poate duce la destabilizarea
situației interne.
În condițiile lipsei unei coeziuni societale, dar și ale unor probleme de ordin
politic (crize politice generate de incapacitatea parlamentului de a alege șeful statului), se pot accentua tendințe separatiste. Din punct de vedere teoretic, cauzele separatismului sunt:
1. Atractivitatea statului este slabă (puterea centripetă este mai slabă).
2. Puterea de respingere a centrului statal (puterea centrifugă) de către
una/câteva regiuni este mai mare.
Respingerea centrului statal de către populația unei regiuni se poate datora: 1)
lipsei unei idei de stat atractive pentru toate componentele sale (comunitățile etnice
minoritare – mai ales cele care sunt situate compact într-o regiune), 2) lipsei unor
valori comune care ar sta la baza construcției națiunii politice, care să reunească toți
membrii societății, indiferent de apartenența etnică, religioasă, socială ș.a., 3) ignorării drepturilor și intereselor respectivelor comunități regionale (minoritare). UTA Găgăuzia și raionul Taraclia trebuie să constituie obiectul unei atenții sporite a autorităților de stat.
O temă importantă în contextul politic este cea a neutralității permanente a Republicii Moldova [4]. În condițiile lipsei unui consens privind modificarea Constituției și a demersului de aderare la NATO, autoritățile de la Chișinău trebuie să ia în considerare că statutul respectiv este formal, nefiind recunoscut și garantat de nimeni, de
aceea statul moldovenesc trebuie să întreprindă eforturi pentru asigurarea capacităților
de apărare.
3. Sectorul militar
Conflictul transnistrean rămâne o problemă gravă de securitate a Republicii
Moldova. În zona de securitate de pe Nistru acționează o misiune de pacificare din
care fac parte 500 militari ruși (din totalul de 1 500; restul sunt 500 militari moldoveni și 500 militari „nistreni‖), iar alți aproximativ 1000 militari ruși asigură paza
depozitului de muniții de la Cobasna ș.a., ale fostei armate a 14-ea. De asemenea,
efectivul de 6 000 de militari ai „armatei nistrene‖ este subordonat comandamentului
rus, iar potențialul uman ce poate fi mobilizat în zonă se ridică la 50 000 militari în
rezervă. În aceste condiții, pentru a reduce vulnerabilitățile în plan militar, autoritățile
Republicii Moldova trebuie să sporească capacitatea de apărare a statului, prin creșterea cheltuielilor militare din buget: atât pentru salariile și pachetul social ale corpului
militar, cât și pentru dotarea armatei cu tehnică militară modernă și performantă.
4. Sectorul economic
Un sector important al securității naționale îl reprezintă securitatea economică.
În acest sens este importantă asigurarea unui climat de afaceri favorabil. Lipsa unui
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mediu de afaceri viabil, gradul ridicat al corupției determină: a) un nivel scăzut al
investițiilor străine, b) plecarea unui număr mare de cetățeni peste hotare în căutarea
unui loc de muncă, în vederea asigurării securității sociale a propriei familii – a securității individuale, c) închiderea și/sau transferarea afacerilor și a capitalurilor din țară
peste hotare.
Pentru redresarea situației economice se impune elaborarea și implementarea
unui plan anticriză. Posibilitatea de a desfășura afaceri – prin crearea de întreprinderi
mici și mijlocii, fără estorcări din partea organelor de control, este crucială pentru
dezvoltarea economică a țării.
5. Sectorul de mediu
Poluarea mediului (aerului, apelor, solului, pădurilor) rămâne un pericol maxim
și necesită o monitorizare permanentă. În acest context trebuie luate în considerare
două tipuri de riscuri:
a) de origine naturală: cutremure și alunecări de teren, furtuni (ploi cu grindină), inundații, chiar căderea de meteoriți (de exemplu, cazul de la Celiabinsk din
2013) ș.a.
b) de origine antropică (man made): emisii de substanțe chimice nocive în aer,
deversări de substanțe chimice în râuri și sol, alunecări de teren datorate defrișărilor,
accidente la cele cinci centrale nucleare din Ucraina (din proximitate), ș.a..
Securitatea alimentară este o componentă fundamentală a securității naționale,
deoarece ea vizează securitatea, supraviețuirea, biologică a poporului țării. În acest
context este importantă atât eradicarea pesticidelor din alimente (legume și fructe),
cât și neproliferarea organismelor modificate genetic (OMG). 8 state din cele 28 ale
Uniunii Europene au interzis producerea și comercializarea pe teritoriul lor a OMGurilor: Germania, Luxemburg, Franța, Austria, Grecia, Ungaria, Polonia și Bulgaria.
Ralierea Republicii Moldova la standardele celor 8 state membre ale UE care au interzis OMG-urile ar fi un pas eficient în vederea asigurării securității alimentare a
țării. Păstrarea fondului de semințe și specializarea pe producerea unor alimente organice ar putea contribui la creșterea economică a statului moldovenesc.
Securitatea Republicii Moldova: planul extern (regional)
Printre pericolele regionale trebuie menționat cel din estul Ucrainei (2014 –
prezent). Este de remarcat faptul că unii specialiști în Studii de Securitate au observat
cu câțiva ani înainte cursul spre punerea în aplicare a scenariului respectiv, deci, au
anticipat evenimentele din 2014 din Ucraina. În cartea sa „Rusia amenință oare Occidentul?‖ [5, p.18], scrisă în 2009 și editată în 2010, cercetătorul francez Jean-Silvestre
Mongrenier menționa că „Bernard Kouchner era neliniștit, în vara lui 2008, de perspectiva unor contralovituri militare în Ucraina‖ – scenariu respins atunci de omologul său rus. Referindu-se la războiul ruso-georgian din august 2008, Mongrenier nota:
„Unda de șoc provocată de acest război a parcurs întreg istmul dintre Marea Baltică și
Marea Neagră, zonă extinsă unde se suprapun Europa și Rusia. Ucraina este vizată în
primul rând. Pe agenda summitului atlantic de la Riga, în martie 2008, ne amintim
cum Vladimir Putin a redeschis public chestiunea legitimității frontierelor acestui
stat-pivot. Regiunile orientale și peninsula Crimeea, cu baza militară de la Sevastopol,
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fac obiectul multor revendicări ruse. Moscova este de asemenea foarte activă în Estonia și Letonia, pozând în apărător al minorităților vorbitoare de rusă, păcălind cu
stângăcie unii responsabili europeni interesați de explorarea zonelor de convergență
cu o diplomație care nu cântărește prea mult. În prezent, în 2009, presiunea rusă apasă
mai greu asupra Belarusului și Moldovei‖ [5, p.19]. Se poate afirma că lipsa unei
reacții adecvate a comunității internaționale la războiul ruso-moldovenesc din 1992,
din estul Republicii Moldova, atunci când statul moldovenesc a fost abandonat și lăsat
în sfera de influență a Federației Ruse, a condus mai întâi la războiul din Georgia, din
2008, iar apoi la evenimentele din Crimeea și la războiul din estul Ucrainei (2014prezent).
Scenarii discutate în prezent privind extinderea regiunii separatiste de la
Lugansk și Donețk până la Odesa, respectiv încorporarea Transnistriei în Novorosia,
trebuie tratate cu cea mai mare atenție și îngrijorare. Un asemenea scenariu pus în
practică poate destabiliza și situația din alte zone ale Republicii Moldova: atât în sud
– în autonomia găgăuză, în raionul Taraclia (cu populație etnică majoritară bulgară),
cât și în nordul țării, unde există localități compact populate de comunități etnice
ucrainene.
Războiul din estul Ucrainei este unul hibrid, cu o componentă informațională
puternică. Mass-media din Federația Rusă – mediile de stat – sunt implicate în respectivul război, unele produse mediatice oferite de acestea fiind calificate de unii experți
drept propagandă. Războiul informațional desfășurt de mass-media rusească împotriva Ucrainei poate avea repercusiuni și asupra Republicii Moldova, întrucât statul
nostru este expus canalelor și produselor mediatice din Federația Rusă. Pentru asigurarea securității informaționale, este necesară demascarea și contracararea discursurilor mediatice distructive și a propagandei. În condițiile societății informaționale, prin
interzicere (retragerea licenței de emisie) nu pot fi rezolvate astfel de probleme, căci
consumatorii de informație pot accesa respectivele surse de informație în internet. Iată
de ce este necesară demascarea propagandei în programe mediatice de la televiziunile
din Republica Moldova – în primul rând, postul public de televiziune.
O relație care necesită o gestionare specială este cea cu Federația Rusă. Statul
rus joacă un rol important în materie de securitate în regiunea Europei de Est, pe care
o consideră vecinătate apropiată [7] (în ultimul timp este folosită tot mai des expresia
lumea rusă), care a constituit sfera sa de influență și pe care vrea să o mențină ca atare. Dependența Republicii Moldova de resursele energetice din Rusia (în primul rând,
de gaz), piața de desfacere, piața muncii – locurile de muncă oferite în Federația Rusă, de asemenea rolul pe care îl joacă Moscova în menținerea conflictului înghețat
transnistrean constituie principalele subiecte din agenda relațiilor bilaterale. De menționat că sprijinul acordat Transnistriei constituie 80% din bugetul regiunii; este vorba
inclusiv de neperceperea plății pentru gazul livrat, iar datoria neachitată pentru acel
gaz este cerută de Gazprom de la Republica Moldova, nu de la administrația de la
Tiraspol. Semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu UE
(2014) a însemnat schimbarea partenerului strategic de dezvoltare: Rusia a cedat acest
rol Uniunii Europene. Cu toate acestea, o relație bună cu Federația Rusă este în interesul dezvoltării economice (a asigurării bunăstării) și a asigurării securității Republicii Moldova [8].
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În ceea ce privește riscurile la dresa securității Republicii Moldova în plan regional, pe lângă pericolul care emană de la cele 5 centrale atomice din Ucraina, mai
ales în cazul continuării conflictului din estul țării.
Securitatea Republicii Moldova: planul extern (global)
Într-un discurs rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU în 2014, președintele SUA Barak Obama a menționat teroriștii Statului Islamic, epidemia Ebola și
Federația Rusă ca amenințări globale. Ele sunt valabile și pentru Republica Moldova.
Trebuie ținut cont de faptul că islamiștii din organizația teroristă Statul Islamic au
inclus Republica Moldova, pe hărți editate de ei, în formațiunea lor teritorială, probabil, după principiul: toate teritoriile care au făcut parte vreodată din imperiile musulmane trebuie să fie reîncorporate în califatul pe care vor să-l creeze. Întrucât Moldova
a făcut parte din Imperiul Otoman, islamiștii exprimă revendicări cu privire la teritoriul moldovenesc, de aceea organizația Statul Islamic constituie o amenințare la adresa securității Republicii Moldova.
În afară de aceste 3 amenințări, împreună cu întreaga comunitate internațională
Republica Moldova trebuie să facă față pericolelor legate de securitatea cibernetică
sau informatică. Atacurile asupra sistemelor informatice sunt o amenințare la adresa
securității oricărei țări.
În același timp, insecuritățile sociale legate de fluxurile migranților din Asia,
care tranzitează teritoriile Ucrainei și Republicii Moldova în drumul lor spre Uniunea
Europeană, dar unii dintre care pot rămâne în Republica Moldova, traficul ilegal de
droguri și arme (inclusiv cele de distrugere în masă – atât substanțe radioactive, cât și
chimice, biologice ș.a.) constituie riscuri reale. Republica Moldova trebuie să se alinieze la statele care se pronunță și acționează în vederea neproliferării armelor de distrugere în masă, împotriva organizațiilor teroriste (atât islamiste, cât și neonaziste,
naționaliste ș.a.) și a rețelelor crimei organizate.
Își păstrează actualitatea problema încălzirii globale. Republica Moldova trebuie să fie alături de statele care depun eforturi pentru protejarea planetei din această
perspectivă.
Nu în ultimul rând, Republica Moldova trebuie să se angajeze în gestionarea și
rezolvarea problemei crizei economice și financiare internaționale, a sărăciei, malnutriției, mortalității infantile, șomajului ș.a.
De asemenea, ar fi salutar ca statul moldovenesc să susțină acțiunile Națiunilor
Unite privind interzicerea cercetărilor privind clonarea (Adunarea Generală a ONU a
adoptat o rezoluție în acest sens).
Concluzii și recomandări
În urna analizei efectuate din perspectiva cadrului oferit de Școala de la Copenhaga (pe cele trei nivele: național, regional și mondial, și în cele cinci sectoare:
societal, politic, militar, economic și de mediu), în vederea asigurării securității Republicii Moldova se impun mai multe decizii și acțiuni, dintre care menționăm următoarele:
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În plan intern (național):
1. Elaborarea unei idei de stat, a unei misiuni a statului, a unui proiect de țară,
inclusiv în contextul elaborării Concepției securității naționale, care să asigure securitatea societală prin consolidarea societății – a cetățenilor moldoveni, indiferent de
apartenența lor etnică, confesională, socială ș.a.
2. Elaborarea și implementarea unei politici societale care să conducă la consolidarea societății – la asigurarea securității societale, la descurajarea tendințelor separatiste și de divizare a societății pe baza criteriului geopolitic ș.a. Creșterea nivelului
de atractivitate a centrului politic de la Chișinău – a statului moldovenesc (a proiectului de țară). Implementarea politicii societale prin Biroul Relații Interetnice, care să
fie subordonat unui vicepremier (așa cum Biroul Reintegrare e subordonat vicepremierului pentru reintegrare).
3. Instituirea unui dialog eficient cu liderii locali (activiști civici, reprezentanți
ai organizațiilor etnice, confesionale, sociale, profesionale ș.a.) și întreprinderea de
eforturi în vederea convingerii lor să acționeze în interesul Republicii Moldova, pentru excluderea destabilizării situației social-politice prin revendicări de autonomii
teritoriale, schimbarea vectorului politicii externe ș.a.
4. Consolidarea societăţii Republicii Moldova în contextul implementării unei
direcţii de politică externă care să fie susţinută de societate; eficientizarea acțiunilor
de comunicare privind avantajele cursului de integrare europeană.
5. Modernizarea instituțiilor statului prin finanțare adecvată, angajarea de personal calificat, dotare tehnico-materială etc.
6. Continuarea eforturilor privind soluționarea pașnică a conflictului transnistrean în formatul 5+2 [9]; elaborarea de planuri de soluționare, pentru a fi supuse
discuției.
7. Perfecționarea legislației naționale: a procedurii alegerii șefului statului ș.a.
8. Fortificarea instituțiilor statului – prin depolitizare; organizarea și desfășurarea unor concursuri pentru funcțiile de stat în baza criteriilor de onestitate și competență.
9. Fortificarea luptei împotriva corupţiei prin selectarea unor funcționari de stat
devotați valorilor morale, intereselor societății și statului, și care să fie profesioniști
de înaltă calificare.
10. Reforma justiției: creșterea încrederii în sistemul de justiție prin crearea
unui sistem de justiție cu judecători profesioniști și onești; aplicarea principiilor statului de drept.
11. Crearea unui mediu de afaceri și investițional favorabil și atractiv pentru
investiții interne și externe.
12. Întreprinderea de măsuri privind oprirea poluării mediului (a aerului, apelor, solului, pădurilor); asigurarea parteneriatului public pentru asigurarea securităţii
de mediu.
13. Fortificarea securității Republicii Moldova, fapt ce implică necesitatea creșterii bugetului Ministerului Apărării și al altor instituții din sectorul de apărare; ridicarea capabilitățilori militare ale Republicii Moldova, pentru a putea face față unei agresiuni militare directe.
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14. Contracararea propagandei externe prin demascarea acesteia; creșterea rolului Companiei Publice „Tele-Radio Moldova‖ în vederea asigurării securității informaționale prin demascarea propagandei.
15. Întreprinderea de măsuri privind asigurarea securității alimentare (atât eliminarea pesticidelor din producția de alimente, cât și neproliferarea organismelor
modificate genetic). Adoptarea de către Republica Moldova a standardelor celor opt
state membre ale UE care au interzis pe teritoriul lor cultivarea și comercializarea
organismelor modificate genetic: Germania, Franța, Luxemburg, Austria, Grecia,
Ungaria, Polonia, Bulgaria; păstrarea fondului de semințe și specializarea agriculturii
moldovenești pe produse organice.
16. Contracararea riscurilor unor dezastre de origine antropică: emisii de substanțe chimice nocive în aer, deversări de substanțe chimice în râuri și sol, alunecări
de teren cauzate de defrișări ș.a.
În plan extern (regional):
1. Integrarea în spațiul occidental prin implementarea Acordului de Asociere cu
UE: asigurarea securității economice (inclusiv sociale: adoptarea standardelor statului
social, al bunăstării).
2. Diversificarea surselor de energie (gaz, energie electrică) – conectarea la surse alternative din România ș.a.
3. Consolidarea parteneriatelor strategice cu UE, NATO, SUA.
4. Aprofundarea cooperării diplomatice pe axa Kiev – Chișinău – București –
Bruxelles – Washington.
5. Întreprinderea de acțiuni privind evaluarea riscurilor de destabilizare vizând
scenarii legate de crearea „Radei Populare a Basarabiei‖ și a „Republicii Populare
Odesa‖, prin prisma posibilelor tendințe separatiste în sudul Republicii Moldova.
6. Întreținerea unor relații reciproc avantajoase (în domeniul economic) cu Federația Rusă, care dispune de un potențial militar important și reprezintă un factor de
luat în seamă în regiunea Europei de Est.
În plan extern (mondial):
1. Susținerea eforturilor comunității internaționale privind contracararea rețelelor teroriste, a organizației teroriste „Statul Islamic‖ (Republica Moldova a fost încorporată în Statul Islamic pe hărți editate de islamiști, ceea ce înseamnă că Statul Islamic este o amenințare la adresa securității Republicii Moldova); contracararea propagandei și a acțiunilor de recrutate întreprinse de fundamentaliști islamici în statele din
regiune, inclusiv în Republica Moldova.
2. Sprijinirea eforturilor comunității internaționale de eradicare a epidemiei
Ebola ș.a., contracararea virusurilor ce provoacă epidemii.
3. Sprijinirea eforturilor comunității internaționale de gestionare a problemei
încălzirii globale; participarea la acțiuni de control privind reducerea emisiei gazelor
cu efect de seră.
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4. Sprijinirea acțiunilor întreprinse de Națiunile Unite privind interzicerea cercetărilor legate de clonare.
5. Asigurarea securității informatice, contracararea atacurilor cibernetice, securizarea informatică a structurilor statului moldovenesc.
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SECURITATEA MEDIULUI –
FACTOR DE STABILITATE REGIONALĂ

Introducere
Perioada de după încetarea Războiului Rece a fost caracterizată prin numeroase
încercări de redefinire a noţiunii de securitate. Concepţia clasică a securităţii în
politica mondială îşi are rădăcinile în celebra afirmaţie a lui Walter Lippmann că
securitatea este asigurată de către un stat prin deţinerea de capacităţi militare
suficiente pentru a evita pericolul de sacrificare a valorilor de bază, în cazul în care
doreşte să evite războiul, şi este capabil, dacă este provocat, să le menţină până la
victorie într-un asemenea război.
Această concepţie tradiţională a securităţii este acum contestată de apariţia unor
noi probleme. Ameninţările militare s-au diminuat sau chiar au dispărut, dar alte
ameninţări, în special cele de mediu, au apărut cu o mai mare claritate. Astfel, este
justificat să se susţină că protecţia mediului este o componentă esenţială a securităţii
naţionale sau internaţionale.
Securitatea mediului
Forţele Armate sunt neputincioase în faţa dezastrelor de mediu. Degradarea
mediului se produce continuu, acţionează mai rapid decât orice duşman extern şi putem spune că reprezintă astăzi cea mai gravă ameninţare la adresa securităţii naţionale
şi internaţionale.
În mod evident, orice aspect care ameninţă supravieţuirea planetei şi a locuitorilor săi umani sau non-umani ar trebui să fie tratată ca o ameninţare la adresa securităţii. Pentru asigurarea securităţii internaţionale ar trebui eliminate adevăratele flageluri ale omenirii - foametea, bolile, analfabetismul, sărăcia şi deteriorarea sistemelor
de viaţă de pe întreaga planetă.
Oamenii au început să conştientizeze că protejarea naturii echivalează cu menţinerea condiţiilor necesare existenţei sale. În acest sens, tot mai multe state şi organizaţii nonguvernamentale adoptă şi impun măsuri de protecţie adecvată a mediului
natural. Prin conceptual de securitate a mediului „...înţelegem atât biosecuritatea,
adică securitatea a tot ceea ce este viu, cât şi securitatea lumii anorganice, cea care
generează resursele şi găzduieşte biosul pe glob‖ [1]. În continuare, sursa citată, face
precizarea că „securitatea mediului este conceptul de maximă generalitate în sfera
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securităţii şi este o limitare contraproductivă dacă este redusă doar la protecţia mediului sau securitatea ecologică. Securitatea mediului, din perspectiva ultimelor documente ale UE, devine premisa fundamentală a dezvoltării durabile.
În opinia noastră, aceasta este o abordare corectă şi deschizătoare de noi perspective în construirea securităţii naţionale ca ansamblu coerent ale componentelor sale:
socială, economică, politică, militară, culturală, umană şi de mediu. De fapt, aceste
componente sunt interdependente, fiecare acţionând continuu şi cu intensităţi diferite
asupra celorlalte. Opinăm că efectele interacţiunii lor sunt cumulative în timp. Dacă ne
rezumăm la influenţa mediului asupra securităţii naţionale vom constata că existenţa şi
manifestarea celorlalte componente au, într-un fel sau altul, un suport temeinic în mediul natural. Astfel, componenta economică se fondează pe elemente ce provin fie direct
din natură şi produse prin „punerea la lucru‖ a pământului (agricultura), a resurselor
extrase din subsolul planetei (minereuri diverse, hidrocarburi), fie indirect prin faptul că
toate activităţile umane se desfăşoară în mediul ambiental transformat potrivit nevoilor
omului şi comunităţilor în care acesta trăieşte şi munceşte.
Securitatea mediului integrează problemele climatice, gestionarea situațiilor de
urgențe, sănătatea umană, protecție infrastructurilor critice, asigurarea resurselor și
impactul pe care acestea îl au asupra politicii eonomice, guvernelor și societăților din
întreaga lume.
Elizabeth Chalecki, cercetător la Centrul Stimson din Statele Unite, sugerează
că securitatea mediului este „Capacitatea unei națiuni sau a unei societăți de a face
față riscurilor de mediu și modificărilor acestuia sau a tensiunilor legate de conflictele
de mediu.‖ [2].
Nu există o definiție standard a securității mediului dar poate cea mai elocventă
pentru actuala situație este cea dată de James D. Ramsay (consilier în cadrul Institutului Național de Sănatate și Securitate din Statele Unite) „Securitatea mediului este
capacitatea de a înțelege cum fenomenele de mediu sau climatice extreme, acționând
la nivel local, național sau trans-național, pot destabiliza țări sau regiuni ale lumii,
generând instabilitate geopolitică, conflicte pentru resurse și duc la riscuri ale infrastructurilor critice sau o combinație dintre acestea.‖ [3] Având în vedere această definiție, securitatea mediului este o problema de securitate internațională, deoarece se
referă la provocările de securitate care sunt rezultatul unui amestec complex de probleme ale ecosistemelor fizice, economice și politice, precum și interacțiunea dinamică și de multe ori imporevizibilă între sistemele naturale și umane.
Securitatea mediului nu este doar o problemă de securitate națională, aceasta
implică probleme complexe de politici de securitate la nivel mondial care necesită
participarea mai multor guverne, organizații non-guvernamentale și mari companii
industriale la nivel local, regional sau chiar mondial.
Resursele naturale ˗ factor de instabilitate regională
În prezent, problema de bază cu care se confruntă omenirea sunt resursele, de
orice fel. Doar că aceste resurse sunt luate din mediul natural. Economiştii văd creşterea
economiei globale bazându-se, în mod deosebit, pe comerţ şi investiţii internaţionale. Ei
observă o creştere a economiei globale de şapte ori din 1950 până în 2000, venitul
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global a ajuns de la 6 miliarde de dolari în bunuri şi servicii la 43 miliarde de dolari,
astfel ridicând standardele de viaţă şi ducând la un mediu de securitate stabil (în această
perioadă conflictele militare au scăzut, atât în frecvenţă, cât şi în intensitate şi durată)
[4, p. 46]. Pe de altă parte, ecologiştii privesc aceeaşi creştere, dar văd arderea unor
cantităţi enorme de combustibili fosili, proces care destabilizează clima, deci valuri de
căldură, furtuni pustiitoare, calote de gheaţă care se topesc şi duc la restrângerea
uscatului (asta în contextul în care populaţia planetei creşte). În timp ce economiştii văd
indicatori economici explozivi, ecologiştii văd o economie care deteriorează clima şi
mediul natural cu consecinţe imprevizibile [4, p. 48]
Construirea unei eco-economii este un obiectiv care nu poate fi compromis.
Dacă nu vom restructura economia în timpul disponibil, toate celelalte ramuri vor fi
implicate şi afectate. Alegerea trebuie să fie făcută de către generaţia noastră, ea va
afecta viaţa pe pământ pentru toate generaţiile viitoare [4, p. 48].
Importanța securității mediului
Comunitatea internaţională trebuie să îmbunătăţească capacitatea sa de a identifica problemele de mediu care apar şi să evalueze soluţiile alternative. Formularea
politicilor globale, regionale şi naţionale eficiente cu privire la aspectele vitale pentru
viitorul nostru necesită abilitate, capacitate de previziune şi proiecţii pe termen lung
ale tendinţelor globale şi interacţiunile lor în domenii cum ar fi populaţia, resursele
naturale şi calitatea mediului cât mai exacte.
Securitatea mediului poate fi, de asemenea, îmbunătăţită prin reducerea distanţei dintre factorii de decizie şi persoanele care se presupune că ar beneficia de deciziile lor. Provocarea pentru comunitatea globală este de a proiecta mecanisme care să
permită sporirea participării oamenilor în procesul de dezvoltare. Trebuie menţinută o
legătură eficace de informaţii în ambele sensuri între guvernele naţionale, agenţiile
internaţionale şi comunităţile locale şi să se asigure că beneficiile dezvoltării durabile
ajung la marginalizaţi, la masele invizibile politic.
Poluarea, încălzirea globală, deşertificarea, reducerea resurselor de apă potabilă, exploatarea necontrolată a resurselor, duc la probleme grave în multe ţări, în mod
deosebit în cele în curs de dezvoltare. Lipsa resurselor, degradarea accentuată a mediului înconjurător, sunt factori care, de cele mai multe ori, favorizează migraţia sau,
uneori, duc la izbucnirea unor conflicte locale sau chiar regionale.
Există semne clare că deficitul de mediu ar putea contribui la escaladarea conflictelor violente în multe părţi ale lumii. În următoarele decenii, accelerarea presiunilor asupra mediului ar putea transforma chiar bazele sistemului politic internaţional
[5].
O mare ameninţare pentru viitorul bunăstării umane este subminarea productivităţii terenurilor prin eroziunea accelerată a solului, inundaţii şi scăderea fertilităţii
solului. Pierderea potenţialului de productivitate din cauza eroziunii solului la nivel
mondial este estimată a fi echivalentă cu circa 20 milioane de tone de cereale pe an
sau 1% din producţia mondială. Creşterea numărului de persoane afectate de
deşertificare, estimate în prezent la un miliard, nu va fi orpită de devoltare. Declinul
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continuu al diversităţii biologice la nivel global şi a habitatelor tradiționale au, de
asemenea, un impact asupra intensificării conflictelor între şi în cadrul societăţilor.
De la începutul noului mileniu, lumea a asistat la peste 40 de conflicte de
mediu majore şi 2.500 dezastre, au fost omorâți milioane de oameni şi au fost afectați
alți peste 2 miliarde de oameni. Nu numai că aceste evenimente tragice distrug
infrastructura şi subminează securitatea umană, ci degradează sau distrug resursele
naturale cum ar fi apa, terenuri agricole şi păduri, esenţiale pentru existenţa
comunităţilor locale. Degradarea mediului şi gestionarea incorectă a resurselor
naturale sunt ele însele factori de risc ce au dus la reînnoirea conflictelor şi poate duce
la daune asupra mediului, astfel subminând stabilitatea şi oportunităţile de dezvoltare
durabilă [6].
Condiţiile internaţionale de mediu au numeroase implicaţii pentru interesele şi
obiectivele de securitate. De exemplu:
 Deficitul de resurse naturale şi degradarea mediului natural prin supraexploatarea umană poate contribui la instabilitate socială şi politică în regiuni de importanţă strategică, cum ar fi Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Orientul şi, Centrală
şi Asia de Sud.
 Degradarea mediului este adesea asociată cu o creştere rapidă a populaţiei,
foamete, migraţie, precum şi colaps în unele ţări mai puţin dezvoltate.
 Securitatea fizică, economică, şi socială a cetăţenilor este ameninţată de multe probleme de mediu, cum ar fi diminuarea stratului de ozon, dispariţia unor specii
animale şi vegetale şi exploatarea excesivă a resurselor naturale, contaminare radioactivă şi chimică, poluarea apelor, şi schimbările climatice.
Aceste probleme ale securităţii mediului ilustrează doar câteva dintre multele
moduri în care problemele de mediu pot afecta sistemul de securitate naţională şi
internaţională, prin contribuţii directe şi / sau indirecte la instabilitatea socială şi
politică în întreaga lume. Problemele de mediu rareori provoacă direct conflicte
violente sau instabilitate politică. Ele sunt cel mai bine văzute ca potenţiali factori
care contribuie la acestea. Din cauza legăturilor lor indirecte la producerea
instabilităţii, factorii de mediu au fost adesea subestimaţi în cercurile de elaborare a
politicilor externe şi de securitate ale statelor. Subestimarea importanţei problemelor
de mediu riscă, de asemenea, pierderea oportunităţilor de a utiliza factorii de mediu ca
un mijloc de a atinge alte obiective de politică externă, cum ar fi stabilitatea regională
şi securitatea, dezvoltarea internaţională, şi dezvoltarea comerţului [7].
Sărăcia, degradarea mediului, creşterea continuă a cererii pentru resurse,
urbanizarea rapidă, în special a zonelor litorale, efectele schimbărilor climatice,
apariţia unor noi tulpini de boli precum şi tensiunile culturale şi demografice în tot
mai multe regiuni sunt doar câteva dintre elementele care, printr-o interacţiune
complexă, pot declanşa sau agrava conflictele viitoare [8]. În raportul Tendinţe
globale 2030 din decembrie 2012 al Consiliului Naţional de Informaţii al Statelor
Unute ale Americii, se subliniază faptul că schimbările climatice vor creea penurie de
resurse, probleme în migraţia internă şi internaţională dar şi posibile conflicte. În
acest raport au fost făcute previziuni privind creşterea cerinţelor pentru apă (cu 40%),
alimente (35%) şi energie (50%) ca urmare a creşterii populaţiei dar şi a nivelului de
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trai (a modelelor de consum) iar schimbările climatice vor avea un impact negativ
asupra furnizării acestor resurse.
De asemenea, raportul avertizează asupra creşterii riscurilor unor crize
neprevăzute care pot duce la destabilizare regională. Un exemplu în acest sens sunt
schimbările în modelele de precipitaţii (cum sunt musonii din India sau alte zone ale
Asiei, sau apariţia unor fetomene meteorologice periculoase în tot mai multe zone)
care afectează culturile agricole, îngrădesc accesul la resursele de apă potabilă,
degradează solul, toate acestea pun probleme grave în asigurarea hranei populaţiei.
Cele mai afectate, din cauza fenomenelor meteorologice extreme (inundaţii
catastrofale, temperaturi extreme, secetă), vor fi Africa, Asia şi Orientul Mijlociu
datorită combinaţiei dintre mai mulţi factori: sărăcie, lipsa infrastructurilor critice şi o
economie bazată pe agricultură [9].
Migrațiile de mediu
În ultimii ani a apărut problema „refugiaților de mediu‖ cauzată de lipsa
alimentelor sau a apei, provocate de schimbările climatice.
„În 2020, ONU a estimat că vom avea 50 de milioane de refugiaţi de mediu,‖
declara Cristina Tirado profesor de la Universitatea din California, Los Angeles, la
reuniunea anuala a Asociatiei Americane pentru Progresul Știintei (AAAS) [10].
„Cand oamenii nu trăiesc în condiţii durabile, migrează‖. În Europa de Sud se observă
deja o creştere bruscă în ceea ce a fost mult timp un flux lent, dar constant de
imigranţi din Africa, dintre care mulţi îşi riscă viaţa pentru a traversa Strâmtoarea
Gibraltar în Spania din Maroc sau navighează în vase improvizate din Libia şi Tunisia
în Italia. Această creștere a pornit de la penuria de produse alimentare, de la şomajul
crescut şi de la sărăciei.
Problema refugiaţilor de mediu a fost descrisă pentru prima dată în 2001 de
către Norman Myers de la Universitatea Oxford ca „un fenomen nou‖ creeat de
schimbările climatice. „Aceştia sunt oameni care nu mai pot obţine un trai sigur în
ţările lor, din cauza secetei, eroziunii solului, deşertificării, despăduririlor şi a altor
probleme de mediu, împreună cu problemele asociate presiunilor populaţiei şi sărăciei
profunde‖ [11].
Organizația Mondială a Sănătății a estimat că 2,2 milioane de decese din ţările
în curs de dezvoltare sunt cauzate în fiecare an de alimente şi boli transmise prin apă
[12].
Schimbările climatice, dezastrele economice și criza economică globală trebuie
să devină o prioritate a guvernelor lumii, indiferent cât de costisitoare ar fi rezolvarea
acestor probleme.
Concluzii
Din punct de vedere militar, problemele de securitate de mediu apar în diferite
dimensiuni. Există preocupări cu privire la procedurile de abordare ecologică a
armatei, există probleme de gestionare a dezastrelor, în care aspectele de mediu pot fi
doar un vector de interes în plus faţă de instabilitatea socială şi de nevoile de ajutor în
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caz de dezastre. Există nevoia de a coordona eforturile dintre şi între state şi între
eforturile de consolidare a păcii şi militare locale privind problemele care au aspecte
de mediu. Există nevoia de date pentru a sprijini luarea deciziilor militare. De
exemplu, hărţile suprafețelor de apă nu precizează calitatea apei, iar aceste informaţii
pot fi critice în unele cazuri. Există, de asemenea, o nevoie de formare pentru a
sprijini coordonarea eforturilor între agenţiile guvernamentale şi militare în caz de
dezastre naturale. Oricare dintre aceste probleme ar trebui, să recunoască atât strategic
(pe termen lung) cât şi tactic caracteristici de mediu.
Din punct de vedere academic, problema securităţii mediului nu este mai puţin
simplă. Trăim într-un mediu din ce în ce mai artificial, astfel încât securitatea nu este
doar un termen aplicat la preocupările militare, ci, unul de planificarea urbană,
comerţul internaţional, practicile agricole şi modelele de consum, care sunt toate
aspecte de interes pentru mediul academic.
Securitatea este o preocupare civilă cu mai multe dimensiuni, legate de mediu.
Rolul militar în domeniul securităţii tinde să devină evident în perioade de criză sau
de management al dezastrelor, şi este, de obicei, reactiv. Aducerea grupurilor militare
şi academice împreună, să nu mai vorbim de organizaţii neguvernamentale, ar putea
susţine eforturile de dezvoltare durabilă.
Evaluările riscurilor complexe trebuie să ţină seama de caracterul
multidimensional şi interdisciplinar al mediului strategic. Furnizarea de resurse
adecvate pentru aceste evaluări complexe necesită cunoştinţe nu numai a sistemelor
climatice şi meteorologice, dar și al anumitor factori geografici, culturali şi socioeconomici care fac unice pentru fiecare regiune şi comunitatea pericolele de mediu.
Într-adevăr, natura interdisciplinară de „securitate de mediu‖ necesită o abordare
cuprinzătoare care se bazează pe punctele forte ale învăţământului civil de a educa
lideri pentru strategii viitoare.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
НА ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В РЕГИОНЕ

По мнению автора, архитектура безопасности в Европе оказалась неготовой к серьезному вызову – российской агрессии против Украины в 2014-2015
годах, а реакция международного сообщества является недостаточной, в результате чего Российская Федерация уже больше года ведет агрессивную войну
против государства, добровольно отказавшегося от ядерного оружия. В то же
время, оккупация и незаконная аннексия Российской Федерацией части территории Украины (г. Севастополя и Автономной Республики Крым) не стала отдельным эпизодом в Российско-Украинской войне 2014-2015 годов, как и инсценировка гибридной войны (мятеж-войны) на территории Донецкой и Луганской областей, осуществленная с целью дестабилизации и давления на Украинское правительство и общество.
Подготовка к агрессии. Ряд решений, создающих выгодную ситуацию
для последующей агрессии, был принят в начале 2000 годов. Так, разрабатывалась «гуманитарная» составляющая агрессии – концепция русского мира и «соотечественников» [1].
После Российско-Грузинской войны 2008 года руководство Российской
Федерации осознало возможную безнаказанность в случае захватнической войны против Украины, так как мировое сообщество не отреагировало должным
образом на нападение и оккупацию части территории Грузии российскими войсками. В публичной сфере это проявилось в «вербальной» агрессии против
Украины. С 2008 года, руководители Российской Федерации стали употреблять
выражение «на Украине» вместо – «в Украине», как это делали в начале 2000
годов.
По различным данным, планы войны вооруженных сил Российской Федерации против Украины разрабатывались еще с 1990 годов, но, с приходом В.
Путина к власти, военное планирование против Украины стало системным и
включило в себя возможность применения ряда политических и пропагандистских мероприятий. С 2005 года Россия стала спонсировать деятельность ряда
экстремистских сепаратистских группировок в Украине, таких как: «донецкая
республика», «верное казачество», «славянская гвардия», «Оплот» и др. [2].
Информационно-пропагандистская война. Российские СМИ активизировали информационно-пропагандистскую войну против Украины в середине
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2013 года, когда возможное подписание договора об ассоциации Украина – ЕС
стало вызывать особую обеспокоенность среди российского руководства.
В это же время, в Российской Федерации был разработан документ «О
комплексе мер по вовлечению Украины в евразийский интеграционный процесс» [3], предполагающий, с российской стороны, «… достижение персональных договоренностей с владельцами телеканалов, как минимум, о нейтралитете
в доступе к эфиру украинских сторонников; достижение личных договоренностей с телеведущими профильных каналов о приглашении украинских экспертов и сторонников на соответствующие ток-шоу, теле- и радиопрограммы; создание журналистского пула сторонников присоединения и продвижение его
участников в медиа-пространстве; разработку серии программ для регионального телевидения».
Следует отметить, что в сентябре 2013 года начал работу российский
пропагандистский канал «Lifenews», особенностями работы которого являются:
распространение откровенно лживой информации [4], незаконные и неэтичные
методы работы [5], разжигание межнациональной вражды, участие «журналистов» в боевых действиях на стороне российско-террористических войск [6].
Также, с целью информационной войны, Российская Федерация использует ранее образованный медиа-аппарат, состоящий как из внутренних средств
массовой информации (чаще – дезинформации), так и из международной сети
«Russia Today», сравнимой с крупнейшими мировыми медиа-холдингами, такими как: «BBC», «Reuter» и др.
С началом Евро-Майдана (Революции Достоинства 2013-2014), резко
обострились пропагандистские усилия по формированию из украинцев образа
врага. Целевой аудиторией такой пропаганды были жители Юга и Востока
Украины, а также – граждане Российской Федерации.
С началом проведения военной операции по оккупации и незаконной аннексии Крыма, пропаганда ретранслировала прямые призывы свержения власти
и ведения гражданской войны. Следует отметить, что прекращение вещания
российских каналов, в конце марта 2014 года, способствовало резкой стабилизации ситуации в регионах, где происходили пророссийские выступления. В
ответ на это, российские оккупационные войска и террористы, на поле захвата
власти в населенном пункте, первым делом налаживали вещание российских
каналов и отключали украинские.
Автор отмечает, что с февраля-марта 2014 года, пропагандистские усилия
СМИ Российской Федерации возросли, как возрос и объем лживой (фейковой)
информации с целью запутать адресантов и заставить их разувериться в возможности получения правдивой информации. В самой России пропаганда достигла чрезвычайного накала и, фактически, способствует уничтожению социальных «табу» на убийство и человеконенавистнические взгляды.
Использование информационно-политических и силовых ресурсов с
целью ведения гибридной войны. В «комплексе мер по вовлечению Украины
в евразийский интеграционный процесс» руководством Российской Федерации
предусмотрена «... необходимость активной работы по формированию на Украине сети дружественных общественных, деловых, экспертных, информацион50

ных и политических структур, понимающих необходимость экономической и
гуманитарной интеграции с Россией. Она является достаточно мощной для
формирования, ориентированной на Россию, общественно-политической силы,
опирающейся на широкие народные массы, идеологически, экономически и
кровно заинтересованные в российско-украинской интеграции. Кадровой основой этой общественно-политической конструкции становятся региональные
лидеры Южной и Восточной Украины, прихожане РПЦ, актив дружественных
России общественных организаций, заинтересованных в присоединении Украины к ТС и ЕЭП деловых кругов, а также – пророссийски настроенные члены
теряющей популярность Партии регионов. Также, ключевую роль в консолидации этих сил играет общественное движение «Украинский выбор» Медведчука
В. В.». К этим организациям автор считает необходимым добавить Коммунистическую партию Украины (КПУ) и ее медиа-ресурсы, а также, ряд групп, исповедующих идеологию евразийства, в том числе – «Оплот». Подобные политические и общественные организации финансируются Кремлем.
В связи с тем, что руководству Российской Федерации не удалось «вовлечь» Украину в Евразийский Союз мирным путем, клиентела Российской
Федерации была нацелена на участие в гибридной войне России против Украины.
С начала 2013 года, структуры КПУ начали публиковать информацию
про, якобы, имеющийся разгул фашизма, нацизма, дискриминации по этническим, религиозным и языковым признакам. При этом, КПУ использовалась для
обострения отношений с государствами-членами Европейского Союза путем
издания провокативных и порочащих Украину заявлений [7]. В то же время,
финансируемые Российской Федерацией «неправительственные» организации
(как например, «Оплот»), стоящие на позициях евразийства, взяли на себя роль
главного ударного отряда Москвы по развязыванию про-российских выступлений и захвату органов власти в ряде городов на востоке Украины. На базе таких
организаций создавались группы, проходившие боевую террористическую подготовку под видом спортивных тренировок. Спецслужбы Российской Федерации обеспечивали такие организации оружием и необходимыми ресурсами.
Именно представители таких организаций [8], вместе с диверсионными подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, осуществили захват государственных учреждений в Донецкой и Луганской областях весной 2014 года,
что и послужило началом кровопролитного вооруженного конфликта, продолжающегося и по сей день.
Подобные действия не нашли поддержку в условно про-российских регионах, за исключением отдельных угледобывающих районов Донбасса, что привело в июле 2014 года к поражению российских диверсантов и пророссийских
сепаратистов. Для поддержания конфликта и сохранения своих позиций, Российская Федерация, в августе 2014 года, открыто вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей Украины. С этого времени, российские подразделения принимали участие во всех крупных боях, в том числе – в сражении за
Донецкий аэропорт и в попытке окружения «Дебальцевского выступа».
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В связи с упорным сопротивлением украинских вооруженных сил и активной помощи фронту со стороны волонтерского движения, российские попытки наступления дают лишь частичный результат ценой больших потерь среди наемников и кадровых военнослужащих российской армии. В связи с этим,
основной линией Российской Федерации в борьбе с Украинском государством и
обществом стала война на измор, предполагающая социально-экономический
крах Украины раньше, чем западные санкции подействуют на Российскую Федерацию. По подсчетам специалистов, средств резервного фонда Российской
Федерации хватит еще на 15-20 месяцев войны средней интенсивности с Украиной. По истечению этого периода, военно-политическому руководству Российской Федерации придется принимать решение. либо о переходе на военное
положение и активизации войны с Украиной (а возможно и с другими странами), либо о реальной деэскалации военного и политического конфликта.
Сегодняшние требования, выдвигаемые Российской Федерацией руководству Украины, противоречат самому принципу Украинской государственности
(как например, «остановить украинизацию»), демократии и стремления украинского общества, поэтому и не могут быть приняты народом Украины.
По мнению автора, Республика Молдова, в контексте отношений с Российской Федерацией, имеет слабые стороны, схожие с украинскими. Кремль
также рассматривает ее как объект геополитического интереса. В соответствии
с неоимперскими планами Владимира Путина, Молдова, на начальном этапе,
должна быть интегрирована в возглавляемые Москвой политико-экономические
союзы. Для достижения этой цели, Москва создает или финансирует ряд организаций, аналогичных КПУ или «Оплоту», во внутриполитическом пространстве Молдовы, в числе которых: общественные организации, исповедующие
евразийскую идеологию (например, «Родина – Евразийский союз» и др.). Такие
организации выступают за интеграцию Молдовы в Таможенный и другие политико-экономические союзы, создаваемые Российской Федерацией.
Указанные молдавские организации финансируются и контролируются
Кремлем и, соответственно, их деятельность осуществляется в интересах руководства Российской Федерации. Не вызывает удивления и их антиукраинская
риторика, которую от них требует заказчик.
Учитывая демократический и европейский выбор Молдовы, вектор на интеграцию в Европейский Союз, пророссийские организации могут быть использованы для создания препятствий такому пути развития. Существует вероятность дестабилизации ситуации в стране по украинскому сценарию, в интересах
Кремля. В связи с этим, власть и общественность должны с особым вниманием
относиться к деятельности таких акцентов влияния, не допуская использования
подобных организаций и групп против Молдовы и национальной безопасности
в интересах руководства Российской Федерации.
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IMPLICAȚIILE CRIZEI UCRAINENE ASUPRA
SITUAȚIEI GEOPOLITICE A REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ESTIC

Prin politica sa de extindere, Uniunea Europeană a dezvoltat o adevărată putere
soft care a avut impact nu doar asupra fostelor ţări socialiste, dar şi asupra celor exsovietice. Atractivitatea s-a axat pe modelul de prosperitate europeană, bazat pe norme, reguli şi instituţii în stil occidental, care reformează din temelii domeniile de bază
ale statului (politic, economic, social, militar, de securitate etc.). Extinderea şi procesele transformatoare ale UE au avut un rol important pentru statele vecine. Țările
incluse în Politica Europeană de Vecinătate, plasate la graniţa estică a UE, care apoi
au fost incluse în cadrul Parteneriatului Estic, au fost supuse aceleiaşi atracţii faţă de
UE. Oferta în cadrul Parteneriatului Estic e mult mai consistentă prin Acordul de
Asociere şi Acordul Aprofundat şi Cuprinzător de Liber Schimb al UE şi include
liberalizarea regimului de vize, acces pe piaţa comună, călătorii fără vize, în cazul în
care sunt respectate regulile de securitate şi nu apare exces de imigraţie [1, p. 8].
Însă specificul statelor din cadrul Parteneriatului Estic este diferit în comparație
cu al celor foste socialiste sau al Țărilor Baltice, iar vulnerabilităţile cu care se confruntă acestea au devenit mai clare pentru UE odată cu declanșarea crizei ucrainene.
Chiar dacă modelul de dezvoltare al UE reprezintă o atracţie puternică pentru anumite
state din cadrul Parteneriatului Estic, vulnerabilităţile acestora sunt foarte mari în
raport cu Rusia, iar cazul Ucrainei a demonstrat acest lucru. Criza ucraineană a produs schimbări în abordarea relaţiilor internaţionale, iar paradigma realpolitik-ului a
devenit o viziune cheie în relaţiile cu Federaţia Rusă [1, p. 9].
Moscova consideră statele Parteneriatului Estic ca zonă exclusivă a intereselor
sale geopolitice şi nu acceptă ca cele şase ţări să se asocieze cu UE. Interpretarea
Moscovei conţine raţionamente în primul rând geopolitice, ceea ce s-a observat din
declaraţiile oficialilor de la Kremlin [2]. Acțiunile Moscovei în relație cu Ucraina şi
Armenia în preajma Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius sunt argumente
relevante în acest sens; şi acţiunile ulterioare ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în legătură cu anexarea Crimeii şi provocările separatiste din sud-estul teritoriului ucrainean,
relevă, de asemenea, faptul că Moscova nu acceptă orientarea Ucrainei spre direcția
europeană.
În anul 2003, când a fost lansată Politica Europeană de Vecinătate, Rusiei i s-a
propus să fie parte a acestei politici, însă Moscova a refuzat, considerând că deţine un
rol prea important pentru a fi tratată la fel ca celelalte ţări. Rusia a optat pentru relaţii
bilaterale aparte cu Uniunea Europeană. De atunci, Moscova s-a concentrat, tot mai
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mult, pe construirea propriului proiect integraționist, ca alternativă la cel european.
Prin aplicarea acestei strategii, utilizând puterea soft, Moscova şi-a propus să-şi readucă controlul total asupra ţărilor ex-sovietice, şi anume prin Uniunea Vamală Rusia–
Belarus–Kazahstan (2010), Uniunea Eurasiatică (2014), iar Ucraina nu putea fi văzută
ca absentă în cadrul acestor proiecte [3]. Ultimele valuri de extindere ale NATO și
UE până la hotarele fostei Uniuni Sovietice au declanșat o concurență care, în anumite momente, a generat o confruntare între modelele lansate de cele două părți. Cea
mai recentă confruntare se desfășoară pe teritoriul statelor din cadrul Parteneriatului
Estic, iar criza ucraineană este un exemplu elocvent.
Criza ucraineană, prin ambele sale componente – anexarea Crimeii și conflictul
militar din Lugansk și Donețk – a ridicat discuții legale de viabilitate a principiilor pe
care se bazează sistemul european de securitate, și anume respectul pentru egalitatea
suverană a statelor, integritatea lor teritorială, inviolabilitatea frontierelor, neutilizarea
forţei sau ameninţarea cu forţa, soluţionarea paşnică a disputelor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului etc. [4, p. 3] Totodată, apar întrebări ce
țin de funcționarea acordurilor ce oferă baza juridică de reglementare a comportamentului statelor de pe continentul european, și anume: Actul Final de la Helsinki din
1975, Carta de la Paris pentru o Nouă Europă din 1990, Declaraţia de la Lisabona din
1996, Carta Securităţii Europene din 1999 etc.; respectiv, apare o întrebare firească:
dacă nu a fost respectat Memorandumul de la Budapesta din 1994 cu privire la asigurarea integrității Ucrainei de către Moscova, atunci Rusia mai poate garanta respectarea tuturor acordurilor și tratatelor pe care le-a semnat cu alte state?
Evenimentele din Ucraina interpretează comportamentul Rusiei ca unul revizionist. Acest revizionism nu se regăsește strict în manifestarea evenimentelor de pe
Euromaidanul din Kiev, ci își are originile în destrămarea Uniunii Sovietice și neacceptarea Moscovei ca fostele state sovietice să se integreze în alte spații decât cel
rusesc. Acest argument reiese din declarațiile lansate de reprezentanți ai elitei politice
de la Moscova, inclusiv de președintele rus Vladimir Putin, care califică destrămarea
URSS ca fiind ‖cea mai mare catastrofă a secolului trecut‖ [5].
Comportamentul revizionist al Rusiei a fost manifestat prin: nerespectarea
acordurilor din Declaraţia finală a Summitului OSCE de la Istanbul 1999 privind
retragerea forţelor militare din Republica Moldova şi Georgia; retragerea din Tratatul
Forţelor Convenţionale din Europa din 2007, războiul ruso-georgian din 2008 şi anexarea Crimeii în anul 2014. Aceste acţiuni impun o regândire a securităţii în Europa,
şi anume în spaţiul postsovietic, iar paradigma liberală a relaţiilor internaţionale este
înlocuită cu cea a realpolitik-ului, deoarece prevederile dreptului internaţional se ciocnesc cu interesele statului rus, redevenit militar după destrămarea URSS şi a blocului socialist. Astfel, Rusia nu a abandonat ideea sferelor de influenţă şi strategia geopolitică a vecinătăţii sale, formată din state cu suveranitate limitată, pentru a-şi proteja
interesele geopolitice, aplicând instrumentul de așa-numită protecție a concetăţenilor
sau compatrioţilor din fosta URSS [1, p. 10].
Argumentele pe care le invocă Moscova pentru a-și justifica acest comportament revizionist sunt legate de procesele integraționiste care s-au manifestat în Europa prin extinderea succesivă a NATO, a UE și lansarea proiectului Parteneriatului
Estic, care, inițial, era prevăzut pentru șase state din spațiul fostei Uniuni Sovietice
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(Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbadjan). Kremlinul nu și-a
permis să piardă influența asupra a încă șase state, pe lângă cele trei țări baltice care
au aderat la cele două organizații. Din cele 14 state care au obținut independența față
de URSS în 1991, doar 5 state ar fi rămas în structurile dominante ale Moscovei, –
cele din Asia Mijlocie (Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan și
Kârgâzstan). Presiunea geopolitică exercitată de Moscova asupra unor state din cadrul
Parteneriatului Estic le-a determinat pe unele să renunțe la semnarea acordurilor de
asociere (Armenia și, parțial, Azerbadjan).
Moscova interpretează relaţiile Republicii Moldova, precum şi ale statelor din
Parteneriatul Estic care au semnat Acorduri de Asociere cu UE, nu ca pe niște relații
tehnice și comerciale, ci ca pe niște acorduri cu efecte geopolitice, asemănătoare stilului său caracteristic în a-și asigura supremația politică și economică față de aceste
state. Aşadar, prin prisma dimensiunii geopolitice, Rusia califică aceste acorduri cu
UE drept căi de ieșire din propria zonă de control și intrarea în sfera de influență a
Uniunii Europene şi, ulterior, a NATO [6].
Moscova utilizează toate instrumentele geopolitice pentru a-și conserva influența în zona statelor ex-sovietice, dar acțiunile sale recente în raport cu Chișinăul
(cum ar fi interzicerea produselor moldovenești pe piața Federației Ruse) au determinat Republica Moldova să-și reorienteze considerabil comerțul către ţările Uniunii
Europene [7]. Dacă economia moldovenească se confruntă în prezent cu o situație
dificilă, atunci perspectiva asocierii cuprinde efecte benefice, deoarece se elimină
monopolul comercial impus de Federația Rusă, folosit ca instrument de presiune asupra Chișinăului.
Atât repercusiunile crizei ucrainene asupra sistemului european de securitate,
cât și modificarea hărții politice din estul european au determinat Republica Moldova
să-şi revadă propriul sistem de securitate. Actualul context regional oferă prilej pentru
o analiză profundă a politicii de neutralitate, pe care Moldova şi-a asumat-o constituţional din 1994.
Neutralitatea nu a fost atât o necesitate pentru Republica Moldova, cât un interes geostrategic al Rusiei. Interesul Rusiei este ca Moldova să-şi menţină neutralitatea. Moscova a insistat și insistă în continuare pe neutralitate, deoarece în felul acesta
Republica Moldova este menținută în sfera sa de influență, pentru că neutralitatea
garantează Rusiei nesemnarea de către Moldova a unor acorduri politico-militare cu
alte state sau organizații cum ar fi NATO. În opinia noastră, Rusia beneficiază de
neutralitatea Republicii Moldova, aceasta jucând rolul de „zonă tampon‖, care îndeplinea și îndeplinește în continuare o funcție geostrategică pentru Rusia, diminuând la
maximum influența altor state sau actori, furnizori de securitate.
Pe perioada independenței Republicii Moldova, politica externă a Chișinăului
în raport cu Moscova se schimba în funcție de gradul de presiune al acesteia din urmă. La creșterea presiunii, Chișinăul manifesta flexibilitate pentru a reduce tensiunea
în relațiile moldo-ruse. În ansamblu, relațiile dintre Chișinău și Moscova au evoluat,
din 1991 până în prezent, mai mult conflictual decât normal. În mare parte, tensiunile
dialogului moldo-rus au apărut din cauza conflictului transnistrean (problemă care s-a
menținut timp de peste două decenii) și din cauza tendințelor de integrare a Republicii
Moldova în comunitatea europeană. Se poate considera că prin politica de neutralitate
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impusă Moldovei, Rusia controlează politica externă a Chișinăului, controlează relațiile politice și economice, utilizând diverse instrumente, pentru a nu permite independența de Moscova.
Situația din Ucraina determină Republica Moldova să aibă o nouă abordare cu
privire la politica de neutralitate (analizând și implicarea Rusiei în problemele interne
ale Moldovei din 1992 până în prezent). Neutralitatea trebuie regândită prin prisma
tuturor riscurilor care provin din exterior, în special din direcția Rusiei. Or Moscova
impune o neutralitate falsă Republicii Moldova, prin menținerea forțelor armate în
zona transnistreană.
Schimbarea hărții politice în zona de est a Europei de către Rusia necesită o
abordare diferită a politicii de neutralitate, din rațiuni de securitate. Aceasta ar trebui
să includă intensificarea cooperării cu NATO, precum și cu anumite state cu capacitatea de a fi furnizori de securitate în regiune. Republica Moldova nu are capacitatea de
a-și asigura unilateral securitatea, deoarece în regiune e aplicat principiul politicii de
putere, iar prevederile dreptului internațional, normele constituționale și acordurile pe
care le-a semnat Rusia la nivel internațional sunt încălcate flagrant (totodată, trebuie
de accentuat că și decalajul de putere între Moldova și Rusia este enorm). Republica
Moldova dorește să promoveze stabilitatea menținându-și neutralitatea, dar circumstanțele prezente o obligă să regândească politica respectivă.
Într-un context regional tensionat, Moldovei îi este necesară o intensificare a
colaborării cu NATO, deoarece Rusia are suficiente pârghii să influențeze situația din
interior conform intereselor sale. Situația din regiune va fi tensionată și pe viitor, de
aceea Republica Moldova trebuie să obțină garanții de securitate prin încadrarea sa în
structurile euroatlantice. Chiar dacă-și menține neutralitatea, Moldova mai trebuie săși pregătească armata, pentru a avea capacitatea de a se apăra în cazul agresiuni externe. În condițiile actuale, Chișinăul are nevoie de mai mult sprijin extern occidental,
pentru a-și dezvolta politicile de securitate. Pe termen scurt și mediu, este extrem de
puțin probabil ca NATO să propună Republicii Moldova să adere, mai mult, nici Republica Moldova nu ar putea răspunde acestei oferte, din cauza că nu îndeplinește
condițiile necesare aderării.
Înțelegerea adecvată a contextului geopolitic și dezvoltarea unor politici de securitate inteligente și eficiente poate minimiza riscurile externe și să mențină un echilibru la nivel regional. Moldova și-a asumat neutralitatea, având preponderent o politică de nealiniere, și nu de neutralitate. Atât asocierea la UE, cât și eventuala aderare
ulterioară vor face neutralitatea formală [8, p. 29-30].
Pentru a elimina riscurile de ordin intern şi extern, care sporesc starea de insecuritate a statului, sistemul de securitate moldovenesc trebuie adaptat noului context
geopolitic regional, deoarece criza ucraineană a conturat o serie de tendinţe îngrijorătoare pentru Republica Moldova. Autoritățile sunt preocupate de starea sistemului
naţional de securitate (instituţii, legislaţie, resurse umane, logistică, finanţare etc.).
Pentru început, e necesară crearea unui cadru normativ concret cu privire la aspecte
ce țin de domeniul securității interne a țării; apoi, reformarea instituțiilor care au drept
competenţă securitatea statului și adaptarea atribuțiilor instituţionale la realitățile specifice ale Republicii Moldova.
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Un aspect aparte care influențează starea de securitate a Republicii Moldova
este reprezentat de regimul separatist de la Tiraspol. Criza ucraineană demonstrează
că Transnistria nu reprezintă același obiectiv pentru Rusia ca și Crimeea, ci îndeplinește un rol de piedică pentru Moldova. În anii ʼ90, regiunea transnistreană era instrumentată ca piedică de apropiere a Moldovei cu România, ulterior, ca piedică de
orientare către UE. Odată cu manifestarea crizei ucrainene, nu doar Transnistria, ci şi
Găgăuzia sunt folosite ca nişte frâne în procesul de asociere a Moldovei cu UE. Totodată, nu este exclus ca cele două regiuni ale Moldovei să fie instrumentate de Rusia
pentru a destabiliza și regiunea ucraineană Odesa, aceasta având hotar direct cu ambele regiuni moldovenești, transnistreană și găgăuză.
După ce Kievul și-a schimbat atitudinea față de regimul separatist de la Tiraspol, securizând frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean, din cauza
conflictului cu Rusia în regiunile Lugansk și Donețk, Chișinăul s-a manifestat moderat, străduindu-se să mențină un dialog în cadrul procesului de negocieri.
Dar problema transnistreană, percepută anterior ca un conflict interetnic intern,
este plasată actualmente în categoria disputelor geopolitice. Se observă și o diminuare
a atenției față de această problemă la nivel internațional. Totodată, se pune problema
dacă acest conflict mai poate fi reglementat prin metode pașnice. Acest fapt se traduce prin lipsa de eficiență a formatului internațional 5+2 de reglementare a conflictului
transnistrean, atenția comunității internaționale fiind concentrată pe conflictul din
regiunea Donbass din sud-estul Ucrainei.
Înrăutățirea relațiilor dintre Kiev și Moscova nu a atras după sine înrăutățirea
relațiilor între Chișinău și Moscova. Chișinăul a menținut o politică moderată față de
Moscova, evitând o confruntare directă moldo-rusă, în comparaţie cu statul ucrainean.
Acțiunile Kremlinului s-au manifestat prin blocarea exporturilor moldoveneşti, prin
implicarea în treburile interne ale Moldovei și prin acțiuni provocatoare de destabilizare a situației în diferite regiuni. Chișinăul nu a cedat acţiunilor provocatoare ale
Moscovei, evitând declarațiile belicoase, şi a depus eforturi pentru a demonstra că
doreşte o colaborare normală cu Rusia, iar aspiraţia de integrare europeană nu blochează intenţiile de colaborare şi nu întrerupe relaţiile cu Rusia. Totuși, Moscova nu a
manifestat interesul de a păstra o agendă pozitivă cu Chişinăul, aplicându-i sancțiuni
economice.
Evitarea unei relații conflictuale cu Rusia poate fi văzută ca o politică eficientă.
Sunt state care, cel puţin până la criza din Ucraina, au menținut relaţii bune, dar și o
deschidere faţă de Rusia și nu au avut perturbări în parcursul lor european. Și Moldova încearcă să nu intre în conflict cu Rusia, vrea să reducă excesele venite din partea
Moscovei în procesul de apropiere a Chișinăului de Uniunea Europeană. Autoritățile
de la Chișinău depun eforturi pentru a evita capcanele Moscovei de a fi atrase în conflict. Această prudență este dictată și de faptul că o bună parte din migranții moldoveni muncesc în Federația Rusă. Aparent ‖neglijată‖, menținându-și parcursul european, Republica Moldova este supusă unei presiuni geopolitice din partea Rusiei, prin
sancțiuni economice, provocări în zona de securitate și în alte regiuni ale țării. Iar
pentru Chișinău, precum și pentru Bruxelles, aceste provocări sunt exprimate de Moscova în semn de dezacord față de implementarea Parteneriatului Estic.
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Concluzii
Criza ucraineană a determinat Uniunea Europeană să-și revadă conținutul strategiei implementate prin Parteneriatul Estic. În prezent, doar trei state din şase se
menţin pe linia Parteneriatului Estic (Moldova, Ucraina și Georgia), iar continuarea
proceselor de asociere este un examen dur și plin de provocări din partea Rusiei.
Anexarea Crimeii şi războiul din sud-estul Ucrainei au redus încrederea în mecanismele de funcționare a dreptului internațional.
Conflictul din Ucraina face necesar ca Uniunea Europeană să-și eficientizeze
instrumentele aplicate la frontiera sa estică. După felul cum a reacționat în timpul
crizei ucrainene, s-a observat că Bruxellesul a demonstrat că deține capacități limitate
de intervenție în regiune pentru a participa la gestionarea crizei. Totodată, s-a evidenţiat că relația dintre Uniunea Europeană şi Uniunea Economică Eurasiatică nu mai
este privită ca una de cooperare sau de competiție, ci ca o rivalitate geopolitică a două
sisteme de valori politice și economice.
Este necesar ca statele din cadrul Parteneriatului Estic să reziste presiunilor din
partea Moscovei și să fie susținute de către țările occidentale membre ale NATO și
UE pentru a nu fi transformate în sateliți geopolitici ai Rusiei. Un aspect important ar
fi acordarea perspectivei clare de aderare la structurile euroatlantice. În actuala situaţie, Ucraina şi Republica Moldova se văd nevoite să aprofundeze procesul de integrare europeană, iar semnarea Acordului de Asociere cu UE trebuie să fie doar o etapă
tranzitorie.
Chiar dacă situația din regiune este o amenințare, totuși trebuie privită și ca o
oportunitate pentru Ucraina și Republica Moldova în parcursul european și euroatlantic. Criza ucraineană a amplificat atenția UE și SUA pentru Ucraina, Moldova și Georgia, care sunt parteneri asociați ai Uniunii Europene. Prin presiune geopolitică,
Rusia a reușit să reducă Parteneriatul Estic de la 6 la 3 state. Geopolitic vorbind, a
crescut „prețul‖ – miza pentru cele 3 state ale Parteneriatul Estic care au semnat
Acordul de Asociere cu UE. La moment Ucraina reprezintă statul pivot pentru Parteneriatul Estic (teritoriu, populație, economie, cultură, poziție geografică etc.). Dacă
Ucraina cedează și se orientează spre Uniunea Eurasiatică, în mare parte va genera
destrămarea sau chiar falimentarea Parteneriatul Estic, prin descurajarea Moldovei și
Georgiei sau chiar prin „capitularea‖ acestora. O vulnerabilitate comună la adresa
securității RM și a Ucrainei o reprezintă regiunea Odesa, care se învecinează cu regiunile transnistreană și găgăuză. Destabilizarea Moldovei ar putea veni și de pe teritoriul Ucrainei, prin apariția pseudorepublicilor în regiunea Odesa (Republica Populară
Odessa – aprilie 2014; Rada Populară a Basarabiei – aprilie 2015). Ieșirea regiunii
Odessa de sub controlul autorităților de la Kiev ar aduce consecințe grave ambelor
state (Ucraina ar pierde ieșirea la Marea Neagră prin portul Odessa, iar Moldova ar
pierde atât regiunea transnistreană, cât și sudul teritoriului). Destabilizarea Republicii
Moldova s-ar face prin acțiuni hibride sau asimetrice, fără să aibă loc o intervenție
militară directă. Șanșele unei astfel de situații depind de capacitatea Ucrainei de a ține
sub control situația și de a nu permite dezvoltatea proiectului „Novorusia‖ către granița directă a RM.
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Recomandări
Republica Moldova nu poate identifica o soluţie militară pentru a-şi asigura
propria securitate, deoarece este ţara cu cel mai mic buget militar. De aceea Moldova
este într-o situaţie de cvasidependenţă de structurile de securitate regionale şi internaţionale. Soluţia trebuie să fie, mai degrabă, de natură diplomatică. Soluţii militare nu
sunt nici pentru alte state vecine, chiar cele care fac parte din Alianţa Nord-Atlantică.
Majoritatea dintre ele nu au soluţii militare. Republica Moldova poate miza doar pe
solidaritatea euroatlantică. Rusia a demonstrat că nu este un partener strategic veritabil şi că nu respectă statutul de neutralitate nici al Ucrainei, nici al Moldovei. Neutralitatea este o formalitate dacă nu are garanţii internaţionale. Ucraina a avut garanţii
care într-adevăr au fost încălcate flagrant, dacă ne referim la Memorandumul de la
Budapesta.
Pentru ca Moldova să-și asigure securitatea în actualul context geopolitic regional sunt necesare:
 cooperarea diplomatică intensă între Chișinău–Kiev–București–Bruxelles –
Washington;
 susținerea Ucrainei în conflictul din regiunile Lugansk și Donețk, pentru a
evita extinderea;
 cooperarea între autoritățile Moldovei și Ucrainei în privința prevenirii și
eliminării factorilor care ar destabiliza situația din cele două țări, după eșuarea planului „Novorusia‖, prin schimb de informații permanente;
 eliminarea focarelor destabilizatoare, care au ca scop crearea avanposturilor
separatiste în regiunea Odesa (Republica Populară Odesa și Rada Populară a Basarabiei), din partea Kievului, și eradicarea tendințelor separatiste în sudul Moldovei, din
partea Chișinăului;
 contracararea organizării referendumurilor locale care au ca scop schimbarea
vectorului politicii externe;
 neutralizarea provocatorilor care urmăresc destabilizarea social-politică internă din partea instituțiilor responsabile;
 conjugarea eforturilor instituțiilor responsabile din Republica Moldova cu cele omoloage din Ucraina și România într-un plan de acțiuni care ar dejuca acțiunile
destabilizatoare în zonă;
 modernizarea instituțiilor care au ca misiune asigurarea securității statului,
prin finanțare adecvată, personal calificat, dotare tehnico-materială etc.;
 fortificarea securității Republicii Moldova și a sectorului de apărare, iar
pentru aceasta este necesară creșterea bugetului Ministerului Apărări;
 aplicarea hotărâtă a cadrului normativ în contracararea acțiunilor care subminează securitatea statului moldovenesc de către instituțiile abilitate;
 colaborarea eficientă între instituțiile moldovenești care au ca atribuții de bază securitatea statului;
 colaborarea instituțiilor moldovenești cu instituțiile similare ale țărilor din
regiune cum ar fi Ucraina, România etc.;
 ridicarea capacității Republicii Moldova, pentru a putea face față unei agresiuni militare directe, dar și a agresiunilor hibride și asimetrice;
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 dezvoltarea în continuare a parteneriatelor strategice cu UE, NATO, SUA,
România etc.
Republica Moldova poate miza doar pe o relaţie bilaterală cu partenerii occidentali. Acum nu se poate pune problema aderării sale la Alianţa Nord-Atlantică, sub
aspect practic această aderare este puțin probabilă. Doar o relaţie bilaterală cu Statele
Unite, cu unele ţări europene şi, nu în ultimul rând, cu România ar putea rezolva problema securităţii, în plus, ar putea conferi Republicii Moldova o anumită siguranţă, ar
putea contribui la securizarea hotarelor statului.
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TENDINȚELE HEGEMONICE ALE
MEDIULUI CONTEMPORAN DE SECURITATE
Hegemonia la nivel global sau regional este o temă recurentă în cadrul disciplinei relațiilor internaționale. Această abordare ia în considerare, dincolo de puterea
economică și militară, existența unui model de guvernanță globală bazată pe norme
care vin să susțină o idee de universalitate și o imagine de o ordine mondială.
Cercetările întreprinse în ultimele două decenii cu privire la rolul Statelor Unite
ale Americii în lume și formele sale de preponderență, sau privind sfârșitul acesteia,
sunt de multe ori confundate cu căutarea unui model unic de dominare globală, sau
din contra, cu o comparație cu alte exemple, în particular modelul britanic al secolului
al XIX-lea, creșterea și declinul acestuia. Printre multiplele concepții utilizate pentru
a explica, defini și înțelege această preponderență, conceptul hegemonie a beneficiat
de o recunoaștere reală în cadrul disciplinei relații internaționale pentru aproape trei
decenii. Prezentă în abordarea mai multor paradigme sau școli ale relațiilor internaționale – realismul în primul rând – hegemonia a fost, de asemenea, dezvoltată de
așa-numitele abordări critice de inspirație gramsciană 12; 1. În limbajul comun,
atunci când vorbim de hegemonie, se înțelege de multe ori dominație absolută și fără
limită. Însă Gramsci, referindu-se la „faza hegemonică‖ a capitalismului 2, susține
că aceasta corespunde unui moment istoric unde burghezia nu domină cu mijloace de
represiune, dar își menține poziția dominantă prin faptul că conducerea sa politică
este exprimată prin cooperare pură, adică un acord activ și voluntar ale celor pe care
le domină 12, p. 328 . În același timp, această abordare evidențiază tendința contemporană a hegemoniei unde prevalează imaginea colectivă a ordinii mondiale și
existența unui set de instituții care administrează ordinea cu o anumită aparență la
universalitate.
Prin această prismă, puterea militară și economică americană apare, de la
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, având la bază un model de guvernanță
globală, de exemplu, prin tendința de a domina în cadrul unor instituții internationale,
cum ar fi Organizația Națiunilor Unite (ONU), Fondul Monetar Internațional (FMI) și
Organizația Mondială a Comerțului (OMC), tendință spre universalitate și anumite
norme prin „consensul de la Washington‖ 2.

2

Sintagmă ce exprimă sintetic condiţiile şi măsurile considerate necesare pentru ca o ţară în
curs de dezvoltare să se înscrie pe calea unei dezvoltări susţinute. Principalele coordonate şi măsuri
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În același timp, abordările neogramsciene vin să amintească faptul că imaginea
colectivă a ordinii mondiale – elementul central al hegemoniei – este derivată dintr-un
model influențat de experiența europeană (etatizarea relațiilor internaționale de la
începutul perioadei moderne, de la Peacea Westphalică până la extinderea spațiului
extraeuropean prin experiența de colonizare și hegemonie britanică). Astfel, câteva
exemple luate în considerare în contextul reflecțiilor privind hegemonia sunt în principal legate de experiența istorică occidentală, de la Imperiul Roman până la puterea
americană. La rândul său și viziunea neogramsciană ne oferă un model hegemonic
care formează împreună un aparat critic de referință pentru a-l înțelege.
Abordarea tendințelor actuale ale mediului de securitate internațională prin
prisma concepției hegemonice, plus afirmațiile privind slăbirea dominației americane
și consolidarea puterilor regionale, potențial hegemonice, fără neapărat existența unui
proiect de anvergură, ne permit de a identifica candidați pentru hegemonii regionale,
cum ar fi Germania în Europa, Brazilia în America de Sud sau Rusia în spațiul său
regional. Este chiar posibil de a invoca India, Africa de Sud sau China. Această perspectivă pune în discuție ideea unui model contra-hegemonic purtat de apariția unor
jucători/actori emergenți.
Revenind la hegemonie din orizontul „occidental‖ al relațiilor internaționale, se
evidențiază un termen precum imperiul. În cadrul disciplinei relații internaționale,
imperiul – forma imperială – apare ca forma cea mai vizibilă a puterii unui stat în
interiorul sistemului internațional 17, p. 20 . În lucrările lui Michael Mann, această
formă imperială poate apărea traversând mai multe modele care rezumă locul unui
stat central în sistemul internațional:
 imperiul direct, în care teritoriile periferice sunt anexate politic de către statul
central și instituțiile uniforme ale căruia sunt impuse periferiilor;
 imperiul indirect, în care statele păstrează/conservă autonomia lor și negociază regulile de joc cu autoritățile centrale;
 imperiul informal, în care statele periferice au autonomie limitată de un stat
central care are capacitatea de intimidare și constrângere/coerciție. Pentru acest model, imperialismul economic sau constrângerea economică este esențială. În final,
caracterul său hegemonic nu presupune implicații majore în practicile sociale ale
statelor periferice, care nu cere o constrângere prin forță 17, p. 24 .
Totuși, Alexander Motyl stabilește o distincție între imperiu și hegemonie și, la
fel ca Mann, în principal, prin nivelul lor de control: imperiile controlează politica
internă și externă a subordonaților săi, în timp ce statul hegemon controlează numai
politica externă 19, p. 20 .
Dimensiunile hegemoniei pot fi foarte diverse și, începând cu anii 1970,
Charles Kindleberger insista asupra dimensiunii economice ca o caracteristică majoră
a poziției hegemonice, a ascensiunii și declinului acesteia 15, pp. 301-310 .
Robert Gilpin se referă, la rândul său, la o stare de „stabilitate hegemonică‖,
bazată pe prezența unei puteri hegemonice europene sau occidentale, care asigură
stabilite prin C. de la W. au ca bază ideile formulate în cadrul Simpozionului ONU intitulat ―Globalizarea şi ţările în curs de dezvoltare‖.
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„pacea‖ – Pax Romana în Antichitate, Pax Britannica în secolul XIX și Pax Americana după 1945. Dincolo de caracteristicile economice, autorul precizează că stabilitatea internațională apare și dispare în funcție de creșterea și declinul hegemonului.
Gilpin subliniază în special ideea că într-un sistem hegemonic, alte puteri acceptă că
una dintre ele își asumă conducerea (leadership) 8. După al Doilea Război Mondial, Statele Unite ale Americii sunt percepute ca responsabile de promovarea unui sistem internațional liberal, cu o diversitate de instituții în domeniul politic, economic și
apărare de care beneficiază pe deplin și alți actori angajați care sunt de acord cu o
relație asimetrică 13, p. 164, 14. Această dominare politică și militară (supremație
materială) se referă la acceptarea de către celelalte state ordinii internaționale a unui
stat dominant 4, pp. 14, 23. În acest model, predominanța americană beneficiază de
puteri secundare care devin „satisfăcute‖ de ordinea internațională, deoarece oferă
multe avantaje. În acest cadru, unele state secundare beneficiază de bunurile colective
furnizate de puterea americană, cum ar fi securitatea economică și politică 11, p.
1245.
În acest sens, ordinea liberală apare ca produs al hegemonieia unei puteri dominante, mai curând ca un produs al deschiderii unui sistem internațional liberal 16.
Gradul de consimțământ și legitimitate este mai aproape de o viziune consensuală a
puterii hegemonice, care se bazează pe conștiința subiectivă, proprie statelor, beneficiile de acceptare a hegemoniei de o putere dominantă. Puterea se înscrie într-un
cadru de internaționalizare a normelor în sânul structurilor internaționale principale
sau secundare, de aceea exemplul american este considerat ca model în explicarea
unei tendințe imperiale în sistemul de securitate internațională.
O logică asemănătoare pare a se angaja și în Rusia la câțiva ani după prăbușirea
„imperiului exterior‖ (căderea Zidului de la Berlin, în 1989) și „imperiului interior‖
(disoluția Uniunii Sovietice, în 1991). Perioada gorbaciovistă, voința elținiană de de
afirmare a independenței Federației Ruse, prin disparișia URSS, precum și occidentalismul ce se impune după 1991 sugerau un recul al ideii imperiale. În același timp,
slăbiciunea puterii ruse a complicat probabil procesul de consolidare a unei democrații și, chiar dacă cele două noțiuni nu sunt a priori incompatibile, astăzi e mai degrabă momentul pentru o consolidare a statului și a forței, decât pentru o continuare a
procesului de democratizare. Astfel, criza din anii 1990 a dat naștere nostalgiei pentru
vremurile în care patria era respectată și după imperiu ca formă politică adecvată.
Această nostalgie s-a exprimat în discursul lui Vladimir Putin către națiune la 25 aprilie 2005, care a prezentat destrămarea Uniunii Sovietice drept „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului‖ 3, p. 10.
Această recuperare a simpatiei față de URSS, și față de ideea imperială în general, este perfect ilustrată intelectual și de un fel de corespondent al neoconservatorismului, neoeurasismului3, al cărui purtător de cuvânt notoriu se dovedește a fi Alek3

În lumea rusă, un curent intelectual, născut în vâltoarea revoluției bolșevice, asociază Eurasia unei idei care face Rusia o lume aparte, care nu ține nici de Asia, nici de Europa, o putere
politică pe care se asprijină destinul lumii. Eurasismul, apoi neoeurasismul pretind că Moscova
întruchipează o civilizție aparte, care este datoare să elibereze lumea de influențele romanogermanice, apoi atlantice, și care, în acest scop, mobilizează o formă de naționalism imperial.
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sander Dughin 3, p. 11. Se pare că neoeurasiștii ar fi trecut de la insignifianță politică la rolul de ideologi apropiați ai președintelui în funcțiune, Vladimir Putin părând
dornic să găsească o sinteză între valorile eurasiatice și sovietice, pe de-o parte, și
exigențele modernizării economiei și ale modernizării țării, pe de altă parte. Or , în
ambele cazuri, regăsim în centrul edificiului intelectual și strategic un apel la ceea ce
apare drept un imperiu, fiind vorba, cum am menționat mai sus, de controlul politicii
interne și externe a subordonaților săi.
Astfel, tendințele din cadrul mediului contemporan de securitate evidențiază
necesitatea de a reveni la definirea conceptului hegemonie. Joshua Goldstein propune
o definiție inspirată din aceste abordări menționate anterior: hegemonia constă, în
principal, în a fi capabil de a dicta, sau cel puțin domina, regulile și aranjamentele
politice și economice în baza cărora sunt desfășurate relațiile internaționale 10, p.
281.
Una dintre abordările cele mai ambițioase în definirea hegemoniei și unul
dintre punctele de pornire pentru abordări critice în relațiile internaționale se plasează
alături de Gramsci și lucrarea lui Robert Cox (abordare neogramsciană), care se referă
la o hegemonie noncoercitivă și normativă 5.
Gramsci menționează, de asemenea, importanța „hegemoniei morale și culturale‖ dominante care impun un anumit mod de gândire pentru întreaga societate 12,
p. 222. Pentru internaționaliștii neogramscieni, hegemonia, inițial stabilită de forțele
sociale dominante în interiorul statului, este proiectată pe o scară globală, în consecință putem vorbi despre expansiunea externă a hegemoniei interne stabilite de o
clasă dominantă. Robert Cox definește hegemonia ca „leadership prin consemțământ‖, cu o importanță deosebită acordată dimensiuni ideologice și subiective,
dar a subliniat existența dificilă a unei „clase internaționale/mondiale‖ care ar fi
purtătoarea hegemoniei 6, pp. 140-141. Hegemonia neogramsciană, este mai mult
decât o stare de dominare a unui stat, chiar dacă este nevoie de un stat „suficient de
încredințat pe sine de a se impune drept model și să devină un centru de atracție‖;
hegemonia se exercită prin dezvoltarea și mobilizarea unei coaliții de forțe politice și
economice care formează un bloc istoric ce poate fi extins dincolo de forțele sociale
ale statului dominant 7.
Astfel, teoreticianul italian A. Gramsci a folosit termenul hegemonie pentru a
se referi la diferite idei pe care conducătorii le folosesc pentru a câștiga consimțământul privind legitimitatea lor și pentru a-și struni supușii, reducând necesitaea de a folosi forța pentru a atinge același scop 9, p. 127.
Mai mult ca atât, acest concept capătă actualitate în contextul tendințelor
semnificative ale securității internaționale în etapa contemporană, care pot fi interpretate conform cu două chei de lectură:
 sistemică, contrahegemonică sau globalistă;
 regionale, indirecte sau limitate.
Conflictul din Ucraina aparține, în opinia unor cercetători occidentali 20, la
categoria conflictelor antihegemonice/contrahegemonice și de lungă durată, pe scurt,
este vorba de fapt dspre o cotitură semnificativă în istoria Europei. În extensie,
această cotitură este provocată de surpriza teatrului de acțiune, actorilor implicați, de
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perturbarea geopolitică, de factori, de posibile derapaje și de implicații de ordin general.
Astfel, tendințele în desfășurare începând de la destrămarea URSS favorizează
dimensiunea hegemonică de confruntare. Reconfigurarea generală a sistemului internațional post Război Rece caracterizează, printre altele, a patra „revoluție sistemică‖4,
majoră conform tipologiei lui Strausz-Hupé, cea a „vârstei planetare‖.
În primul caz, se evidențiază faptul că identităților aflate în conflict li se atribuie revenirea la tendințe etnonaționaliste, poate chiar rasiste. Aceasta este nu altceva
decât tendința sistemului internațional, unde istoria culturii și geografiei și amestecul/melantul imposibil al civilizației vor juca un rol din ce în ce mai mare.
În al doilea rând, conflictele din viitor, conflictele numerice și războaiele „fără
limite‖ nu vor rezolva problemele de „nation-building‖, căci acelea se referă mai
curând la paralizia masivă a societăților avansate și a marilor actori globali în postură
de confruntare.
Conceptele care le-am menționat denotă faptul că statele dominate de incertitudinea între pace și de război, extinsă la situații de instabilitate permanentă și fără soluții finale, poartă semnul de istoric al relațiilor în mișcare între statele tipice unei
conjucturi de transformare istorică. Aceste concepte sunt vagi și incerte și se aplică
astăzi și, în special, privind Orientul Mijlociu și Apropiat, Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Fără frontiere fixe, fără state stabile, fără concepte univoce.
În contextul situației din Ucraina, discuțiile academice aduc în atenție confruntarea în spațiul ucrainean a două modele politice, redenumite hegemonice datorită
celor doi actori principali implicați, respectiv Federația Rusă și Uniunea Europeană.
Aceste două modele manifestă câteva trăsături specifice care merită atenție.
Modelul hegemonic rus se bazează pe nostalgia URSS. Rusia poate fi considerată un imperiu informal în sensul utilizat A. Wendt şi D. Friedheim: pe de o parte,
relaţia dintre cei doi (sau mai mulţi) actori trebuie să fie asimetrică din punct de vedere al puterii militare, iar cel mai puternic stat este un furnizor de securitate ce doreşte
în schimb controlul asupra securităţii naţionale a statului inferior. Pe de altă parte,
această relaţie asimetrică trebuie să fie purtată de părţi egale din punct de vedere juridic, în care normele şi aşteptările sunt instituţionalizate, structurând astfel comportamentul actorilor 18.

4

„Revoluțiile sistemice‖ se referă la un lanț de conflicte apărute ca urmare a dominării
celor patru mari arii de civilizații luate ca model de organizare sistemică, însă nu au fost în
măsură să ofere răspunsuri adecvate la nevoile și provocările emergente. Astfel, se are în vedere (1) Sistemul Antic Imperial, care a început cu războiul peloponesiac, și completată după
patru secole, cu un imperiu universal – Imperiu Roman; (2) Feudal, ca urmare a dezintegrării
și prăbușirii unității vechi, din secolul V al erei creștine și având o multitudine de forme politice, pulverizat sub masca unității Bisericii; (3) Încă de la începuturile Renașterii, sistemul feudal duce la noua configurație a puterii, sistemul de state-națiune (Pacea de la Westfalia, 1648);
(4) „Revoluția sistemică a vârstei planetare‖ a început în secolul al XX-lea, s-a accelerat după
al Doilea Război Mondial, cu procesul de decolonizare completat, a continuat cu prăbușirea
bipolarității și în curs de desfășurare cu tendințe spre un sistem mai stabil, dar cu mutații în
comportamentul internațional al actorilor.
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Componenta ideologică a modelului hegemonic rus este, probabil, cea mai
complexă. O dimensiune ușor de identificat a acesteia ar fi conservatorismul său la
care i se adaugă elemente „bizantine‖, reprezentate mai ales de primatul puterii politice asupra tuturor celorlalte forme de putere (economică sau religioasă). Obiectivul
final al acestui model este de a conserva puterea politică a unei elite oligarhice în
sensul deținerii puterii politice, nu neapărat economice. Clasa conducătoare utilizează
resursele materiale ale statului și ale societății pentru reproducerea propriilor interese
și, eventual, pentru menținerea unei relații de vasalitate din partea fostelor republici
(vezi aici modul în care a fost instrumentalizat conflictul dintre Armenia și Azerbaijan pentru a îndepărta Armenia de UE).
Referindu-ne la regimul politic, V. Putin, venind la conducere, a accentuat și a
utilizat în mod extins metode represive pentru a-și consolida puterea și pentru a elimina opoziția politică. În cadrul modelului rusesc elita economică (oligarhii) au rolul
de a întări și menține puterea statului, ceea ce poate fi spus și despre conducerea Bisericii Ortodoxe, un alt instrument care urmărește legitimarea acțiunilor liderilor politici
aflați la guvernare.
Pe lângă atacul constant la adresa adversarilor politici, autoritarismul instalat în
Federația Rusă urmărește și eliminarea presei libere sau care ar putea să aibă păreri
contrare legate de modul în care este condusă Federația Rusă. În acest sens, acțiunile
din luna decembrie 2013 prin care agenția RIA Novosti, cunoscută pentru relatările
sale echilibrate, și postul de radio Vocea Rusiei au fost absorbite de Russia Today, o
dovadă în plus a încercării de a elimina vocile oponenților și criticilor.
În ceea ce privește accentul pus pe un înțeles etnic al cetățeniei, acesta este un
postulat, inclusiv în conceptul de politică externă al Federației Ruse, ce a fost făcut
public în februarie 2013. Conform acestuia, Federația Rusă va sprijini organizațiile
cetățenilor ruși din alte state, în vederea obținerii drepturilor lor, a sprijinirii și menținerii identității etnice a acestora.
Modelul economic rus este determinat de extracția unor resurse primare ce de
cele mai multe ori urmează să fie exportate, ca urmare a lipsei posibilității de a fi
prelucrate în Rusia. Dacă la începuturile sale, în perioada interbelică și până în anii
‗70, modelul economic sovietic reușise să ofere unele avantaje substanțiale, care s-au
transpus în câștiguri în timpul celui de-al Doilea Război Mondial sau menținerea unei
parități cu SUA, finalul Războiului Rece a arătat eșecul acestui model. Mai mult decât
atât, astăzi Rusia pare chiar mai slăbită decât a fost în anii ‗90, ca urmare a scăderii
numărului populației sau a îngustării opțiunilor sale economice. Plus la toate, un element discutat pe larg atunci când vine vorba despre modelul rus este legat de oligarhi,
concept ce se referă în sens general la acele persoane care au devenit proprietare sau
responsabile în raport cu gestionarea anumitor resurse publice. Practic, aceștia au
devenit o modalitate ce asigură resursele necesare menținerii puterii politice în Rusia
și aici putem reveni la faptul că intimidarea cetățenilor și asigurarea legitimității interne pentru actuala conducere politică sunt activități consumatoare de resurse importante 18.
Abordarea politicii de apărare în cadrul Federației Ruse poate fi inclusă în paradigma realismului clasic, la fel cum este cazul și cu elementele care definesc puterea. Mai mult, spre deosebire de modelul european, cel rus este conectat în mod pro67

fund cu ideea de teritoriu care trebuie organizat în conformitate cu niște reguli foarte
clar stabilite de către elita politică.
În ceea ce privește Uniunea Europeană și, în special atunci când discuțiile se
refră la rădăcinile istorice ale modelului european, s-ar putea spune că este vorba despre convergență teritorială în mare parte cu Imperiul Roman (exceptând Peninsula
Scandinavă și spațiul ucrainean).
Ideologia și regimul politic al UE se bazează pe promovarea democrației liberale și implicit a unui regim politic democratic în care este asigurată respectarea drepturilor și a libertăților individuale.
Un principiu important al UE este subsidiaritatea, ce vine în contradicție directă
cu centralizarea pe care o întâlnim în cadrul modelului sovietic. De aici decurge și
rolul diferit pe care îl are cetățeanul, dar și actorul politic în cadrul celor două modele. Dacă pentru Federația Rusă este larg răspândită o formă de infantilizare a celorlalți participanți externi, în cazul de față ucrainenii, care se opun intervenției rusești,
fie de tip politic, fie de tip militar, în privința Uniunii Europene se poate identifica
voința politică pentru o mai mare implicare a cetățenilor în luarea deciziilor.
Din punct de vedere economic, Uniunea Europeană susține un model economic
și social diferit de neoliberalismul american. În cadrul acestuia se urmărește respectarea drepturilor tuturor cetățenilor angajați pe piața muncii și asigurarea egalității de
șanse, precum și un accent mai mare acordat protecției sociale și rolului statului în
reglarea inegalităților produse de mecanismul pieței libere, prin redistribuirea bunurilori. Ca și în cazul oligarhiei ruse, există interese economice transnaționale, reprezentate în acest caz de corporații.
Apărarea este domeniul cu cea mai lentă dezvoltare în cadrul construcției europene. O explicație pentru acest lucru ar putea decurge din faptul că NATO a fost
principalul mecanism prin care s-a urmărit asigurarea apărării statelor vest-europene
și mai târziu a celor central și est-europene. Din acest punct de vedere, al participării
la alianțe militare, Rusia este membră a Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă, dar care este însă mult mai puțin complexă decât NATO. Dacă UE a transformat anarhia specifică sistemului internațional în cadrul subsistemului european,
îndreptându-se spre ceea ce ar putea fi considerat, conform lui A. Wendt, o cultură
anarhică kantiană, nu se poate spune același lucru și despre fostul spațiu sovietic.
Astfel, putem spune că conceptul de hegemonie în teoria critică a relațiilor internaționale se bazează mai curând pe viziunile lui Antonio Gramsci. Cu toate acestea, nu putem neglija înțelesul hegemoniei din perspectiva realistă și neorealistă în
cadrul relațiilor internaționale. Sumar, am putea spune că realiștii clasici folosesc
termenul de hegemonie într-un sens relativ și îl înțeleg ca pe o „superioritate reală și
substanțială a unei potențiale puteri cu o influență unică asupra potențialului altor țări,
deseori asupra vecinilor‖. Așa cum am mai menționat, hegemonia este și un fenomen
regional. În acest sens, termenul se regăsește la Tucydide, care s-a referit de hegemonia Atenei și Spartei în timpul Războiului Peloponesiac: astfel și realismul clasic îl
utilizează exact în același mod până-n ziua de azi. O astfel de concepție a hegemoniei
poate fi denumită strategică și relativă. Neorealiștii abordează hegemonia într-un
context global (structural). Principala diferență de la realismul clasic este că aici hegemonia nu poate fi considerată drept un fenomen regional, este întotdeauna la nivel
68

mondial. În neorealism, K. Waltz, de exemplu, a aprobat situația a două hegemonii
(lumea bipolară) ca structură optimă pentru un echilibru de putere în lume. R. Gilpin
consideră că hegemonia ar putea fi unipolară, fiind vorba de o hegemonie mondiala
(asociată cu SUA). În ambele cazuri, hegemonia este interpretată ca o modalitate de a
conecta pe unii cu alții prin puterea potențială a diferitelor puteri. De aceea intelectualii de vârf din diverse ţări ale lumii caută să pătrundă în esenţa proceselor regionale și
globale din ultima vreme, să formuleze o replică viabilă tendinţelor de instaurare a
unui „nou imperiu‖. Cu atât mai mult, am încercat să evidențiem că hegemonia este
un concept polisemantic, utilizat în mod regulat din diferite perspective teoretice și
folosit la fel de bine într-un context politic, militar, cultural sau economic. Într-un fel
sau altul, ori care ar fi cadrul teoretic utilizat, acest concept rămâne, în general, extrem de legat ideea de dominare.
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DIMENSIUNEA STRATEGIILOR FEDERAȚIEI RUSE
DE MENȚINERE ÎN SFERA DE INFLUIENȚĂ
A REPUBLICII MOLDOVA ȘI A UCRAINEI

Summary. The fission of the late URSS and the appearence on its territory of
15 new independent states generated for Russia a geopolitical and geostrategical
situation absolutely new. Russia was " pushed on the buttom of Eurasia " an event
perceived as something inadmissible for the country which during the centuries
played a major role in the international policy but also in that european. At the same
time, pretending to be qualified as a great power, Russia aspires after the
retrievement of the past state, that of Super power. To reach its purpose, Russia used
in its relations with the last Repablic of Moldova and Ucraina different pressures
with political, economical and military nature.
So, the present article examines the dimencion of strategies hard and soft pawer
of Russian Federation to mantain Republic of Moldova and Ucraina in its spere of
influience.
Keywords: strategy, geopolitical interest, geostrategical interests, the interest
sphere, conflict, transnistrian zone, Super power, hard pawer, soft pawer.
La un interval de aproximativ 25 de ani de la sfârșitul Războiului Rece și a colapsului fostei URSS, Federația Rusă încearcă să-și restabilească statutul de mare
putere. Începând cu cea de a doua jumătate a anilor 2000, Rusia relansează o politică
pentru a-și restabili statutul de putere. Obiectivul principal al Rusiei este cel de a deține influență în spațiul post-sovietic, inclusiv Republica Moldova și Ucraina, spațiu
care rămâne a fi o zonă în care aceasta manifestă interese geostrategice. În scopul
realizării intereselor geopolitice și geostrategice, Federația Rusă recurge la o gamă
largă de strategii: de la utilizarea hard până la soft power, care conform specialiștilor
sunt elementele principale ale războiului din noua generație – războiului hibrid.
Dacă e să analizăm din punct de vedere cronologic, utilizarea strategiei hard
pawer de către Federația Rusă este prezentă chiar de la începutul anilor ‘90. Conflictul transnistrean reprezintă un conflict doar geopolitic. Problema prezenţei militare
ruse a apărut din punct de vedere politic şi juridic atunci când preşedintele Republicii
Moldova prin Decretul nr.234 din 14 noiembrie 1991, conform căruia armele, muniţiile, mijloacele de transport, tehnica militară, bazele militare şi altă avere aparţinând
unităţilor militare ale Armatei Sovietice, dislocate pe teritoriul republicii au fost declarate proprietate a Republicii Moldova. La 18 martie 1992, decretul nr.73 emis de
preşedintele Mircea Snegur stipula că „în scopul creării bazei pentru constituirea For71

ţelor Armate ale Republicii Moldova‖, unităţile militare ex-sovietice dislocate în
Moldova au fost trecute sub jurisdicţia Republicii Moldova şi transmise Ministerului
Apărării al Republicii „cu toată tehnica, armamentul, clădirile şi altă avere aflată la
balanţa unităţilor militare‖.
Ignorând decretele preşedintelui Mircea Snegur, la 1 aprilie 1992, Boris Elţin,
preşedintele Federaţiei Ruse, a emis decretul nr. 220 „Cu privire la trecerea sub jurisdicţia Federaţiei Ruse a unităţilor militare ale Forţelor Armate ale fostei URSS aflate
temporar pe teritoriul Republicii Moldova‖. În conformitate cu acest decret, „Armata
a 14-a de Gardă, formaţiunile, unităţile militare şi instituţiile Forţelor Armate ale exURSS, aflate pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au intrat în componenţa forţelor ei armate, au fost trecute sub jurisdicţia Federaţiei Ruse şi în subordonarea comandamentului suprem al Forţelor Armate Unificate ale CSI. Trecerea trupelor sub
jurisdicţia Federaţie Ruse se explică prin următoarele motive: de a menţine o conducere stabilă şi de a asigura funcţionarea trupelor, de a nu admite implicarea trupelor în
conflicte interetnice; de a proteja din punct de vedere social militarii şi membrii familiilor lor.
Deşi decretul din 1 aprilie 1992 a fost un act ilegal şi neprietenenesc din partea
Rusiei, conducerea Moldovei nu l-a contestat. Aceasta se explică, probabil, prin faptul că decretul a fost emis într-o perioadă foarte tensionată a relaţiilor moldo-ruse,
unul din scopurile emiterii lui fiind de a nu admite implicarea trupelor în conflict.
Există un şir de motive pentru a considera decretul preşedintelui Elţin drept ilegal.
Este unanim acceptat că pe teritoriul unui stat acţionează legile interne şi normele de
drept internaţional pe care le-a acceptat statul respectiv, aderând la anumite convenţii,
tratate internaţionale. Decretul Preşedintelui Elţin, însă, în pofida acestei reguli unanim acceptate, s-a extins asupra unui teritoriu care nu făcea parte din componenţa
Federaţiei Ruse, asupra unor organizaţii şi asupra unei averi care nu aparţineau Rusiei. Deci, luând în consideraţie cele menţionate, decretul din 1 aprilie 1992, nu poate
fi considerat legal, şi totodată tehnica militară, armamentele, muniţiile şi altă avere a
trupelor ex-sovietice dislocate pe teritoriul Republicii Moldova la data emiterii acestui decret aparţineau Moldovei, iar Rusia şi-a însuşit o avere care nu-i aparţine [3, p.
124].
Separatiştii din Transnistria sunt asul Moscovei, atrage atenţia comandantul
forţelor NATO în Europa. Un alt factor de risc semnalat de analişti sunt alegerile din
regiunea autonomă Găgăuzia din Republica Moldova, unde mişcarea separatistă devine tot mai puternică. În acest context, NATO şi UE trebuie să menţină sancţiunile
economice aplicate Rusiei, în caz contrar există posibilitatea ca Moscova să încerce să
destabilizeze Republica Moldova, a atras atenţia D. Cameron, premierul Marii Britanii [5]. „În Transnistria se află trupe rusești tocmai pentru a împiedica Republica
Moldova să se îndrepte spre Vest‖, a reamintit comandantul NATO [8]. Pentru Kremlin, zona dintre Bugeac și Odessa este de importanță strategica, asigurând coridor
între separatiștii din Transnistria, cei din Crimeea și eventual către Donețk şi
Lugansk. Activarea conflictului înghețat din Transnistria reprezintă amenințarea cea
mai serioasă asupra Moldovei și a întregii regiuni. Potrivit informațiilor oferite de
Transnistria, în august 2014 existau în mod oficial 402 militari ruși în Transnistria în
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cadrul misiunii însărcinate formal cu menținerea păcii. Aceștia cooperează activ cu
forțele aflate sub conducerea Tiraspolului – 492 de angajați.
Transnistria a oferit ajutor republicilor separatiste din estul Ucrainei nu doar
prin brațe de luptă, ci și prin specialiști de nivel înalt – foști angajați ai organelor de
securitate. Pe lângă aceasta, Rusia a folosit cetățeni transnistreni drept combatanți pe
timpul acțiunilor provocatoare produse la Odessa în luna mai 2014. În luna iunie s-a
anunțat crearea organizației de tineret ,,Zvezda (Steaua)‘‘ în Transnistria, scopul ei
principal fiind pregătirea tinerilor pentru serviciul militar și participarea la acțiuni
militare. De fapt, este vorba de crearea unor unități paramilitare, ce și-au dovedit eficiența în timpul acțiunilor militare din estul Ucrainei. Este de menționat că această
organizație cooperează activ cu Institutul de Cercetări Strategice din Rusia. Vladimir
Putin, ajuns președinte al Federației Ruse în 2000, prin acțiunile întreprinse demonstrează faptul că dorește să reconstituie cât mai mult teritoriu din fosta Uniune Sovietică. Evident, un pas în acest sens îl reprezentă reintegrarea Ucrainei în aria de influență a Federației Ruse. Așadar, prin politicile sale, președintele Rusiei încearcă să
reconstruiască influența rusă, în spațiul geopolitic, a spațiului fost al URSS, să readucă Rusia la statutul de mare putere globală și să promoveze această identitate civilizațională rusă nou recreată pe agenda internațională. În acest scop, Putin folosește tot
instrumentarul politic, economic, diplomatic, imagologic și militar de care dispune
pentru a-și atinge scopul numit de mulți specialiști ca fiind „imperialist‘‘. Astfel, Rusia a reînceput să își promoveze mai activ interesele pe mapamond, ceea ce a dus la
confruntări directe cu puteri influente ale comunității internaționale. În acest context,
al revitalizării economice a Rusiei, elitele politice și economice au început să susțină
politica expansivă a președintelui Putin. Rusia a demonstrat că nu ezită să folosească
forța armată când consideră că interesele sale sunt în joc [1, p.130]. Ca să înţelegem
modul de gândire rusesc, trebuie să examinăm două evenimente. Primul este Revoluţia Portocalie din Ucraina. Din punctul de vedere al Statelor Unite şi al europenilor,
Revoluţia Portocalie a reprezentat un triumf al democraţiei şi al influenţei occidentale. Din punctul de vedere al Moscovei, Revoluţia Portocalie a fost o tulburare a afacerilor interne a Ucrainei finanţată de CIA, ce a fost menită să atragă Ucraina în NATO
şi să o adauge la încercuirea Rusiei. Preşedinţii Statelor Unite, George H.W. Bush şi
Bill Clinton au promis Rusiei că NATO nu se va extinde în cadrul fostului imperiu
sovietic. Această promisiune a fost deja încălcată în 1998 prin expansiunea NATO în
Polonia, Ungaria şi Cehia, iar în 2004, prin expansiunea nu numai în restul foștilor
aliaţi ai sovieticilor în ceea ce este acum Europa Centrală, dar şi în cele trei state baltice, care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Discuţiile privind includerea Ucrainei
în NATO au reprezentat o ameninţare fundamentală pentru securitatea naţională a
Rusiei. Aceasta ar fi făcut ca Rusia să devină de neapărat şi ar fi provocat chiar o
destabilizare a Federaţiei Ruse.
Anexarea Crimeii de către Rusia s-a demonstrat a fi cel mai periculos eveniment geopolitic din perioada post-război rece și poate chiar de după criza rachetelor
din Cuba. Anexarea putea determina două tipuri de acțiuni, ambele fiind dăunătoare
stabilității Europei pe termen lung. Prima variantă era aceea a recâștigării de către
Rusia a influenței în regiune și a dreptului de a retrasa granițele și de a-și exercita
puterea de veto asupra guvernelor statelor vecine. Cea de-a doua posibilitate era aceea
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ca guvernul ucrainean să riposteze, ajutat de vestici, ceea ce putea duce către un război civil în stil iugoslav. O operațiune „antiteroristă‘‘ a fost lansată de oficialii de la
Kiev în luna aprilie 2014 cu scopul de a înăbuși insurecția armată pro-rusă în regiunile Donețk și Lugansk. Petro Poroșenko a devenit președinte al Ucrainei și chiar în
discursul de învestire declara că va refuza orice „compromis‘‘ cu Rusia în privința
orientării europene a țării sale și asupra apartenenței Crimeei la Ucraina. Deși părea
că situația se îndreaptă spre bine, sistarea livrării de gaze către Ucraina de către
Gazprom a demonstrat contrariul. Mai mult, după 10 zile de armistițiu oferit unilateral de forțele ucrainene, autoritățile au redeclanșat lupta antiteroristă. Oficialii NATO
declarau că „sunt preocupați de faptul că trupele rusești de la granița cu Ucraina pot
reprezenta o amenințare la adresa sud-estului Ucrainei‘‘. Mai mult, după ce a concentrat masiv trupe rusești la granița cu Ucraina, Vladimir Putin declara că „Rusia mizează de acum înainte pe relații egale cu statele occidentale, după ce și-a apărat interesele geopolitice în criza ucraineană, și va continua să apere interesele etnicilor ruși
din alte state‘‘. Această declarație a președintelui rus nu face decât să confirme planul
de recâștigare a influenței ruse în fostele state sovietice [1, p.128].
Federația Rusă își susține intervenția prezentând ca argument dreptul la autodeterminare al populației Crimeei, similar cazului din Kosovo. Campania recentă a Rusiei în Crimeea a fost o impresionantă demonstrație de comunicare strategică, una
care, deși are multe aspecte similare celor din Osetia de Sud și din Abhazia, prezintă
totuși o serie de trăsături de specificitate, ca urmare a reflectării operaționalizării noilor directive militare ale Rusiei ce se doresc implementate până în anul 2020. Succesul acestei campanii este dat de faptul că, în doar trei săptămâni, moralul militarilor
ucraineni a fost într-atât de afectat, încât toate cele 190 de unități au capitulat. În loc
să se bazeze pe dislocarea masivă de tancuri și artilerie, în această campanie Rusia a
folosit forțe de asalt a căror valoare însumată a fost mai mică de 10 000 de militari –
deja staționați în Crimeea, în majoritate infanterie marină, sprijinită de câteva batalioane de trupe aeropurtate și comandouri de forțe speciale – Spetsnaz. În plus, cele
mai grele vehicule utilizate au fost transportoarele blindate BTR-80. Acestea au combătut o forță de aproximativ 16 000 de militari ucraineni [1, p.133]. Rusia nu va ceda
Ucraina Occidentului și, dacă va fi nevoită totuși să o facă, în niciun caz nu va fi dispusă să plece din Crimeea și Sevastopol. Ucraina, în formatul ei teritorial actual, nu
are nici o șansă să adere la UE sau la NATO, indiferent de entuziasmul discursului
noilor lideri de la Kiev sau chiar de voința majorității populației din vestul țării.
De asemenea, un alt instrument hard power este cel economic, foarte des folosit de către Federația Rusă în scopul realizării intereselor sale în spațiul est-european.
Petrolul și gazul, resursele cele mai prețioase ale Rusiei. După instalarea la putere,
Putin a folosit dependența energetică a Ucrainei, Republicii Moldova și a multor
state europene ca instrument politic de negociere și șantaj. Astfel, s-a întâmplat în
2006, ca și în iarna 2008-2009, în urma unor neînțelegeri, Federația Rusă a sistat alimentarea cu gaz a Ucrainei pentru o perioadă. Hotărârea de a prelua Crimeea considerăm că a fost rezultanta unui cumul de factori, unul dintre ei fiind și acela că, în septembrie 2013, Ucraina a semnat acorduri de concesionare pentru explorarea și exploatarea zăcămintelor de gaze din Marea Neagră, un pas care i-ar reduce din dependența
energetică față de Rusia. Acordurile priveau „exploatarea unui perimetru gazifer din
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nord-vestul Mării Negre, un zăcământ de gaze estimat la aproape 8-10 miliarde metri
cubi‘‘. În același timp, Rusia a demarat un proiect economic de construire a unei uniuni economice euro-asiatice care să cuprindă cât mai mulți din foștii sateliți ai URSS.
În prezent, în uniunea prefigurată a se lansa în 2015 au fost atrase doar Rusia, Belarus
și Kazahstan. Aducerea Ucrainei în acest cerc economic euro-asiatic ar fi urmat planul ambițios al președintelui Putin de readucere a Rusiei în stadiul de actor esențial al
scenei internaționale globale. Prin semnarea acordului economic de cooperare cu
fostul președinte Viktor Yanukovych se părea că Ucraina a renunțat la drumul său
către UE. Dar, Yanukovych a fost alungat de la putere de către popor și în viitorul cel
mai apropiat este imposibil pentru Rusia să-și recâștige influența în Ucraina ca întreg,
fapt ce considerăm că a dus la invazia din Crimeea, „pentru a controla măcar o parte
din teritoriul țării‘‘ [2].
Economia este una din forțele relațiilor internaționale și unul din principalele
atuuri ale Rusiei. Bogată în materie primă , Federația Rusă este o putere energetică,
pe prim plan (dotată cu mai mult de 18 % din rezervele mondiale de gaz se plasează
pe a doua poziție în lume și 5% din rezervele mondiale de petrol) . În spațiul
postsovietic strategia Rusiei se articulează asupra unui proiect care vizează menținerea sub influență a statelor ex-republici unionale cu care se află în conflict ( Moldova, din 2014 Ucraina care are o orientare euroatlantică)[8]. Analizând aspectul energetic, este de remarcat faptul că comportamentul dur al GazProm-ului faţă de Ucraina
şi Moldova are conotaţie de ordin (geo)politic şi (geo)economic, având tangenţă cu
orientarea pro-occidentală a autorităţilor oficiale de la Kiev şi Chişinău. La nivel de
declaraţii oficiale şi acţiuni, Moscova dă de înţeles într-o manieră expres că nu va
accepta niciodată apropierea structurilor militare pan-occidentale în imediata vecinătate. Astfel, şantajul energetic faţă de Kiev şi Chişinău reprezintă doar un instrument
de presiune în scopul asigurării securităţii naţionale ruse. Pe de o parte este un semnal
pentru Occident în ceea ce priveşte extinderea influenţei sale spre Est (în special de
ordin politic şi militar), care subminează interesul naţional al Rusiei în regiune. Pe de
altă parte, aceste acţiuni reprezintă atenţionări permanente pentru Ucraina şi Moldova, determinându-le să-şi revadă propria poziţie vis-à-vis de aderarea sa la structurile
occidentale. În context, urmează a fi menţionată intenţia Moscovei de a influenţa situaţia politică internă din aceste două state, care este instabilă din cauza unor diferenţe
de poziţii şi disensiuni dintre diferite forţe politice [11].
Politica dură a GazProm-ului, ce a avut impact negativ atât asupra Kievului, cât
şi asupra Bruxelului, scoate la suprafaţă în mod expres conotaţii politice şi geopolitice, la bază fiind interesele naţionale ale Rusiei în imediata sa proximitate. Moscova
oficial dă de înţeles în repetate rânduri că nu va accepta niciodată apropierea structurilor militare pan-occidentale în imediata vecinătate şi pentru prevenirea unei astfel de
conjuncturi este capabilă să acţioneze în modul cel mai drastic. Astfel, şantajul energetic faţă de Kiev este doar un prim pas în scopul asigurării securităţii naţionale şi
semnalării Occidentului de a se debarasa de politicile sale, care ating interesul naţional sau de stat al Rusiei, în cazul Ucrainei fiind unul vital. Totodată, reprezintă şi o
atenţionare pentru Ucraina, determinând-o să-şi revadă propria poziţia vis-à-vis de
aderarea sa la structurile occidentale. Evident este faptul că Kremlinul urmăreşte la fel
anumite interese comerciale şi energetice. În acest context, ar fi bine să mai atragem
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atenţie la o nuanţă. Cauza oficială a conflictului gazelor între Ucraina şi Rusia nu a
fost neachitarea din partea Kievului a datoriei pentru gaz. Însă, dacă nu uităm de faptul că datoria Transnistriei este cu mult mai mare, atunci ne convingem o dată în plus
că motivul real al conflictului dintre Kiev şi Moscova nu a avut conotaţie financiară,
ci una geopolitică şi geo-energetică [2].
La capitolul energetic, totuşi Moldova este dependentă în totalitate de gazul rusesc, care este utilizat de către Rusia drept un alt instrument în vederea impunerii
voinţei ei în anumite teritorii [11]. De fapt, Rusia participă deja de un sfert de veac la
scrierea destinului pentru Republica Moldova: Republica Moldova, o țară independentă din 1991, a devenit practic în totalitate dependentă de livrările de carburanți din
Rusia. Jumătate din compania de stat „Moldova Gaz‖ aparține gigantului rus
„GazProm‖. De fiecare dată când Republica Moldova a încercat să scape de influența
Rusiei, Moscova face presiuni. În general - făcând uz de problema livrării gazelor şi,
tot mai des, la embargouri. În septembrie 2013, când a devenit posibil un parteneriat
cu UE, Rusia a întrerupt importurile de vin şi divin din Moldova, invocând motivul
calităţii necorespunzătoare. Sancţiunile au devenit mai dure în vara lui 2014, de când
Rusia nu mai importă fructe din Moldova, după ce a fost semnat Acordul de Asociere
cu Uniunea Europeană [11].
În prezent, industria gazului în Republica Moldova este dirijată din afară, fiind
dependentă 100% de o singură piaţă de export – cea a Federaţiei Ruse, mai precis de
un singur furnizor – S.A.R. „GazProm‖. Mai mult, toată industria gazului din ţară este
în mâinile acestui monopolistului rusesc.
Până în prezent problema preţului pentru gazul importat din Federaţia Rusă
rămâne una sensibilă pentru Republica Moldova în urma revizuirii relaţiilor companiei ruse „GazProm‖ cu fostele republici sovietice, aceste schimbări cel mai dur fiind
simţite de ţările cu orientare pro-occidentală. În acest sens, atragem atenţie la faptul
că GazProm-ul nu are semnate contracte de lungă durată care să stabilească preţul fix
pentru resurse energetice cu multe state ex-sovietice. Astfel, considerăm că în viitorul apropiat nici nu vor fi semnate, din anumite raţionamente politice şi strategice.
Aceasta ne determină să credem că Moscova va folosi în continuare arma energetică
pentru influenţarea cursului politic al ţărilor slab dezvoltate şi 100% dependente energetic de ea, cum este şi cazul Republicii Moldova [3].
Un alt factor care are repercusiuni politice şi nu numai, sunt datoriile Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă pentru resursele de gaz natural importate. În prezent S.A. „Moldova Gaz‖ are o datorie de aproximativ 2,4 miliarde USD pentru gazul
importat din Rusia. Din această sumă, cca. 2 miliarde sunt datoriile Transnistriei.
Datoria Tiraspolului revine întreprinderii ,,Tiraspoltransgaz‖ SRL care administrează
reţeaua de gaze din Transnistria, aceasta, însă, nu este parte la contractul de bază de
cumpărare-vânzare a gazelor naturale încheiat între GazProm şi Moldova Gaz. În
consecinţă, GazProm-ul are dreptul legal de a cere de la noi achitarea tuturor datoriilor, atât a celor acumulate de Chişinău, cât şi a celor acumulate de Tiraspol. Ţinem să
subliniem faptul că, datoriile sunt principalul canal de exercitare a presiunilor economice şi/sau politice. Astfel, datoriile Tiraspolului acumulate pe parcursul ultimilor 18
ani sunt ,,puse pe spatele‖ Chişinăului, care nici nu controlează teritoriul respectiv.
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Destabilizarea monetar-financiară a Republicii Moldova prin sistemul ei bancar, preluat și controlat de Federația Rusă este, la fel, un procedeu extrem de eficient
în calitate de strategie hard power de risipire a încrederii populației în vectorul european de dezvoltare. Treaba coloanei a cincea în acest caz concret a făcut-o Guvernul
Republicii Moldova în persoană, pe de o parte și Banca Națională, pe de altă parte.
Degringolada leului, explozia prețurilor, adâncirea și extinderea sărăciei, cultivarea
stărilor de disperare și neîncredere în ziua de mâine, stimularea exodului tinerilor și a
forței calificate de muncă – toate sunt acțiuni coordonate ale unui război hibrid extrem de periculos care se poartă împotriva Republicii Moldova [7].
Un alt instrument a hard power-ului Rusiei de realizare a intereselor geopolitice, prin intermediul armei economice, este impunerea embargourilor la diferite produse. Începând cu martie 2006, Rusia a introdus diverse sancțiuni împotriva exportatorilor din Republica Moldova, Ucraina. Dacă e să analizăm cauzele acestor sancțiuni,
atunci fiecare din acestea are unul și același motiv – nesupunerea sau intenția de ieșire
din sfera de influență a Federației Ruse [4]. După refuzul de a semna „Memorandumul Kozak‖, relaţiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă au devenit tensionate,
ambele ţări aducându-şi învinuiri reciproce la eşuarea semnării documentului. Ca
răspuns, Rusia a impus embargo la exportul de vinuri moldoveneşti ceea ce a afectat
grav economia moldoveneasca [11]. Interzicerea importului rusesc de vinuri moldovenești a început la sfârșitul lunii martie 2006 și a creat un conflict diplomatic major
între Republica Moldova pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte.
În acest context, pot fi menționate și embargourile din toamna 2013, impuse
Republicii Moldova la produsele vinicole și carne, cât și cel din 2014 la fructe. De
asemenea, în 2013 Federația Rusă impune embargou la produsele din ciocolată de
proveniență ucraineană. Făcând o analiză atentă a condițiilor în care sunt impuse
aceste sancțiuni de către Rusia, este evident faptul că toate aceste manifestații au caracter politic. Summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, 28-29 noiembrie 2013,
la care state ex-sovietice Republica Moldova, Ucraina, Georgia erau aşteptate să semneze/parafeze Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, precipită geopolitica spaţiului post-sovietic. Moldova primeşte un sprijin puternic în creştere din partea Uniunii
Europene. Moldova a devenit cel mai mare beneficiar al suportului financiar european
pe cap de locuitor. Dacă e să examinăm care ar fi interesele geopolitice ale UE în
Republica Moldova, atunci nu sunt convingătoare nici afirmaţiile precum că UE, în
Moldova, e ghidată de raţionamente geopolitice. Evident, în Europa de Est a apărut o
competiţie între vectorul de integrare europeană şi cel de integrare euro-asiatică. Conflictele, precum cele din Ucraina sau Moldova, afectează securitatea europeană, iar
instabilitatea în Europa de Est poate genera alte ameninţări pentru ţările UE, cum ar fi
crima organizată. În acest sens, integrarea europeană este, pentru UE, şi un mijloc de
a depăşi instabilităţile cronice din Europa de Est. În cazul Republicii Moldova, integrarea europeană nu funcţionează doar ca o modalitate de a asigura stabilitatea ţării
prin apartenenţa la o Uniune mai mare. Mai curând, aici integrarea europeană este un
furnizor extern pentru reformele şi condiţiile interne de care Moldova are nevoie pentru a-şi îmbunătăţi dezvoltarea. Timp de o jumătate de secol de Europă unită, Uniunea
Europeană a însuşit experienţa care spune că punerea în aplicare a valorilor fundamentale ale UE – drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, democraţia şi
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economia de piaţă cu şanse egale – e cea mai bună garanţie pentru a asigura prosperitatea şi stabilitatea [8]. Astfel, Rusia a recurs la toate instrumentele disponibile pentru
a obstrucţiona parcursul european asumat de către aceste state. Presiunile Rusiei au
crescut odată cu dinamizarea relaţiilor acestor state cu Uniunea Europeană şi finalizarea negocierilor privind Acordul de Asociere, implicit Acordul privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător.
Analizând strategiile Federației Ruse de menținere în sfera de influență a Republicii Moldova, pe lângă strategia hard power, care include utilizarea mijloacelor
militare și economice, actualmente, Rusia apelează și la strategia lejeră, cea a soft
power-ului. Conceptul soft este antonimul celui de hard, care reprezintă forța coercitivă, militară și economică. Stricto sensul soft power, în opinia lui J. Nay este capacitatea unui stat de a obține ceea ce dorește din partea altui stat. Astfel, un stat prin intermediul soft power, se dezvoltă, fără a utiliza capacitatea sa de apărare militară [9].
Soft power a Federației Ruse se axează pe o îmbinare de mijloace care includ ideologia naționalistă, manipularea cu simboluri și nostalgia pentru trecut, un gen atractiv
economic și politic pentru emigranții din statele ex-republici unionale.
Fiind una din sursele principale de informare pentru majoritatea populaţiei din
spaţiul CSI, presa rusă este utilizată ca unul din instrumentele cu ajutorul căruia
Kremlinul îşi promovează politica sa în regiune. O dovadă în acest sens îl constituie
şi cazul Republicii Moldova unde pe parcursul ultimilor opt ani s-au putut observa
mai multe schimbări de atitudine ale mass-mediei ruseşti care aveau loc în acelaşi
timp cu schimbarea discursului oficial rusesc faţă de Moldova. Pe lângă instrumentele
propagandistice tradiţionale, prin intermediul buletinelor de ştiri, emisiunilor analitice
şi talk-showuri, sunt utilizate şi instrumente indirecte cum ar fi filmele, concertele,
sportul și alte emisiuni nepolitice, însă care sunt extrem de populare în afara hotarelor
Federaţiei Ruse şi care de multe ori sunt mai efective decât cele cu caracter vădit politic. Multitudinea de canale ruseşti de cultură generală sunt în limba rusă. Această
influentă a presei ruseşti (în primul rând al televiziunilor), a făcut ca, pe parcursul
anilor, în harta mentală a moldovenilor, Rusia să devină unul dintre vecinii apropiaţi
ai Moldovei, excluzând vecinul natural - Ucraina, deşi distanţa geografică până la
hotarul rusesc este de mai mult de 500 de km.
Astăzi, Republica Moldova este ținta mai multor forme hibride de atac din partea structurilor Federației Ruse. Cel mai important este atacul ce vizează teritoriul de
sud, dat în 1994 minorității găgăuze, forțând legislația internațională, ca să își dezvolte limba și cultura. Kremlinul a preluat inițiativa strategică și folosește autonomia ca
parte a războiului hibrid în această regiune din sud-estul Europei. Emisarii Moscovei
vin la Comrat ca într-o provincie a Rusiei și nu se sfiesc să atace Republica Moldova
prin diferite declarații [7]. Tentativele Kremlinului din ultimii doi ani de a crea o coaliţie pro-rusească în Moldova au fost multiple. Moscova speră că Moldova va avea
rezultate modeste în procesul de integrare europeană. Toate acestea ar fi trebuit să
readucă, în viziunea Kremlinului, comuniştii la putere [6].
Pentru cazul specific al Crimeii, în centrul planificării operaționale rușii au plasat ideea influențării. Pentru operaționalizarea acestei idei, au folosit toate instrumentele de care au dispus: metode ingenioase de comunicare internă, operații de inducere
în eroare, operații psihologice, comunicare externă bineconstruită. Operațiile de indu78

cere în eroare s-au executat pe teritoriul Federației Ruse, sub forma desfășurării unor
exerciții militare, inclusiv în regiunea Kaliningrad, pentru a spori gradul de insecuritate al statelor baltice, foste republici sovietice, și al Poloniei. În planul comunicării
strategice, mass-media ucraineană a devenit inaccesibilă, iar canalele rusești au promovat intens versiunea Kremlinului, construind o realitate paralelă care, în percepția
publică, legitima acțiunile Rusiei. De o importanță crucială a fost înțelegerea înnăscută a trei audiențe țintă, în mod deosebit a comportamentului probabil al acestora: populația majoritară vorbitoare de limbă rusă din Crimeea, conducerea guvernamentală
ucraineană și comunitatea internațională – în mod specific NATO și UE. Înarmată cu
aceste mijloace Federația Rusă a demonstrat astfel că vechea artă sovietică privind
controlul reflexiv este prezentă la Kremlin. Prin expresia control reflexiv dorim să se
înțeleagă controlul asupra adversarului prin influențarea relației pe care acesta o are
cu sine însuși: determinarea acestuia ca, în mod voluntar, să ia deciziile predeterminate și dorite de inițiatorul acțiunii [1, p.133].
În concluzie, autorul consideră că, dezvoltând un soft power, Rusia se confruntă cu o serie de probleme. Parteneriatele în domeniul cultural și științific reprezintă un
alt aspect al direcției umanitare și are drept scop principal stoparea proceselor de modificare a istoriei în spațiul post-sovietic. Astfel, sunt create centre ale Fundației
„Ruskii Mir”, în țările vizate se aduce literatură rusă, cărți de istorie și alte materiale
menite să nu permită o altă interpretare. Mass-media este și ea una din sursele principale de informare pentru majoritatea populației din spațiul CSI. Presa rusă este utilizată ca unul din instrumentele cu ajutorul căruia Kremlinul își promovează politica sa
în regiune.
Analiza hard și soft power-ului Federației Ruse, ca strategii a războiului hibrid,
aduce în discuție utilizarea mijloacelor Moscovei asupra Chișinăului și Kievului care
includ atât utilizarea forței prin menținerea separatismului în estul Republicii Moldova și a Ucrainei, prin utilizarea mijloacelor economice cum ar fi șantajul energetic;
embargourile asupra produselor autohtone și ucrainești, în special asupra produselor
vinicole și cele agrare, asupra fructelor și legumelor, cât și apărarea intereselor etnicilor ruși prin intermediul mijloacelor de comunicare, mai mult par a fi strategii geopolitice și geostrategice, cu sub-context geopolitic la decizia Chișinăului și a Kievului de
a se apropia de UE.
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EFICIENŢA DIPLOMAŢIEI ECONOMICE
ÎN PROMOVAREA INTERESELOR
ÎN CADRUL SECURITĂŢII ECONOMICE

Introducere
Diplomaţia economică este o formă de activitate care utilizează întregul spectru
de instrumente economice ale statului pentru a realiza interesul său naţional. Procesul
de globalizare a fost iniţial unul de natură economică, însă a ajuns să afecteze treptat
sfera politicului, cea a securităţii, a culturii, a relaţiilor sociale şi, nu în cele din urmă,
cea a diplomaţiei. În sensul său cel mai larg, globalizarea poate fi considerată drept un
proces prin care fenomenele locale sau regionale capătă valenţe globale. Iniţial, globalizarea economică a presupus extinderea pieţei şi a economiei naţionale la nivel mai
întâi regional şi ulterior mondial, pe baza unei crescânde interdependenţe dintre actorii economici publici şi privaţi şi a extinderii principiilor liberei concurenţe şi liberei
iniţiative. Totodată, alţi factori care au declanşat şi ulterior au consolidat globalizarea
sunt conştientizarea dezavantajelor economiilor închise, autarhice şi dispariţia considerentelor ideologice în conducerea relaţiilor economice între state.
Actualitatea subiectului se datorează faptului că ţările emergente (China,
BRICS, Coreea de Sud etc.) sunt unele dintre cele mai rapide ţări în ceea ce priveşte
creşterea economică în lume care implică, în mod inevitabil, o schimbare în rolul său
privind relaţiile internaţionale. Ratele ridicate de creştere economică şi implicare activă în sistemul economic mondial au determinat procesul de transformare a Chinei şi
altor ţări, dintr-un lider regional în unele dintre cele mai importante puteri ale lumii.
Schimbarea statutului Chinei pe arena internaţională a atras mult atenţia cercetătorilor, interesaţi de studierea evoluţiei, a strategiei, cât şi a politicii externe a Chinei,
dinamica relaţiilor sale economice externe şi impactul lor asupra dezvoltării relaţiilor
cu alte ţări.
La rezolvarea acestor probleme, China modernă tot mai des recurge la metodele diplomaţiei economice, deoarece potenţialul economic al Chinei şi dependenţa
crescândă de Republica Populară Chineză nu doar a ţârilor în curs de dezvoltare, dar
şi a unor ţări dezvoltate, utilizează pe larg mecanismele economice pentru rezolvarea
problemelor economice externe. În acest context, analiza esenţei şi particularităţilor
diplomaţiei economice a Chinei moderne este actuală şi prezintă interes.
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Diplomaţia economică, conform dicţionarului economic, se determină ca un
domeniu specific al activităţii diplomatice contemporane, legată de utilizarea problemelor economice ca obiect şi subiect al luptei şi colaborării în relaţiile internaţionale.
Diplomaţia economică, ca şi diplomaţia la general, este o parte componentă a politicii
externe, activităţii externe a statului; anume politica externă determină scopul şi sarcinile diplomaţiei economice, reprezentând o totalitate de măsuri, mijloace şi metode
utilizate pentru realizarea politicii externe [7]. Trebuie de remarcat că această noţiune
în diferite cercetări nu este larg răspândită. În multe dicţionare doar se aminteşte că
există noţiuni adiacente, de exemplu ,,diplomaţia dolarului‖, ,,diplomaţia textilă‖ etc.
Chiar şi în Dicţionarul diplomatic, noţiunea de diplomaţie economică nu există, cu
toate că se prezintă mulţi termeni, fapte, date, legate de ea.
Prin diplomaţie economică, actualmente, în literatura de specialitate se subînţelege acea latură a activităţii diplomatice, care este orientată spre raţionalizarea obiectivelor economice şi intereselor ţării. Această noţiune a început a fi utilizată pe larg
relativ recent, cu toate că ar fi greşit de considerat că doar în prezent acest termen este
actual, reprezintă interesele ţării şi a fost inclus în activitatea diplomatică. Anume
comerţul a fost motivul stabilirii relaţiilor interstatale şi a acordurilor. Din aceste motive, putem considera că diplomaţia economică nu este aportul doar al globalizării
societăţii moderne. Politica şi economia de-a lungul întregii istorii a dezvoltării relaţiilor internaţionale aveau influenţă reciprocă una asupra alteia.
Concomitent, în condiţiile actuale ale globalizării mondiale, caracterizată prin
interacţiunea economică a statelor unora asupra altora, diplomaţia economică, ca niciodată, devine un element important în relaţiile internaţionale. Ea este ca un indicator
prin intermediul căruia se determină nivelul de interacţiune dintre ţări. Economia,
actualmente, se reliefează pe primul loc în relaţiile diplomaţiei, deoarece hotarul dintre acţiunile tradiţionale politice şi economice devin tot mai fine, iar diplomaţia economică tot mai mult penetrează domeniile de aplicare a diplomaţiei clasice. Diplomaţia economică are menirea de a rezolva următoarele sarcini: a asigura conducerea ţării
cu informaţie actuală vizând situaţia economică din ţările partenere, despre politica
economică externă, organizaţii internaţionale, poziţiile economice, strategiile şi interesele subiecţilor relaţiilor internaţionale, dinamica ordinii economice internaţionale;
a realiza în practică sarcinile economice externe şi strategiile de dezvoltare economică
a ţării; a identifica pragmatic pe piaţa internaţională condiţii prielnice pentru dezvoltarea economică a ţării sale în context global; a influenţa prin canale şi instrumente
diplomatice asupra formării bazei normative a relaţiilor economice internaţionale în
interesul ţării; a susţine şi proteja businessul autohton peste hotare; a atrage investorii
în economia naţională, a atrage (pe măsura necesităţii) resursele financiar-creditare
internaţionale pentru nevoile dezvoltării economice a ţării [10, p. 137].
În aşa mod, diplomaţia economică, în politica externă, a fost prezentă continuu
prin aplicarea sa, fiind un mecanism eficient de atingere a legăturilor economice fructuoase la nivel bi- şi multilateral, dar şi un instrument-cheie pentru dezvoltarea colaborării eficiente dintre ţări, teritorii şi regiuni, la nivel mondial. Actualmente, în lume
se pot evidenţia câteva procese care au o importanţă semnificativă asupra economiilor
naţionale. În primul rând, acest fapt se referă la globalizare şi procesele aferente. Dacă subînţelegem prin globalizare procesul de formare a sistemului economiei mondia82

le în baza economiilor naţionale, prin integrarea economiilor naţionale în spaţiul economic mondial, globalizarea se poate considera ca o prelungire logică a altui proces –
internaţionalizarea economiilor naţionale. Esența internaţionalizării constă în cooperarea tehnico-ştiinţifică şi industrială, divizarea internaţională a muncii, întreţeserea
economiilor naţionale între ele prin legături tot mai strânse. Aceste legături devin tot
mai consolidate în lume din a doua jumătate a sec. al XX-lea, jucând şi astăzi un rol
semnificativ în sistemul relaţiilor internaţionale. Particularităţile ordinii mondiale
contemporane constau în faptul că hotarele naţionale trec pe planul secund sub influenţa unei forţe puternice – avantajul economic. Fiind un atribut al suveranităţii statale,
hotarele naţionale, din punct de vedere al dezvoltării economice contemporane, nu
sunt privite ca obstacole (bariere) în calea cooperării economice transnaţionale şi
competitivităţi internaţionale.
Prima consecinţă a proceselor de globalizare şi internaţionalizare este schimbarea structurii economiei mondiale contemporane, în care se pot evidenţia clar două
blocuri mari: pe de o parte avangarda economică, iar pe de alta toate celelalte țări.
Avangardei atribuim circa 30 de ţări, care au izbutit să construiască o economie postindustrială cu tehnologii de vârf şi mijloace tehnice moderne. Ele sunt un nucleu de
formare sistemică al economiei mondiale şi motorul globalizării, stabilesc tonalitatea
standardelor tehnologice, social-economice, organizaţional-manageriale, în baza cărora se formează ordinea economică mondială, condiţiile generale şi regulile de joc.
În categoria ţărilor din avangardă se includ economiile dezvoltate. În structura
economiei mondiale ele formează „Triada‖: trei centre de atracţie: europene, panamericane şi Asia – Pacific [10, p. 132]. În sec. XXI, în regiunea Asia – Pacific, din ce în
ce mai mult se întăreşte poziţia Chinei, care a întreprins un salt puternic şi în mod
semnificativ şi-a fortificat poziţiile, nu numai în regiunea
Asia – Pacific, dar
şi în întreaga lume [5]. Pentru o perioadă lungă de timp, politicile tehnologice şi economice ale Chinei au fost efectuate într-un cadru strategic de „recuperare a decalajului‖. Această paradigmă constă în recunoaşterea faptului că „pentru a se apropia de
avangarda economică se poate doar prin a crea instituţii şi mecanisme economice
similare‖, adică, realizarea unei căi de împrumut. În acest fel, China, fără îndoială, a
reuşit. Punerea în aplicare a politicii de „reformă‖ şi ,,a uşilor deschise‖ a permis dezvoltarea economică puternică a ţării: în 2009 China a devenit cel mai mare exportator
din lume, iar în 2010, depăşind Japonia, s-a plasat pe locul doi în lume privind PIB (5,
88 trilioane USD) [1]. În ritm accelerat creşte producţia high-tech: în 2011–2014
ponderea produselor inteligente în totalul exporturilor Chinei a crescut de la 17,5 la
29% [5, p. 69]. Dar, după cum arată experienţa altor ţări a căror economie s-a dezvoltat după un scenariu similar, tehnologiile împrumutate (preluate) nu pot asigura pe un
termen nelimitat creşterea stabilă a competitivităţii ţării şi, chiar mai mult, pentru a
contribui la transformarea acesteia într-o putere economică mondială. Este dificil să
ţii pasul cu ţările-lideri atunci când timpul şi costul achiziţiilor de inovaţii cresc (din
cauza sofisticării mecanismelor), iar durata lor de eficacitate scade (din cauza ritmului
de creştere a progresului tehnologic) [2].
Din aceste motive, conducerea chineză a înaintat o sarcină nouă – de a ieşi la
un nou nivel de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică cu eforturi proprii. În 2006, la
Conferinţa naţională cu privire la ştiinţă şi tehnologie au fost lansate planurile ţării în
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domeniul ştiinţei şi tehnologiei până în 2020, în care se stabileşte reducerea dependenţei de importul de tehnologie până la 30% (SUA şi Japonia – 10%); creşterea cheltuielilor pentru C&D – de la 1.4 până la 2.5% din PIB; cercetarea şi dezvoltarea; extinderea utilizării progresului tehnico-ştiinţific şi de dezvoltare economică de până la
60% şi mai mult; includerea printre primele cinci ţări după numărul de brevete şi
citări ale publicaţiilor ştiinţifice ce aparţin savanţilor chinezi [8, p. 3]. Realizarea
acestor planuri ambiţioase este posibilă doar în cazul tranziţiei Chinei de la strategia
de „catching up‖ la strategia de „dezvoltare avansată‖, adică a rezolva problema unui
salt tehnologic. Paradigma dezvoltării avansate, după cum arată unele cercetări, necesită o înţelegere clară a situaţiei actuale şi tendinţelor din economia mondială, problemele reale şi potenţiale, punctele forte şi slabe ale economiei naţionale într-un
context global [4, p. 78].
O sarcină-cheie în contextul organizării unei dezvoltări avansate constă în reforma activităţii economice externe, crearea şi punerea în aplicare a conceptului strategic de guvernanţă în relaţiile economice externe. Stabilirea conducerii de către stat a
relaţiilor economice externe în aceste condiţii devine o parte integrantă a politicii
externe, deoarece politica externă este menită a apăra interesele naţionale în relaţiile
internaţionale. În condiţii moderne, politica externă a statului, care tinde să dezvolte o
strategie de devansare, trebuie să decidă, în primul rând, sarcinile economice externe
– în aceasta este garanţia securităţii şi dezvoltării durabile a statului în lumea contemporană (vezi tab. 1). O expresie concretă a acestei ,,abordări economice‖ a politicii
externe se atribuie institutului diplomaţiei economice ca un răspuns la provocările
timpului, ce reliefează dezvoltarea rapidă a diplomaţiei economice chineze. După
creşterea puterii şi gradului de implicare a economiei naţionale în relaţii economice
globale şi regionale, diplomaţia economică a avansat la o poziţie de lider în instrumentele de politică externă a Chinei. O caracteristică specifică în etapa actuală este
gradul extins de cuprindere.
China de astăzi este un participant activ pe piaţa mondială, consolidând treptat
poziţiile sale, inclusiv prin mijloace de diplomaţie economică. Una din problemele
rezolvate cu succes de diplomaţia economică modernă chineză constă în căutarea
accesului la resurse intelectuale mondiale. În primul rând, vorbim despre transferul de
tehnologie, printre care cele mai interesante sunt tehnologiile în domeniul energiei şi
mediului.
Tabelul 1. Comerţul cu mărfuri UE, anul 2014, milioane USD
(elaborat de autori în baza datelor statistice ale FMI)
Ţara

Importuri

Exporturi

Total

UE-28

1798.3

1683.1

3481.4

Statele Unite

1817.8

1203.1

3020.9

China

1415.3

1594.6

3009.9
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Japonia

689.5

621.6

1311.1

Coreea de Sud

404.4

426.4

830.8

Canada

369.6

354

723.6

Rusia

261.1

411.9

673.0

India

381.1

229

610.1

Mexic

296.1

288.6

584.7

Arabia Saudită

121.1

302.3

423.4

Australia

203.1

199.8

402.9

Brazilia

181.6

188.8

370.4

Turcia

184.1

118.7

302.8

În perioada anilor 1984–2007, China a încheiat circa 10 mii contracte vizând
achiziţii de tehnologii de vârf în sumă de 25,42 miliarde USD. Principala sursă de
obţinere a tehnologiilor de vârf sunt ţările UE şi Japonia. Printre ţările europene locul
de frunte îl ocupă Germania, Franţa şi Marea Britanie. Conform datelor, China a procurat în ultimii ani din UE circa 27 mii tehnologii de vârf pentru o sumă totală de
111,1 miliarde USD, ce constituie 40% din importul total de tehnologii avansate [6, p.
18].
Italia şi China au semnat contracte pentru circa 8 miliarde euro (10 miliarde
USD) în unele sectoare ale industriei, energeticii, construcţiei de maşini, ce a întărit
legăturile comerciale dintre China şi cea de-a treia economie din zona euro.
Conform datelor Financial Times, Federaţia Internaţională a Robotehnicii a
publicat statistica detaliată a volumului de comerţ al roboţilor internaţionali în lume în
2013. China a cumpărat 36 560 roboţi industriali, Japonia – 26 015, SUA – 23 679.
Ponderea cea mai mare a cererii – până la 60% – revine cumpărăturilor din partea
corporaţiilor transnaţionale de automobile, care-şi sporesc potenţialul industrial în
China. Actualmente, China rămâne lider mondial după ritmul de creştere al achiziţiilor de roboţi industriali. În perioada anilor 2008–2013, procurarea de roboţi de către
China a crescut anual în medie cu 36%.
Tabelul 2.Investiţiile străine directe ale UE
(elaborat de autori în baza datelor statistice ale FMI)
Domeniul, ţara
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS)
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Credit
(%)

Debit (%)

16.7

14.0

Alte ţări din Europa (care nu fac parte din UE sau din AELS)

8.9

9.5

Africa de Nord

2.3

3.8

Africa Centrală şi de Sud

4.8

3.8

America de Nord

26.4

31.4

America Centrală

4.0

5.9

America de Sud

4.2

2.8

Ţările din Golful Arabiei

4.2

2.6

Alte ţări asiatice

19.5

17.8

Oceania (inclusiv Australia) şi regiunile polare de sud

3.1

2.0

Unul din succesele diplomaţiei economice chineze a fost aderarea la OMC la
11 decembrie 2001. Aderarea la OMC a semnificat pentru China finalizarea tratativelor dificile, de 15 ani. Cu toate acestea, China s-a integrat în reglementările mondiale
privind comerţul. Cercetătorii chinezi atribuie succesul diplomaţiei economice restabilirii în anul 1980 a statutului de membru al FMI şi Băncii Mondiale, aderării în
1986 la Banca Asiatică de Dezvoltare, aderării la Cooperarea Economică Asia – Pacific (APEC). Organizaţia de Cooperare Economică Asia – Pacific (APEC) a fost fondată în noiembrie 1989. Deja în iulie 1990, la şedinţa ministerială APEC din Singapore a fost luată decizia privind aderarea Chinei în baza principiului „Chinei unice‖.
După aderarea la APEC, China a început a juca în rol semnificativ în stabilirea relaţiilor diplomatice şi de cooperare cu alţi subiecţi economici din regiune. Participând la
colaborarea în cadrul APEC, China a contribuit la dezvoltarea economică a regiunii şi
economiei mondiale. În calitate de membru APEC, China participă activ la toate şedinţele, acordând atenţie colaborării pe diferite direcţii în cadrul APEC, contribuind la
formularea diferitor propuneri şi iniţiative, fortificând relaţiile cu ţările membre
APEC şi în zona Asia – Pacific [9, p. 10]. Toate acestea şi alte fapte arată succesul
incontestabil de gestionare a politicii economice a Chinei, şi, prin urmare, denotă
succesul diplomaţiei economice a Chinei. De asemenea, prezintă interes relaţia dintre
formele economice şi de alte tipuri de diplomaţie în politica externă a Republicii Populare Chineze [1]. Printre exemplele ce asigură prin mijloace economice diplomaţia
poate servi situaţia cu Taiwan.
Concluzii
În ultimii ani, diplomaţia economică a Chinei a dezvăluit mai multe schimbări
noi – încurajarea comerţului liber, schimbarea modului de aplicare a diplomaţiei economice. În baza acestor cercetări, autorii au ajuns la următoarele concluzii:
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1. Realizările satisfăcătoare în domeniul diplomaţiei economice în China au
fost atinse ca urmare a dezvoltării dinamice a economiei, consolidării continue a puterii economice şi puterii naţionale.
2. Diplomaţia economică chineză necesită o adaptare la situaţia internaţională,
în special la schimbările din mediul economic internaţional.
3. Creşterea protecţionismului necesită o reglementare strategică a diplomaţiei
economice a Chinei – prin dezvoltarea diplomaţiei economice a promova zona de
comerţ liber.
4. Consolidarea cooperării în economie şi comerţ cu ţările în curs de dezvoltare se efectuează prin cooperare comercială, cooperarea în investiţii şi valorificarea
obiectelor cu materii prime din ţările subdezvoltate.
Creşterea rapidă a rolului şi consolidarea poziţiei Chinei în lume mărturiseşte
despre eficienţa şi succesul diplomaţiei sale economice, precum şi diplomaţiei în general, care contribuie la formarea unei imagini pozitive în comunitate. Autorii au
ajuns la concluzia că diplomaţia chineză devine tot mai pronunţată în domeniul economic. De asemenea, este evident că, odată cu dezvoltarea în continuare a Chinei şi a
diplomaţiei sale economice, experienţa acestei ţări va juca un rol tot mai important în
practica diplomatică globală şi, pe viitor, cunoaşterea ei se va face tot mai actuală.
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CONSILIUL SUPREM DE SECURITATE
ŞI GUVERNAREA DEMOCRATICĂ

Consiliul Suprem de Securitate este un element tradiţional al sistemului de asigurare a securităţii naţionale în ţările cu regim de guvernare democratică. Rolul şi
misiunile principale ale acestuia sunt de cele mai multe ori similare. De regulă, Consiliul este punctul cardinal în structura sistemului naţional de securitate şi are misiunea
de a oferi consultanţă Preşedintelui în integrarea politicilor interne, externe şi militare
în legătură cu securitatea naţională. Consiliul este, de asemenea, principalul forum al
Preşedintelui pentru examinarea acestor probleme împreună cu consilierii săi principali în domeniul securităţii naţionale şi oficialii din cabinetul de miniştri. El este,
totodată, principalul instrument al Preşedintelui pentru coordonarea practică a acestor
politici între diferite agenţii guvernamentale. Consiliul nu este o structură care ia decizii oficiale (cu excepţia unor state sau unor situaţii aparte, cum ar fi situaţiile de
criză, excepţionale, etc.).
Factorii care determină rolul consiliului suprem de securitate
Formele de organizare ale Consiliului, rolul şi atribuţiile sunt diferite de la stat
la stat, fiecare model având la bază un şir de factori care sunt proprii numai condiţiilor unui caz concret şi care predetermină aceste caracteristici ale Consiliului. Printre
cei mai relevanţi factori în acest sens se consideră: (1) sistemul constituţional, (2)
balanţa de forţe pe arena politică, (3) situaţia geopolitică şi (4) factorul personalităţii.
1. Sistemul constituţional (aici se are în vedere modul de investire şi atribuţiile puterii executive) determină relaţiile dintre ramurile puterii, structura guvernării şi
rolul elementelor constitutive ale puterii executive. Aceste caracteristici ale sistemul
constituţional prestabilesc limitele acelui spaţiu în care poate fi plasat Consiliul şi,
implicit, limitele de atribuţii ale acestuia.
Astfel, într-un sistem de organizare statală „prezidenţial‖ şeful statului este cu
mult mai liber în alegerea modelului de organizare a Consiliului şi investirea acestuia
cu atribuţiile pe care le consideră necesare, reieşind din obiectivele politice şi programul de guvernare. Într-un asemenea sistem şeful statului participă activ sau chiar
conduce nemijlocit politica de securitate (în special politica externă şi politica militară), iar rolul Consiliului poate fi foarte important, adesea depăşind atribuţiile unui
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organ consultativ şi transformându-se de-facto într-un element de vârf al puterii executive.
O asemenea situaţie poate avea loc mai ales în cazul în care preşedintele consideră că are nevoie nu numai de un instrument consultativ, dar şi de un instrument de
decizie şi executare, subordonat în exclusivitate şefului statului şi protejat într-un mod
mai sigur de influenţa Parlamentului, în comparaţie cu Guvernul. Acest model poate
fi ales în cazul când executivul din diferite motive este limitat în acţiunile sale de a
acorda sprijin Preşedintelui, sau, din contra, pentru a limita ambiţiile politice sau influenţa guvernului.
În acest sens este relevant exemplul Ucrainei, în care însăşi existenţa Consiliului este consacrată prin Constituţie. Prin decizia preşedintelui Iuşcenko din primăvara
anului 2005 Consiliul Securităţii Naţionale şi Apărării al Ucrainei (CSNAU), în special Secretarul acestuia, a fost investit cu atribuţii care în multe privinţe concurau cu
atribuţiile Guvernului.
Pe de o parte, această decizie a scos CSNAU şi politica de securitate a Ucrainei
pe primul plan al politicii de guvernare, iar securitatea naţională a devenit un subiect
de atenţie deosebită în opinia publică. În asemenea situaţie rolul Ucrainei în politica
de securitate internaţională a crescut semnificativ, iar Preşedintele a avut posibilitatea
de a lua nestingherit mai multe decizii cardinale pe probleme de importanţă majoră în
domeniul securităţii naţionale, soluţionarea cărora fusese amânată de mai mulţi ani
sau fusese promisă în cadrul campaniei electorale.
Pe de altă parte, preluarea de către Secretarul CSNAU a unui şir de atribuţii,
care până atunci aparţineau în mod exclusiv puterii executive, a avut loc fără modificarea regulilor de bază de organizare a guvernării, fapt ce a avut drept consecinţă
distorsionarea raporturilor tradiţionale din cadrul guvernului, dublarea şi suprapunerea acţiunilor şi atribuţiilor şi, în final, un conflict deschis dintre Secretarul Consiliului şi Primul Ministru.
Un alt model de organizare şi un alt rol le are Consiliului de Securitate într-un
sistem de organizare statală parlamentar, în cadrul căruia legislativul are mai multă
influenţă asupra politicii de securitate a statului şi mai multe posibilităţi de a controla
acţiunile executivului. În acest caz rolul şi atribuţiile Preşedintelui, şi deci ale Consiliului, sunt în mai mare măsură determinate de deciziile Parlamentului, de balanţa de
forţe din cadrul Parlamentului şi de relaţiile dintre Parlament şi Preşedinţie. În asemenea condiţii, Preşedintele, deseori este mai puţin autonom, mai limitat în acţiuni, iar
Consiliul este mai des subiect al controlului parlamentar prin intermediul comisiilor
parlamentare de profil.
2. Desigur, fiecare sistem constituţional în realitate este departe de cel teoretic,
fiind în mare măsură afectat de balanţa de forţe pe arena politică. Astfel, în cazul în
care într-un sistem constituţional parlamentar nu există o majoritate parlamentară
favorabilă preşedintelui, lupta pentru putere va fi preocuparea principală a acestuia. În
acest caz există riscul ca să fie folosit Consiliul ca instrument de luptă politică, iar
rolul acestuia în asigurarea securităţii naţionale să fie redus la minim. De fapt, în
asemenea condiţii, lupta pentru putere şi nu securitatea naţională este preocuparea
principală a tuturor ramurilor puterii. O altă situaţie este cazul în care şeful statului
deţine controlul nu numai asupra executivului dar şi a Parlamentului sau are o influ89

enţă puternică asupra acestora. În aceste condiţii Preşedintele este liber de a alege
domeniul, problemele şi gradul de implicare al său personal şi al Consiliului în problemele de securitate naţională.
3. Situaţia geopolitică este factorul care determină interesele naţionale, riscurile şi pericolele la adresa intereselor naţionale, obiectivele politice ale guvernării,
agenda politicii de securitate şi, în asemenea mod, rolul şi atribuţiile Consiliului Suprem de Securitate. Situaţia geopolitică este un factor mai flexibil decât sistemul constituţional şi atrage după sine modificări mai frecvente în organizarea şi activitatea
sistemului de asigurare a securităţii naţionale.
Un exemplu în acest sens îl oferă statele baltice şi modificările recente în rolul
şi atribuţiile consiliilor de securitate (apărare) din aceste ţări în legătură cu aderarea
acestor state la NATO. Fiind constituite odată cu declararea independenţei şi suveranităţii, elementele sistemului de securitate naţională reflectau situaţia specifică la acea
perioadă. Acestea erau focusate practic în exclusivitate pe problemele apărării şi au
avut o influenţă majoră în perioada iniţială, când securitatea statelor baltice se baza în
primul rând pe eforturile şi potenţialele proprii, iar realizarea obiectivelor de aderare
implica acţiuni cardinale şi susţinute, în primul rând, în domeniul asigurării securităţii
militare. Aderarea la Alianţa Nord-Atlantică a modificat cardinal situaţia geopolitică a
acestor state. Pe de o parte, acest eveniment a semnificat „cedarea unei părţi de suveranitate naţională‖ în folosul Alianţei şi deciziilor colective, fapt ce transferat o parte
dintre cele mai importante responsabilităţi de la nivel naţional la nivel interstatal. Pe
de altă parte, ponderea preocupărilor în domeniul apărării militare s-a redus substanţial. În consecinţă rolul consiliilor de apărare a pierdut gradual din importanţa de acum
câţiva ani.
Un alt exemplu de influenţă a situaţiei geopolitice este factorul riscurilor şi
ameninţărilor netradiţionale care s-a impus pe agenda de securitate în ultimii ani.
Astfel, în mai multe state cu regim de guvernare democratică eforturile iniţiale de
contracarare a terorismului internaţional au fost în mare măsură coordonate sau chiar
dirijate integral prin intermediul consiliilor de securitate, care s-au dovedit a fi cele
mai adaptate instrumente de răspuns operativ la un nou gen de provocări la adresa
securităţii naţionale.
4. Personalitatea Preşedintelui este principalul factor de ordin subiectiv care
determină rolul şi atribuţiile Consiliului. „Consiliul Securităţii Naţionale este constituit cu un singur scop – de a prezenta recomandări Preşedintelui. Deciziile sunt luate
de mine şi nu are nici un sens de a încerca de a pune oarecare responsabilitate pe
seama Consiliului Securităţii Naţionale – responsabilitatea este a mea.” Dwight D.
Eisenhower, Preşedinte al SUA în 1953-1961.
În condiţiile când CSS are acest singur scop – de a prezenta recomandări Preşedintelui –calităţile personale ale şefului statului vor determina activitatea acestuia,
uneori chiar în pofida oricăror reglementări legislative sau normative. Preşedinţii de
stat nu sunt persoane ordinare, ci în primul rând lideri cu caractere puternice, ambiţioase, investiţi cu responsabilităţi enorme. Fiecare are calităţi, cunoştinţe şi abilităţi
concrete care determină măsura în care Preşedintele are nevoia de a fi asistat în luarea
deciziilor. Astfel, fiecare dintre aceştia organizează echipa şi stabileşte regulile de
activitate în dependenţă de opţiunile proprii.
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Unii şefi de state se simt confortabil de a acorda încredere altor persoane. În
acest caz membrii echipei de guvernare se bucură de un grad mai înalt de autonomie.
Uneori situaţia se schimbă şi încrederea dispare. Alţi şefi de state „nu se simt comod
să acorde prea multă încredere altor persoane, să le permită să-şi exprime opiniile
proprii şi din aceste motive trebuie să ia mai multe decizii de sine stătător, să colecteze şi să analizeze un volum imens de informaţii relevante‖ [1].
Cea mai cunoscută experienţă a relaţiilor dintre Preşedinte şi Consiliu, relevantă în acest context, este cea din SUA. Preşedintele Eisenhower (1953-1961), de
exemplu, avea o predilecţie pentru o organizare a staffului după principii militare şi a
fost cel căruia se datorează elaborarea unei structuri complexe de monitorizare a proceselor de implementare a deciziilor. Tot din această perioadă Secretarul Consiliului
de Securitate al SUA a cumulat şi funcţia de Asistent al Preşedintelui pe problemele
securităţii naţionale (ASN). La rândul său, Preşedintele Kennedy (1961-1963), care
prefera „soluţionarea problemelor politice importante cu ajutorul grupelor ad hoc, a
dizolvat sistemul detaliat al Consiliului şi a autorizat Asistentul pe problemele securităţii naţionale şi stafful să asume rolul de coordonatori principali‖ [2]. Stilul liberal al
lui Kennedy ţinea să şteargă distincţia dintre procesul de luare a deciziilor politice şi
procesul operaţional pe care staff-ul „militar‖ al Preşedintelui Eisenhower îl respectase cu grijă. Ca şi Kennedy, Preşedintele Johnson (1963-1969) prefera aranjamente
informale, se baza pe grupuri ad hoc şi prieteni în care avea încredere, fapt ce a condus la atrofierea continuă a structurii CSN.
Numai în perioada preşedinţilor Nixon (1969-1974) şi Ford (1974-1977),
stafful numeros al CSN condus de Henry Kissinger a avut posibilitatea să-şi concentreze activitatea în colectarea informaţiei analitice de la diferite departamente în măsura în care se considera necesară de către ASN pentru ca acesta să ofere Preşedintelui cea mai desfăşurată listă de opţiuni posibilă pentru luarea deciziilor.
Preşedintele George Bush (1989-1992), beneficiind de o experienţă considerabilă în guvernare şi politica externă (deţinând anterior timp de 8 ani postul de vicepreşedinte), a revigorat în mod cardinal activitatea Consiliului. Chiar în ziua inaugurării
Preşedintele Bush a emis directiva de organizare a CSN care a stabilit misiunile,
structura, componenţa şi regulile principale de activitate ale CSN. Reorganizarea
Consiliului a inclus instituirea Comitetului de Directori, Comitetului de Directoriadjuncţi şi a opt Comitete de Coordonare cu responsabilităţi regionale şi funcţionale
în locul multiplelor grupuri interdepartamentale. Acest Consiliu a avut un rol crucial
în timpul unor asemenea evenimente precum au fost destrămarea URSS, unificarea
Germaniei şi acţiunile trupelor americane în Irak şi Panama.
La rândul său, Preşedintele actual al SUA, George W. Bush este considerat
„...foarte puternic în „business administration”, are o experienţă foarte bogată în
acest domeniu şi se simte confortabil să ia deciziile în modul în care acestea sunt luate
în marele business. El a organizat staff-ul său pentru a fi asistat într-o manieră corespunzătoare. Dânsul nu vede nevoia de a fi expert în fiecare domeniu, atâta timp cât se
simte comod şi are experţii care îi pot oferi un sfat bun. În comparaţie Preşedintele
Clinton dorea să fie expert în fiecare problemă şi obişnuia să analizeze de unul singur
un volum enorm de informaţie pentru a fi în stare să răspundă de sine stătător la orice
întrebare‖ [1].
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Exemplele de mai sus oferă numai unele sugestii în ce mod personalitatea preşedintelui unui stat poate influenţa activitatea Consiliului şi staffului acestuia. În realitate, influenţa preşedintelui este practic absolută, staff-ul Consiliului fiind structurat şi
organizat în modul în care preşedintele îl doreşte pentru a corespunde obiectivelor
sale politice şi în conformitate cu stilul său de management.
Componenţa consiliului suprem de securitate
Atunci când vorbim despre Consiliul de Securitate este important să facem distincţia dintre Consiliu ca atare, structura decizională şi aparatul CNS. De regulă,
componenţa consiliului este formată din membri din oficiu (persoane care devin
membri ai consiliului în virtutea funcţiei pe care o deţin), membri „de circumstanţă‖
(cei care devin membri în virtutea calităţilor personale sau a obiectivelor politice de
moment) şi „invitaţi‖ (persoane care sunt invitaţi să participe la unele dintre şedinţele
Consiliului).
Este o practică comună că, pe lângă şeful statului şi Secretarul Consiliului
(Consilierul Preşedintelui pe probleme de securitate naţională), membri din oficiu
sunt ministrul de externe şi ministrul apărării, domeniul de responsabilitate al acestora
fiind subiectul principal al Consiliului. De asemenea, în componenţa Consiliului este
Şeful Statului Major al Forţelor Armate (sau persoana cea mai înaltă din ierarhia militară), Ministrul de Interne şi Directorul (directorii) serviciului (serviciilor) de informaţii. Ceilalţi membri din oficiu sunt desemnaţi în funcție de:
- ierarhia reală a puterilor în stat;
- structura administrativă, organizarea guvernării şi atribuţiile elementelor constitutive;
- perceperea conceptului de securitate şi aria pe care acesta îl acoperă (în unele
cazuri nu numai politica externă şi militară, dar şi economică, energetică, informaţională, etc.);
- nivelul şi importanţa problemelor puse în discuţie;
- relaţiile personale ale Preşedintelui cu fiecare membru în parte.
Componenţa este modificată odată cu alegerea (numirea) noului preşedinte,
schimbarea administraţiilor, modificarea priorităţilor şi obiectivelor politice, etc. Nu
în ultimul rând este importantă şi personalitatea fiecărui membru, nivelul de responsabilităţi şi competenţă cu care acesta contribuie la activitatea consiliului.
Preşedintele legislativului este în rare cazuri inclus în componenţa Consiliului.
Într-un sistem parlamentar o asemenea situaţie ar putea fi o sursă de conflict din motiv că inversează într-un fel ierarhia autorităţilor în cadrul unui stat, comparativ cu
sistemul prezidenţial. Totodată, prezenţa Preşedintelui Parlamentului într-un fel transformă rolul consiliului din organ consultativ pe lângă Preşedinte, într-un organ consultativ sau chiar decizional suprem la nivel de stat. Pe de altă parte invitarea la şedinţele consiliului a Preşedintelui legislativului, sau mai des a preşedinţilor comisiilor
parlamentare în domeniul securităţii, este o practică răspândită. Ea este argumentată
de necesitatea definirii unor soluţii cât mai viabile pentru problemele de importanţă
majoră, coordonării în ansamblu a deciziilor şi asigurare a realizării procesului de
implementare.
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Organizarea consiliului suprem de securitate
Organizarea Consiliului şi a procesului decizional din diferite ţări este mai puţin cunoscută. Numai unele ţări au acte legislative sau normative care oferă suficiente
detalii în această privinţă. Cele mai relevante exemple în acest sens le prezintă experienţa SUA. În această ţară este deja tradiţional faptul că, odată cu investirea sa, Preşedintele SUA emite un act normativ care stabileşte organizarea administraţiei în ceea
ce ţine de securitatea naţională.
În cazul Preşedintelui Clinton, de exemplu, acest document a fost Directiva
Prezidenţiala din 21 ianuarie 1993 (Presidential Decision Directive PDD2). Pe lângă
membrii statutari, prin această Directivă în componenţa Consiliului Securităţii Naţionale au fost incluşi Secretarul Trezoreriei, Reprezentantul SUA la Naţiunile Unite,
Asistentul Preşedintelui pe problemele securităţii naţionale, Asistentul Preşedintelui
pe Politica Economică şi şeful staff-ului Prezidenţial. Directiva a stabilit că Procurorul General urma să fie invitat la şedinţele Consiliului care se vor referi la domeniul
de competenţă al acestuia. Conducătorii altor agenţii şi departamente, alte persoane
oficiale urmau să fie invitate la şedinţele CSN în caz de necesitate.
Prin această Directivă au fost păstrate elementele tradiţionale ale structurii CSN
din SUA:
Comitetul de Directori (The NSC Principals Committee) – un forum superior
de discuţie şi soluţionare a problemelor în domeniul securităţii naţionale care nu necesita participarea nemijlocită a Preşedintelui. Comitetul avea misiunea de a „revizui,
coordona şi monitoriza elaborarea şi implementarea politicii de securitate naţională‖
[3]. Componenţa Comitetului era identică componenţei Consiliului Securităţii Naţionale cu excepţia, desigur, a prezenţei Preşedintelui şi cu autorizarea Secretarului de
Stat şi Secretarului Apărării de fi reprezentaţi, în cazuri excepţionale, de adjuncţii săi.
Şedinţele CD erau prezidate de Asistentul Preşedintelui pe probleme de securitate
naţională.
Comitetul Directorilor Adjuncţi (The NSC Deputy Committee) – un forum
inter-departamental de discuţie şi soluţionare a problemelor în domeniul securităţii
naţionale. Comitetul avea misiunea de a revizui, coordona şi monitoriza eficienţa şi
rezultatele proceselor inter-departamentale, inclusiv a Grupurilor de Lucru Interdepartamentale, care au fost de asemenea constituite în conformitate cu aceiaşi Directivă Prezidenţială. Subiectul de bază în atenţia Comitetului era implementarea deciziilor politice. În componenţa acestuia au fost incluşi adjuncţii membrilor Comitetului
de Directori. Şedinţele CDA earu prezidate de adjunctul Asistentului Preşedintelui pe
probleme de securitate naţională. Comitetul Directorilor Adjuncţi era de asemenea
responsabil de gestionarea situaţiilor de criză şi era convocat la cererea oricărui membru al Comitetului de Directori.
Sistemul Grupurilor de lucru inter-departamentale – permanente şi ad-hoc
– care acţionau sub autoritatea Comitetului Directorilor Adjuncţi şi erau conduse de
reprezentanţii departamentelor la nivel de sub-secretari de stat. De exemplu, grupul de
lucru pe problemele politicii externe sau apărării era prezidat de subsecretarul de stat
al departamentului respectiv. Grupurile de lucru erau convocate regular cu o periodi93

citate stabilită prin decizia Comitetului Directorilor Adjuncţi şi avea misiunea „de a
revizui şi coordona implementarea deciziilor Prezidenţiale în domeniile politice respective‖ [3]. Directiva cerea stabilirea unor reguli concrete privind activitatea grupurilor, inclusiv componenţa, procesul de luare a deciziilor şi limitele de timp. Aceste
grupuri, de asemenea, identificau şi examinau problemele care urmau a fi luate în
consideraţie de către structurile superioare şi aveau misiunea de a pregăti documentele necesare pentru şedinţele respective. Grupurile aveau domenii de responsabilitate
geografice, funcţionale şi curente.
Necesitatea de a avea o structură elaborată de luare a deciziilor a fost simţită nu
o singură dată şi în cazul Republicii Moldova. Astfel, Decretul Presedintelui
Republicii Moldova privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (Nr 1824III din 24.05.2004) prevede că „Pe lângă Consiliul Suprem de Securitate se constituie
comisiile pentru politica internă si externă, pentru politica economico-financiară,
pentru politica socială si ecologică, pentru politica antiteroristă, precum si centrul de
analiză si informare‖. Însă, până în prezent această prevedere a decretului prezidenţial
nu a fost implementată în practică şi deci nu oferă careva exemple pentru analiză. Din
structura orzanizatorică a aparatului Prezidenţial, comunicatele de presă şi decretele
ulterioare ale Preşedintelui RM vom constata că staff-ul prezidenţial are posibilităţi
destul de modeste în ceea ce priveşte securitatea naţională.
Rolul secretarului consiliului suprem de securitate
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate are, de regulă, un rol triplu: (1)
asigură desfăşurarea şedinţelor Consiliului, (2) conduce activitatea aparatului (staffului) Consiliului şi (3) îndeplineşte funcţiile de Consilier (Asistent) al Preşedintelui pe
problemele securităţii naţionale. Obiectivul major al activităţii Secretarului este de a
asigura Preşedintelui expertiza şi informaţiile necesare în procesul de luare a deciziilor şi de a urmări ca deciziile respective să fie executate într-o formă coerentă. Grija
permanentă a Consilierului este de a servi cât mai bine Preşedintele în luarea deciziilor, „de a asigura ca acesta să ştie tot ce doreşte dar şi tot ce trebuie să ştie pentru ca
procesele să meargă în direcţia în care preşedintele doreşte ca acestea să meargă‖ [4].
În calitatea sa de Secretar al Consiliului preocuparea primordială a acestuia este
de ordin organizatoric şi focusată spre asigurarea bunei desfăşurări a şedinţelor Consiliului. În acest caz Secretarul lucrează pentru mai mulţi „stăpâni‖, asistând fiecare
membru al Consiliului în procesul de pregătire a deciziilor.
Ca director al Aparatului Consiliului Secretarul are funcţia de a forma şi conduce o echipă, care în funcții de număr, calitate şi statut poate asuma un rol de monitorizare, coordonare, gestionare implementare, etc. a deciziilor politice în sistemul de
asigurare a securităţii naţionale.
Fiind Consilier al Preşedintelui pe problemele securităţii naţionale Secretarul
poate fi în realitate purtătorul de cuvânt al Preşedintelui în acest domeniu, iar în influenţa sa să se plaseze deasupra ministrului apărării sau ministrului de externe. Ca
exemplu, „în Administraţia Preşedintelui Clinton Consilierul pe problemele securităţii
naţionale (S. Bergher, n.a.) era investit cu autoritate semnificativă şi era o persoană
foarte influentă, în unele cazuri mai influentă decât Secretarul Apărării sau Secretarul
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de Stat‖. Şi invers, în administraţia Bush, situaţia iniţială fusese diferită: „Dr.
Condoleezza Rice este o persoană cu prerogative şi cu o influenţă foarte mare, însă
modul în care Preşedintele i-a cerut să-şi îndeplinească rolul este de a nu „provoca‖
Secretarul de Stat şi Secretarul Apărării. Ultimii sunt fără echivoc lideri ai guvernului
în domeniile sale. Deci, în primul rând, staff-ul CSN îi acordă asistenţă în consultarea
Preşedintelui şi în coordonarea politicii dar nu dictează deciziile eventuale în relaţiile
cu Departamentul Apărării şi Departamentul de Stat‖ [1].5
Într-adevăr, această funcţie este crucială pentru buna funcţionare a sistemului
de asigurare a securităţii naţionale. Pentru şeful statului este foarte important însăşi
faptul că Secretarul (Consilierul) poate fi plasat în ierarhia decizională după cum preşedintele consideră necesar fără a cere confirmarea legislativului şi fără ca acesta să
fie obligat să prezinte rapoarte acestuia.
Personalitatea Secretarului–Consilier şi relaţiile acestuia cu Preşedintele determină deseori şi eficienţa întregului sistem. Desigur, rolul Secretarului este determinat
de către Preşedinte. În caz dacă Preşedintele intenţionează să conducă nemijlocit, zi
de zi, politica de asigurare a securităţii naţionale sau cea externă, rolul acestuia este
altul decât atunci când Preşedintele este mai mult interesat de problemele interne şi
este mai mult înclinat să delegheze autoritate consilierilor săi principali. Însă în virtutea apropierii fizice de Preşedinte, accesului permanent şi influenţei considerabile
asupra acestuia, de personalitatea Secretarului depinde în mare măsură va fi acesta un
„intermediar onest‖ a diferitor puncte de vedere pe care le are sistemul birocratic de
guvernare, un tutore al relaţiilor dintre diferite departamente guvernamentale sau un
actor politic şi factor de decizie.
Procese oficiale şi procese neformale
Procesul decizional-operaţional în domeniul securităţii naţionale este unul foarte complex şi are mai multe elemente care se suprapun, susţin şi se completează reciproc. Acesta diferă de la stat la stat în dependenţă de mai mulţi factori obiectivi şi
subiectivi însă, de regulă, conţine aceleaşi elemente cheie. Principalul element în
acest sens este Strategia Securităţii Naţionale care este supusă aprobării formale sau
de principiu anume de către Consiliul Suprem de Securitate. Strategia este elaborată
în cadrul unui proces complex de coordonare cu implicarea celor mai importante departamente şi agenţii guvernamentale. Acest document, de regulă, reflectă interesul,
scopul, şi obiectivele strategice ale Administraţiei Prezidenţiale în domeniul securităţii naţionale pentru întreaga perioadă de guvernare sau anual. Rolul-cheie în elaborarea şi monitorizarea implementării acestei strategii aparţine staff-ului Consiliului.
În sistemul de asigurare a securităţii naţionale, elaborarea deciziilor şi directivelor preşedinţiale este de regulă un proces formal, care include toate elementele
structurale. De exemplu, în cazul american, acesta include Consiliul, Comitetul de
Directori, Comitetul Directorilor Adjuncţi, grupurile de lucru permanente şi cele ad
hoc. Fiecare element are un rol predeterminat şi o limită de responsabilităţi şi atribuţii.
5

Din interviul realizat cu un membru al staff-ului CSN al SUA în noiembrie 2004

95

Totodată, pe lângă procesele formale, structura Consiliului facilitează multiple
interacţiuni neformale care au un impact major în domeniul securităţii naţionale. Astfel, Consilierul pe problemele securităţii naţionale, Secretarul de Stat şi Secretarul
Apărării se întrunesc în mod regulat pentru consultări în timpul lunch-urilor. De asemenea, există Dejunuri Săptămânale în problemele politicii externe în cadrul cărora
sunt implicaţi Consilierul pe problemele securităţii naţionale, Secretarul de Stat, Secretarul Apărării, plus reprezentantul SUA la ONU, Directorul Agenţiei Centrale de
Informaţii, Preşedintele comitetului şefilor de stat major. Există, de asemenea, Lunchuri Săptămânale a miniştrilor (directorilor) adjuncţi şi un număr mare de alte întruniri
neformale. Membrii staffului Consiliului participă în calitate de observatori la întrunirile departamentale de nivel înalt. (Până la 70 % dintre membrii staff-ului sunt detaşaţi din cadrul acestor agenţii şi după o activitate de 3-4 ani se întorc în departamentele de unde au fost delegaţi.)
Concluzii
Necesitatea de a elabora politici şi strategii de perspectivă coerente în scopul
asigurării securităţii naţionale dictează necesitatea reorganizării sistemului securităţii
naţionale al Republicii Moldova într-un mod care este sensibil la necesităţile naţionale şi care poate rezista la provocările circumstanţelor şi personalităţii. Comparând
rolul Consiliilor de securitate din mai multe ţări şi analizând condiţiile care determină
eficienţa activităţii acestora, observăm importanţa unei structuri de asistenţă permanente care ar corespunde volumului şi importanţei misiunilor Consiliului. În acest
sens, când regândim rolul, atribuţiile şi structura aparatului Consiliului Suprem de
Securitate al Republicii Moldova este foarte important de a lua în consideraţie cum
CSS este asistat în luarea deciziilor, care sunt procedeele de organizare şi structurile
de asistenţă, care sunt procesele pe care aparatul le iniţiază, coordonează, conduce,
monitorizează şi rezultatele acestora.
Desigur, reforma organizaţională nu este o panacee. Nu există un design organizaţional perfect precum nu există un aranjament managerial fără cusur. Instituţiile
sunt formate din oameni, iar oamenii folosesc invariabil mijloace informale în relaţiile reciproce şi care sunt dependente de personalitate şi temperament. Chiar şi o structură organizaţională excelentă nu poate transforma liderii impetuoşi sau falşi în lideri
perseverenţi şi înţelepţi, însă un design organizaţional defectuos poate face liderii
buni în lideri mai puţin eficienţi.
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REPERE TEORETICO-METODOLOGICE
DE INVESTIGAȚIE A POLITICII DE
CONSTRUCȚIE MILITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Cercetarea științifică a spectrului de probleme ce vizează forța militară a statului abordată ca formațiune sistemică multidimensională și complexă rămâne constant
pe agenda preocupărilor teoretice și activităților practice. Perfecționarea eficientă a
forței militare ca formă a puterii social organizate urmărește asigurarea stabilității și
dezvoltării, securității și apărării naționale suficiente și satisfăcătoare, fiind, potrivit
aserțiunii lui R. L. Feldberg, o metodă foarte importantă a politicii în condițiile confruntării intereselor a două sau mai multe state, iar în anumite situații se transformă în
singura posibilitate de rezolvare a conflictelor interstatale [1, p. 210]. Vom afirma că
asumpțiile lui R. L. Feldberg deja nu pot pretinde la exhaustivitate, deoarece principiile și normele dreptului internațional umanitar admit și justifică intervenția militară
și în alte circumstanțe decât conflictele interstatale, aplicabilitatea lor fiind frecventă
în condițiile postrăzboi rece.
Construcția militară constă în totalitatea activităților multilaterale întreprinse de
stat pentru a asigura securitatea și apărarea națională prin fortificarea capacităților
sale militare. Construcția militară se exprimă prin elaborarea și desfășurarea politicii
la nivel de stat,în calitate de obiect al acțiunilor de caracter politic, militar, juridic,
economic, social, logistic și de altă nuanță figurează organismul militar. M.
Eghizbaev a definit construcția militară ca pe un proces de formare și de dezvoltare a
organizării militare a statului, ca pe un complex de acțiuni îndreptate spre menținerea
potențialului militar al țării [2, p. 10]. Construcția militară se materializează prin evaluarea și pronosticarea pericolelor militare în formă de amenințări și riscuri, elaborarea direcțiilor principale ale politicii militare și a fundamentelor doctrinei militare,
reglementarea juridică a domeniului de securitate și apărare, formarea sistemului instituțiilor de stat în scopul exercitării conducerii sferei militare, planificarea și desfășurarea acțiunilor în vederea asigurării la nivel suficient și satisfăcător a capacităților
de securitate și apărare, inclusiv dezvoltarea științei în domeniul militar, finanțarea
cheltuielilor militare, crearea institutelor de profil și, nu în ultimul rând, cooperarea
internațională.
Considerăm că este corect și justificat de a folosi termenul „organism militar al
statului‖, dat fiind că trăsăturile sale îl definesc ca pe o organizație formală și structură care se conduce de decizii adoptate în conformitate cu caracteristicile instituționale
ale statului a cărei parte este. Suportul teoretico-metodologic al investigațiilor efectuate a cuprins un set de principii, abordări și metode, din cadrul lor vom evidenția
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metodele teoriei organizațiilor formale, analizei structural-funcționale și instituționale: primele se referă cu predilecție la nivelul empiric de cercetare,altele vizează aspectele metodologice și în fine, ultimele țin mai degrabă de nivelul teoretic. Am insistat, cu predilecție, pe metoda analizei structural-funcționale a organismului militar al
statului, ale cărei particularități prevăd evidențierea factorilor și condițiilor care conduc la organizarea elementelor în formă de sistem, identificarea fundamentelor, conexiunilor și interdependențelor dintre părți în cadrul sistemului, determinarea legităților
instituționalizării și funcționării sistemului. Organismul militar al statului cuprinde
trăsăturile definitorii ale unei formațiuni social-sistemice complexe, analiza structural-funcțională ancorându-se pe cercetarea relațiilor, interdependențelor, funcțiilor și
structurii [3, p.90-92]. În această bază, dezvoltând metodologia fondată pe unitatea
„sistem-element‖ prin reliefarea funcțiilor subsistemelor și raporturilor structurale,
deducem că fiecare instituție în parte îndeplinește numai funcțiile care îi sunt proprii,
cu care a fost abilitată, asigurând valorificarea anumitor obiective ale organismului
militar, în timp ce în cazul când nu contribuie la atingerea lor, nu este o componentă
(a organismului militar). Fiecare entitate funcționează și se dezvoltă ca parte a întregului, fiind încadrată în sistemul de relații și activități militare, de structuri organizaționale și tehnice ale organismului militar. Apelând la principiul compatibilității,
susținem că prezența elementelor identice alcătuiește condiția existenței subsistemelor
organismului militar, iar prezența subsistemelor este condiția existenței organismului
militar ca sistem. Compatibilitatea elementelor se dovedește a fi criteriul necesității
lor pentru funcționarea sistemului și a fiecărui în parte, natura omogenă asigurând
interacțiunea atât a părților componente între ele, cât și a acestora cu sistemul în ansamblu [4, p.62-63]. Gruparea elementelor omogene ale organismului militar al statului constituie, potrivit aserțiunii lui A. Mutch, un instrument eficient al cunoașterii,
contribuind la ordonarea și identificarea particularităților funcționalității lor, aceasta
nu permite suprapunerea și amalgamarea claselor de elemente eterogene [5, p. 260].
Referindu-ne la factorii care asigură stabilitatea sistemului, vom remarca aplicarea directă sau indirectă a forței militare ori amenințarea cu aplicarea forței militare,
la care se recurge pentru a atinge unele obiective politice, militare sau politicomilitare. În această ordine de idei, cercetarea organismului militar al statului ca fenomen social poate fi întreprinsă și prin aplicarea metodelor cvalimetrice, care constă în
posibilitatea măsurării funcționalității sistemului militar, nivelului de pregătire a tuturor elementelor și capacității lor operative de îndeplinire a obiectivelor de luptă, adică
de a purta operațiuni militare. În mod general, forța de luptă a organismului militar
formează capacitatea și gradul potențial sau real de acțiune politică ori militară a elementelor sale asupra altui stat, grup de state sau a relațiilor internaționale în ansamblu.
Este axiomatică ideea că forța de luptă a organismelor militare ale statelor se
dovedește a fi total diferită prin potențial, diferențele fiind determinate de mai mulți
factori și se află mereu fie în creștere, fie în descreștere. Vom menționa lapidar, pentru a definitiva această asumpție, că forța de luptă a organismului militar al statului se
manifestă în măsură deplină în cadrul operațiunilor militare,devenind în mare parte
evident care dintre instituțiile abilitate s-au dovedit a fi ineficiente și viceversa, care
dintre structurile de resort și-au demonstrat eficiența.
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Am subliniat că în cazul Republicii Moldova statutul proclamat constituțional
de neutralitate permanentă nu se dovedește a fi incompatibil cu participarea la operațiuni militare, defensive sau de menținere a păcii,desfășurate sub egida organizațiilor
internaționale guvernamentale abilitate cu prerogative de acest gen. G. Hauser susține
că prin neutralitate se subînțelege statutul deseori proclamat în istorie pentru a evita
implicarea în război cu alte state [6, p. 225], V. Tarlev consideră că neimplicarea în
războaie a fost interpretată diferit de statele neutre și de statele interesate să devină
neutre: recunoașterea statutului de neutralitate al unei entități statale a fost inițiată nu
atât de țara aspirantă, ci de un grup de state, aflate, de regulă, în conflict, Elveția fiind
primul exemplu practic al politicii de neutralitate [7, p. 296]. Am notat că după încheierea războiului rece statele neutre se implică în mod activ în sistemul de cooperare în
domeniul securității și apărării dezvoltat de Unitatea Europeană și de Alianța NordAtlantică prin Programul Parteneriatului pentru Pace, inclusiv prin participarea la
acțiuni umanitare, de management al crizelor,menținere și impunere a păcii. Considerăm că esența acestui statut ar putea fi redusă actualmente la neparticiparea în cadrul
alianțelor militare, dar precizând că sensul clasic al neutralității nu reflectă aranjamentele internaționale noi, marcate de globalizare și regionalizare [4, p. 245-246].
Proclamând statutul de neutralitate,Republica Moldova a urmărit a nu admite prezența
militară străină pe teritoriul său suveran, facilitarea identificării soluțiilor conflictului
din raioanele de est și elaborarea suportului politico-juridic pentru neparticipare în
cadrul alianțelor militare. Însă V. Pleșca a remarcat că în lumea globalizată și deschisă este imposibil să nu interacționezi cu alte state, inclusiv în domeniul armat [8, p.
79], subiect la care vom reveni.
A fost reliefat că organismul militar exercită activități specifice care vizează
securitatea și apărarea, a căror cercetare ca sistem și instituții este asigurată prin aplicarea metodelor particular-științifice de specialitate, precum istorico-militară, sociologico-militară, operativ-tactice, tehnico-militară, militar-strategică, pedagogicomilitară și economico-militară. Astfel, metoda istorico-militară rezidă în analiza sistemică a factorilor cu impact asupra evoluției activităților militare în plan istoric, studierea și interpretarea documentelor, surselor bibliografice și a altor materiale. Prin
folosirea metodei sociologico-militare, menționează E. Bădălan și E. Siteanu, sunt
supuse analizei și generalizării fapte sociale cu caracter militar, în relație cu analiza
structural-funcțională [9, p. 26]. Metoda pedagogico-militară ține de dezvoltarea sistemului educațional militar, cu predilecție de pregătirea militară și moral-psihologică
a forțelor armate în cadrul institutelor de învățământ de profil. Metoda militarstrategică înglobează un set de instrumente de cercetare a situației militare la scară
strategică și factorilor care au determinat-o. Metodele operativ-tactice sunt aplicate
pentru examinarea particularităților de luptă la scară tactică și operativă, contribuind
la efectuarea analizei și sintezei datelor factologice, generalizarea deciziilor adoptate
de conducătorii militari. Obiectul studiului tehnico-militar, susține T. Frunzeti, include mijloace de luptă armată, aplicații militare, părțile componente ale organismului
militar, elaborarea și aplicarea lor în unitățile militare [10, p. 35]. Considerăm că aplicarea acestor metode în cercetarea organismului militar este determinată de specificul
obiectului cunoașterii militar-științifice, a cărui funcționalitate și evoluție depinde de
un spectru extins de factori, dat fiind că securitatea și apărarea se dovedesc a fi proce99

se și fenomene complexe [11, p. 240-241]. Nu este deloc întâmplător că a devenit
axiomatică supoziția cu privire la caracterul interdisciplinar și multidisciplinar în
cercetarea organismului militar al statului, acesta însuși fiind prin esență și caracter un
fenomen social-politic complex [3, p. 98].
Vom invoca în contextul elucidat de idei și aplicabilitatea metodelor generalștiințifice de investigație a construcției militare, remarcând cu predilecție metoda
instituțională, care a asigurat analiza procesului de instituționalizare a structurilor de
securitate și apărare,metoda comparativă a oferit posibilitate de a evidenția aspecte
comune și diferențe în exercitarea politicii complexe de resort, metoda analitică a fost
aplicată pentru a cerceta în parte instituțiile abilitate cu atribuții în domeniul securității și apărării, metoda transcendentală a dat posibilitate de a elucida activitățile care
vizează construcția militară în plan diacronic și sincronic,metoda hermeneutică a
contribuit la înțelegerea sensului unor categorii pentru a introduce claritate și a face
diferențele de conținut, metoda comparativă a permis determinarea unor criterii cantitative și calitative de evaluarea forței de luptă a organismului militar al unui stat în
comparație cu instituțiile similare ale altor state și de apreciere a capabilităților disponibile de a desfășura acțiuni strategice și operațiuni militare cu sau fără asistență din
partea aliaților. Am apelat, în fine, la prognozarea științifică, aceasta a asigurat posibilitatea de a formula unele argumente și evidenția unele tendințe ce țin de reforma
construcției militare prin modernizare. Nu am trecut cu vederea nici unele metode
corelative,cum ar fi analiza și sinteza, inducția și deducția.
Prin urmare, organismul militar al statului reprezintă prin conținut un sistem alcătuit din elemente, instituții, abilitate cu exercitarea funcțiilor de asigurare a securității și apărării naționale. Construcția militară având ca obiect de studiu formarea, evoluția și funcționalitatea organismului militar al statului se raportează la reliefarea politicii de instituționalizare și desfășurare a activității structurilor din sectorul securității
și apărării, abordate în totalitatea și diversitatea lor. Organismul militar este un institut
social abilitat cu atribuții specifice, în cadrul căruia sunt oficializate relații stricte de
funcționalitate și subordonare, dar, totodată, reprezintă un element al mecanismului
de stat, fiind învestit cu prerogative de forță și mijloace tehnico-materiale corespunzătoare pentru a realiza funcțiile statului în domeniul securității și apărării, abordate
într-un sens extins. Construcția militară în Republica Moldova se caracterizează prin
anumite trăsături, atât de caracter general, cât și de factură particulară.
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EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII INTERNAŢIONALE
ANTI-OFFSHORE

Evolution of international regulation anti-offshore.In recent decades, globalization has increased international business both offshore sector participation in
the global economy and world community concern about potential challenges for the
global financial system. If previous anti-offshore legislation was a concern of each
separate state, it gradually acquires an international dimension with the participation
of organizations such as OECD, FATF, G20 etc. The article examines the evolution
of anti-offshore international regulation, arguments and priorities, the position of
international organizations to tax evasion and unfair competition through offshore
jurisdictions.
Keywords: business offshore tax haven, financial transactions, tax evasion.
Introducere
Existenţa şi eficienţa unor regimuri fiscale şi de activitate deosebite, precum
sunt zonele offshore, poate fi apreciată ca o formă a luptei de concurenţă dintre state.
Deşi, în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, s-a declanşat o adevărată cursă după
instrumente de planificare şi minimizare a impozitelor, feeria offshorului s-a terminat
cu liste ,,negre‖ şi măsuri contra centrelor offshore. În prezent, concepţia businessului
offshore este încă viabilă, dar nu se mai dezvoltă cu ritm sporit. Cu cât mai puţine
centre offshore oferă avantaje speciale, cu atât este mai mare numărul companiilor ce
tind să fie înregistrate în aceste centre, cu atât mai mult acest fapt atrage atenţia oponenţilor offshorului şi cu atât mai rapide şi riguroase vor fi măsurile de reglementare
şi contracarare aplicate [1, p. 69].
Începutul procesului de reglementare anti-offshore
Primul pas în crearea unui sistem regulatoriu al pieţelor financiare a fost crearea în anul 1975 a Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS – Basel
Commitee on Banking Supervision). De la înfiinţarea sa, rolul Comitetului a fost să
promoveze stabilitatea sistemului bancar global. Însă, odată cu evoluţia sistemului
bancar, la sfârşitul deceniului opt, a devenit evident că diferitele practici de reglementare favorizau instituţiile bancare din anumite zone geografice [3, p. 166].
Pentru contracararea acestui fenomen, Comitetul Basel a lansat în 1988 Acordul Basel I, care avea ca principal obiectiv reglementarea cerinţelor minime de capi102

tal. Acordul a reprezentat o reglementare mondială, care stabilea o legătură directă
între capitalul propriu al instituţiilor financiare şi riscurile pe care acestea şi le asumă.
La nivel global, afacerile bancare, practicile de management al riscului, abordările
organelor de supraveghere şi pieţele financiare au suferit transformări semnificative
începând din acel an.
Acordul privind capitalul de acoperire a riscului, din anul 1988, a fost adoptat
şi implementat în sistemele bancare naţionale în mai mult de 100 de ţări, printre care
şi ţările Europei Centrale şi de Est.
Raportul Comitetului Basel din octombrie 1996 conţinea 39 de recomandări îndreptate spre îmbunătăţirea controlului bancar şi susţinerea acestuia la nivel internaţional. Raportul dat a fost susţinut la a IX-a Conferinţă internaţională privind supravegherea bancară din Stockholm (iunie 1996), la care au participat reprezentanţi ai organelor de control din 140 de state [3, p. 167].
Odată cu creşterea complexităţii metodologiilor de calcul al riscului, care au
indus un grad de sofisticare a activităţii bancare, precum şi a ignorării riscului operaţional în Acordul Basel I, s-a impus revizuirea acestuia.
Procesul de revizuire a Acordului Basel I a început la sfârşitul anilor ‘90, când
a devenit din ce în ce mai clar faptul că Acordul nu mai ţinea pasul cu realităţile din
sistemul financiar-bancar. În iunie 1999, Comitetul de Supraveghere Bancară de la
Basel a formulat o nouă propunere referitoare la cerinţele de capital în cazul băncilor,
cunoscută ca „Acordul Basel II‖.
Ceea ce şi-a propus Acordul dat privind capitalul bancar este ca instituţiile financiare să devină mai conştiente de riscurile a căror manifestare le poate afecta. Este
vorba despre o gamă mai largă de riscuri decât se prevedea în vechiul Acord, incluzând riscul de credit, de piaţă şi operaţional. Lansarea Acordului Basel II a fost urmată de o perioadă de căutări si frământări menite să-i descopere forma cea mai potrivită, ultima dintre acestea fiind oferită pieţei în noiembrie 2005.
Trebuie de menţionat că în sfera dată mai activează Organizaţia Internaţională
a Comisiilor pentru Reglementarea Pieţei Valorilor Mobiliare (International
Organization of Securities Commissions – IOSCO), membrii căreia sunt reprezentanţi
ai 70 de state. Schimbul de informaţii şi cooperarea dintre membrii săi este un factor
pozitiv în reglementarea pieţei hârtiilor de valoare, astfel, la conferinţa IOSCO din
1996, organizată la Montreal, au participat 568 de reprezentanţi din 77 state.
Luând în consideraţie faptul că subiectul dat are o importanţă majoră, atât pe
plan naţional, cât şi cel internaţional, în aprilie 1996, Comitetul IOSCO din Basel a
elaborat 8 principii de bază ale reglementării [3, p. 168]:
• cooperarea şi schimbul de informaţii între organele de control trebuie să fie
libere şi să nu se ciocnească de obstacole atât la nivel naţional, cât şi pe cel internaţional;
• necesită a fi supuse controlului toate instituţiile bancare şi companiile care
operează cu hârtii de valoare, inclusiv controlul asupra capitalului acestora;
• un control special necesită a fi efectuat asupra grupurilor industrial-financiare
(holdingurilor);
• toate instituţiile bancare şi companiile ce operează cu hârtii de valoare trebuie
să deţină un capital destul de mare;
103

• managementul efectiv al riscurilor companiei este sursa succesului;
• controlul pieţelor, transparenţa operaţiunilor;
• falimentarea unor companii în parte nu trebuie să influenţeze piaţa;
• procesul de efectuare a controlului necesită a fi perfecţionat şi aplicat sistematic.
Atenţia sporită privind zonele offshore se explică prin faptul că anume cu ajutorul capitalului ce se află în aceste zone întreprinzătorii efectuează operaţiuni de
import/export, investiţii, alte operaţiuni fără plata taxelor cuvenite.
Situaţia în care capitalul ce se păstrează în conturile plasate în zonele offshore
nu se supune impozitării, este perceput de toate zonele offshore ca o condiţie exclusivă. Această situaţie explică de ce întreprinzătorii, încheind tranzacţii prin intermediul zonelor offshore, obţin un venit foarte mare. Totodată, pentru valuta care se află în
conturile bancare din zonele date nu se percepe taxa pentru valoarea adăugată.
O importantă dilemă în afacerile din zonele offshore este în ce valută de efectuat tranzacţiile financiare. Specialiştii din domeniu nu recomandă efectuarea tranzacţiilor în dolari SUA, din motiv că toate operaţiunile din orice zonă offshore efectuate
în dolari SUA sunt strict verificate de către Departamentul de Control privind Activele Externe din SUA (OFAC – Office of Foreign Assets Control). Departamentul,
deţinător a informaţiei privind operaţiunile ilegale, este învestit cu dreptul de a chema
orice persoană în instanţa de judecată la nivel federal. În caz de refuz, persoanei îi
pot fi blocate toate sursele financiare (conturile bancare).
Un efect negativ al globalizării este creşterea bruscă a criminalităţii în economiile naţionale şi a activităţilor de spălare a banilor proveniţi din surse ilegale pe
plan internaţional. Conform estimărilor, volumul veniturilor ilegale, „murdare‖, dar
legalizate la nivel mondial, la sfârşitul secolului trecut a ajuns la un nivel record –
circa 1,3 trilioane de dolari SUA.
Dezvoltarea rapidă a businessului offshore, în ultimul sfert al secolului al XXlea, nu putea fi ignorată de către guvernele multor state dezvoltate, capitalul financiar
al cărora se transfera în zone cu condiţii mai favorabile şi cu o legislaţie mai liberală.
Din acest motiv, ţările dezvoltate au adoptat un şir de legi speciale „anti-offshore‖, cu
scopul de a micşora scurgerea capitalului financiar şi de a minimiza volumul tranzacţiilor efectuate prin zone offshore.
Activitatea FATF şi altor organizaţii specializate
În iulie 1989, la Summitul G7 din Paris, la care au participat şi comisiile Uniunii Europene, a fost creat un Grup special de combatere a infracţiunilor din domeniul
financiar (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF).
În urma investigaţiilor efectuate de către grupul sus-menţionat s-a constatat că
factorul decisiv, în lupta împotriva operaţiunilor ilegale de transfer al banilor prin
diverse sisteme financiare, este posibilitatea instituţiilor financiare de a depista clienţii
care practică activităţi ilegale şi de a fixa documentar operaţiunile lor financiare, iar
în baza acestor documente organele de investigare competente urmează să efectueze
investigaţiile cuvenite.
De aici reiese şi prima recomandare: instituţiile financiare nu ar trebui să permită deschiderea de conturi anonime sau pe un nume evident falsificat, aceste institu104

ţii ar trebui să solicite de la clienţii săi acte de identitate recunoscute legal, în cazul
efectuării operaţiunilor financiare cu regularitate sau ocazionale, în special la efectuarea unor tranzacţii cu valori mari privind eliberarea banilor în numerar, deschiderea
conturilor, închirierea seifurilor bancare etc.
În majoritatea cazurilor, operaţiunea de spălare a banilor obţinuţi ilegal este favorizată de existenţa unor conturi deschise pe numele unor persoane fictive, din acest
motiv instituţiile financiare sunt menite să întreprindă măsuri de verificare a informaţiei privind persoanele care deschid conturi şi efectuează diferite tranzacţii. Totodată,
instituţiile financiare ar trebui să păstreze toată documentaţia curentă vizând operaţiunile financiare, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, pentru a putea prezenta
toată informaţia necesară organelor competente.
FATF conlucrează strâns cu numeroase organizaţii internaţionale. Analiza cazurilor de legalizare a banilor obţinuţi prin căi ilegale, efectuată de către această organizaţie, elucidează faptul dacă infractorii profită de divergenţele existente între sistemele legislative ale diferitor ţări. Autorităţile naţionale sunt obligate să înregistreze
toate operaţiunile ce ţin de fluxurile valutare, pentru a putea depista sursele exterioare de „flux‖ şi ,,reflux‖ al banilor.
FATF îşi coordonează acţiunile cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), care
frecvent se implică în combaterea legalizării banilor proveniţi din surse ilegale. În iunie
1998, la sesiunea specială a Adunării Generale a ONU a fost aprobat un plan de acţiuni
împotriva operaţiunilor de spălare a banilor (Action Plan against Money Laundering).
În conformitate cu decizia dată, în decembrie 1998, în formă de broşură a fost
elaborat „Programul Global al ONU privind combaterea operaţiunilor de spălare a banilor‖ (United Global Program against Monay Laundering – GPML – New York: UN,
1998), care conţine o descriere detaliată a diferitor infracţiuni din domeniul financiar.
În cadrul Summitului ONU, organizat în decembrie 2000 la Palermo, privind
combaterea crimelor organizate transnaţionale, la care au participat delegaţi ai 140 de
state, a fost adoptată Convenţia ONU împotriva crimelor organizate transnaţionale şi
la 15 noiembrie 2000 la New York au fost adoptate două protocoale ale Convenţiei
date:
1. Protocolul privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate;
2. Protocolul privind traficul ilegal de imigranţi pe calea terestră, aeriană şi
maritimă, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.
La nivel internaţional, de combaterea spălării banilor se preocupă şi organizaţiile regionale create după modelul FATF, în particular astfel de organizaţii precum
Grupul Pacifico-Asiatic (APG), Grupul Statelor Bazinului Caraibian (CFATE), Grupul Statelor Africii de Sud-Vest (ESAAMLG) şi Comitetul experţilor Consiliului
Uniunii Europene în evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (PC-R-EV).
Un rol important în sistemul organizaţiilor internaţionale îl ocupă Interpolul –
un organ care în procesul combaterii spălării banilor aplică un efort considerabil şi
care se ocupă de investigarea diferitelor infracţiuni economice internaţionale şi toto105

dată acumulează şi studiază informaţiile privind diverse escrocherii de proporţii, comise în diferite ţări ale lumii.
Putem menţiona şi alte organizaţii internaţionale cu un rol semnificativ în domeniul dat, şi anume [2, p. 72]:
 Organizaţia statelor Uniunii Europene privind combaterea infracţiunilor
economice (Commonwealth Commercial Crime Unit), ai cărei membri sunt 49 de
state;
 Grupul offshore privind controlul bancar (Offshore Group of Banking
Suprevisors), care asigură cooperarea în combaterea spălării banilor în centrele internaţionale offshore şi zonele economice libere;
 Clubul de la Berna, care include reprezentanţi ai organelor de investigaţie
ale statelor est-europene;
 Organizaţia Internaţională a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO), care
reuneşte reprezentanţi ai organelor de control al pieţei valorilor mobiliare (136
membri din 70 de state);
 Biroul Maritim Internaţional (International Maritime Bureau – IMB), a cărui
sarcină este de a împiedica fraudele în comerţul internaţional şi transportul maritim,
în primul rând combaterea contrabandei, inclusiv contrabandei cu valută;
 Serviciul de asigurare a securităţii businessului pe lângă Camera Internaţională de Comerţ (Business Security Service of the International Chamber of Commerce), care activează în sfera combaterii infracţiunilor economice internaţionale.
Drept răspuns la crearea structurilor offshore şi plasarea resurselor băneşti în
străinătate, guvernele statelor dezvoltate întreprind acţiuni de combatere a eschivării
de la plata impozitelor prin crearea unor organizaţii internaţionale şi încheierea acordurilor internaţionale, scopul cărora este depistarea persoanelor ce comit escrocherii
şi evaziune fiscală.
Un efect sporit în dezvoltarea economiei mondiale a avut Conferinţa Internaţională a Întreprinzătorilor „Offshore 2000‖ din Londra. La Conferinţă au participat un
şir de legiuitori din mai multe zone offshore, reprezentanţi ai sectorului bancar, birouri de avocaţi ai Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene.
Escrocheriile financiare şi evaziunile fiscale din zonele offshore pot destabiliza
sistemul financiar mondial. Pentru combaterea acestor crime, în cadrul Conferinţei s-a
propus lichidarea în aceste zone a sistemului bancar favorizat, introducerea standardului unic bancar şi crearea unui sistem internaţional de comunicare între bănci şi
companiile investiţionale. Programul unic de comunicare va depista în mod automat
tranzacţiile bancare suspecte şi va transmite toată informaţia necesară organelor de
resort din domeniu.
Rolul OCDE în combaterea concurenţei fiscale neloiale
Un rol incontestabil în combaterea concurenţei fiscale neloiale îl are Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Actualmente, această organizaţie cuprinde 34 de state membre, inclusiv majoritatea marilor puteri industriale ale lumii.
Nici un paradis fiscal nu este parte la această organizaţie. Pentru prima dată OCDE a
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abordat problema respectivă în anul 1986, iar în 1998 a apărut raportul privind concurenţa fiscală neloială, în care au fost formulate criteriile de determinare a practicilor
fiscale neloiale, precum şi metodele de combatere a acestora. Raportul califica drept
neloiale nu numai paradisurile fiscale, dar şi unele regimuri preferenţiale, acordate
unor ţări terţe, inclusiv de unele ţări din OCDE. Pe parcursul anilor, criteriile de determinare a paradisului fiscal au fost supuse unei revizuiri şi în prezent stipulează:
• taxe nominale sau zero;
• confidenţialitate strictă şi lipsa schimbului de informaţie cu organele fiscale
din alte ţări;
• transparenţă insuficientă în aplicarea legilor şi actelor administrative.
Totodată, luat aparte, primul criteriu nu se consideră suficient pentru a aduce
acuzaţii de concurenţă neloială, ci este doar un moment de pornire pentru cercetarea
ţării în vederea aplicării criteriilor doi şi trei.
În ce priveşte metodele de contracarare a practicilor nocive, OCDE nu dispune
de atribuţii pentru a impune sancţiuni. Acest aspect este în vizorul statelor membre,
pe când OCDE le înaintează recomandări. Recomandările, fiind 19 la număr, includ
trei grupe majore:
1. Recomandări referitoare la legislaţia internă, ce vizează introducerea în sistemul fiscal al ţărilor OCDE a unor reguli ce anulează avantajele de pe urma utilizării
zonelor offshore, simplificarea accesului autorităţilor fiscale la informaţia bancară,
rapoartele rezidenţilor referitoare la operaţiunile din străinătate etc.
2. Recomandări ce vizează acordurile fiscale: introducerea în acordurile fiscale a ţărilor membre ale OCDE a unor prevederi referitoare la schimbul de informaţii şi
conlucrarea organelor fiscale, prevederi ce exclud utilizarea acordului de către companiile offshore, renunţarea la semnarea acordurilor cu paradisurile fiscale etc.
3. Recomandări ce vizează cooperarea internaţională: crearea unui forum pe
problemele concurenţei fiscale neloiale pentru transpunerea în realitate a recomandărilor, elaborarea listei oficiale a paradisurilor fiscale, influenţarea paradisurilor fiscale
prin intermediul ţărilor care au relaţii strânse cu ele, elaborarea principiilor administrării fiscale corecte, organizarea interacţiunii cu ţările care nu sunt membre ale OCDE etc.
După criza din anii 2008–2009, organizaţiile internaţionale au ocupat o poziţie
destul de dură pentru ca jurisdicţiile offshore să se conformeze standardelor internaţionale de transparenţă în materie fiscală.
Astfel de standarde, aprobate într-un document special al OCDE în 2009, cer ca
guvernele naţionale să manifeste disponibilitatea pentru un schimb de informaţii
fiscale la cererea ţării partenere. În pachetul de informaţie sunt incluse rapoartele
contabile, informaţia bancară, indiferent de acţiunea secretului bancar, informaţia
privind proprietatea. Concomitent, se stipulează protecția confidenţialităţii informaţiei
obţinute şi utilizarea acesteia în scopuri limitate. Conform datelor OCDE, peste 90 de
ţări şi-au asumat obligaţiunea de a se conforma acestor standarde.
Un instrument important de presiune asupra jurisdicţiilor offshore a devenit
publicarea, începând cu anul 2009, a listelor albe, negre şi gri, în care ţările sunt calificate în funcție de disponibilitatea lor de a se conforma standardelor internaţionale de
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transparenţa fiscală. Astăzi, în lista neagră nu este nici o jurisdicţie, iar lista gri cuprinde două ţări [1].
În majoritatea lor, jurisdicţiile offshore acceptă cerinţele OCDE, asumându-şi
obligaţiuni referitoare la transparenţa fiscală, deşi revendică menţinerea dreptului său
la taxe reduse sau inexistente. Începând cu anul 2009, au fost încheiate peste 700 de
acorduri privind schimbul de informaţii fiscale. După cum arată experienţa, presiunea
asupra jurisdicţiilor offshore din partea organizaţiilor internaţionale poate fi destul de
eficientă.
Evoluţii recente în reglementarea anti-offshore
Despre înăsprirea poziţiilor comunităţii internaţionale faţă de evaziunea fiscală
mărturiseşte şi o decizie recentă a FATF, care în februarie 2012 a aprobat recomandările ce permit de a califica neachitarea impozitelor drept spălare de bani. Deoarece
standardele internaţionale de contracarare a spălării banilor sunt obligatorii pentru
ţările membre ale FATF, decizia respectivă extinde posibilităţile în domeniul cercetării şi contracarării crimelor fiscale cu utilizarea jurisdicţiilor offshore.
La Summitul G20, forum care reuneşte economiile dezvoltate şi marile economii emergente, desfăşurat la Sankt Petersburg în anul 2013, a fost adoptat Planul de
acţiuni propus de OCDE care vizează evaziunea fiscală prin intermediul jurisdicţiilor
offshore cu rate de impozitare mici sau inexistente şi reprezintă un set de măsuri recomandate spre implementare pe parcursul a cel mult doi ani. Majoritatea din cele 20
de state au susţinut iniţiativa care presupune coordonarea, în linii mari, a politicilor
fiscale naţionale din aceste ţări. Astfel, experienţa în materie de integrare fiscală a
Uniunii Europene în curând va fi preluată de toate ţările membre ale G20.
Mai mult, ţările ce fac parte din G20 deja au convenit asupra introducerii în
mod automat a schimbului reciproc de informaţii fiscale spre finele anului 2015, în
baza mecanismului preconizat de Convenţia multilaterală de la Strasbourg privind
susţinerea administrativă reciprocă în dosare fiscale, la care participă în prezent 56 de
ţări ale lumii. Deşi Elveţia ocupă o poziţie specială şi nu acceptă nici într-o formă
schimbul automat de informaţii, este puţin probabil ca procesul să fie stopat [4].
Noile standarde specificate de acordurile BASEL III impun cerinţe de capital
superioare şi de o mai bună calitate, pentru o mai bună gestiune a riscurilor, introducerea unui raport de manevră menit să stopeze cerinţele bazate pe riscuri, măsuri privind acumularea de capital pentru perioadele de stres şi introducerea a două noi standarde de lichiditate. Pachetul cuprinde Directiva UE nr. 36/2013 privind accesul la
activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi
a firmelor de investiţii şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Măsurile prevăzute în
pachet, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, au ca scop consolidarea stabilităţii
financiare prin sporirea rezistenţei sectorului bancar la şocuri financiare, contribuirea
la o creştere economică durabilă, prin introducerea de norme armonizate necesare
pentru piaţa unică şi, în acelaşi timp, prin garantarea fluxului creditelor către economia reală. Pachetul vizează o proporţie mai mare a capitalului de cea mai bună calitate pentru a acoperi pierderile neaşteptate, cerinţe de capital suplimentar sub forma
rezervelor şi dispoziţii privind lichiditatea şi efectul de levier [5].
108

În concluzie menţionăm că actuala tendinţă de consolidare a reglementării relaţiilor cu jurisdicţiile offshore, susţinută de G20, are la bază trei argumente majore:
• Impozitele mici în zonele offshore subminează baza fiscală a ţărilor, a căror
rezidenţi beneficiază de aceste servicii.
• Posibilitatea efectuării unor tranzacţii anonime creează premise pentru spălarea veniturilor ilegale şi finanţarea terorismului.
• Reglementarea insuficientă a tranzacţiilor financiare creşte riscul fluxurilor
necontrolate de „bani fierbinţi‖, care destabilizează sistemul financiar global.
Totodată, în pofida declaraţiilor critice din ultimii ani, ţările economic dezvoltate continuă să utilizeze serviciile jurisdicţiilor interne şi externe, cu un statut legal
şi fiscal deosebit, pentru extinderea pieţelor şi creşterea competitivităţii. Politica naţională în privinţa jurisdicțiilor offshore depinde, în special, de faptul cum sunt soluţionate contradicţiile dintre interesele statului şi ale businessului. În fond, activitatea
anti-offshore nu este orientată spre lichidarea acestor zone, ci spre a le utiliza în vederea consolidării poziţiilor participanţilor în lupta de concurenţă.
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CRIZE COMPLEXE CARE AFECTEAZĂ
MEDIUL EUROPEAN DE SECURITATE

1. Paradigma complexităţii în analiza crizei ucrainene
Paradigma complexităţii foloseşte analize sistemice pentru a construi reprezentări neclare, multivalente, multinivel şi multidisciplinare ale realităţii [1, p. 1]. Unul
dintre aceste tipuri de analize este cel specific pentru studierea complexităţii cauzale
[2], utilizată în cercetările orientate pe studiu de caz. Vom utiliza şi noi o abordare
similară, dar nu identică, fiindcă acest tip de analiză serveşte scopului cercetării noastre, de analizare a studiului de caz, respectiv criza ucraineană, în cadrul paradigmei
complexităţii. Similaritatea abordării constă în identificarea unor tipare, şabloane ale
factorilor generatori şi evoluţiilor factuale până la un anumit moment în cadrul subsistemului de securitate ucrainean, comparativ cu evoluţia tensiunilor în subsistemul de
securitate al R. Moldova, pentru a putea identifica output-ul unei eventuale crize în
cadrul acestuia. Diferenţa de abordare constă în stabilirea unui input fictiv, dar nu
improbabil, al unei intervenţii similare a F. Ruse pe acest teritoriu ex-sovietic (ca
element de incertitudine specific paradigmei complexităţii).
Drept pentru care, în acest studiu de caz, am detaliat, pe baza modelului „cutiei negre‖ (în termeni de input – black box - output) [3, pp. 346-358], indicatorul factori generatori şi efecte generate în contextul desfăşurării crizei ucrainene, şi stabilirea unor relaţii
între anumite situaţii predictibile şi efecte colaterale (neintenţionate) generate. Aşadar,
pornim de la o analiză pe baze lineare pentru a identifica unele situaţii de nelinearitate.
Ca factori generatori ai crizei ucrainene am identificat următoarele tipuri şi factori prezentaţi în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Tipologia factorilor generatori ai crizei ucrainene
Tipuri de factori
generatori

Politici

Factori generatori ai crizei din Ucraina
- corupţia generalizată la nivel politic ucrainean;
- existenţa marilor oligarhi implicaţi în politica ucraineană;
- protestele anti-guvernamentale iniţiate în 2013 ca urmare a
abrogării legii ce permitea folosirea unor limbi ale minorităţilor
ca limbi oficiale în plan regional;
- scindarea populaţiei din sudul şi estul ucrainean între politica pro-rusă şi cea pro-occidentală;
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- lipsa de încredere în guvernul existent la momentul declanşării crizei;
- preluarea peninsulei Crimeii după referendumul organizat
în rândul populaţiei majoritare pro-ruse şi încălcările repetate
ale suveranităţii Ucrainei folosindu-se de instrumentele sale
militare şi paramilitare pro-ruse;

Diplomatici

Economici

Sociali

Financiari

Militari

Informaţionali

- criza de legitimitate generată de acţiunile F. Ruse în pofida
normelor dreptului internaţional:
- eşecul iniţial al F. Ruse de reincludere a Ucrainei în aria sa
de influenţă, împotriva tendinţei majoritare de orientare spre
integrare în UE (odată cu semnarea Acordului cu UE în 2013 şi
refuzul de a participa în nou creata Uniune Economică
Euroasiatică);
- lipsa de reacţie eficientă a occidentalilor după preluarea
Crimeii de către F. Rusă
- lipsa unei „voci comune‖ a UE.
- semnarea Acordului de Asociere cu UE de către Ucraina, Georgia şi Republica Moldova;
- datoria neachitată a Ucrainei faţă de F. Rusă;
-utilizarea de către F. Rusă a instrumentului energetic ca pârghie
de putere;
- diferenţele în materie de venituri materiale între diferitele clase
sociale;
- scindarea populaţiei din sudul şi estul între politica pro-rusă şi
cea pro-occidentală;
- criminalitatea crescută;
- diferenţele în materie de venituri materiale între diferitele clase
sociale;
- sistarea repetată a alimentării cu gaz a populaţiei ucrainene ceea ce a stârnit nemulţumire în rândul acesteia;
- datoria Ucrainei faţă de F. Rusă neachitată;
- semnarea de către Ucraina a unui acord de concesionare pentru
exploatarea unui perimetru gazeifer din N-V Mării Negre.
- intervenţia militară rusă cu 20.000 de efective în Crimeea;
- conflictul deschis dintre mişcările separatiste pro-ruse şi forţele
militare ucrainene;
- postarea de trupe ruse la graniţa cu Ucraina;
- continuarea bombardamentelor, în oraşul Delbaţevo, de către separatişti după încheierea celui de-al doilea acord de încetare a focului;
- prin folosirea de instrumentelor informaţionale şi mediatice s-a
urmărit coerciţia psihologică a opiniei publice cu privire la legitimitatea acţiunilor F. Ruse [4];
- separatiştii au stopat canalele ucrainene de televiziune şi radio
în Donbas, înlocuindu-le cu cele ruseşti
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Comunicaţionali

Biologici
Psihologici
Ecologici
Tehnologici

Geopolitici

Geopolitici

- motivarea anexării Ucrainei prin voinţa poporului şi justiţie istorică (deschiderea unei „cutii a Pandorei‖ pentru alte mişcări secesioniste din Europa;
- declaraţiile de la Kremlin pentru promovarea unei legi care facilita obţinerea cetăţeniei ruse de către cei „care vorbesc fluent
limba rusă sau au trăit în URSS‖ [5].
Nu au fost identificaţi.
folosirea scuturilor umane pentru deghizarea operaţiunilor militare ale separatiştilor;
- folosirea în discursul rusesc a ideii de „frăţie‖, familie slavă între ruşi şi ucraineni.
Nu au fost identificaţi.
- din 2010, sistemele informatice ucraineni au fost ţinta unui
malware „Snake‖ [6];
- înarmarea accelerată a armatei ruse.
- divizarea etnică, politică, socială, religioasă şi lingvistică a populaţiei;
- poziţia geostrategică deţinută de Ucraina în calitatea sa de „cap
de pod‖ şi „spaţiu-tampon‖ între Occident şi Orient;
- dorinţele imperialiste ale F. Ruse şi de redobândire a influenţei
în fostele teritorii sovietice.

Putem constata din analiza factorilor identificaţi ca fiind generatori ai crizei din
Ucraina că starea de conflictualitate incipientă a ajuns în stadiul de confruntare datorită unor elemente de natură sociopolitică accentuate pe fondul scindării opţiunilor provestice şi pro-ruse ale populaţiei. Ulterior, pe fondul lipsei unei voinţe politice ferme
la nivel guvernamental şi a altor factori catalizatori ai conflictualităţii precum: situaţia
socială incertă a populaţiei ucrainene ca urmare a unor fenomene negative precum
corupţia generalizată, prezenţa oligarhilor implicaţi în politică care prin politicile
trasate urmăresc propriile interese şi nu pe cele naţionale, dar şi a criminalităţii crescute şi presiunilor diplomatice ruseşti pentru a reîncadra Ucraina în arealul său de
influenţă, starea de incertitudine şi insecuritate a naţiunii ucrainene se accentuează. Se
ajunge, astfel, la un cumul de factori generatori de criză care se ponderează unii pe
alţii şi se exacerbează luând forme complexe şi, combinaţi cu celelalte elemente de
complexitate (diversitatea actorilor şi intereselor în zonă, miza geostrategică reprezentată de Ucraina atât pentru Est, cât şi pentru Vest, ameninţarea la adresa normelor
de drept internaţional etc.) coroborate cu utilizarea unor forme şi mijloace de luptă hibride, aşadar complexe, să ducă la continua metamorfoză a crizei, ceea ce o face greu
de gestionat.
Factorii generatori iniţiali ai crizei ucrainene au provocat un efect de domino
devenind la rândul lor cauze determinante pentru noi efecte. Aşadar, cauzele interne
ale subsistemului ucrainean de securitate au generat un efect linear. Ulterior, prin
implicarea F. Ruse şi a comunităţii occidentale, factorii interni generatori ai crizei
ucrainene s-au exacerbat şi au suferit mutaţii internaţionalizându-se, ceea ce a creat
noi motivaţii pentru acţiunea ambelor părţi (ucrainenii pro-ruşi se simt susţinuţi de
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„Mama Rusia‖, considerând că naţionalitatea lor dă legitimitate luptei lor, iar cei proeuropeni văd în sancţiunile aplicate F. Ruse şi reacţiile comunităţii occidentale un
sprijin şi resimt şi ei legitimitatea actelor proprii), fapt ce a dus la escaladarea conflictului.
În noul context creat, au apărut o serie de tipuri diferite de factori ce au generat
alte serii diferite de tipuri de efecte, ceea ce dă caracter de complexitate crizei ucrainene. Unele dintre efectele complexe şi relaţiile de determinare identificate între ele
sunt incluse în tabelul de mai jos.
Tabelul 2. Tipologia complexă a efectelor generate de criza ucraineană

Tipuri de efecte
complexe generate
Politice

Efecte complexe generate de criza din Ucraina asupra mediului european de securitate
- înfiinţarea Mişcării „Noua Rusie‖ (noiembrie 2014).
- tensiuni în relaţiile dintre Occident şi F. Rusă materializate în
sancţiuni economice şi declaraţii ostile de ambele părţi;

Politicodiplomatice

- declanşarea crizei relaţionale Est-Vest;

- destabilizarea mediului regional de securitate;
- confruntarea între grupurile pro-ruse şi pro-ucrainene ale populaţiei;

Politicomilitare

- instituirea stării de urgenţă în regiunile separatiste Doneţk şi
Lugansk,
- declararea F. Ruse ca „stat agresor‖ de către parlamentul
ucrainean.

Politico-sociale

Geopolitice

Diplomatice
Diplomaticoeconomice

- scăderea atractivităţii euro-atlanticismului şi europenismului
în rândul statelor Europei de Est neintegrate în UE şi NATO.
- tensiuni în relaţiile dintre statele europene generate de dependenţa energetică în special a Germaniei faţă de F. Rusă;
- tensiuni SUA – statele membre UE,
- interdicţii de viză a unor cetăţeni ruşi.
- încheierea a două acorduri de încetare a focului, primul la 5
sept. 2014, ce a fost respectat doar 5 zile şi al doilea cu valabilitate
din 15 febr. 2015.
- contradicţia între afirmaţia F. Ruse că datoria totală a Ucrainei faţă de ea este de 25 mld. dolari, iar a ministrului de finanţe ucrainean că aceasta se ridică la 4,728 mld. Dolari [7];
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Economice

Economicofinanciare
Politicoeconomice
Politico-sociale
Economicosociale

Sociale

Financiare

Militare

Informaţionale
Comunicaţionali- informaţionali
Sociobiologice

- eliminarea F. Ruse din G8;
- ameninţarea rusă cu restricţionarea sau interzicerea totală a
survolului pentru aeronavele occidentale.
- ameninţarea economiilor europene cu o criză accentuată determinată de criza gazului rusesc;
- scăderea preţului la combustibili pentru o perioadă scurtă de
timp;
- renegocierea contractelor de furnizare a gazelor ruseşti cu statele europene (de ex., cu Ucraina, Ungaria).
- retragerea unor companii importante europene şi americane
de pe piaţa rusă;
- destabilizarea şi apoi colapsul economiei Ucrainei;
- sancţiuni impuse de UE, SUA şi Canada;
- necesitatea căutării de soluţii noi şi rute de transport pentru
gazul necesar statelor europene;
- încheierea unor acorduri energetice ruso-chineze.
- solicitarea secesiunii pe baze etnice de către populaţia prorusă din sudul şi estul Ucrainei;
- exodul a 600.000 [8] de oameni din regiunile afectate, din care 400.000 înspre F. Rusă.
- colapsul sistemului social al pensiilor şi asigurărilor în zonele
afectate de conflict;
- afectarea condiţiilor de viaţă a populaţiei din regiune.
- îngheţarea averilor a unor responsabili ruşi şi ucraineni proruşi;
- retragerea băncilor străine şi a capitalurilor externe de pe piaţa rusă;
- sancţiuni adoptate de UE împotriva unor indivizi şi organizaţii care au fost implicaţi în sprijinirea desfăşurării de trupe ruseşti
în Ucraina;
- scăderea preţului gazului rusesc ce a determinat căderea economiei ruseşti.
- conflict militar în forma sa cea mai nouă – război hibrid care
încorporează o serie de elemente specifice conflictului militar tradiţional şi ale celor asimetrice (acţiuni insurgente, teroriste, implicarea
unor forţe paramilitare etc.);
- pierderea controlului ucrainean la graniţa cu F. Rusă;
- anunţarea desfăşurării de exerciţii militare ruseşti, unele cu
parteneri din CSTO.
- declanşarea unui război informaţional şi mediatic.
- dezinformare şi propagandă în masă care afectează întreaga
Europă.
- mai mult de 5.550 morţi în 10 luni [9];
- 12.972 răniţi [10].
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Psihologice
Psihologicosociale
Ecologicobiologice

Tehnologicomilitare

- crearea unui sentiment de nesiguranţă, teamă în rândul cetăţenilor est-europeni cu privire la eventuale încălcări ale frontierelor
lor;
- manipularea opiniei publice.
- scăderea nivelului de încredere în democraţiile şi prosperitatea oferă de statele europene.
- distrugerile produse de bombardamente.
- proiectarea instalării unui centru de comandă şi a unui comandament zonal ale NATO pe teritoriul românesc;
- instalarea unor unităţi pentru integrarea forţelor NATO, sub
forma unor structuri multinaţionale de comandă şi control pe teritoriile României, Poloniei, Bulgariei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei până
în 2016 [11].
- preluarea Peninsulei Crimeea de către F. Rusă cu utilizarea
forţei militare;
- afectarea integrităţii teritoriale a Ucrainei şi ameninţarea cu
afectarea integrităţii teritoriale a altor state europene;

Geopolitice
- creşterea conflictualităţii regionale şi globale;

- reconsiderarea paradigmei de securitate clasice;
- reaşezarea relaţiilor de putere.

Aşadar, de la o criză cu caracter intern, cu şanse de rezolvare şi negociere şi linearitate în evoluţie, în urma acţiunilor intervenţioniste ruseşti în Crimeea (elementul
de surpriză care a constituit limita de trecere de la combinat la complex al crizei), care
a profitat de referendumul în favoarea secesiunii organizat de populaţia rusă majoritară a peninsulei trimiţând trupe pe teritoriul ucrainean, încălcând astfel norme esenţiale
ale dreptului internaţional legate de integritatea teritorială şi suveranitatea statelor
recunoscute de comunitatea internaţională, situaţia a scăpat de sub control şi a degenerat rapid într-un conflict deschis, desfăşurat între forţe militare ruse şi ucrainene. Sa ajuns astfel la o escaladare a conflictului, specialiştii [12] vehiculând ideea de război civil care a determinat aproximativ 600.000 de cetăţeni să îşi părăsească locuinţele şi să ia calea exodului.
Criza s-a acutizat ulterior, luând forma unui război hibrid (despre care sunt voci
[13], care consideră că, de fapt, îi are ca oponenţi direcţi pe NATO şi F. Rusă fiind
dus cu ajutorul unor intermediari care a înregistrat, conform Washington Post, până la
14 aprilie 2015, mai mult de 6 000 morţi [14] şi peste 13 000 răniţi din rândul forţelor
ucrainene, a separatiştilor dar, cel mai mult, al civililor.
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Odată cu acordul de încetare a focului, şansele pentru creşterea nivelului de securitate în Ucraina şi Europa cresc, dar nu este prima dată când s-a încheiat un astfel
de acord. În data de 5 septembrie 2014 se mai semnase un acord (Minsk 1), dar la
numai cinci zile distanţă acesta a fost încălcat, trecându-se într-o nouă fază de escaladare a violenţelor între armata ucraineană şi rebelii pro-ruşi. Cert este că, dacă şi acest
acord va fi încălcat, se va ajunge la declanşarea legii marţiale în Ucraina. Ostilităţile
au continuat din partea separatiştilor nemulţumiţi de statutul de autonomie limitată
propus la negocieri pentru cele două provincii locuite în majoritate de populaţie prorusă. Au urmat noi sancţiuni economice adresate Rusiei care nu pot duce decât la
vulnerabilizarea şi mai acută a mediului european de securitate.
Maratonul negocierilor de pace de la Minsk 2 ce a avut loc în 12 februarie
2015, între liderii Federaţiei Ruse, Ucrainei, Franţei şi Germaniei, a dus la un nou
acord de încetare a focului pentru estul Ucrainei efectiv din 15 februarie 2015 [15].
Discuţiile au fost concentrate pe asigurarea unei încetări a focului, retragerea armamentului greu şi crearea unei zone demilitarizate. Deşi F. Rusă era prezentă la negocieri, în acelaşi timp 50 de tancuri ruseşti pătrundeau frontierele ucrainene [16]. Unul
dintre punctele esenţiale ale negocierilor îl constituia reforma constituţională a Ucrainei cu adoptarea unei noi Constituţii până la sfârşitul anului 2015, care să includă
descentralizarea administrativă a regiunilor Doneţk şi Lugansk şi adoptarea unui statut special permanent pentru acestea. Considerăm că soluţia găsită la respectivul
acord de încetare a focului, aceea de descentralizare administrativă a regiunilor conflictuale şi, probabil, federalizarea ulterioară este exact ce intenţiona F. Rusă pentru
Ucraina în momentul în care a intervenit în politica internă a Ucrainei. A urmat un al
treilea acord de pace încheiat la 13 aprilie 2015, dar chiar pe parcursul negocierilor
numărul victimelor a crescut raportat la alte perioade anterioare [14].
2. Caracteristici de complexitate ale fazelor crizei din Ucraina
Complexitatea crizei din Ucraina depinde de diversitatea actorilor implicaţi, diversitatea intereselor convergente şi divergente ale acestora, multitudinea dimensiunilor de securitate naţională şi internaţională afectate de aceasta, dar şi paleta largă de
factori generatori care se intercondiţionează reciproc generând efecte de tipuri diferite, combinate sau complexe.
Modul în care relaţionează elementele componente ale crizei cu etapele evoluţiei sale conflictuale, în corelaţie cu paradigma complexităţii (care presupune ca părţi
diverse şi complex să fie interconectate într-un întreg), ce au fost obiectul analizei
prezentate în tabelul inclus în cuprinsul lucrării de faţă (factori generatori diverşi şi
efectele complexe în sensul de elemente diverse generate care se condiţionează reciproc, dar fără a se şti exact gradul de intercondiţionare sau totalitatea elementelor
condiţionate, aici identificându-se doar o parte a acestora) îi conferă crizei ucrainene
caracterul de complexitate. De asemenea, factorii generatori de unul sau mai multe
tipuri, au determinat efecte complexe de tipuri diferite. De exemplu, factorul iniţial
generator - scindarea populaţiei din sudul şi estul țării între politica pro-rusă şi cea
pro-occidentală – este de tip politico-social, generând pe lângă efecte politice şi sociale imediate (confruntarea între grupurile pro-ruse şi pro-ucrainene ale populaţiei şi
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solicitarea secesiunii pe baze etnice de către populaţia pro-rusă din sudul şi estul
Ucrainei) şi efecte economice (destabilizarea economiei Ucrainei) şi geopolitice
(creşterea conflictualităţii regionale şi globale).
Ulterior, datorită implicării F. Ruse în conflictul intra-naţional, acesta s-a complexificat şi mai mult prin adăugarea laturii internaţionale a acestuia. Astfel, ca rezultat al unei evoluţii în cascadă a factorilor politici, care s-au transformat rând pe rând
din efecte în cauze ale unor noi efecte (de exemplu, preluarea peninsulei Crimeii în
urma acţiunilor F. Ruse în pofida normelor dreptului internaţional a devenit cauză de
generare a crizei de legitimitate, ce a avut ca rezultat declanşarea crizei relaţionale
Est-Vest (efect politic), dar şi crearea unui sentiment de nesiguranţă, teamă în rândul
cetăţenilor est-europeni cu privire la eventualele încălcări ale frontierelor lor (psihologic). Acesta din urmă, a generat, la rândul său, o serie de efecte complexe de diferite tipuri: scăderea atractivităţii euro-atlanticismului şi europenismului în rândul
statelor Europei de Est neintegrate în UE şi NATO (politic); tensiuni în relaţiile dintre Occident şi F. Rusă materializate în sancţiuni economice şi declaraţii ostile de
ambele părţi (diplomatic); eliminarea F. Ruse din G8 (diplomatic şi economic); retragerea unor companii importante europene şi americane de pe piaţa rusă (economic); sancţiuni impuse F. Ruse de UE, SUA şi Canada; retragerea unor companii
importante europene şi americane de pe piaţa rusă (economic); desfăşurarea unui
conflict militar în forma sa cea mai nouă – război hibrid care încorporează o serie de
elemente specifice conflictului militar tradiţional şi ale celor asimetrice (militar) etc.
Se mai constată, din tabelele realizate în cuprinsul lucrării, că din factori simpli, precum scindarea populaţiei din sudul şi estul Ucrainei între politica pro-rusă şi cea prooccidentală, au rezultat efecte complexe ca o consecinţă directă a apariţiei unui factor
de instabilitate sporită constituit de ingerinţa F. Ruse în politica naţională a unui stat
vecin, cu încălcarea legilor internaţionale.
3. Paralelă Ucraina – Republica Moldova
Ucraina şi Republica Moldova au o serie de similarităţi în evoluţia lor. Amândouă au un trecut istoric comun ca state ale fostei URSS, fiind şi state învecinate cu o
moştenire culturală cu influenţă rusească profundă. Dependenţa energetică de F. Rusă
este o altă caracteristică comună a celor două state ex-sovietice. O altă similaritate deosebit de importantă se referă la tendinţele segregaţioniste de pe teritoriul ambelor state.
Astfel, Republica Moldova are pe teritoriul său Republica Autonomă Găgăuză unde a
avut loc recent [17] un referendum controversat prin care populaţia majoritară pro-rusă
exprima expres dorinţa de realizare a unei relaţii mai strânse cu uniunea vamală constituită de F. Rusă în detrimentul aderării la UE. De asemenea, reprezentanţii Transnistriei
au solicitat F. Ruse să preia această parte din Moldova cu autonomie largă susţinând că
oricum „regiunea a fost susţinută politic, economic şi militar de F. Rusă de când şi-a
declarat independenţa în 1991‖ [17]. Mai mult, etnicii bulgari din estul R. Moldova din
Raionul Taraclia ameninţă că vor intra în componenţa Republicii autonome Găgăuze
dacă nu i se va acorda un statut special [18]. De asemenea, prim-ministrul adjunct Dimitri Rogozin a declarat că „Transnistria s-a aflat sub blocadă din cauza Ucrainei‖ [18].
De asemenea, F. Rusă şi-a exprimat de multe ori interesul geopolitic cu privire la men117

ţinerea în sfera sa de influenţă a Ucrainei – unde a acţionat la vedere în Peninsula Crimeea -, cât şi a R. Moldova. Motivaţia acestui interes este oarecum de înţeles, F. Rusă
se poate întoarce în Europa ca superputere având de partea ei cel puţin Ucraina şi
Republica Moldova.
Aceste elemente comune existente ale cadrului spaţio-temporal al Ucrainei şi
Republicii Moldova ne-au determinat să încercăm să identificăm tendinţe de evoluţie
ale unei potenţiale crize desfăşurate în acest spaţiu şi eventuale efecte generate în planul
securităţii europene, respectiv sistemul european de securitate constituit între limitele
teritoriale ale UE.
Sunt o serie de date care prezintă un tablou similar în cele două state, drept pentru care în tabelul de mai jos, considerând tipurile de factori generatori ai crizei complexe ucrainene, am identificat principalii factori generatori ai crizei din Ucraina care sunt
deja activi în R. Moldova şi pot deveni factori potenţiali de generare a unei crize complexe similare.
Tabelul 3. Tipologia factorilor potenţiali generatori de criză
în Republica Moldova
Tipuri de factori
generatori de crize
complexe

Factori potenţiali generatori ai unei crize în R. Moldova
- lipsa de reacţie eficientă a occidentalilor după acţiunile
F. Ruse în Ucraina;

Politici

Diplomatici

- pierderea garanţiei soluţionării conflictului transnistrean, anterior oferită de F. Rusă şi Ucraina;
- criza de legitimitate generată de acţiunile F. Ruse în pofida normelor dreptului internaţional;
- corupţia generalizată la nivel politic în R. Moldova
[19];
- solicitarea Transnistriei de a fi alipită la F. Rusă;
- scindarea populaţiei de pe teritoriul Republicii Moldova
între politica pro-rusă şi cea pro-occidentală.
- refuzul R. Moldova de a participa în nou creata Uniune
Economică Euroasiatică şi exprimarea dorinţei Republicii Autonome Găgăuză de a adera la aceasta [20];
- reafirmarea de către ministrul rus de externe Serghei
Lavrov a politicii statului de protejarea a populaţiei ruse din
întreaga lume prin măsuri politice, diplomatice şi juridice [21];
- susţinerea de către F. Rusă a unei federalizări a R. Moldova ca şi în cazul Ucrainei.
- semnarea de către R. Moldova a Acordului de Asociere

Economici

cu UE;
- datorii neachitate ale R. Moldova faţă de F. Rusă pentru
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livrarea de gaze [22];

Sociali
Financiari
Militari

Comunicaţionali

Tehnologici

Geopolitici

Geopolitici

-utilizarea de către F. Rusă a instrumentului energetic ca
pârghie de putere.
- scindarea populaţiei între politica pro-rusă şi cea prooccidentală;
- criminalitatea crescută.
- datoria neachitată faţă de F. Rusă.
- existenţa trupelor ruse la Chişinău (aşa-numita Grupare
de menţinere a păcii, de fapt, rămăşiţă a fostei Armate a 14-a);
- motivarea posibilei anexări a Transnistria prin voinţa
poporului şi justiţie istorică, identică ca şi în cazul Ucrainei;
- declaraţiile de la Kremlin pentru promovarea unei legi
care facilita obţinerea cetăţeniei ruse de către cei „care vorbesc
fluent limba rusă sau au trăit în URSS‖ [23].
- sistemele informatice moldovene sunt atacate sistematic, ca şi cele ale majorităţii fostelor state ex-sovietice [24];
- înarmarea accelerată a armatei ruse.
- divizarea etnică, politică, socială, religioasă şi lingvistică a populaţiei;
- poziţia geostrategică deţinută de R. Moldova de „spaţiu-tampon‖ între Occident şi Orient;
- dorinţele imperialiste ale F. Ruse şi de redobândire a influenţei în fostele teritorii sovietice.

Efectele potenţiale generate de unii factori similari celor din Ucraina, ce pot
genera criză pe teritoriul R. Moldova sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 4. Tipologia factorilor potenţiali generatori de criză
în Republica Moldova

Tipuri de efecte
complexe generate

Efecte potenţial generate de o eventuală criză din R. Moldova
asupra mediului european de securitate
- tensiuni în relaţiile dintre Occident şi F. Rusă;

Politicodiplomatice

Politicomilitare

- acutizarea crizei relaţionale Est-Vest;

- destabilizarea mediului regional de securitate;
- confruntarea între grupurile pro-ruse şi pro-europene ale populaţiei;
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- instituirea stării de urgenţă în Transnistria;
- preluarea Transnistriei de către F. Rusă.
Politicosociale

Geopolitice

Diplomaticoeconomice

Economice

Economicofinanciare
Politicoeconomice
Politicosociale
Economicosociale
Sociale
Financiare

Militare

Informaţionale
Comunicaţionali- informaţionali
Sociobiologice

- scăderea atractivităţii euro-atlanticismului şi europenismului
în rândul statelor Europei de Est neintegrate în UE şi NATO.
- tensiuni în relaţiile dintre statele europene generate de dependenţa energetică în special a Germaniei faţă de F. Rusă;
- tensiuni SUA – statele membre UE,
- interdicţii de viză a unor cetăţeni ruşi.
- interzicerea totală a survolului pentru aeronavele occidentale,
aşadar imposibilitatea controlului şi aşa limitat asupra nivelului de
dezvoltare a forţelor convenţionale ale armatei ruse.
- ameninţarea economiilor europene cu o criză accentuată determinată de criza gazului rusesc;
- stagnarea periodică a livrării gazelor ruseşti către statele europene.
- retragerea unor companii importante europene şi americane
de pe piaţa rusă;
- destabilizarea şi apoi colapsul economiilor F. Ruse şi R.
Moldova.
- noi sancţiuni impuse F. Ruse;
- necesitatea căutării de soluţii noi şi rute de transport pentru
gazul necesar statelor europene;
- solicitarea secesiunii pe baze etnice de către populaţia prorusă din sudul şi estul Ucrainei;
- exodul de populaţii din zonele afectate.
- afectarea condiţiilor de viaţă a populaţiei din regiune.
- îngheţarea averilor a unor responsabili ruşi şi ucraineni proruşi;
- retragerea băncilor străine şi a capitalurilor externe de pe piaţa rusă.
- conflict militar în forma sa cea mai nouă – război hibrid care
încorporează o serie de elemente specifice conflictului militar tradiţional şi ale celor asimetrice (acţiuni insurgente, teroriste, implicarea
unor forţe paramilitare etc.);
- creşterea prezenţei militare ruseşti la graniţa de est a NATO
şi UE.
- declanşarea unui război informaţional şi mediatic.
- dezinformare şi propagandă în masă care afectează întreaga
Europă.
- morţi, răniţi.
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Psihologice

Psihologicosociale
Ecologicobiologice
Strategicomilitare

- sporirea sentimentului de nesiguranţă şi teamă în rândul cetăţenilor est-europeni cu privire la eventuale încălcări ale frontierelor
lor;
- pierderea încrederii aliaţilor şi partenerilor în organizaţiile
europene şi euroatlantice cu rol în asigurarea securităţii şi prosperităţii
economice.
- scăderea nivelului de încredere în democraţiile şi prosperitatea oferită de statele europene.
- distrugeri şi poluare.
- mutarea zonei-tampon între F. Rusă şi NATO pe teritoriile
statelor situate la graniţa de est a organizaţiei.
- preluarea Transnistriei de către F. Rusă;
- afectarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi ameninţarea
cu afectarea integrităţii teritoriale a altor state europene;

Geopolitice

- creşterea conflictualităţii regionale şi globale;
- renunţarea la paradigma clasică de securitate;
- haos şi dezordine la nivel global.

Se observă, aşadar, că există o serie de factori generatori de criză în Ucraina care sunt şi factori potenţiali generatori de criză în R. Moldova. Se identifică astfel un
model de analiză a crizelor complexe europene ce au similarităţi spaţio-temporale şi
un potenţial element surpriză comun (în cazul nostru interesul manifest al F. Ruse de
a reinclude în aria sa de influenţă foştii sateliţi prin orice mijloace, inclusiv militare)
identificat pe tipuri comune de factori generatori şi efecte complexe generate.
Concluzii
Complexitatea crizei din Ucraina depinde de diversitatea actorilor implicaţi, diversitatea intereselor convergente şi divergente ale acestora, multitudinea dimensiunilor de securitate naţională şi internaţională afectate de aceasta, dar şi paleta largă de
factori generatori, care se intercondiţionează reciproc generând efecte de tipuri diferite, combinate sau complexe.
Criza ucraineană a rezultat într-o serie de efecte complexe, prin natura lor: intensitatea variabilă (la aceeaşi stimuli, reacţii de intensităţi diferite), numărul şi tipul
divers al actorilor afectaţi de criza ucraineană. Natura complexă a efectelor înregistrate de criza ucraineană rezultă din interconectarea existentă între acestea şi sistemul
european de securitate pe care îl influenţează în mod direct, subsistemul de securitate
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ucrainean fiind de fapt parte componentă, interconectată a celui european. Din tabelele realizate referitor la criza ucraineană ce conţin unii dintre factorii generatori ai crizei şi efectele rezultate, se observă că din factori (politici, economici, diplomatici,
sociali, financiari, militari, informaţionali, comunicaţionali, psihologici, etc.) care
păreau bine delimitaţi în categoria lor, au rezultat efecte cu naturi duale (politicodiplomatice, politico-militare, politico-sociale, economico-sociale, economicofinanciare, psihologico-sociale, tehnologico-militare etc.), şi geopolitice, care reprezintă de fapt rezultante complexe ale evoluţiei factorilor generatori combinaţi cu efectele individuale sau duale generate. Aşadar, majoritatea efectelor generate nu pot fi
încadrate strict într-o categorie sau identificat exact arealul lor de generare, afectat de
acel tip de efect, şi nici alte efecte care pot deriva din acestea, fapt ce denotă creşterea
gradului de incertitudine şi risc asupra evoluţiei crizei, aşadar o mărire a complexităţii
crizei ucrainene implicit a complexității subsistemului ucrainean de securitate, sistemului european de securitate şi meta-sistemului de securitate globală.
Instrumentele utilizate de către F. Rusă în Ucraina, ajungându-se până la agresiune militară şi susţinerea unui război hibrid care include mai multe mijloace clasice
şi nonclasice de ducere a războiului: informaţionale, societale, destabilizare politică şi
economică, incursiune a unor grupuri diversioniste, incitarea la segregaţionism etc.
sunt aplicate, într-o formă sau alta, şi în Republica Moldova. De aceea, deşi cauzele
iniţiale ale scenariului unei eventuale crize similare în Republica Moldova pot fi oarecum diferite, nuanţate, avem certitudinea că scopul central este acelaşi ca şi în cazul
Ucrainei: păstrarea statului moldovean în zona de influenţă rusească prin împiedicarea admiterii semnării Acordului de Asociere cu UE şi eventuala aderare la NATO a
Republicii Moldova.
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CONFLICTUL MILITAR DIN ESTUL UCRAINEI –
ÎNTRE PREMISE ISTORICE ŞI DECIZII POLITICE

Conflictul militar din estul Ucrainei a demarat printr-un protest al societăţii
ucrainene faţă de elita guvernatoare de atunci ce a decis să renunţe la semnarea Acordului de asociere cu UE (noiembrie 2013), dar a devenit unul determinant în declinul
unipolarismului american pe arena internaţională, în prefigurarea unei noi securităţii europene şi a demonstraţiei influenţei Federaţiei Ruse în spaţiul ex-sovietic.
Dacă în etapa iniţială criza politică internă, cu care s-a confruntat Ucraina, poate fi interpretată ca o reacţie a societăţii faţă de reorientarea interesului naţional de la
Vest spre Est a politicii preşedintelui de la acea perioadă Victor Ianukovici, ulterior
acest conflict s-a transformat pentru tânărul stat ucrainean în unul de apărare a integrităţii sale teritoriale.
În articolul pe care îl propunem atenţiei dvs. vom aborda rolul factorului istoric în izbucnirea conflictului militar din estul Ucrainei şi a deciziei politice care a
declanşat conflictul propriu-zis, decizie bazată pe interese înguste ale unor elite interne şi externe, dar nu pe unul ce ar fi avut un suport social majoritar. Situaţia istorică
preexistentă de divizare a societăţii în două tabere de orientare, prorusă şi prooccidentală, a fost alimentată la acea etapă şi de divergenţele dintre interesele geopolitice în
Ucraina ale Occidentului (UE şi NATO), pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă
parte.
Lipsa de identitate naţională
Conflictul militar din estul Ucrainei a accentuat divizarea profundă a cetăţenilor Ucrainei între vestul prooccidental şi estul prorus. După implozia URSS, toate
popoarele ce au făcut parte din acest stat, inclusiv Ucraina, au păşit într-o nouă etapă
de identificare naţională şi de revizuire a simbolurilor propriei identităţi. Samuel P.
Huntington, în lucrarea Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, susţine
că în asemenea perioade popoarele îşi adresează întrebarea fundamentală „Cine
sunt?‖ [1, p. 22] şi răspund aşa cum au făcut-o dintotdeauna, referindu-se la ceea ce
este mai important pentru ei: origine, religie, istorie, limbă, valori etc.
Ucraina fiind un stat relativ tânăr (1991), pe parcursul istoriei, teritoriile sale au
făcut parte din sfera de influenţă polonă, turcească, rusă, austro-ungară, sovietică.
Anume istoria tumultuoasă a poporului ce a locuit pe aceste teritorii a făcut ca acum
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în istoriografie să existe mai multe abordări cu privire la formarea poporului ucrainean (şcolile sovietofilă, rusofilă, ucrainofilă, est-slavă) [2]. Punctul comun al acestor
şcoli este că poporul ucrainean îşi trage originea din slavii de est care au locuit pe
teritoriile date, iar lipsa frontierelor interne a permis păstrarea anumitor elemente
culturale identice la popoarele ucrainean, rus şi bielorus.
Cu toate acestea, Huntington subliniază că partea de est ortodoxă a Ucrainei este despărţită de partea de vest uniată printr-o linie civilizaţională şi lingvistică (două
dialecte ale limbii ucrainene, formate sub influenţă rusă şi polono-germană, vorbite
în aceste două zone ale ţării), o realitate istorică veche şi foarte importantă [1, p. 44].
Partea estică a ţării s-a dezvoltat o perioadă mai îndelungată în componenţa Rusiei
țariste, iar ulterior în interiorul URSS, în acelaşi timp, partea vestică, care a existat
într-un alt mediu cultural, s-a opus procesului de asimilare din Est, denumit ca naţionalism agresiv [3]. Dacă în vestul Ucrainei se manifestă o puternică influenţă a Europei Occidentale, atunci în estul ţării, unde locuiesc cei mai mulţi etnici ruşi, tendinţa
de apropiere de Rusia este şi ea puternică, confruntare ce se manifestă şi în plan religios, între catolicii vestici şi ortodocşii estici. Ca rezultat, aproximativ jumătate din
populaţia ţării doreşte să fie „europeană‖, dar o altă parte spune că ar vrea în Comunitatea Economică Euroasiatică.
În lucrarea menţionată anterior, S. Huntington analizează posibila evoluţie a
sistemului internaţional în perioada post Război Rece, prezentând predicţia lui John
Mearsheimer privind relaţia dintre Ucraina şi Rusia. Situaţia dintre Ucraina şi Rusia
este propice izbucnirii unei competiţii pentru securitate între ele. Marile puteri, despărţite de o frontieră lungă şi neprotejată, ca aceea dintre Ucraina şi Rusia, intră
adesea într-o competiţie alimentată de temeri pentru propria securitate [1, p. 44].
Dacă abordarea etatistă a lui Mearsheimer scoate în evidenţă posibilitatea unui război
între Ucraina şi Rusia şi inclusiv cucerirea primei de către ultima, abordarea civilizaţională a lui Huntington o minimizează şi evidenţiază în schimb probabilitatea ca
Ucraina să se scindeze în două. Soluţia – Ucraina să colaboreze cu Rusia şi să elaboreze un plan ce ar preveni scindarea Ucrainei [1, p. 44-45].
Deci, din momentul formării sale, Ucraina se confruntă cu o vulnerabilitate a
securităţii sale prin divizarea societăţii. Această stare de fapt reprezenta un real pericol pentru securitatea naţională, ca potenţial conflict alimentat eventual de o anumită
forţă internă sau externă. Ucrainei îi revenea o sarcină extrem de importantă, să antreneze instituţiile statale în fortificarea statalităţii şi identităţii naţionale prin elaborarea unei idei „naţionale‖ ce ar fi coagulat societatea. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. De ce? Răspunsul îl găsim în aceeaşi lucrare, popoarele şi oamenii de stat sunt
mai puţin înclinaţi să considere că ar putea fi ameninţaţi de popoare pe care cred că
le înţeleg şi în care cred că ar putea avea încredere, pentru că vorbesc aceeaşi limbă
şi au aceleaşi valori, instituţii, religie, cultură [1, p. 40] (Huntington, 40). Este mult
mai probabil să se considere periculoase popoare de cultură diferită.
Fortificarea statalităţii Ucrainei contemporane impunea consolidarea identităţii
naţionale. În perioada post-independenţă, Kievul nu a elaborat o politică capabilă să
unifice cetăţenii ucraineni într-un plan socio-cultural unic, dar să nu fie lăsaţi să coexiste doar într-un teritoriu unic, drept rezultat divizarea istorică din cadrul societăţii s126

a adâncit, inclusiv din cauza politicilor guvernamentale ce au înaintat viziuni diferite
privind evoluţia ţării în continuare.
Criza cu care s-a confruntat Ucraina poate fi apreciată ca o reacţie a populaţiei
faţă de direcţia interesului naţional înaintată de către elita conducătoare de la Kiev din
acea perioadă, dar este şi un rezultat al lipsei de identitate naţională a ţării, nerezolvată de atâta timp. Chiar dacă interpretăm conflictul din estul Ucrainei ca unul ce reflectă confruntarea între Vest şi Est, acesta este în primul rând unul al lipsei de unitate
naţională, iar politica de eurointegrare nu a izbutit să diminueze tensiunile dintre cele
două părţi ale Ucrainei, ci, din contra, să le aprofundeze.
Lipsa de unitate politică
În toamna lui 2013, Ucraina a ajuns în situaţia când trebuia să decidă în privinţa priorităţii sale externe: de colaborare cu UE ori de aderare la Uniunea Vamală, în
care Rusia deţine rolul dominant. Însă acceptarea uneia dintre părţi presupunea respingerea alteia. Deci, pentru elita guvernatoare de la Kiev era momentul să specifice
clar care sunt priorităţile naţionale pentru o dezvoltare statală durabilă, şi nu mai puţin
important, cum le va realiza.
Odată cu sfârşitul perioadei bipolare, statele occidentale au manifestat deschidere politică faţă de fostele state sovietice, fiind apreciate ca state de o importanţă
strategică în crearea unei securităţi regionale, dar care erau încă extrem de vulnerabile. Vulnerabilitatea acestora se manifesta nu numai printr-o dezvoltare economică
joasă, dar şi printr-o lipsă de unitate politică a elitei guvernatoare în privinţa cursului
de dezvoltare a ţării pe viitor. O parte a elitei se pronunţa pentru un curs democratic şi
independent al statului, după modelul occidental, obiectiv care presupunea realizarea
unor reforme politice şi sociale profunde, iar altă parte vedea viitorul statului ca unul
ancorat la sfera de interes a Federației Ruse.
După succesul „revoluţiei oranj‖ din 2004, Kievul îşi activează politica de orientare spre NATO şi integrare în UE. Parteneriatul Ucraina–NATO a demarat din
1997, când a fost semnată Carta pentru un Parteneriat Distinct dintre Ucraina şi NATO, iar în 2009 este semnată Declaraţia de completare a Cartei. În aprilie 2008, la
summitul NATO de la Bucureşti, liderii de la Kiev (V. Iuşcenko, Iu. Timoşenko, A.
Iaţeniuk) în contextul politicii „uşilor deschise‖ ale Alianţei, îşi exprimă oficial voinţa
de aderare la NATO. Contrar faptului că mesajul liderilor ucraineni a avut o apreciere
generală favorabilă, nu a găsit o susţinere unanimă din partea liderilor europeni. Totuşi, Rusia anunţă că va întreprinde toate măsurile pentru a nu permite aderarea Ucrainei şi Georgiei la NATO. Ministrul de Externe al FR, S. Lavrov, menţiona că „în caz
dacă vor fi întreprinse acţiuni concrete de susţinere a politicii Kievului, acest fapt
inevitabil va duce la o înrăutăţire a relaţiilor cu Alianţa şi vecinii noştri‖ [4, p. 90].
Ulterior, Ucraina consolidează dialogul politic şi cooperarea practică cu NATO prin
Programul Naţional Anual al Ucrainei.
În 2010, regimul prorus al preşedintelui Ianukovici renunţă la procesul de aderare la NATO. Acesta dizolvă printr-un decret prezidenţial Comisia interdepartamentală ce se ocupa de problemele de aderare la NATO şi Centrul Naţional de Integrare
Euroatlantică (create în 2006 de ex-preşedintele V. Iuşcenko) şi semnează Legea
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Ucrainei privind bazele politicii interne şi externe (adoptată de Rada ucraineană în 1
iulie 2010), care stipula (art.11) statutul Ucrainei ca putere care va activa în afara unui
bloc militar [4, p. 9]. Această mişcare politică, Ianukovici o face şi în scop pragmatic,
pentru a obţine un suport social mai larg, motiv pentru care, distanţându-se de integrarea euroatlantică, se pronunţă pentru cea europeană, pe care în 2013 decide să o abandoneze.
Forţele politice din Ucraina la fel se află într-o rivalitate în dependenţă de cele
două tendinţe cu orientare vestică şi estică, care, se pare, sunt de neîmpăcat. Regiunile centrale şi de vest ale Ucrainei au susţinut noua putere de la Kiev (februarie 2014)
în mişcarea de eurointegrare a ţării, iar regiunile sud-estice au susţinut politica lui V.
Ianukovici. Aceştia la rândul lor au fost susţinuţi de Kremlin în mişcarea lor separatistă, şi chiar de la începutul declanşării conflictului ocupă instituţiile administraţiei
publice locale, arborează drapelele Rusiei şi ale republicilor locale, înaintând ideea
privind federalizarea Ucrainei [5]. Potrivit poziţiei oficiale a Kievului, adepţii ideii
privind federalizarea Ucrainei sunt exponenţi ai societăţii ruse. Divergenţele privind
direcţia politicii naţionale au activat atât forţele prooccidentale cât şi cele pro-ruse,
inclusiv pe etnicii ruşi, care sunt în jur de 10 mil doar în estul ţării. O astfel de situaţie
a constituit un mediu propice pentru o eventuală radicalizare la momentul oportun a
forţelor dornice de a trece la metode mai active de manifestare a dezacordului cu direcţia de dezvoltare a statului.
În acelaşi timp, o parte din societatea ucraineană manifestă un anumit negativism faţă de Alianţa Nord-Atlantică, percepţie formată şi din motive istorice şi obiective. Aceştia sunt cetăţenii ce şi-au format gândirea socială şi politică în perioada
Războiului Rece, perioadă de confruntare continuă între URSS şi puterile occidentale,
care a fost definitorie în formarea culturii politice a acestora, plus acei cetăţenii ce
locuiesc într-un mediu social şi mediatic preponderent rus, în care propaganda antiNATO este foarte înaltă. Cu regret, acest fapt se referă nu doar la populaţia rusofonă,
care de la sine înţeles este anti-NATO, dar şi la o parte a populaţiei majoritare. O altă
parte a populaţiei, chiar dacă teoretic înţeleg principiile de constituire ale NATO, sunt
de părerea că în această regiune ruşii pot face orice, ori cel puţin sunt capabili la foarte multe, chiar dacă nu posedă capacităţi suficiente.
Decizia politică a elitei guvernatoare din 2013 de la Kiev de a nu semna Acordul de asociere cu UE nu a făcut decât să declanşeze un conflict în societatea ucraineană, în interiorul căreia persista pericolul scindării. Kievul nu a abordat pericolul
dat ca pe o vulnerabilitate a securităţii sale, în privinţa căruia ar fi trebuit să se ia
măsurile necesare.
În momentul manifestării dezacordului faţă de politica lui Ianukovici, părţile
interesate au jucat pe divergenţele interne, care au şi amplificat conflictul, iar Ucraina nu a fost pregătită pentru prevenirea unui eventual conflict intern, în acelaşi timp
nu era pregătită nici pentru a stopa implicarea unui stat străin în acest conflict.
Pentru o modificare reuşită a vectorului de dezvoltare european era necesar de
asigurat şi un suport politic intern social majoritar, elita politică de la Kiev trebuia
să cunoască că Rusia este mult mai hotărâtă în acţiunile sale de realizare a propriului interes decât statele occidentale în asigurarea securităţii Ucrainei, presupunem că
Kievul nu a văzut în Federația Rusă un potenţial agresor, cu toate că Războiul ruso128

georgian (2008), recunoaşterea de către Kremlin a Abhaziei şi Osetiei de Sud constituiau o demonstrare pregnantă a capabilităţii Rusiei în realizarea intereselor sale.
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DIVERGENŢA INTERESELOR NATO, ALE UE
ŞI ALE FEDERAŢIEI RUSE
LA GRANIŢA EUROPEI DE EST

Introducere
Criza din Ucraina este considerată a fi fost predictibilă, de aşteptat, mai ales în
ceea ce priveşte acţiunea şi reacţia Rusiei [1]. Din această perspectivă, extinderea
NATO şi UE către Est, măsurile de promovare a democraţiei şi de consolidare a relaţiilor cu statele aflate la graniţa Rusiei nu au făcut decât să alimenteze o criză latentă,
comparând reacţia Rusiei cu reacţia Washingtonului în situaţia ipotetică în care China
ar fi construit o alianţă militară impresionantă şi ar fi încercat să includă în aceasta
Canada şi Mexic.
Mai mult, chiar şi argumentările în favoarea caracterului de şoc strategic al acţiunilor Rusiei în Ucraina identifică o serie de indicatori ai acestui tip de comportament în istoria recentă – poziţia Rusiei faţă de deciziile Summitului NATO de la Bucureşti (2008), războiul din Georgia (2008), sprijinul acordat Serbiei în ceea ce priveşte provincia separatistă Kosovo. Aşadar, anexarea peninsulei Crimeea şi conflictele care i-au urmat în estul Ucrainei constituie un şoc strategic doar din perspectiva
recurgerii Rusiei la acest instrument într-o epocă în care cuvântul de ordine al relaţiilor internaţionale este cooperarea, iar instrumentul diplomatic este preferat celui militar în urmărirea intereselor naţionale.
Interesele Federației Ruse
Spaţiul Mării Negre a constituit încă din perioada lui Petru cel Mare un areal cu
o mare importanţă geopolitică şi geostrategică, fiind considerat de mulţi analişti din
acest domeniu „cheia‖ pentru menţinerea unei influenţe considerabile asupra Europei,
influenţă ce poate fi prezervată în condiţiile în care Rusia rămâne cel mai important,
dacă nu chiar unicul, furnizor de energie pentru Europa. Harold Mackinder a rezumat
foarte clar importanţa geopolitică şi geostrategică a Mării Negre, încă de la începutul
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secolului al XIX-lea – „Cine conduce Europa de Est stăpâneşte heartlandul; cine conduce heartlandul stăpâneşte Eurasia şi Africa; cine conduce Eurasia şi Africa, stăpâneşte lumea‖ [2, p. 51]. În plus, spaţiul ponto-caspic este utilizat şi ca zonă de tranzit
pentru conductele care transportă hidrocarburile ruseşti către Europa, dar şi principala
scenă pe care se poartă, în prezent, un real „război energetic‖ [3, p. 31], purtat cu
„arme energetice‖[4].
Un alt set de premise de la care ar trebui să plece analiza acţiunilor Rusiei ca
actor regional şi mondial ar cuprinde, în viziunea altor autori, aspecte care pot fi asociate unui profil genetic al acesteia [5]:
a) Rusia nu şi-a construit imperiul, precum celelalte state europene, dincolo de
mări. Imperiul acesteia a fost contiguu şi continental.
b) Având în vedere liniile de comunicaţii mai scurte şi faptul că nu a fost nevoită să traverseze oceane, rebeliunile şi mişcările de independenţă în teritoriile colonizate au putut fi reprimate cu mai multă uşurinţă.
c) Procesul de construcţie a imperiului rus a fost, de asemenea, diferit de cel al
europenilor, dat fiind că acesta nu a avut loc înainte de constituirea statului şi simultan cu aceasta, fiind o parte integrantă a acestui proces.
d) Imperiul rus nu a luat naştere din cauza unor întâmplări sau a intereselor
comerciale, ci a avut o funcţie clară, şi anume aceea de a apăra graniţele Rusiei împotriva invadatorilor străini.
e) Perioadele de decolonizare din istoria Rusiei nu au avut niciodată un parcurs
liniar sau ireversibil, decolonizarea nefiind niciodată un fapt definitiv.
Aşadar, valoarea ataşată statelor foste sovietice de către Kremlin, ponderea lor
în ecuaţia securităţii naţionale a Rusiei este cu mult mai mare decât cea ataşată acestui
spaţiu de către actorii occidentali.
Astfel, pe de o parte, Rusia urmăreşte să îşi menţină statutul de unic furnizor
pentru Europa, păstrându-şi astfel principalul instrument de promovare a intereselor
sale în acest spaţiu, fapt dovedit din plin în timpul crizelor din 2006, 2008 şi 2009,
când, din diverse cauze, Rusia a oprit furnizarea de gaze către Ucraina şi, implicit,
către întregul spaţiul european şi, după cum am menţionat anterior, a utilizat şantajul
energetic şi în cazul Ucrainei în cadrul crizei pornite încă de la finele anului 2013.
Conceptul de Politică Externă a Federaţiei Ruse (2008) şi Doctrina Militară a
Federaţiei Ruse (2010) conţin menţiuni clare cu privire la importanţa acordată de
Rusia statelor fost sovietice, în special Ucrainei şi Georgiei, precum şi cu privire la
atitudinea Kremlinului faţă de relaţiile dintre acestea şi NATO şi UE. Astfel, dincolo
de sublinierea repetată a necesităţii consolidării relaţiilor dintre Rusia, pe de o parte,
şi NATO şi UE, de cealaltă, în vederea contracarării eficiente a provocărilor de securitate, documentele prevăd cu o claritate de netăgăduit a limitele Kremlinului în acest
sens. „Rusia îşi menţine atitudinea negativă faţă de extinderea NATO, în special faţă
de planurile de a acorda Ucrainei şi Georgiei statutul de state membre ale Alianţei,
precum şi faţă de aducerea infrastructurii militare a NATO în apropierea graniţelor
ruseşti, ceea ce încalcă principiul securităţii egale şi creează noi linii de separare în
Europa şi acţionează împotriva misiunilor de creştere a eficienţei în ceea ce priveşte
colaborarea pentru identificarea răspunsurilor la provocările reale ale prezentului‖ [6].
Doctrina militară a Rusiei (2010) listează ca prim pericol militar extern „dorinţa de a
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dota potenţialul de forţă al NATO cu funcţii globale, derulate prin violarea normelor
dreptului internaţional şi de a aduce infrastructura militară a statelor membre NATO
mai aproape de graniţele Federaţiei Ruse, inclusiv extinderea blocului‖ [7].
Relevanţa Ucrainei pentru modul în care Rusia se raportează la propria securitate a fost subliniată adesea, unul dintre cele mai celebre astfel de studii fiind cel realizat de Z. Brzezinski (1997). Acesta defineşte Ucraina ca „pivot geopolitic‖, un actor
a cărui importanţă nu este dată atât de putere sau motivaţii, cât de plasarea pe harta
lumii, care poate opri accesul la zona sau resurse importante pentru actorii globali sau
poate juca rolul unui scut de apărare pentru un stat sau regiune vitală [8, p. 41]. Independenţa Ucrainei, în contextul istoric din 1991, a constituit cea mai mare pierdere a
Rusiei în termeni geopolitici, privând Rusia de poziţia dominantă la Marea Neagră,
impunând o regândire a identităţii etnice şi politice ruseşti [8, p. 92-93]. De-a lungul
istoriei, a existat o tendinţă clară de a considera Ucraina parte a Rusiei, inclusiv numele statului conducând către această teorie (în lb. rusă, kraina înseamnă graniţă).
Mai mult, aceeaşi idee a fost reiterată şi în discursul ţinut de V. Putin în faţa Dumei
de stat după anexarea Crimeei şi referendumul organizat ulterior: „După revoluţie,
bolşevicii (...) au adăugat porţiuni considerabile din sudul istoric al Rusiei la Ucraina.
Acest lucru a fost realizat fără luarea în calcul a compunerii etnice a populaţiei şi, în
prezent, aceste zone alcătuiesc sud-estul Ucrainei. Apoi, în 1954, a fost decis transferul regiunii Crimeea către Ucraina (...) per ansamblu, (...) decizia a fost considerată o
formalitate pentru că transferul de teritoriu avea loc în cadrul graniţelor aceluiaşi stat.
Pe vremea aceea, era imposibil de imaginat că Ucraina şi Rusia se vor separa şi că vor
deveni două state distincte‖ [9].
Astfel, în perioada în care şi-a redactat celebra lucrare, Brezinzinski susţinea că
încercările SUA de a sprijini democratizarea Ucrainei şi de a consolida relaţiile cu Kievul în preajma anului 1994 erau privite la Moscova ca un afront la adresa intereselor
vitale, în ciuda faptul că şi Rusia trecea printr-un proces de occidentalizare. De asemenea, Brzezinski accentuează şi necesitatea găsirii unui echilibru între relaţiile dintre
SUA-Ucraina şi SUA-Rusia, argumentând necesitatea includerii ambelor în formate de
cooperare cu statele europene şi de democratizare, intuind însă că Rusia „ar trebui să fie
reasigurată continuu că porţile Europei îi sunt deschise, precum şi cele pentru o eventuală participare în sistemul de securitate transatlantic extins‖ [9, p. 85].
Evenimentele recente relevă cu claritate că atitudinea Rusiei faţă de vecinătatea
apropiată nu s-a schimbat cu mult faţă de perioada în care „Marea Tablă de Şah‖ a
fost redactată. În plus, acţiunile Rusiei în Crimeea, precum şi urmările sale au fost
interpretate şi ca manifestări ale unor schimbări profunde în gândirea politică a Rusiei
[10]. În acest sens, I. Zevelev identifică trei şcoli principale de gândire. Prima dintre
cele este cea a liberalilor post-occidentali, al căror principal scop era integrarea în
Occident. Cea de-a doua şcoală a fost cea a realiştilor, al căror principal obiectiv consta în consolidarea influenţei ruseşti în sfera de influenţă a Rusiei în spaţiul postsovietic şi de a reduce influenţa globală a SUA. Cea de-a treia şcoală de gândire este
cea a naţionaliştilor, alcătuiţi din două grupuri – neo-imperialişti şi etnic-naţionalişti.
Obiectivul neo-imperialiştilor a constat iniţial în restabilirea Rusiei în graniţele fostei
URSS (în prima jumătate a anilor ‘90), ulterior restrângându-se la crearea unei zone
tampon alcătuită din protectorate post-sovietice în jurul graniţelor actuale ale Rusiei.
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Viziunea etnic-naţionalistă este fundamentată pe ideea alinierii graniţelor politice ale
Rusiei cu cele etnice, care, în prezent, nu coincid, fapt ce este perceput drept o ameninţare de securitate considerabilă.
Zevelev argumentează că politica externă condusă de la Kremlin a fost influenţată pe rând de toate cele trei viziuni astfel: între 2003 şi 2008 de realişti, între 2009 şi
2011 de realişti şi liberalişti, între 2012 şi 2013 de realişti şi, în 2014, de realişti şi
naţionalişti, fapt reflectat în acţiunile acesteia pe arena internaţională. Acţiunile din
2014 au fost conduse, aşadar, în baza unor concepte cheie precum protejarea compatrioţilor din exteriorul graniţelor, divizarea cetăţenilor ruşi, credinţa în existenţa unei
civilizaţii ruseşti şi chiar a unei lumi ruseşti.
SUA și NATO
Și actorii occidentali acordă o importanță majoră acestui spațiu, în special după
anul 2001, când a fost lansat „războiul contra terorii‖, urmat de aderarea României și
Bulgariei la NATO și UE. Astfel, UE devenea riverană Mării Negre, iar NATO își
consolida prezența în acest spațiu prin integrarea a încă două state membre (alături de
Turcia).
Cooperarea dintre Alianță și actorii din ZEMN a fost o constantă încă din primii ani după încheierea Războiului Rece. Spre exemplu, încă din 1997, funcționează
o Comisie NATO-Ucraina, un organism decizional responsabil pentru dezvoltarea
relațiilor dintre cei doi actori şi pentru îndrumarea activităților de cooperare, funcționând şi ca un forum de consultări în legătură cu aspectele legate de securitate ce le
privesc pe ambele. În septembrie 2008, a fost înființată şi Comisia NATO-Georgia,
axată pe consultări politice şi cooperare practică, fiind menită să susțină Georgia în
dobândirea statutului de membru al Alianței.
Totodată, există şi un Consiliu NATO-Rusia, înființat în 2002, care constituie
un cadru de consultări, cooperare, de atingere a consensului, de decizie şi acțiune
comună în domeniul securității şi al ariilor de interes comun. Totuși, în contextul
crizei ucrainene, aliații au decis să suspende orice cooperare civilă sau militară cu
Moscova, relațiile din acest cadru fiind întreținute doar la nivel ambasadorial. Măsura
se încadrează în setul de acțiuni restrictive impuse de Occident în acesr.
Mai mult, în ZEMN există şi alte state cu care NATO a încheiat parteneriate,
deschizând totodată şi perspectiva aderării la structurile alianței. Astfel, NATO nu are
doar trei state membre riverane Mării Negre (Turcia, România şi Bulgaria), ci şi parteneriate cu alți actori din această regiune, ceea ce a făcut posibilă dezvoltarea unor
scenarii conform cărora, dacă Ucraina şi Georgia vor deveni membre ale Alianței,
atunci Marea Neagră va deveni nu un „lac rusesc‖, ci „un lac NATO‖ [11].
Mai mult, în urma summitului de la Bucutești, din 2008, Aliații au oferit Ucrainei și Gerogiei perspectiva aderării la NATO, urmată fiind îndeaproape de războiul
din Georgia. Creșterea presiunilor rusești în vederea îndepărtării acestor state de perspectiva aderării la Alianță au determinat renunțarea, la nivelul Kievului, la obiectivul
aderării până în anul 2014, și menținerea cooperării cu Georgia în cadrul PfP.
După cum am menționat anterior, extinderea NATO în estul Europei este considerată una dintre principalele amenințări de securitate de către Federația Rusă, iar, pen134

tru a putea înțelege cauzele care stau la baza acestei viziuni este necesar să avem în
vedere faptul că Alianța include și se bazează într-o măsură considerabilă pe contribuția
statului cu care Moscova s-a aflat într-o continuă tensiune pe parcursului întregii perioade a Războiului Rece, la finalul căruia Rusia și-a pierdut statutul de unul dintre
principalii poli de putere ai lumii. Situația actuală a fost intuită încă din 1994 de către
președintele rus de la acea vreme, Boris Elțîn. Într-un interviu acordat revistei Time
Magazine, acesta susținea că extinderea NATO spre est poate determina rușii să vadă în
acesta o alianță anti-rusească la granițele fostei Uniuniuni Sovietice [12, p. 63].
Interesul SUA şi al aliaților a crescut în ceea ce priveşte ZEMN în special în
urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 şi a „războiului împotriva terorii‖.
De altfel, tot aceasta este şi perioada în care s-au intensificat şi preocupările la nivel
academic şi politic legate de studiul mediului de securitate din ZEMN. Dificultatea de
a integra acest spațiu în teoriile deja existente referitoare la regiune, regionalism, regionalizare vine şi din faptul că ZEMN a fost teoretizată ca atare abia în urma procesului de extindere al NATO şi UE spre estul Europei, când au conştientizat impactul
unei vecinătăți instabile, dar foarte importante din punct de vedere energetic [13, pp.
11-19]. Atenția sporită dată de SUA şi a NATO ZEMN se poate justifica nu doar prin
necesitatea de a crea un spațiu de stabilitate în apropierea aliaților, ci şi prin proximitatea regiunii de spațiul geografic unde s-a derulat „războiul împotriva terorii‖ – Orientul Mijlociu (de unde şi dificultatea de a stabili cu claritate şi într-un mod acceptat
la nivel general care sunt statele care fac parte din ZEMN) – stabilitatea devenind
încă şi mai necesară, mai ales în condițiile în care ZEMN este şi spațiu de tranzit,
predispus la riscuri precum crima organizată, traficul ilicit de arme şi persoane. Totodată, statele riverane Mării Negre au fost utilizate de către SUA şi ca baze de staționare şi instrucție a trupelor sale militare, cea de la Mihail Kogălniceanu fiind un exemplu în acest sens.
Notabil este, de asemenea, o creșterea a interesului NATO și SUA în spațiul
Mării Negre tocmai ca urmare a derulării crizei ucrainene. Astfel, dacă după criza
economică și financiară mondială, vorbeam despre decizia Washingtonului de a-și
piviota interesele strategice către regiunea Asia-Pacific, despre apelurile acestuia de a
echhilibra contribuțiile aliaților la bugetul NATO, despre referiri la necesitatea ca
europenii să își asume un grad mai mare de responsabilitate pentru propria securitate
și pentru stabilitatea vecinătății, în prezent, este clară o reorientare a Alianței către
acest spațiu, fără a renunța însă la obiectivul de a echilibra contribuțiile bugetare ale
statelor membre. Astfel, o criză de o asemenea amploare care are loc în apropierea
granițelor Alianței a readus în prim-plan problema investițiilor în apărare, a
necesitaății creșterii investițiilor în acest plan, fapt deja transpus în realitate, cel puțin
în cazul statelor din estul Europei.
Un alt set de măsuri notabile în această perioadă se referă la politica parteneriatelor. În cadrul reuniunii miniştrilor de apărare ai NATO din 5 septembrie 2015, a
avut loc şi o întâlnire în cadrul Comisiei NATO-Georgia, în care a fost reafirmat angajamentul Alianţei de a sprijini Georgia în procesul de modernizare a apărării, astfel
încât aceasta să se apropie de obiectivul dobândirii statutului de stat membru . De
asemenea, a fost decisă şi desfăşurarea unei echipe de experţi pentru a sprijini autorităţile georgiene în materie de reformă a apărării, precum şi crearea unui Centru de
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Instrucţie Întrunit NATO-Georgia la Tbilisi [14]. Per ansamblu, aceste măsuri se încadrează în tendinţele relaţiilor dintre NATO şi Georgia, însă nu sunt privite necesarmente drept un pas înainte către aderare, dat fiind că, Georgiei nu i s-a oferit şi un
Plan de Aderare (Membership Action Plan – MAP). Aşadar, recentele evoluţii către
consolidarea parteneriatului dintre Tbilisi şi NATO au fost considerate, mai degrabă,
a fi menite să domolească cererea Georgiei de a deveni stat membru al Alianţei. În
contextul crizei din Ucraina şi având în vedere reacţia Rusiei după summitul din 2008
de la Bucureşti, motivele sunt evidente şi sunt ancorate în dorinţa aliaţilor de a nu
adânci opoziţia Rusiei în acest sens [15].
Consolidarea relaţiei cu Georgia se în cadrează în tendinţa mai veche de a cooperare cu statele partenere, sarcină reafirmată prin Summitul de la Wales. La finele
anului 2014, a avut loc întâlnirea aniversară a 20 de ani de la crearea Dialogului
Mediteraneean, în cadrul căreia Secretarul General al NATO a afirmat că securitatea
statelor membre ale Alianţei este strâns legată de evoluţia stabilităţii şi securităţii în
spaţiul mediteraneean, fapt ce face ca Dialogul Mediteraneean să fie mai important ca
niciodată [16].
Practic, pe cât de importante se dovedesc a fi parteneriatele în concepţia NATO, pe atât de ambigue sunt obiectivele recente în acest sens, mai ales în ceea ce priveşte statele partenere din estul Europei – Ucraina, Moldova şi Georgia. Summitul a
pornit de la premisa că acţiunile Rusiei în Ucraina constituie provocarea majoră a
Alianţei, însă nu a stabilit şi coordonate clare ale acţiunii în acest sens. Evoluţia relaţiilor dintre aceşti actori în urma reuniunii la nivel înalt din 5 septembrie nu poate fi
considerată decât o consecinţă firească a deciziilor adoptate la Newport. De altfel,
având în vedere potenţialul consolidării relaţiilor NATO cu Ucraina, Georgia sau
Moldova de a determina Rusia să adopte măsuri mai drastice în ceea ce le priveşte
justifică încercarea Alianţei de a evita asumarea unor angajamente clare în ceea ce
priveşte dorinţa acestora de a deveni membre ale NATO.
Uniunea Europeană
Dat fiind că istoria a demonstrat că un mediu de securitate instabil în vecinătatea
apropiată poate avea repercusiuni considerabile asupra propriei securități, UE a lansat o
serie de inițiative în acest domeniu ce s-au constituit în veritabile instrumente de promovare a păcii şi stabilității în proximitatea imediată, precum şi a intereselor UE legate de
acest spațiu. Dintre acestea, cele mai notabile sunt reprezentate de Politica Europeană de
Vecinătate (PEV) şi Parteneriatul Estic, la care putem adăuga şi inițiative precum Sinergia
Mării Negre, dar şi politica de extindere sau parteneriatul cu Rusia.
Relațiile dintre UE şi statele cuprinse în ZEMN s-au dezvoltat treptat, până în
situația în care UE a devenit principalul partener comercial al acestora. Însă, alături de
acestea, pot fi identificate şi misiuni derulate sub egida Politicii Comune de Securitate
şi Apărare (PCSA). O astfel de misiune este Misiunea de Monitorizare a UE în Georgia (EUMM), lansată în contextul războiului dintre Rusia şi Georgia din 2008, al cărei
scop este să contribuie la menținerea stabilității în Georgia şi în regiunea din apropierea acesteia. O altă misiune PCSA în ZEMN este Misiunea UE de Asistență la Graniță pentru Republica Moldova şi Ucraina. Misiunea a fost inițiată la cererea comună a
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celor două state, în 2005, solicitând susținerea UE în gestionarea problemelor la graniță, inclusiv cele legate de vamă, pe întreaga linie de frontieră dintre Republica Moldova şi Ucraina, inclusiv cea dintre republica separatistă Transnistria şi Ucraina, spațiu în care autoritățile moldovene nu puteau fi prezente.
În iulie 2014, în contextul escaladării crizei ucrainene, UE lansează Misiunea
Consultativă pentru Reformarea Sectorului de Securitate Civilă din Ucraina (EUAM
Ukraine), obiectivul acesteia fiind de a furniza asistență pentru dezvoltarea unor servicii de securitate eficiente, sustenabile și responsabile, care să contribuie la dezvoltarea statului de drept în Ucraina [17].
Rezolvarea problemelor de securitate din Caucazul de Sud a fost menționată ca
necesitate chiar din Strategia Europeană de Securitate (2003), dat fiind că procesul de
extindere a UE anunța situația în care acesta să se învecineze direct cu Uniunea [18].
Importanța acestei regiuni pentru securitatea europeană este subliniată şi în cadrul
Raportului privind punerea în aplicare a strategiei europene de securitate (2008) [19].
PEV constituie, încă din 2004, de la lansarea sa, unul dintre principalele instrumente ale UE de a îmbunătăți şi consolida relațiile cu statele vecine din est şi sud,
promovând pacea, stabilitatea şi securitatea, pe baza credinței că acestea servesc atât
interesele UE, cât şi ale statelor cu care se învecinează. PEV funcțioează pe baza unor
acorduri bilaterale între fiecare stat vizat, pe de o parte, şi UE, pe de alta, şi este menită să creeze un „cerc de prieteni‖ în jurul granițelor Uniunii, un cerc de state partenere, „europenizate‖, fără ca acestea să îi devină, în mod necesar, şi state membre. În
ceea ce priveşte ZEMN, PEV vizează următoarele state: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova şi Ucraina. Parteneriatul Estic a fost lansat în 2009, cu scopul
să aprofundeze cooperarea bilaterală dintre UE şi statele foste sovietice (Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) şi să contribuie apropierea acestora de standardele economice şi politice ale UE. Momentul lansării sale a venit imediat
după evenimentele din Georgia din 2008, în substratul cărora se afla o atenționare a
Federației Ruse a statelor considerate a fi în zona sa de influență în ceea ce priveşte
apropierea de comunitatea euroatlantică. La acestea, putem adăuga şi iernile anilor
2005-2006 şi 2008-2009, când Moscova a decis oprirea furnizării de gaz natural către
Ucraina, din pricina unor divergențe legate de prețuri, oprind, implicit, furnizarea de
gaz către întreaga Europă, dar şi în contextul apropierii din ce în ce mai accentuate a
Kievului de Europa. Prin urmare, Parteneriatul Estic a avut un ecou relativ restrâns, în
ciuda ambițiilor mari stabilite la începuturile sale. Principalul motiv pentru aceasta a
fost constituit de opoziția Federației Ruse, care a considerat această inițiativă o formă
de parteneriat împotriva sa [20]. Cursul evenimentelor din Ucraina, escaladarea crizei
în contextul aprofundării relațiilor dintre aceasa și Bruxelles este un alt indiciu relevant în acest sens.Totodată, un alt factor care a contribuit la impactul relativ restrâns
al celor două inițiative abordate a fost constituit şi de perspectivele reduse ca statele
vizate să devină membre ale Uniunii, deşi prin Parteneriatul Estic, statutul de stat
membru devenea o posibilă alternativă viitoare.
O altă dimensiune a implicării UE în problemele ce caracterizează bazinul Mării Negre se conturează din ce în ce mai evident – cea energetică, marcată de dependența statelor memebre al UE de hidrocarburile de proveniență rusească, eforturile de
identificare şi materializare a unor surse şi rute alternative de import de resurse ener137

getice, încheierea unui parteneriat energetic viabil cu Moscova şi rezolvarea în mod
optim a divergențelor ce caracaterizează relația Moscova-Bruxelles, divergențe determinate, în primul rând de politicile celor două în ceea ce priveşte statele foste sovietice ce fac parte din ZEMN.
O a treia inițiativă a UE la Marea Neagră este cunoscută sub numele de Sinergia Mării Negre, menită să constituie un instrument pentru promovarea şi consolidarea cooperării la Marea Neagră, un cadru pentru abordarea problemelor comune, încurajând, în acelaşi timp, reformele de natură economică şi politică. Sinergia Mării Negre este o abordare tipic europeană, cu caracter cuprinzător, înglobând o arie largă de
domenii de cooperare. Democrația, buna guvernare şi respectarea drepturilor omului,
gestionarea circulației şi îmbunătățirea securității, conflictele înghețate, transportul,
energia, mediul, politica maritimă, pescuitul, comerțul, rețelele de cercetare şi educație, ştiința şi tehnologia, ocuparea forței de muncă şi afacerile sociale, precum şi dezvoltarea regională se numără printre programele de cooperare în cadrul inițiativei
lansate în 2007. Statele vizate prin Sinergia Mării Negre sunt Armenia, Azerbaidjan,
Georgia, Moldova, Rusia, Turcia şi Ucraina.
Concluzii
Instabilitatea caracteristică Zonei Extinse a Mării Negre este favrizată nu doar
de vulnerabilitățile statelor ce sunt localizate în acest areal geografic, ci și de faptul că
acestea sunt supuse unor tendințe antagonice, opuse, a unor presiuni care, în anumite
cintexte pot deveni incompatibile. Astfel, avem, pe de o parte, presiune exercitată de
Federația Rusă, prin mijloace specifice puterii hard, prin care aceasta încearcă să își
mențină influența într-un spațiu cu importanță strategică. De cealaltă parte, NATO și
UE își exercită influența, prin mijloace specifice puterii soft, în vederea consolidării
relațiilor de parteneriat și cooperare.
Rațiunile care se află la baza actorilor occidentali sunt ancorate în credința că
dezvoltarea unor sisteme democratice, bazate pe ideea respectării drepturilor fundamentale constituie cea mai eficientă metodă de creare a unui spațiu de securitate predictibil în jurul granițelor proprii. Este un deziderat care nu este necesarmente incompatibil cu menținerea unor relații de cooperare și cu Federația Rusă.
Totuși, în contextul importanței atașate de Kremlin acestor actori din vecinătatea proprie, precum și în cel al existenței experienței Războiului Rece, viziunile diferite a celor două categorii de actori analizați pe cuprinsul prezentei lucrări pot constitui factori majori de destabilizare a securității din regiune. Mai mult, în lumina crizei
ucrainene, devine clară nu doar potențialul întâlnirii acestor interese divergente în
ZEMN de a destabiliza statele foste sovietice, cu tendințe pro-occidentale, aceasta
repercutându-se și asupra statelor membre ale comunității euroatlantice.
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CONSIDERAȚII PRIVIND CONTRACARAREA
FORMAŢIUNILOR PARAMILITARE ILEGALE

Prăbușirea Uniunii Sovietice a provocat multe conflicte armate pe teritoriul său
și apariția așa-numitului fenomen cum este formațiunile paramilitare ilegale, care au
opus cu succes rezistență trupelor guvernamentale, care n-au fost pregătite pentru a
desfășura acțiunile militare după schema neclasică.
Pentru contracararea formațiunilor paramilitare ilegale este necesar să cunoaștem ce reprezintă aceste formațiuni, cum sunt înzestrate, pregătite, care sunt formele
şi procedeele de acţiuni întrebuințate.
Ce sunt formațiunile paramilitare?
Paramilitar. Care este organizat şi dotat după modelul unei armate [1].
Ele pot fi legale (poliţie, pompieri, forţele ministerului de justiţie, gardieni publici, firme particulare de securitate, pază etc.) și ilegale.
Ce sunt formațiunile paramilitare ilegale?
Formaţiunea paramilitară ilegală este o organizaţie (colectivitate) civilă de persoane, care are caracter militar, fiind dotată cu armament. Trăsăturile ce caracterizează o formațiune paramilitară sunt: prezența unui contingent stabil de persoane, a unui
comandament unic bazat pe o organizație internă strictă, a cărei activitate nu este
reglementată de legislația RM [2].
Situaţiile şi condiţiile în care se constituie şi acţionează grupările paramilitare
autohtone ostile sunt foarte diverse, determinate de factorii politici, economici, etnici,
istorici, religioşi, demografici, psihologici etc., atât interni, cât şi externi.
Formaţiunile paramilitare ilegale pot fi organizate din timp, în clandestinitate
sub forma diferitor organizaţii (asociaţii, cercuri, cluburi etc.) politice, sportive, sportiv-patriotice, sportiv-militare, militar-patriotice, culturale, etnice, religioase, de voluntari, de veterani etc. sau în grabă și deschis în cazul destabilizării situației în stat.
Forțele paramilitare au, în general, o provenienţă eterogenă, ele unind la un loc
indivizi din state, categorii sociale, etnii, convingeri religioase şi culturi diferite (ceea
ce se animă este ura împotriva statului şi/sau interesul material).
În literatura de specialitate se arată că organizarea şi înzestrarea acestor formaţiuni este diferită.
Formațiunile paramilitare pot fi structurate în batalioane, detașamente, grupuri
și echipe independente similare subunițăților de infanterie (destinație specială, cercetare) și alte subunități de arme (Fig. 1, 2).
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Fig. 1. O variantă de organizare a unui batalion paramilitar.
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Fig. 2. O variantă de organizare a unui grup paramilitar independent.
Ele pot fi completate din elemente interne, mercenari, emigranţi, indivizi străini
sosiți ca turiști (concediați), cetățeni certați cu legea (transfugi, dezertori cu sau fără
armă, deţinuţi evadaţi din închisori, foşti deţinuţi, delicvenţi, vagabonzi, persoane fără
ocupaţie etc.), specialişti militari în diversiune, sabotaje, guerilă6.
Pe timp de pace înzestrarea cu armament a acestor formaţiuni se realizează
clandestin, folosind arme provenite din depozitele armatei și alte structuri de forțe sau
din traficul ilegal de armament. Totodată, înzestrarea acestora cu diferite categorii de
armament se poate desfășura și prin căi legale cum ar fi: arme de tir, arme de vânătoare, până și cu arme militare.
6

Guerilă. Mod de a duce lupta armată pe un teritoriu ocupat sau controlat de inamic [3].
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Până la declanşarea acţiunilor ostile formaţiunile paramilitare pot fi înzestrate
cu armament de infanterie, explozivi, mijloace de cercetare radio și război electronic,
aparate de zbor fără pilot, mijloace de transmisiuni, transport auto, iar pe măsura desfășurării acțiunilor militare – cu tancuri, T.A.B.-uri, M.L.I., artilerie și aruncătoare de
bombe, instalații de rachete antiaeriene și antitanc capturate în luptă sau aduse din
exterior.
Formaţiunile paramilitare ilegale își vor organiza din timp structuri de logistică,
care alături de sprijinul extern vor constitui principala forță logistică a acestora, care
va asigura:
- procurarea materialelor diferite (armament, muniții, explozivi, carburanțilubrifianți, echipament, alimente, medicamente etc.);
- depozitarea resurselor materiale.
Pregătirea membrilor formaţiunilor paramilitare ilegale poate fi organizată în
străinătate sau pe teritoriul naţional, sub acoperirea unor cluburi (cercuri, baze, asociaţii) sportive și culturale, în tabere de tineret etc.
De regulă, cele mai favorabile zone de acțiune pentru formațiunile paramilitare
ilegale sunt cele limitrofe frontierei de stat, beneficiind de sprijin din exterior.
Scopurile urmărite de acestea pot fi: obţinerea controlului asupra unor zone din
teritoriul naţional în vederea declarării acesteia ca regiune independentă, declanșarea
unui război intern în sprijinul unei agresiuni externe, instituirea unui regim separatist,
care să oblige statul să admită federalizarea, revizuirea frontierelor, controlul unor
teritorii, care să facă obiectul unor negocieri în vederea anexării la alt stat sau folosirii
lor ca obiect de schimb.
Pentru realizarea scopurilor propuse formaţiunile paramilitare folosesc o gamă
variată de forme şi procedee de acţiune: cercetarea, recunoașterea, transmiterea informațiilor în timp real, supravegherea, pânde, atacuri de tip „lovește și fugi‖, raiduri,
ambuscade, capcane, diseminarea, blocajele şi distrugerile, încercuirea, apărarea obiectivelor cucerite, atacul prin surprindere, hărţuirea, crearea de „zone libere‖, acţiuni
insurecţionale.
Lupta împotriva formaţiunilor paramilitare ilegale este totalitatea măsurilor militare, operative, de regim și altor pentru încetarea activității formaţiunilor paramilitare ilegale, nimicirii (capturării) lor în zona sa de responsabilitate [4].
Organizarea sau conducerea unei formațiuni paramilitare neprevăzute de legislația Republicii Moldova, precum și participarea la o astfel de formațiune, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani [5].
Combaterea și contracararea formaţiunilor paramilitare reprezintă un complex
de activităţi specifice desfăşurate de structurile de forțe ale statului destinate prin lege
pentru reinstaurarea ordinii de drept în zonele afectate.
Formele şi procedeele de acţiune în vederea contracarării acţiunilor menționate
anterior se regăsesc sub forma a două tipuri de măsuri:
- măsuri de prevenire a acţiunilor formaţiunilor paramilitare;
- măsuri de ripostă în vederea anihilării acestor forţe.
Măsurile preventive pot include următoarele acțiuni:
- identificarea organizatorilor acțiunilor separatiste și zădărnicire a acțiunilor
acestora;
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- controlul de stat asupra fabricării, comercializării, achiziţionării, deţinerii,
aplicării, introducerii pe şi scoaterii de pe teritoriul republicii a armelor, muniţiilor,
explozivelor;
- controlul de stat asupra agențiilor particulare de securitate, de pază și de detectivi;
- descoperirea și lichidarea bazelor separatiste, depozitelor clandestine;
- redislocarea unor unități militare în apropierea zonelor cu potențial mare de
risc;
- întărirea pazei și apărării obiectivelor importante;
- paza şi apărarea unor comunicaţii de importanţă majoră;
- instalarea filtrelor şi posturilor de control la intrarea-ieşirea din localităţi şi în
intersecţiile de drumuri de maximă importanţă;
- scotocirea unor raioane, în special în zonele împădurite pentru descoperirea
bazelor logistice ale formaţiunilor paramilitare;
- supravegherea permanentă a raioanelor unde se prevăd acţiuni destabilizatoare şi separatiste.
Aceste acțiuni sunt îndeplinite cu forțele Ministerului Afacerilor Interne și alte
structuri speciale, dar în unele cazuri cu caracter nonviolent vor participa și unitățile
(subunitățile) armatei.
În situația în care formaţiunile paramilitare declanșează acțiuni militare sau dacă măsurile preventive nu au dat rezultate scontate, este necesară intervenția rapidă și
decisivă a armatei cu toate forțele și mijloacele avute la dispoziție.
Pentru nimicirea forțelor paramilitare pot fi folosite: mari unități, unități și subunități de infanterie, unități și subunități cu destinație specială, cercetare, război
electronic, artilerie terestră și antiaeriană, poliția, trupele de carabinieri și structuri
antiteroriste. Pentru asigura mobilitatea și reacția rapidă, această grupare de forțe
trebuie să aibă în componența sa mijloace de transport aerian și elicoptere de luptă.
Având în vedere specificul acţiunilor formațiunilor paramilitare, operațiile militare împotriva acestora reprezintă operații ofensive speciale, cu următoarele etape:
1. Izolarea informațională, materială și psihologică a zonei afectate.
2. Blocarea forțelor paramilitare în regiunea lor de acțiune.
3. Fracționarea formațiunilor blocate și izolate.
4. Nimicirea pe părți a forțelor ilegale.
5. Capturarea conducerii formațiunilor paramilitare.
6. Lichidarea bazelor și a depozitelor formațiunilor ostile.
7. Curățirea zonei și reținerea luptătorilor și grupurilor izolate.
8. Dezarmarea deținuților și internarea acestora în lagăre.
9. Trecerea zonei afectate sub control național.
Regula principală în orice operație împotriva forțelor paramilitare – rapiditatea
și fermitatea în luarea deciziilor pentru a încheia acțiunea în termen scurt și cu pierderi minimale.
Pentru a avea succes în aceste acțiuni militare deosebit de complexe este necesară planificarea minuțioasă, cooperarea între diferite categorii de forțe participante şi
menţinerea neîntreruptă a acesteia. Planificând acestea trebuie de luat în consideraţie
următorii factori: mărimea zonei controlate de insurgenţi; caracteristicile geografico143

militare ale zonei ocupate de rebeli; condiţiile de timp, anotimpul şi starea vremii;
atitudinea populaţiei civile din zonă; cantitatea şi gruparea formaţiunilor paramilitare,
nivelul de înzestrare; capacitatea de luptă a forţelor proprii.
În funcție de factorii sus-menționați se constituie o grupare de forțe de valoare
operativă sau tactică, sub o comandă unică cu dispozitivul de operații (luptă) după
schema clasică, care, de regulă, cuprinde următoarele elemente: sistemul de comandă,
gruparea de angajare, rezerva, sistemul logistic. Cu toate acestea structura grupării de
angajare nu poate fi clasică (eșalonul 1, eșalonul 2, forțele de sprijin), iar una specifică combaterii formațiunilor paramilitare. Gruparea de angajare poate fi constituită în
modul următor: elemente de cercetare, grupări de blocare și izolare, grupări de atac,
grupări de sprijin, gruparea de asigurare a ordinii.
În concluzie, se poate remarca că pregătirea pentru contracararea formațiunilor
paramilitare ilegale este necesar de început încă din timp de pace prin modelarea scenariilor posibile prin atragerea tuturor structurilor statale de forțe.
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INTERFERENȚE GEOSTRATEGICE DE SECURITATE
ÎN GEOPOLITICA SPAȚIULUI EST-EUROPEAN:
UE (PARTENERIATUL ESTIC), NATO
VS. FEDERAȚIA RUSĂ

Contextul geopolitic internațional continuă să determine direcțiile geocardinale
în lupta statelor pentru putere, pentru sferele de influență, datorită faptului că rolul
geopolitic în relațiile internaționale este perceput diferit în viziunea națiunilor Terrei.
Geopolitica este elementul cardinal în procesul reglementării echilibrului în relațiile
internaționale postmoderne, în scopul împărțirii bunurilor materiale, a resurselor naturale, de conviețuire prietenoasă între națiuni, în ansamblul universalismului terestru,
dar, sub nici o formă, ca element de dușmănie, intrigă, distrugere, separare a națiunilor. Interesele naționale ale unui stat, ca Federația Rusă, nu are nici un drept să distrugă interesele altor națiuni (dreptul unui interes al statului se sfârșește unde începe
interesul altui stat). Interesele țin de un drept, de o convenție, un acord comun. Este
peste legea naturii, a rațiunii umane, a dreptul internațional, a unui conducător de țară
care deține mecanismele de decizie, să distrugă și să captureze teritorii străine, să
răspândească teroare și războaie asupra națiunilor vecine. Ideologia interesului securități naționale a Federației Ruse este susceptibilă de a fi demonstrată în termenii de
drept internațional. Problemele de ordin educațional–social–politic din cadrul națiunilor și neîncrederea, au direcționat crearea securității națiunilor, statelor unul față de
altul. În literatura filosofică este stipulat că „armatele sunt create pentru a proteja un
sistem, nu oamenii. În viitor, o umanitate educată nu va mai tolera războiul”. Este
esențial de a reliefa esența naturală a libertății umane, descrisă și în Primul Tratat al
filosofului Locke [1], care afirmă că „marea teză a lui Sir Robert Filmer este că oamenii nu sunt liberi în mod natural”. Această teorie a subjugării naturale a oamenilor
a fost respinsă categoric de Locke, care susține în Al doilea tratat... că în stare naturală oamenii erau în mod natural liberi și egali. Așadar, Locke, asemenea lui Hobbes,
pornește de la ideea de stare naturală, în concepția căruia oamenii sunt în mod natural
în acea stare și rămân astfel până când, prin propriul lor consimțământ, devin membrii unei societăți politice. Totodată, potrivit lui Locke, există o diferență radicală
între starea naturală și starea de război, oamenii trăind împreună conform rațiunii,
fără vreun superior comun pe pământ, care să aibă autoritatea de a-i judeca, aceasta
este exact starea naturală – forța exercitată fără nici un drept creează o stare de război [2, p. 127-128].
La orice problemă apărută în știință, cercetătorii caută răspunsuri în arhitectura
Creatorului, a naturii, însă în realizarea obiectivelor geopolitice ale națiunilor, caută
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rezolvare după tiparele din istoria universală, până și mecanismele de diplomație în
relațiile dinte națiuni sunt uzate. Viitorul Europei este foarte complex de a fi construit
în beneficiul tuturor. Datorită multitudinii și a diferențelor behavioriste, a viziunilor
națiunilor și, a politicienilor lor asupra altor popoare, asupra statelor din spații geografice diferite, asupra contemporaneității umane – popoarele din Estul Europei privesc
spre cultura popoarelor din Vest sub un unghi diferit. Geografia spațiului european în
totalitatea elementelor sale geostrategice de putere politică: resursele naturale, economia, populația multiculturalismul, diplomația guvernării națiunilor și, a securității
ar trebui să se completeze în echilibrul menținerii unei bune relații între națiunile
Europei de Est și Vest, însă proiectele geopolitice ale națiunilor din Europa de Vest și
Europa de Est au geostrategii deocamdată diferite, ajunse pe dimensiunea statelor exsovietice Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Azerbaidjan, Armenia.
Interferențele geostrategice de securitate în geopolitica spațiului EstEuropean: Politica Europeană de Vecinătatea (PEV) și impactul Parteneriatului
Estic asupra geopolitici de securitate a Republicii Moldova, Ucraina, Belarus,
Georgia, Azerbaidjan și Armenia
În primăvara anului 2015, 4 martie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentat
al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au inițiat consultările cu
privire la platforma securității pentru „o nouă politică europeană de vecinătate‖[3], în
contextul geopolitic Est-European, unde conflictele separatiste se dezlănțuie în rândurile statelor din Parteneriatul Estic și în Orientul Mijlociu extins în Nordul Africii,
prin ascensiunea terorismului și extinderea organizației teroriste pe teritoriul statelor
Siria și Irak, formând după viziunea grupării, un stat islamic, ISIS. Pe dimensiunea
hotarelor de Est, Sud-Est ale Uniunii Europene se extind conflictele înghețate situate
în Moldova de Est, Transnistria, în Georgia, Abhazia și Osetia de Sud, Karabahul de
Munte dintre Azerbaidjan și Armenia. Asemănător evoluției conflictelor înghețate sau dezlănțuit noi tulburări separatiste, susținute de interesul geopolitic al Federației
Ruse pentru bazinul Mării Negre în peninsula Crimeea și spațiul ucrainean pentru
confruntările cu occidentalii, UE și NATO, începând cu Estul Ucrainei. Prin capturarea Crimeei și a flotei ucrainene, bazinul Marii Negre a devenit militarizat, unde geometria trasează mediana pe falia geopolitică Est–Vest, între geostrategia securității
Ruse și geostrategia securității Alianței Nord-Atlantice în colaborare cu UE, prin
introducerea cadrului PESC în PEV (Politica Europeană de Securitatea Comună în
noua arhitectură de Politica Externă de Vecinătate).
Cadrul PESC în noua arhitectura de Politică Externă de Vecinătate (PEV) a UE
pe dimensiunea estică europeană și sudică este importantă și pentru consolidarea parteneriatelor și întărirea geostrategiilor tehnice, a instrumentelor metodologice în relațiile statelor vecine cu UE, datorită faptului că statele din vecinătatea europeană au
devenit vulnerabile din punctul de vedere al securității și instabile la provocările din
exterior (având în vedere agresiunea conducerii Federației Ruse în rândurile statelor
ex-sovietice membre ale Parteneriatului Estic) față de perioada când a fost lansată
PEV. Astfel, UE este impusă să-și restructureze relațiile cu statele vecine pentru a
face față noilor provocări, readapdându-și geostrategiile cardinale ale PEV și ale intereselor statelor partenere, precum cele din parteneriatul Estic. UE se angajează în
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consolidarea diferențiată a relațiilor bilaterale cu fiecare stat membru în parte prin
progresarea cooperării privind construcția statală, oportunitățile de piață, mobilitate și
interconectare. UE este interesată în ratificarea grabnică a acordurilor de asociere pe
zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA) cu Republica Moldova,
Ucraina și Georgia.
Republica Moldova este un stat european după criterii fizico-economicogeografice, însă, geopolitic, deocamdată este poziționată pe falia confruntărilor și a
interferențelor strategiilor geocardinale între două Europe – occidentală și orientală.
Societatea civilă împărtășește aceleași valorile pe care s-a construit UE: libertăți fundamentale, democrație, stat de drept și drepturile omului, valori care au contribuit la
direcția geocardinală europeană, la asocierea economico-politică cu UE. Astfel, în
cadrul PEV, UE și Republica Moldova au adoptat în 2005, februarie, un plan de acțiune, în scopul consolidării relațiilor și a sprijinirii dezvoltării procesului de reforme.
Procesele de implementare treptată a reformelor în Republica Moldovă, au direcționat
o integrare economică consecutivă și aprofundarea relațiilor de cooperare politică.
Prin urmare, terțele părți, UE și Republica Moldova, și-au manifestat dorința politică
de a continua printr-o cooperare extinsă, pe dimensiuni de interes comun, integrarea
economică și comercială, politica externă și de securitate comună. Politica externă și
de securitate comună a devenit un subiect important de dezbatere în instituțiile europene și anume în procesul de revizuire a PEV.
Republica Moldova este parte a Acordului de Asociere cu UE, semnat la 27 iunie, 2014, la Bruxelles și, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova 2 iulie, 2014,
iar la 13 noiembrie, 2014, semnat de Parlamentul European. Acordul de Asociere
între părțile terțe stabileşte un nou acord juridic în continuitatea dezvoltării relaţiilor
de asociere politică şi integrare economică în spațiul public al UE. Republica Moldova, alături de Ucraina și Georgia, vor spori dialogul pe dimensiunea politicii externe
și de securitate comună (PESC) și a politicii de securitate și apărare comună (PSAC),
în cadrul regional.
În Art. 5 din Acordul de asociere a Republicii Moldova cu privire la Politica
externă și de securitate se evidențiază că terțele părți vor intensifica prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, a stabilității regionale, controlul armamentului și a
exporturilor de armament. În articolul dat este stipulat și dezarmarea, în contextul
axării competitivității politicii externe și de securitate comună și a politicii de securitate și apărare comună, la adresa amenințărilor armate din partea Rusiei, care a ajuns
în interiorul Ucrainei acaparând treptat teritorii și controlând ilegal bazinul Mării
Negre, un bazin geostrategic și pentru UE. Până și flota ucraineană, de asemeni, este
capturată de Rusia. Totodată, sunt bine cunoscute intențiile geopolitice ale Federației
Ruse de a ajunge pană la gurile râurilor Nistru și Dunăre, care reprezintă obiective
cardinale în realizarea și extinderea Uniunii Eurasiatice. Gurile Dunării au fost luate
în considerare la împărțirea și mutilarea hărții geopolitice a Europei de Est de Ribbentrop și Molotov, prin odiosul pact din 1939 și de „recuperare” a Basarabiei de la
România, căruia nu i-a fost recunoscută unirea pământurilor române al Basarabiei [5]
la România în 1918 de Rusia Țaristă. Reconfigurându-se hotarele României – Basarabiei, la Nord (Bucovina și Ținutul Herța) și la Sud (zona Bugeacului), teritoriul
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Basarabiei ajunge la doar 900 m distanță frontalieră pe râul Dunăre cu Romania (Porțile Giurgiulești). Apare întrebarea care ar fi motivul că Sudul Basarabiei, malul stâng
al Dunării, i s-au „amputat‖ Ucrainei? Da, Ucraina era în accepția conducerii imperiului rus, o componentă a acestuia, care, să fie recuperată cu ușurință (cazul capturării
Crimeei de armata rusă care staționa în portul Sevastopol a demonstrat cum are loc
procesul). Într-o telegramă dată de Dl. Stoica de la legațiunea Română în Ankara,
1939, 31 august, se menționa că va avea loc „coborârea Rusiei din nou la gurile Dunării” [6]. Prezența Rusei în Ucraina și bazinul Marii Negre în 2014, reliefează încă o
dată importanța geostrategică a Mării Negre pentru Rusia, în ansamblul geografiei
Europei –, „complexul fluvio-maritim Marea Neagră –Dunărea – Main – Rin – Marea Nordului [7, pp. 91-99]. Cu toate aceste dimensiuni geografice în spațiul Europei,
unde au loc interferențele geostrategiilor de securitate, economice etc., pe de o parte
ale UE și NATO, pe de altă parte, ale Federației Ruse, cum ar trebui atunci să se raporteze aceste dimensiuni geografice față de geostrategiile alianțelor...?
Optez pentru dezarmare, totală în universalismul terestru, în speranța că rațiunea umana în postmodernism va conștientiza cu adevărat valorile umane, rostul vieții
pe Terra și va contribui esențial la educația societăților pluraliste, în scopul creșterii
bunăstării omului, dar nu la înarmare, care direcționează la creșterea tensiunilor între
națiuni, reliefând astfel, puterea statului prin existența arsenalelor militare. În cazul în
care națiunile Europei de Est sunt amenințate permanent de agresiunea politicii ruse,
situația războaielor în Moldova de Est (Transnistria 1992), Georgia (2008), Ucraina
(Crimeea, Donbass, Lugansk 2014), este necesar de a contracara intențiile expansioniste ale Kremlinului și, a contribui esențial la aplicarea mecanismelor de securitate.
În Art. 7, din Acordul de asociere Moldova – UE, cu privire la prevenirea
conflictelor și gestionarea crizelor, Moldova se angajează să participe la operațiunil
civile și militare în scopul gestionării crizelor, conduse de UE, precum și la
exercițiile și activitățile de formare relevante, de la caz la caz și ca urmare a unei
posibile invitații din partea UE [8] – prevenirea și contracararea conflictelor este atributul artei în diplomația prudentă.
O Europa unită, pașnică se va construi prin dezvoltarea culturii politice și a geopoliticii, a culturii diplomației, nu prin înarmare! Ar fi o mare realizare progresistă
dacă geopolitica statelor Europei, inclusiv, a Rusiei, va cerceta mai întâi antecedentele și urmările dizastruoase ale conflictelor și numai după aceea să recurgă la implementarea operațiunilor militare. Altfel, la început vor fi dispuși, fiindcă nu ne-am
gandit la nimic din cele ce vor urma, apoi, când vor apărea unele greutați, se vor lăsa
în mod ipocritic de ceea ce au întreprins. Atunci, să ne gândim cu toții la urmări, căci
faptele au consecințe și să procedăm cu chibzuință!
Din perspectiva respectării dreptului internațional de statele europene și anume
a principiilor și dispozițiilor prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite, în
Actul final de la Helsinki din 1975 din cadrul Conferinței pentru Securitate și
Cooperare în Europa, în concluziile Conferințelor de la Madrid și de la Viena din
1991 și, respectiv, din 1992, a Cartei de la Paris pentru o nouă Europă din 1990, a
Declarației Universale a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite din 1948
și a Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale din 1950, pacea este garantată și nu poate fi pusă problema securității
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și a înarmării statelor Est-Europene. O pace garantată în Estul Europei, poate fi în
cazul în care geopolitica Federației Ruse nu ar periclita-o și nu ar interveni în trebrile
statelor suverane (să se mulțumească cu spațiul ei vital, alcătuit din federații) și
independente prin dislocarea forțelor armate și a arsenalului militar. Ese constatat și
vizibil că ideologia de geopolitică în viziunea Rusiei este o ipocrizie, necultivată pe
parcursul evoluției relațiilor dintre națiuni, prin cultura politică și cultura diplomației.
Este foarte imprtant că relațiile dintre Moldova și statele membre ale UE se
desfășoară în cadrul Acordului de asociere – un acord, în care este reliefat angajamentul terțelor părți în dezvoltarea reformelor și a colaborării pe dimensiunea soluționării pașnice a conflictului transnistrean, prevăzut în Art. 8, cu privire la stabilitatea
regională: „I. Părțile își intensifică eforturile comune de promovare a stabilității,
securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, colaborează în vederea
soluționării pașnice a conflictelor regionale. II. Părțile își reiterează angajamentul
de a găsi o soluție durabilă la problema transnistreană, respectând pe deplin
suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și de a facilita
în comun reabilitarea postconflict. În așteptarea unei soluționări și fără a aduce
atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană va constitui unul
dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a cooperării dintre
părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori internaționali interesați...”.
Este de remarcat contribuția de cooperare şi participare la misiunile în cadrul
Politicii de Securitate și Apărare Comună a armatei statului Republica Moldova pe
dimensiunea geopolitică și de securitate prin semnarea a unui acord-cadru de participare la misiunile UE, de gestionare a crizelor la Bruxelles, la 13 decembrie 2012,
intrat în vigoare la 1 iulie 2013. Acesta constituie un aspect geocardinal în dezvoltarea relaţiilor geopolitice bilaterale şi a creşterii nivelului de asigurare a securităţii
statului în cadrul națiunilor europene. În conformitate cu Strategia securităţii naţionale, participarea la eforturile internaționale, regionale şi locale de promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale, inclusiv prin cooperare, este o prioritate a Republicii
Moldova. În anul 2014, au fost lansate consultările în cadrul formatului Moldova-UE
în domeniul PSAC, stabilind cadrul şi condiţiile pentru eventualele participări ale
armatei Republicii Moldova la operaţiile UE de gestionare a crizelor. Prin urmare,
armata Republicii Moldova a fost invitată să participe la diferite misiuni UE, printre
care EUCAP NESTOR, EUBAM Libia şi EUTM Mali. În perioada iunie – decembrie
2014, Republica Moldova a delegat un reprezentant civil în cadrul Misiunii EUTM
Mali.
După cum a remarcat și George Fridman, „problemele geostrategice ale Republicii Moldova încep şi se termină cu Transnistria”și „ar fi bine ca Republica Moldova să recapete regiunea, importantă din punct de vedere industrial, cel puţin în termeni relativi‖.
Ucraina este un stat cu o poziție fizico-economico-geografică care constituie
pivotul geopolitic al Federației Ruse în spațiul Europei, în accepțiunea conducerii
Kremlinului. Are o vastă „extindere geografică ce pune în dificultate” [9, p. 11] direcțiile geocardinale în geostrategia geopolitică rusă și a ajuns o problema actuală
care periclitează securitatea statelor est-europene, a națiunilor riverane bazinului Ma149

rii Negre, prin agresiunea politico-militară a Rusiei, ce destabilizează socio-politic
regiunea de Est și Sud ale Ucrainei, prin capturarea peninsulei Crimeea și a orașului
militar Sevastopol, prin declanșarea războiului de diversiune, în regiunile Donețk și
Lugansk. În condițiile în care populația ucraineană nu mai avea încredere în administrația prezidențială care refuzase să parafeze Acordul de asociere cu UE la summitul
de la Vilnius în noiembrie 2013 și, prin urmare, protestele din piața Maidanului din
Kiev s-au soldat cu victime, aspect care l-a determinat pe președintele Ianukovici să
părăsească țara, corect este că a fugit de frica propriului popor în Federația Rusă. O
țară fără președinte și un guvern provizoriu, cu o situație instabilă politic, a determinat
conducerea Kremlinului să acționeze, formând un referendum ilegal, sub presiunea
soldaților verzi cu arme și a lipsei prezenței OSCE și a comunității internaționale.
Capturând astfel, capul de Sud al Ucrainei, și anume Crimeea, o peninsulă râvnită de
Rusia, după declarația de suveranitate și independență a Ucrainei din 24 august 1991,
în scopul realizării măsurilor geostrategice în geopolitica sa la Marea Neagră. A te
folosi de fragilitatea și instabilitatea politică a statului ucrainean, în propriul interes
ipocrit, de conducerea Federației Ruse, este un proces de condamnat la Curtea de
Justiție Internațională de la Haga.
Cazul Ucrainei a fost dezbătut pe larg în cadrul instituțiilor internaționale
ONU, UE și Alianța Nord-Atlantică, care condamnă agresiunea Federației Ruse pe
teritoriul statului Ucrainean și nu recunosc anexarea ilegală a Crimeei în componența
Federației Ruse. Această atitudine războinică a politicii ruse a periclitat securitatea
tuturor națiunilor europene, pentru care se elaborează noi geostrategii de securitate la
nivel european și anume revizuirea Politicii Externe de Vecinătate și a strategiei de
apărare ale Alianței Nord-Atlantice (NATO).
Cu toată complexitatea geopolitică a Ucrainei, UE va sprijini în continuare
procesele de reforme [10] prin Acordul de asociere semnat în cadrul Parteneriatului
Estic. Totuși acordurile de la Minsk continuă să fie incerte și interpretate diferit de
părțile semnatare, în raport cu evoluția reală a conflictului din regiunea de Est a Ucrainei, Donețk și Lugansk. Acordurile unu și doi de la Minsk au fost din start greșit
întocmite. Insistența interesului Kremlinului de a aduce la masa de negocieri reprezentanții autoproclamatelor republici a reușit să complice mai mult modalitatea punerii în aplicare a acordului doi de la Minsk, acuzând autoritățile ucrainene de nerespectarea lui. Frontiera de Est a Ucrainei la hotar cu Rusia este fluidă, cu un flux de armament și grupări ale armate ruse, în susținerea grupărilor teroriste din regiunea Donețk și Lugansk, declanșând teroare în rândurile populației, distrugând și ocupând
teritorii. Totuși, cine sunt acești separatiști, numiți și insurgenți, care luptă împotriva
statului ucrainean, creând un război în regiunea de Est? Din declarațiile autorităților
ruse, ar trebui să credem că populația autohtonă reprezintă grupări armate cu armament propriu, care-și distrug singuri infrastructura și spațiile locative ˗ „povești rusești la gura sobei”. Intervenția OSCE și a Crucii Roșii în regiunea de conflict este cu
mult întârziată și mai mult absentă, ceea ce ridică alte semne de întrebare. Soluționarea pașnică din regiunea de Est a Ucrainei nu constă doar în acordul doi de la Minsck
sau în întâlnirile formatului Normand și a reprezentanților din Grupul de contact, nici
a dialogului dintre Rusia și SUA, care ar constitui o alternativă la soluționarea pașni150

că, ci mai cu seamă la excluderea intereselor geopolitice din jocul mistificărilor de
culise și a punerii în practică a supremației bunătății umane în calitate de putere.
Astăzi, Ucraina reprezintă scutul securității geografiei națiunilor UE, îndeosebi
a Republicii Moldova, în fața agresiunii ruse. Actuala conducere ucraineană a închis
calea directă a Rusiei de pe teritoriul său, în procesul de schimb și suplimentare a
pacificatorilor ruși din zona Transnistriei, precum și al altor elemente care ar periclita
pacea și securitatea în estul Moldovei. Totodată, Ucraina ar putea sa înainteze cu
diferite mijloace pe dimensiunea frontierei dintre Ucraina și Rusia, de la Nord-Est
spre direcția Sud (la Est de Lugansk și Donețk) la Marea Azov și să închidă frontiera
de pe dimensiunea dată cu Federația Rusă, până la rezolvarea definitiva a crizei din
Lugansk și Donețk. Cu siguranță, în acest caz, se vor clarifica și divergențele politice
dintre Ucraina și Rusia, precum și cele care sunt legate de asigurarea cu arsenal militar și soldați în luptele separatiștilor teroriști din regiunea Ucrainei de Est. O măsură
complexă de realizat, însă una relativ reală, care ar putea definitiva criza Ucrainei de
Est. Prin urmare, vor dispărea de la sine și aceste republici autoproclamate Lugansk și
Donețk.
Manifestările de îngrijorare ale UE, prin impunerea unor sancțiuni economice
pentru Federația Rusă, față de capturarea Crimeei și anexarea ilegală în cadrul Federației Ruse, nu reprezintă măsuri care ar contracara intențiile și planurile Federației
Ruse de a face în Ucraina regiuni federale, ca ulterior, să-și îndeplinească obiectivele
„Proiectului Rus‖, crearea Novorossiei.
Georgia este un stat transcaucazian (la Sud de Munții Caucaz) cu o așezare fizico- economico-geografică avantajoasă din punct de vedere economic, cultural, aflată la intersecția civilizației europene la Sud-Est și în Vestul asiatic, reușind, considerabil față de Armenia și Azerbaidjan, să înainteze în dezvoltarea relațiilor cu UE,
NATO și SUA, pe ajutorul căruia contează în geopolitica regională. Alături de Republica Moldova și Ucraina, este semnatară a Acordului de Asociere cu UE fiind cel
mai îndepărtat stat de comunitatea europeană, la Estul Bazinului Mării Negre, un stat,
care pe viitor va deveni un spațiu geostrategic în cadrul UE, prin care va gestiona
dezvoltarea relațiilor cu națiunile din Asia de Vest, Centru și Est. Totuși, este de remarcat faptul că Georgia, în comparație cu Republica Moldova, și-a asumat mai puține directive și regulamente europene de îndeplinit prin Acordul de Asociere. Cu toate
acestea, Acordul de Asociere reprezintă creșterea relațiilor UE cu Georgia, semnificând și „...un pas istoric in relațiile dintre UE și statele partenere, legat de intrarea
într-o nouă etapă a acestor relații. Acordurile de Asociere sunt instrumente care reprezintă expresia angajamentului continuu al Uniunii Europene față de vecinătatea
sa estică, menite să conducă la modernizare, stabilitate, consolidarea statului de
drept și creștere economică” [11].
Pentru națiunea georgiană este o mare realizare dezvoltarea relațiilor de securitate și economică cu UE prin semnarea Acordului de asociere, totuși, în problema
complexității conflictelor înghețate abhaze și osetine, Georgia este supusă ca și Republica Moldova și Ucraina, agresiunii politico-militare a Federației Ruse. În anul 2008,
august, puterea politică de la Kremlin a ignorat principiile și dispozițiile prevăzute în
Carta Organizației Națiunilor Unite, Actul final de la Helsinki din 1975, Carta de la
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Paris pentru o nouă Europă din 1990, Declarația Universală a Drepturilor Omului a
Organizației Națiunilor Unite din 1948 și Convenția europeană pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 1950 și a atacat militar statul
suveran și independent georgian, în scopul de a diversiona direcțiile sale geocardinale
de integrare în NATO, reconfigurând regiunea Osetiei de Sud într-o enclavă la sudul
Munților Caucaz, pe teritoriul de Nord al Georgiei, poziționată geopolitic pe axa
Moscovei. Conflictul înghețat abhazo-georgian are repercusiuni asupra economiei și
securității statului georgian din perioada prăbușirii imperiului URSS. Conflictul dintre
abhazi și georgieni (numiți de ruși – gruzini) a fost determinat de păstrarea identității
naționale a două mișcări de eliberare națională concomitent, intrând în filosofia
contradicției – aspect, care nu putea să treacă neobservat de conducerea Kremlinului.
Prin urmare, în vara anului 1992, august, Rusia a acționat abuziv față de orientarea
politicii geocardinale prooccidentale, sprijinind politica de separatism abhaz. Odată
cu terminarea conflictului militar dintre abhazi, susțituți politic și militar de Rusia, și
georgieni la 30 septembrie 1993, forțele armate ale Abhaziei (formată din susținători
voluntari) au ocupat teritoriul autonom, de la Psou până la Inguri (cu excepția
,,Svanetiei Abhază‖, mai sus de Latî a defileului Kodorski) [12]. După Războiul rusogeorgian din 2008, misiunea UNOMIG a fost desființată, nedorindu-se a mai fi prelungită de Federația Rusă. Abhazia, în perioada URSS, constituia o republică autonomă în cadrul Republicii Sovietice Socialiste Georgiene din 1931, ocupând o suprafață de aproximativ 8700 km, cu o populație de 240000, în Georgia de Nord-Vest, un
teritoriu riveran la Marea Neagră, la Nord învecinată cu Federația Rusă. Autoproclamata Republică Abhazia este recunoscută oficial de autoritățile ruse după războiul
ruso-georgian, în august 2008, pe plan internațional fiind recunoscută independența
doar de Nicaragua. A fost recunoscută și independența republicii separatiste Osetia de
Sud de către guvenul federal rus.
Cu toate impedimentele create, Georgia în continuare este ferma și optează
pentru o integrare în Alianța Nord Atlantică și UE.
Belarus, Armenia și Azerbaidjan sunt state membre ale Parteneriatului Estic,
însă nu au un Acord de asociere cu UE, ca Republica Moldova, Georgia, Ucraina.
Totuși, UE consideră că este necesar să dezvolte o cooperare sectorială și să încheie
acorduri care ar facilita o cooperare cadru, reciproc avantajoasă. Însă cu toate că Belarus, Armenia și Azerbaidjan sunt state membre ale Parteneriatului Estic, relațiile politice ale statelor date sunt mai complexe cu UE. Belarus și Armenia sunt state membre
și în cadrul Uniunii Eurasiatice, împreună cu Federația Rusă și Kazahstan. Un proiect
geopolitic inițiat de V. Putin, ajuns la președinția Federației Ruse, în scopul contracarării continuării obiectivelor UE de extindere spre estul european și de readucere a
republicilor ex-sovietice, precum și a statelor membre ale UE (România, Bulgaria,
etc.) pe calea unui „nou sistem policentric, pe plan internațional‖ [13, p. 195], care să
se extindă de la Oceanul Atlantic de Est, până la Oceanul Pacific de Vest. Armenia,
un stat fragil din punctul de vedere al securității naționale, din cauza conflictului din
Karabahul de Munte, a fost ademenită de Federația Rusă că va fi sprijinită în rezolvarea conflictului dat în cazul în care aderă la Uniunea Eurasiatică, Astfel, Armenia,
contează în continuare pe sprijinul politic al Federației Ruse. Însă, cazul Azerbaidja152

nului este unul deosebit în raport cu geopolitica regională caucaziană. Azerbaidjanul
nu are un Acord de Asociere cu UE, rămâne la latitudinea unei cooperări sectoriale cu
UE în cadrul Parteneriatului Estic. Azerbaidjanul declara că are o politică proeuropeană, dar contează pe ajutorul Turciei [14, p. 194]. Politica și geostrategia Bielorusiei este axată pe dimensiunea păstrării raporturilor de prietenie cu Federația Rusă,
contribuind la formarea Uniunii Vamale cu Rusia și Kazahstan, ulterior transformândo în Uniunea Eurasiatică. În cazul în care prioritățile cardinale de politică externă ale
Bielorusiei se vor axa spre o apropiere cu UE, președintele statului, Lukașenko, este
conștient că și țara sa ar putea ajunge în situația Ucrainei. Însă, este de remarcat contribuția esențială pe care au Polonia în Belarus, prin programele transfrontaliere economice, culturale, educaționale și Ambasada Polonă în Minsk.
Vecinătatea estică a UE continuă să fie afectată de crizele armate și conflictele
teritoriale, prin susținerea politicii ruse, un aspect care pune accent pe creșterea importanței securității și a stabilității în statele membre ale Parteneriatului Estic, ce se
răsfrânge indirect și asupra statelor membre ale UE. Astfel, UE este obligată să contribuie activ la rezolvarea pașnică a conflictelor din vecinătatea sa de Est. Paradoxal,
sistemul PEV se revizuieşte datorită instabilității securității și a conflictelor deja produse, iar unele încă rămân nerezolvate, „înghețate‖. Puterea rusă, creează premisa
direcțiilor geocardinale de politică externă cu scopul de a folosi geografia popoarelor ca pe o necesitate vitală, „obiectivă” [15, p. 90] pentru Federația Rusă.
Totuși, PEV subliniază că politica de extindere și cea de vecinătate sunt politici
separate, cu obiective diferite, în care continuă să se reliefeze „că țările europene din
cadrul PEV, ca orice țară europeană, pot să candideze la aderare dacă îndeplinesc
criteriile și condițiile de admitere, în conformitate cu articolul 49 din TUE; consideră
că o perspectivă de aderare trebuie susținută ca un stimulent pentru toate țările care
sunt eligibile și care au exprimat aspirații și ambiții evident europene, dar recunoaște
totodată faptul că reformele și tranziția trebuie să aibă întâietate și nu dorește să
suscite așteptări nerealiste”. Aceasta este o perspectivă vitală pentru statele membre
ale Parteneriatului Estic, care se simt amenințate de agresiunea Federației Ruse.
În sec. XXI sistemul relațiilor internaționale trebuie revizuit fundamental,
deoarece dreptul internațional a ajuns să se interpreteze din perspectivele intereselor
geopolitice ale fiecărei națiuni.
Alianța Nord-Atlantică (NATO) în interferențele geostrategice de securitate
în geopolitica spațiului est-european vs. Federația Rusă
Securitatea românilor la Est de Prut, Republică Moldova are perspectiva unei
securității sub scutul NATO sau sub scutul „neutralității”, violabilă de interesele
geostrategice ale Federației Ruse?
Mă întreb dacă criza din Ucraina determină Alianța Nord-Atlantică să creeze
din hotarul României de Est un „Hotar Roșu‖? Astăzi, într-o epocă postmodernistă,
este o necesitate geostrategică a Alianței Nord-Atlantice de mărire și triumf în fața
creatorilor de „noi federații‖ pe pământurile Europei. Mecanismele de folosire a sferelor și a influențelor nu corespund rațiunii națiunilor Terrei, îndeosebi, în cadrul
civilizației europene.
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O implicare formală, la nivel de declarații politice, îndeosebi, din partea Alianței Nord-Atlantice, cu referire la conflictele din regiunea de Est a „Hotarului Roșu‖,
va direcționa la extinderea influenței separatiste proruse până în gurile râului Dunăre,
a regiunii dobrogene din România de Sud–Est, formând astfel noi federații pentru o
„nouă Rusie‖ (Novorossia). Statutul Alianței Nord-Atlantice obligă de a extinde și
integra totalitate națiunilor din culoarul sud-european al Oceanului Atlantic pe direcția Marea Mediteraneană – Marea Neagră – Lacul Caspic (obiective geografice aparținând componentelor Atlanticului).
Este important de reliefat angajamentele și măsurile luate de Alianța NordAtlantică, în cadrul summitului din Țara Galilor, din 5 septembrie, 2014, în contextul
evenimentelor acerbe de la frontiera de Est a alianței, în spațiul unui stat suveran și
independent, Ucraina, agresat politic și militar de statul vecin, Federația Rusă, care
periclitează direct pacea și securitatea Alianței Nord-Atlantice la frontiera de Est „...
apărarea colectivă, managementul crizelor şi securitatea prin cooperare; reafirmarea angajamentul ferm pentru apărarea colectivă şi pentru garantarea securităţii şi
asigurării pentru toţi aliaţii; asigurarea Alianţei pentru a răspunde rapid şi ferm la
noile provocări de securitate, prin aprobarea Planului de acţiune al NATO, pentru
creşterea nivelului de reacţie, în scopul măsurilor necesare pentru a răspunde schimbărilor mediului de securitate atât de la graniţele NATO, cât şi mai îndepărtate, care
reprezintă o preocupare pentru Aliaţi, care va răspunde de asemenea, provocărilor
Rusiei şi implicaţiilor strategice ale acestora. De asemenea, se stabilește și întărirea
Forţelor Navale Permanente pentru a avea o mai bună informare situaţională maritimă şi a derula întregul spectru de operaţiuni maritime convenţionale; dezvoltarea şi
implementarea măsurilor de adaptare efectuate pe baza evoluţiilor mediului strategic
din regiunile ce generează preocupări, inclusiv din periferiile de Est şi Sud ale Alianţei, care vor fi monitorizate îndeaproape, evaluate şi pregătite.” [16].
Șefii de state şi de guverne participanţi la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic
(NATO) din Ţara Galilor au condamnat intervenţia militară ilegală a Federației Ruse
în Ucraina, cerându-i să oprească şi să retragă forţele din interiorul şi de-a lungul
graniţelor Ucrainei, declarând că acțiunile Federației Ruse în Ucraina reprezintă o
violare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale, care constituie o încălcare gravă a
dreptului internaţional şi o provocare majoră la adresa securităţii Alianței NordAtlantice. Totodată, au declarat că nu vor recunoaşte „anexarea‖ ilegală a Crimeei de
către Federația Rusă, cerând ca să se conformeze dreptului internaţional, obligaţiilor
şi responsabilităţilor sale internaţionale, să se abţină de la acţiuni agresive împotriva
Ucrainei, să-şi retragă trupele și să-și oprească fluxul de armament, echipament cu
soldați ruși peste graniţă Ucrainei. Însă Federația Rusă continuă, chiar cu prețul măsurilor de sancțiune impuse de UE, SUA, Canada, Australia să-și atingă țelul geostrategic în geopolitica Europei de Est și a Bazinului Mării Negre. Societatea civilă și cea
academică se întreabă în acest context:
˗ De ce dreptul internațional are o mie de viziuni, interpretate după interesele
statelor în contextul lor geopolitic?
˗ De ce greșelile politice și geopolitice ale marilor puteri nu sunt revendicate?
˗ Cine sunt acești separatiști teroriști din Estul Ucrainei: voluntari ucraineni
proruși care-și doresc cu desăvârșire separarea regiunii Donețk și Lugansk de statul
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ucrainean sau sunt angajați ai armatei ruse și ai lui Kadârov care acționează la comandă externă.?
˗ De ce plâng mamele din Federația Rusă și își caută fiii, trimiși în armata națională rusă pe teritoriul statului ucrainean?
˗ Ce diferență este între separatiștii teroriști proruși din Estul Ucrainei, de separatiștii teroriști care capturează teritorii din Siria și Irak?
˗ De ce Ucraina nu închide frontiera de Est cu Federația Rusă?
NATO cere Federației Ruse să-şi utilizeze influenţa asupra separatiştilor pentru
a de-escalada situaţia şi a întreprinde paşi concreţi care ar permite o soluţie politică şi
diplomatică, respectând suveranitatea, integritatea teritorială şi graniţele recunoscute
internaţional ale Ucrainei, iar Federația Rusă cere SUA să-și utilizeze influența asupra
conducerii Kievului pentru a negocia cu reprezentanții autoproclamatelor republici
Donețk și Lugansk. Rezolvarea pașnică a crizei ucrainene, constă de fapt într-un proces de întoarcere la originea conflictului și scoaterea din joc a intereselor meschine
ale oligarhilor din Ucraina și Rusia, precum și a intereselor geopolitice ale actorilor
globali.
Alianța Nord-Atlantică, prin sancţiunile impuse Federației Ruse de UE, SUA,
Canada, Norvegia, Australia, consideră că o va determina să deescaladeze, ajungând
la o soluţie politică în Ucraina. Însă, dacă analizăm evoluția comportamentului în
decursul istoriei al Federației Rusă în raport cu sistemul relațiilor internaționale, constatăm că aceasta are o manifestare arogantă, manipulatorie, iar măsurile sale de politică externă sunt axate pe geostrategie, geopolitică, geodiplomație. Federația Rusă
răspunde tot cu sancțiuni la adresa sancțiunilor (folosind legea talionului), dar nu va
renunța la țelurile sale geocardinale.
Deoarece conducerea Kremlinului este în căutarea „dușmanului suspect”, ea a
devenit un stat imprevizibil, cu o capacitate redusă de încredere. Datorită acțiunilor
sale de interes geostrategic, NATO urmărește acțiunile rușilor, „trebuie să ne pregătim pentru neprevăzut și să fim gata să susținem toate eforturile necesare în anii ce
vor urma. NATO este obișnuit cu adaptarea pe termen lung.” (Jens Stoltenberg, declarația din cadrul seminarului de transformare al NATO (NTS), găzduit de către
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT), în Washington, 24-26 martie,
2015), sunt luate în calcul posibilele modificări aduse la conceptul strategic al NATO,
precum și noi strategii privind Federația Rusă, până la următorul summit care va fi
găzduit de Polonia (Varșovia) în 2016.
Relațiile dintre Alianța Nord Atlantică și Republica Moldova au fost stabilite
după destrămarea URSS și declararea independenței. La Bruxelles, la 20 decembrie
1991, a avut loc prima reuniune a Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (CCNA) cu
scopul consultărilor cardinale de securitate europeană, la care a participat și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care devine astfel stat membru al Consiliului dat.
Relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Republica Moldova nu au fost în ascensiune, datorită presiunilor ruse asupra guvernelor care se perindau fără o viziune
clară cu privire la relațiile cu NATO. În anul 2010, august, Guvernul Republicii Moldova, condus de Iurie Leancă (PLDM), a aprobat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republicii Moldova cu NATO (IPAP). Cadrul Parteneriatului dat a direc155

ționat motivarea eforturilor în vederea implementării și accelerării proceselor de reforme în sectorul de apărare și securitate națională a Republica Moldova.
O vecinătatea apropiată [17] sau o vecinătate comună în contextul geopolitic
și al rapoartelor dintre Vest ți Est?
Parafrazând afirmația lui Arhimede, nouă ne trebuie un punct de sprijin [18, p.
23] care să ne ferească pe noi, europenii, de idealurile geopolitice ale Federației Ruse.
Totuși, Federația Rusă reprezintă o importantă forță în cadrul interconectării formelor
de diviziune geografică a pieței europene și în sistemul relațiilor internaționale. Determinismul geopolitic a creat interdependența geoeconomică în sistemul relațiilor
internaționale, îndeosebi între națiunile și economiile spațiului european. Prin urmare,
reglementarea conflictelor în disputa intereselor față de un spaţiu geografic la frontiera de Est al UE ori a securității naționale trebuie să fie axată pe termenii dreptului
internațional, folosind mecanismul diplomației, pe colaborarea reciprocă și consens.
[19, p. 135].
Prin urmare, Parteneriatul Estic nu reprezintă o amenințare la interesele naționale ale Federației Ruse, ci dimpotrivă, reformele economice implementate în cadrul
Acordurilor de Asociere a UE cu statele Parteneriatului Estic vor contribui și la beneficiile economiei ruse.
Federația Rusă a exercitat abuziv forța politică printr-un acord de prelungire a
staționării flotei militare ruse în portul militar Sevastopol, ratificat la 28 aprilie 2010
între Federația Rusă și Ucraina, transformând-o în „oameni verzi” [20], cu scopul
destabilizării conviețuirii minorităților [21], reușind sfidarea conviețuirii în comunitatea internațională și încălcând dreptul internațional – Carta ONU, Carta de la Paris,
Actul final de la Helsinki și a Memorandumul de la Budapesta din 1994. Factorul
cardinal în politica externa a Federației Ruse este geopolitica, însă nu o geopolitică de
echilibru între națiuni, ci o necesitate vitală pentru putere, pentru expansiunea imperialismului rusesc, pentru crearea proiectelor geopolitice de dependență a națiunilor
europene de resursele energetice (în scopul manipulării), ceea ce ar contribui la refacerea fostei URSS, deoarece Rusia de astăzi nu reprezintă puterea celor 15 republici
ale URSS din trecut. Astfel, conducerea Kremlinului, ideologia securistă putiniană,
ar dori să recartografieze dimensiunile geografice din timpul URSS, redând Rusiei
gloria imperială din timpurile fostei URSS, întocmai ca Benito Mussolini, care își
dorea să redea Italiei gloria de altă dată a Romei Antice.
Istoria înscrie și acest act pentru consecințele asupra națiunilor Europei, cu accent deosebit pentru statele Europei de Est, și asupra Federației Ruse, care suportă
sancțiunile economice impuse de UE, SUA, Canada, Australia, Norvegia. Bazinul
Mării Negre și Bazinul Mării Baltice reprezintă componentele Oceanului Atlantic
unde Alianța Nord-Atlantică și-a asumat angajamentul menținerii păcii (o dimensiune
geografică unde au loc interferențe geostrategice de securitate în geopolitica spațiului
est-european: UE, NATO vs. Federația Rusă).
Instalarea scuturilor antirachetă ale NATO pe dimensiunea frontierei de Est( România, Polonia, și statele Baltice) în scopul consolidării securității statelor aliate, a provocat și mai mult tensiuni în relațiile dintre Federația Rusă și NATO. Declarațiile politice de
la Kremlin declanșează deseori seismuri în securitatea tuturor națiunilor Europei, fiind
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vizate statele ce găzduiesc scuturile antirachetă ale NATO, România, Polonia, statele
baltice. Totuși, a reitera la fiecare apariție publică după capturarea Crimeei și anexarea
ilegală la federațiile ruse, ―că Federația Rusă reprezintă statul cu cea mai mare capacitate de armament nuclear pe Glob... “, de facto, ar însemnă că Rusia este timorată de acțiunile întreprinse de NATO, SUA și UE în spațiul Europei de Est.
Într-un studiu editat de Colin S. Gray și Geoffrey Sloan în 1999, se vorbește
despre „zona de interes vital al Rusiei‖, care se va limita la „spațiul geopolitic‖ al
fostelor state ex-sovietice, la spațiul Comunității Statelor Independente (CSI), și despre un profil de risc pe fundalul de creștere a ambiguității. Se susține că amenințarea
politică ocupă primul loc prin acțiunile de menținere a integrității Federației Ruse sau
direcționate spre slăbirea „tratamentelor integrative ale Comunității Statelor Independente", încălcarea drepturilor omului, conflictele din statele învecinate. Nu mai puțin
importante sunt considerate amenințările la poziția internațională a statutului Rusiei.
De asemenea, s-a prevăzut, înainte de venirea lui V. Putin la președinția Federației
Ruse persistența amenințărilor militare, pericolele unui conflict cu Federația Rusă ar
putea duce la proliferarea armelor de distrugere în masă, livrarea „arsenalelor nucleare uriașe‖, , a riscurilor la adresa stabilității, la încălcări ale acordurilor de limitare a
armelor‖ [22, p. 252]. Un scenariu plauzibil, doar că în viziunea geopolitică (conservatoare) rusă, permanent s-au descris amenințările conflictelor ca acțiuni la adresa
securității statului rus. Însă, de facto, amenințările sunt la adresa securității statelor
ex-sovietice, create și logistic susținute de Federația Rusă. Valorile democratice și
liberale ale Occidentului, împreună cu viziunile de apărare ale drepturilor fundamentale din statele din vecinătatea apropiată a Rusiei sunt considerate amenințări la securitatea Federației Ruse.
„Aspiraţiile către putere, fiind elementul distinctiv al politicii internaţionale ca
şi al tipurilor de politică, politica internaţională este cu necesitate politică de putere‖
[23, p. 72], însă politica de putere nu reprezintă puterea în respectarea dreptului internațional și geopolitica ca pe un beneficiul al cooperării între națiuni și alianțe, organizații internaționale etc. În puterea politicii extere geopolitica este un efort de a oferi
o explicație cât mai riguroasă a elementului principal al politicii de putere, pe care
încearcă de fiecare dată s-o reprezinte într-o formă denaturată Federația Rusă, care nu
ar corespunde nici viziunilor conservatoare pe care încearcă politica Kremlinului s-o
arhiveze societății ruse.
Esenţa activităţii politice este accesul la putere. Aceasta permite pe plan intern
şi extern transpunerea în practică a propriilor programe politice şi satisfacerea propriilor interese. Pe plan internaţional, puterea reprezintă, în acelaşi timp, atât un scop în
sine, cât şi un mijloc de atingere a altor obiective. Puterea în relaţiile internaţionale
reprezintă o combinaţie de mai multe elemente: geografia (poziţia fizico-economicăgeografică; resursele naturale); economia (capacitatea industrială, militară); populaţia ( demografia, caracterul, comportamentul şi moralul naţional); calitatea diplomaţiei şi a guvernării.
Puterea unui stat poate fi determinată şi de un şir de ecuaţii, însă cu siguranţă
acestea în determinarea puterilor au o mulţime de necunoscute. Una din ecuaţiile de
determinare a puterii de stat este cea a lui Ray S. Cline (în C. H. Henderson, "International Relations. Conflict and Cooperation at the turn of the 21‘st century", p.102):
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Puterea = [Masa Critică (Populația și Teritoriul) +
Puterea economică + Puterea militară] x
[Planificarea coerentă a strategiei naționale + Voința]
Formula prescurtată: P= (Mcr+E+M) x (S+V).
Este evident că ecuaţia defineşte puterea pornind de la achiziţiile teoretice şi
de la experienţa politică acumulată la sfârşitul secolului XXI-lea. În prezent,
elementele care alcătuiesc resursele a ceea ce literatura de specialitate numește putere
necuantificabilă (intangible power), intră din ce în ce mai pregnant în ecuaţiile care
tind să evalueze forţa unui stat.
Adevărat, într-o epocă în care omul dispune de instrumente mult mai puternice
de a-şi modela viitorul, temeinicia strategiilor de dezvoltare, voința, sănătatea morală
și rațională, deschiderea diplomației culturale sunt factori cu o pondere mai mare și,
în anumite contexte, decisive în devenirea unei naţiuni respectate.
Concluzii
Geografia Europei în contextul geopolitic ar trebui să reprezinte o unitate solitară
care să unească națiunile prin valori democratice, dar nu prin înarmare și separarea securității națiunilor în parte. Modelul relaționării raționale ar trebui să reprezinte resursa
cea mai bogată în unicitatea diversității pluraliste și multiculturaliste europene.
Poporul ucrainean este capabil să-și determine singur direcțiile geocardinale
pentru viitorul statului suveran și independent, conform Actului final al Conferinței
pentru Securitate și Cooperare în Europa, Helsinki din 1975, cu privire la principiile
care guvernează relațiile reciproce dintre state, pe principiul egalității suverane, a
respectării drepturilor inerente suveranității, de nerecurgere la forță sau amenințarea
cu forța, a inviolabilității frontierelor, a integrității teritoriale a statului, a neamestecului în treburile interne, a respectării drepturilor omului, a cooperării între state.
Contextul geopolitic al Europei a determinat perspectiva strategiilor geocardinale de politică externă a statelor din vecinătatea comună a Uniunii Europene cu
NATO și a Federației Ruse, dimensiunea unde au loc interferențele marilor actori: o
asociere și aderare la UE sau Uniunea vamala Rusia–Belarus–Kazahstan (Uniunea
Eurasiatică) sau NATO.
În procesul unui studiu de cercetare geosociologic în contextul geopolitic al
Europei, efectuat în spațiul Ucrainei și Moldovei în iarna (ianuarie) și primăvara
(aprilie) a anului 2014, (în cadrul unui proiect de cercetare și documentare științifică
pentru dezvoltare internațională - ARCADIA, România), am concluzionat că din 100
de cetățeni intervievați din Republica Moldova (Chișinău, Ialoveni și Călărași),
82 consideră că direcția cea mai sigură și mai prosperă pentru dezvoltarea economiei
țării este integrare în UE; 98 consideră că Moldova, nu are nicio perspectivă în Uniunea Vamala Rusia-Belarus-Kazahstan (Eurasia); 16 consideră că direcția cea mai
sigură și mai prosperă pentru dezvoltarea economiei și a securității naționale a Moldovei este rămânerea în continuare un stat suveran și independent, dezvoltând relații
de cooperare economice comune cu UE și Federația Rusă; 40 consideră că direcția
cea mai sigură și mai prosperă pentru securitatea națională a Moldovei este aderarea
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la NATO; 58 consideră că Moldova ar trebui să rămână un stat neutru, căruia să i se
respecte neutralitatea și să dezvolte în continuare relații de cooperare cu NATO.
Din 100 de cetățenii intervievați din Ucraina (Odesa, Kiev, Iaremcea), 69
consideră că direcția cea mai sigură și mai prosperă pentru dezvoltarea economiei
Ucrainei este integrarea UE; 27 consideră că direcția cea mai sigură și mai prosperă
pentru dezvoltarea economiei Ucrainei este rămânerea în continuare un stat suveran și
independent, dezvoltând relații de cooperare economice comune cu UE și Federația
Rusă; 96 consideră că Ucraina nu are nicio perspectivă în Uniunea Vamală RusiaBelarus-Kazahstan (Eurasia); 41 consideră că direcția cea mai sigură și mai prosperă
pentru securitatea națională a Ucrainei este aderarea la NATO; 55 consideră că Ucraina ar trebui să rămână un stat neutru, căruia să i se respecte neutralitatea și să dezvolte în continuare relații de cooperare cu NATO;
În concluzie, peste 70 % din cetățenii Moldovei și cetățenii din Ucraina consideră
că direcția cea mai sigură și mai prosperă pentru dezvoltarea economiei a statelor este
integrarea în UE și nu văd perspective reale pentru dezvoltarea economiei în cadrul
Uniunii Eurasiatice. O bună parte din cetățenii Ucrainei consideră că cultura slavă ar
trebui să fie unită doar pe principii de colaborare printr-o diplomație culturală.
Însă peste 40 % din cetățenii Moldovei și cetățenii Ucrainei consideră că direcția cea mai sigură și mai prosperă pentru securitatea națională a statelor este aderarea
la NATO.
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COLABORAREA MOLDOVEI CU NATO ȘI ROLUL
ACESTEIA ÎN MENȚINEREA SECURITĂȚII ÎN REGIUNEA PARTENERIATULUI ESTIC

Istoria colaborării Moldovei cu NATO poate fi divizată în câteva etape. Prima,
în anii 1990-1994, a fost „etapa de cunoaștere‖. În acești ani conducerea Moldovei
(prim-ministru M. Druc) a făcut declarații cu privire la necesitatea orientării Moldovei spre UE și NATO. După proclamarea independenței Moldovei, la 20 decembrie
1991, a fost realizat primul pas în aceasta direcție: ministrul de externe al Moldovei,
N. Țâu, pentru prima dată a participat în ședința Consiliului de Colaborare al Atlanticului de Nord, la Bruxelles. O consecință a destrămării URSS a constituit formarea
noilor state independente post-sovietice, care, la acea etapă, nu aveau capacitatea de a
trece la standardele europene în domeniul apărării. În scopul ajutorării acestora, SUA
propune în 1994 programul „Parteneriatul pentru Pace‖, în care au intrat mai multe
dintre aceste țări. Președintele Moldovei M. Snegur a exprimat clar dorința de a se
alătura la acea structură interstatală, semnând la 16 martie 1994 documentele de bază
privind Parteneriatul [1].
Etapa a doua (1994-1997) a contribuit la întărirea relațiilor tehnico-științifice
ale Moldovei cu NATO. Ele se efectuau în conformitate cu programul „Știința pentru
pace și securitate‖. Scopurile fundamentale ale programului au fost stoparea terorismului, asigurarea securității de pericolele externe și lărgirea contactelor științifice ale
Moldovei. Executorul programului a devenit Academia de Științe și în a.1999 a fost
creată rețeaua informațională a acesteia [2].
Etapa a treia (1997-2001): trecerea de la contacte episodice la cele permanente
și inițierea procesului de intrare a Moldovei în structurile-filiale ale NATO, colaborarea Moldovei cu NATO devine tot mai intensă și include mai multe domenii. În mai
1997, Consiliul colaborării Atlanticului de Nord, în scopul creșterii eficienței, a fost
reorganizat la summit-ul din Sintra (Portugalia) în Consiliul Parteneriatului NordAtlantic. Din decembrie 1997 Moldova a stabilit legături prolifice cu NATO cu acorduri permanente – a fost instituită misiunea țării noastre la NATO, în frunte cu ambasadorul Moldovei în Belgia. Moldova a intrat în diferite filiale ale NATO:
SEESTUDY, SEECHANGE, SEESTAFF, SEEMAG ș.a. În cadrul acestei etape, în
ianuarie 1998, Președintele Moldovei P. Lucinschi și Secretarul General al NATO H.
Solana au realizat un schimb de vizite în scopul de a aprecia perspectivele colaborării
Moldovei în cadrul „Parteneriatului pentru Pace‖. În 1999 cu ajutorul NATO a apărut
Asociația RENAM, care a oferit susținerea esențială în procesul de conectare la rețeaua de Internet a instituțiilor de învățământ superior, școlilor și a altor instituții de în161

vățământ cu profil diferit, organizațiilor de medicină, bibliotecilor, muzeelor. NATO
a ajutat Moldova în lichidarea pesticidelor și altor substanțe chimice periculoase [3].
Etapa a patra: anii 2001-2006. În această perioadă au fost lichidate tipuri periculoase de armament și s-a declanșat pregătirea spre aprobarea Planului Individual de
Acțiuni Moldova-NATO. La 28 iunie 2001, Președintele V. Voronin a semnat un
Memorandum de înțelegere reciprocă cu Agenția NATO pentru asigurarea tehnică și
aprovizionare privind colaborarea în domeniul logisticii. În conformitate cu acest
document în 2002 a fost creat un fond special, care a finanțat lichidarea mai multor
cantități de muniții, inclusiv combustibilul pentru rachete. La 28-29 iunie 2004 la
Istanbul a avut loc summit-ul al țărilor Consiliului de Colaborare Nordatlantică, care a
decis că ajutorul primordial va fi acordat acelor țări ale Consiliului, care vor implementa în spațiul său Planuri de Activitate: unul – individuale, care se referă la schimbări ample; celălalt se concentra pe lupta cu terorismul, creând structuri de apărare.
Conducerea Moldovei a ales prima variantă, care i-a atras prin amplificarea planurilor. În procesul de elaborare al acestuia, la 7 iunie 2005 Președintele V. Voronin a
vizitat Statul Major al NATO, unde a declarat despre intenția Moldovei să aprobe
acest Plan în timpul cel mai apropiat [4].
Etapa a cincea (2006-2010): perioada inițială de realizare a Planului Individual
de Acțiuni. La 24 mai 2006 se anunță începutul acestui plan care a fost aprobat de
către Guvernul Moldovei (Consiliul NATO a aprobat acest document la 19 mai). Documentul prevedea lărgirea colaborării cu NATO în domeniul securității și participarea la operațiuni comune. Planul a inclus în sine toate aspectele colaborării Moldovei
cu NATO, scopul principal fiind integrarea Moldovei în UE și alte structuri euroatlantice. Însă, luând în vedere statutul neutru al Moldovei, Planul nu cerea intrarea țării
noastre în NATO. Pentru informarea mai bună a societății privind îndeplinirea Planului, în octombrie 2007 cu ajutorul Departamentului Diplomației Publice al NATO în
clădirea Universității de Stat din Moldova a fost creat Centrul de Informare și Documentare al NATO. E de menționat că se organizau aplicații comune ale militarilor
Moldovei și ale țărilor NATO (în special al medicilor militari). În 2008 în cadrul Direcției de Integrare Europeană și Colaborării Internaționale al AȘM a fost creat Punctul de Informare al Programului NATO NMB. NATO informa savanții Moldovei
despre diferite granturi în cadrul acestui program. În același an Secretarul General al
NATO Ia. de Hoop Sheffer și Președintele Moldovei V. Voronin au făcut un schimb
de vizite, care au contribuit la îmbunătățirea relațiilor Moldovei cu NATO. Organizația Atlanticului de Nord susține poziția Moldovei referitor la retragerea necondiționată a unităților militare rusești de pe teritoriul țării noastre [5].
Etapa a șasea a relațiilor Moldova-NATO include anii 2010-2014/2015. Din
noiembrie 2009 noul Guvern al Moldovei a început prelucrarea precedentului Plan de
Acțiuni. La 18 august 2010, Guvernul Moldovei a aprobat acest document și la 20
august el a fost coordonat cu reprezentanții NATO. Documentul prevede dezvoltarea
batalionului 22 (pacificator) al Moldovei, inclusiv pentru reglementarea crizelor și
păstrarea păcii, participarea în operațiunile NATO peste hotare. Noul Plan prevede
ajutorul Moldovei acordat în domeniul conducerii, perfecționarea metodelor de patrulare, în îmbunătățirea structurii și asigurarea securității frontierei. Țara noastră participă în acțiunile NATO pentru coordonarea luptei cu urmările calamităților naturale și
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perfecționarea bazei juridice în acest domeniu. Are loc pregătirea intensă a specialiștilor în domeniul confruntării terorismului cibernetic.
Planul prevede aprofundarea colaborării Moldovei cu NATO în diferite domenii (nu doar militare). În realizarea lui au fost întreprinse mai multe eforturi. A continuat practica implicării persoanelor civile în activitatea Ministerului Apărării. Moldova s-a obligat să elaboreze Strategia securității naționale, Strategia militară națională
și să efectueze analiza strategică a capacității de apărare, să perfecționeze sistemul de
studii militare și pregătirea militară, sistemul de conducere cu colaboratori ș.a. Suplimentar se prevedea și lichidarea celor 1280 tone de pesticide, care rămâneau atunci în
țară. În Moldova se organizau ședințele Consiliului Parteneriatului Euroatlantic. În
iulie 2011 și octombrie 2013, Consiliul NATO, cu participarea reprezentanților Moldovei, a aprobat Raportul cu privire la îndeplinirea de către autoritățile țării noastre a
Planului de Acțiuni. Concomitent se elabora și proiectul Codului Militar. La această
etapă un rol important în distribuirea informației despre NATO l-au avut punctele de
contact din ambasade ale unor țări-membre ale NATO, care sunt special împuternicite
în acest sens de către conducerea NATO. În 2009-2010 funcția punctului de contact a
fost exercitată de ambasada Lituaniei, iar în 2011-2012 – de cea a Bulgariei [6].
Sperând să argumenteze că rolul NATO a crescut considerabil pentru țara noastră, în noiembrie 2010 noua conducere a Moldovei (Președinte interimar: M. Ghimpu)
a solicitat ajutorul NATO pentru evacuarea trupelor ruse și munițiilor acestora de pe
teritoriul Transnistriei. Argumentul esențial consta în faptul că prezența armatei ruse
nu contribuie la securitatea Moldovei. În cadrul întâlnirii Președintelui N. Timofti cu
ambasadorii a 5 țări NATO (toamna a.2012) s-a decis ca Moldova să folosească experiența acestei organizații în lupta cu cataclismele naturale. În iunie 2013, în cadrul
vizitei primului-ministru al Moldovei Iurie Leancă la Bruxelles, fostul Secretar general al NATO, A. Fogh Rasmussen a declarat că NATO este gata să ofere autorităților
Moldovei ajutor în dezvoltarea instituțiilor statale (spre exemplu, Consiliului Suprem
de Securitate al Moldovei) pentru a le adapta la standardele NATO. Cu unele țări ale
NATO (România) au început să se ratifice acorduri de colaborare militară. Se efectuau și programe de studii parlamentare, organizate de către Adunarea Parlamentară a
NATO [7].
Totodată, deja în noiembrie 2013 s-a observat că evoluția relațiilor Moldovei
cu NATO trece la o nouă etapă, care stipulează situația tensionată din Ucraina. În
acest context trebuie de menționat și măsurile efectuate de către NATO în scopul
asigurării securității în unele țări ale Parteneriatului Estic. Ca răspuns la dezicerea
autorităților Ucrainei la procesului de pregătire pentru semnarea Acordului de Asociere cu UE, efectuat sub presiunea Rusiei, A. Fogh Rasmussen a declarat că NATO este
gata să ofere ajutor țărilor care vor fi impuse de Rusia, cu scopul de a întări securitatea lor. Conducerea NATO a decis crearea în Europa a Statului Major Internațional,
ale cărui unități vor fi amplasate în țările baltice, Polonia și România. În perspectivă
NATO va crea noile baze militare în Europa de Est. NATO a apreciat pozitiv semnarea de către Moldova a Acordului de Asociere cu UE, pentru că împărtășește intenția
Moldovei spre integrare europeană. În scopul întăririi securității Moldovei, NATO a
început în 2014 procesul de modernizare a bazei militare a Armatei Naționale la Mărculești. În martie 2014, NATO a organizat aplicații militare în Bulgaria de Est, cu
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participarea unităților armatelor Moldovei și Ucrainei. În septembrie 2014, aceste
aplicații au fost repetate în apropierea Odesei. NATO a efectuat mai multe acțiuni
militare în Europa de Est. Acestea sunt: Sea Breeze 2014 (Ucraina și SUA cu participarea țărilor membre și partenere ale NATO); aplicațiile subdiviziunilor de aviație la
nivelul de escadrilie „Cerul Inofensiv 2014‖, subdiviziunilor poliției militare „Ordinea de Drept 2014‖ (Ucraina și Polonia), aplicațiile „Lavină luminoasă 2014‖ (Ucraina, Slovacia, Ungaria, România), aplicațiile subdiviziunilor de infanterie muntoasă
„Carpați 2014‖ (Ucraina, Polonia, Ungaria) și aplicațiile subdiviziunilor mecanizate
„Sudul 2014‖ (Ucraina, Moldova, România). În cadrul vizitei sale în aprilie 2015 la
Chișinău adjunctul comandantului forțelor unite ale NATO A. Bradshow a declarat că
NATO este cointeresat în activizarea parteneriatului cu Moldova în contextul războiului ruso-ucrainean din Donbas. Iar cu o lună înainte, în martie 2015, a avut loc vizita
prim-ministrului al Moldovei, C. Gaburici la sediul conducerii NATO. El a discutat
cu secretarul general al NATO I. Stoltenberg acțiuni pentru implementarea în Moldova a Inițiativei creării posibilităților de apărare, ce va permite Moldovei să modernizeze sfera de apărare și securitate [8].
Așadar, putem concluziona că în ultimii 20 de ani, începând cu anul 1994,
Moldova s-a transformat din vecinul îndepărtat, care doar face primii pași în calea
integrării europene și apropierii spre NATO, într-un partener deplin. În această calitate ambele părți oferă ajutor și susținere: Moldova participând în operația de pacificare a NATO în Kosovo, iar NATO organizând instruire pentru soldați și ofițeri ai Armatei Naționale după standarde europene moderne. Astăzi NATO este îngrijorată de
pericolul apariției în Moldova a „omuleților verzi‖ și de posibilitatea declanșării „războiului hibrid‖, în aceste condiții caută căi de asigurare a securității [9]. La fel de
serios este abordat de către NATO și scenariul îngrozitor de răspândire a războiului
din Donbass și în alte regiuni ale Europei de Est [10]. Acest lucru ne permite să exprimăm speranța că NATO poate oferi țării noastre un ajutor cât mai amplu în cazul
apariției pe teritoriul Moldovei a focarelor de conflict militar.
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CRIZA DIN UCRAINA:
IMPLICAŢII ASUPRA ALIANŢEI NORD-ATLANTICE

NATO după Războiul Rece
Anacronismul Alianţei Nord-Atlantice a devenit subiectul-cheie al dezbaterilor publice de câteva ori pe parcursul existenţei sale, inclusiv după destrămarea URSS şi desfiinţarea Pactului de la Varşovia, dar şi recent, la împlinirea a 65 de ani de la înfiinţare.
Paradoxal, anume astfel de critici au stimulat adaptarea raison d’être al Alianţei la noile
realităţi. Astăzi, scopul de bază al NATO a rămas același ca şi la înfiinţarea sa în 1949 –
asigurarea libertăţii şi securităţii membrilor săi prin mijloace politice şi militare [1]. Cu
toate acestea, ameninţările la adresa libertăţii şi securităţii membrilor Alianţei, precum şi
mijloacele folosite pentru a le contracara au suferit metamorfoze constant, iar în ultimele
doua decenii mai puternice şi frecvente decât erau pregătiţi să facă faţă aliaţii.
NATO îmbină organic două căi principale în asigurarea îndeplinirii propriului
scop, politică şi militară. Dimensiunea politică se referă la promovarea dialogului şi
cooperării în materie de securitate şi apărare întru consolidarea încrederii atât în interiorul Alianţei, cât şi extern, cu statele partenere, precum şi promovarea valorilor
democratice în încercarea de a preveni unele conflicte. Dimensiunea militară este una
ce ţine de aplicarea articolului 5 al Tratatului de la Washington, care interpretează
atacul asupra unui stat-membru al Alianţei drept atac asupra întregii Alianţe [2]. Desfăşurarea operaţiunilor militare, în special a celor de management al crizelor, poate
avea loc însă şi sub egida ONU, în virtutea unui mandat oferit de către Naţiunile Unite Alianţei. Astfel, NATO utilizează în mod constant mijloace politice pentru asigurarea păcii pe termen lung şi le îmbină cu mijloace exclusiv militare la necesitate, pentru asigurarea securității imediate ale aliaţilor.
Alianţa defineşte planul de acțiuni pentru atingerea propriului scop, pe aceste
doua dimensiuni, politică şi militară, în ața-numitul Concept Strategic, un document
oficial care este important nu doar pentru că elucidează noul raison d’être al Alianţei,
ci şi pentru că explică noul statu-quo al mediului de securitate. Conceptul Strategic
oferă aliaţilor instrucţiuni de ajustare a forţelor armate proprii la noile tipuri de ameninţări, astfel încât răspunsul Alianţei să fie unul ferm, eficient şi sincronizat.
Astăzi, Alianţa are un concept strategic care răspunde unor provocări pe care
membrii fondatori nu le-ar fi prevăzut în 1949. Ajustarea constantă a obiectivelor
Alianţei la noul mediu de securitate este explicaţia longevităţii acestei organizaţii.
Ajustări dramatice au fost făcute imediat după încheierea Războiului Rece şi după
atacurile din 11 septembrie 2001.
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În perioada Războiului Rece, Alianţa a succedat patru Concepte Strategice.
Acestea relevau antagonismul Alianţei faţă de Pactul de la Varşovia, bazându-se pe
apărare şi reducerea posibilităţii atacului din partea blocului socialist. Spre sfârşitul
acestei perioade, mai exact ultimii douăzeci de ani, Conceptul Strategic în vigoare
promova dialogul şi măsuri primitive de deschidere a dialogului cu URSS.
În perioada imediată după Războiul Rece, NATO a făcut publice două Concepte Strategice, în 1991 şi 1999. Conceptul din 1991 era primul, după o perioadă îndelungata, care nu se baza pe confruntarea dintre cele două blocuri, ci promova cooperarea şi stabilirea parteneriatelor în zona extinsă a Europei. La jumătate de secol de la
înfiinţare, Alianţa a publicat un nou Concept Strategic. Acesta identifica noi ameninţări la adresa securității statelor membre: terorismul, răspândirea armelor de chimice,
biologice şi nucleare, încălcarea drepturilor omului, conflictele etnice, etc.
Atacurile din 11 septembrie 2001 au reprezentat, poate, cea mai mare provocare la adresa Alianţei, în condiţiile în care acestea au generat prima şi unica invocare şi
aplicare a articolului 5 al Tratatului de la Washington. Schimbări semnificative a suferit Alianţa pe interior, prin reformele de adaptare a structurilor şi capabilităţilor
militare la noi standarde ce ar permite operabilitatea şi desfăşurarea unor misiuni de
amploare în afara teritoriului propriu-zis al Alianţei precum ISAF în Afganistan.
Aceste metamorfoze au rezultat în apariţia unui nou Concept Strategic prezentat la Summitul din Lisabona în 2010. În vigoare şi astăzi, conceptul defineşte trei
priorităţi ale Alianţei: apărarea colectivă, managementul crizelor şi securitatea prin
cooperare. Apărarea colectiva este o reafirmare a aplicabilităţii articolului 5 în condiţiile unor ameninţări ce atentează la securitatea unui aliat sau a Alianţei per ansamblu.
Managementul crizelor este un mandat care oferă Alianţei posibilitatea să intervină cu
mijloace politice şi militare pentru a preveni escaladarea conflictelor, stoparea conflictelor ce se desfăşoară şi afectează securitatea Alianţei, precum şi consolidarea
stabilităţii în urma conflictului, când acest lucru contribuie la securitatea Alianţei. În
sfârşit, securitatea prin cooperare extinde mandatul Alianţei în asigurarea securităţii
internaţionale prin stabilirea parteneriatelor cu alte state, precum şi organizaţii internaţionale. Controlul armelor, neproliferarea şi dezarmarea, precum şi enunţarea politicii uşilor deschise, care permite oricărui stat care împărtăşeşte aceleaşi valori cu
Alianţa şi care corespunde exigenţelor acesteia să înainteze candidaturi pentru a deveni membru – sunt toate componente de bază ale acestei dimensiuni [3].
După misiunea ISAF, Alianţa arată tendinţe de concentrare asupra sinergiei
dintre aliaţi şi o reticenţă vădită faţă de intervenţii şi implicări în exterior. Această
poziţie însă avea să fie răsturnată de anexarea Crimeei şi criza din Ucraina. Nepregătită să se conformeze cu ideea că Federaţia Rusă nu era un partener strategic, ci avea
în plan implementarea unei politici revizioniste, Alianţa a fost pusă în faţa unui mediu
de securitate complet alterat, mediu la care încearcă să se adapteze deja.
Criza din Ucraina
Anexarea Crimeei şi criza din Ucraina este considerată de unii drept o cristalizare a unor abordări absolut diferite în ceea ce priveşte mediul de securitate în Europa
din partea Federaţiei Ruse şi Alianţei Nord-Atlantice. Dacă Alianţa considera Rusia
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drept un partener strategic, cu un privilegiu vădit în dialogul NATO–Rusia manifestat
prin crearea unui Consiliu distinct între cei doi parteneri, atunci viziunea Federaţiei
Ruse a rămas dominată de mentalitatea Războiului Rece. Semne ale acestei mentalităţi au fost şi atitudinea Rusiei faţă de revoluţiile din Georgia şi Ucraina, crizele energetice în 2009 şi anterior în 2006, culminând cu Războiul din Georgia din 2008, când
relaţiile NATO–Rusia au fost suspendate pentru scurt timp şi reluate cu un şi mai
mare pragmatism de Federaţia Rusă şi un optimism dezolant din partea Alianţei.
Criza din Ucraina a ajuns o continuare tragică a acestui lanţ de evenimente, fiind expresia unei prăbuşiri poate că irevocabile, cel puţin la moment, a încrederii
dintre NATO şi Federaţia Rusă. Schimbări semnificative au avut loc şi în interiorul
Alianţei. Or, conflictul din Ucraina a pus membrii Alianţei din proximitatea Rusiei
într-o alertă constantă, ceea ce, la rândul sau, a subminat încrederea în aplicabilitatea
articolului 5 al Tratatului de la Washington.
Prima enunţare a poziţiei oficiale NATO faţă de cele întâmplate în Ucraina
avea loc pe 18 februarie 2014. Peste câteva zile, forţele armate ucrainene sunt chemate să își păstreze imparţialitatea şi neutralitatea, iar situaţia din Ucraina devine subiectul prioritar al adunării ministeriale. La 2 martie este convocată Comisia NATO–
Ucraina, iar două zile după aceasta Polonia solicită o întrevedere de urgent pentru
interpretarea articolului patru al Tratatului de la Washington. Aceste întâlniri au fost
succedate de întrevederi ale Alianţei cu structuri relevante din UE şi convocarea Consiliului NATO-Rusia [4]. De la Euromaidan şi anexarea Crimeei până la luptele din
regiunea Donbass şi negocierile Minsk I şi Minsk II, NATO a reiterate, în declaraţiile
secretarului general, poziţia sa fermă prin care condamnă acţiunile Rusiei în estul
Ucrainei. Susţinerea politică şi financiară a Ucrainei de către Alianţă a fost un minim
necesar pentru asigurarea parteneriatului NATO-Ucraina, mai ales în condiţiile în
care o parte din publicul din Ucraina îşi afişa nemulţumirea faţă de acţiunile modeste
ale Alianţei, iar Federaţia Rusă a încercat să promoveze această situaţie ca pe un model neviabil de parteneriat pentru fostele ţări din cadrul URSS. Este indubitabil însă
faptul că această criză a general o serie de transformări atît în cadrul Alianţei, cât şi în
relaţia sa cu partenerii, iar una dintre cele mai mari transformări le-a suferit modul în
care NATO comunică cu publicul din statele membre, dar şi cu statele din spaţiul exsovietic în încercarea de a contracara propaganda intensificată în urma luptelor din
estul Ucrainei.
Transformări în cadrul Alianţei
La Summitul din Ţara Galilor, aliaţii au luat o serie de decizii menite să asigure
sinergia Alianţei ca răspuns la evenimentele din Ucraina. Printre acestea se numără
Planul de acţiune al NATO pentru creşterea nivelului de reacţie, măsurile de asigurare
în zona de est a Alianţei, precum şi angajamentul de a spori bugetele în apărare a
statelor membre.
Planul de acţiune al NATO pentru creşterea nivelului de reacţie este considerat drept cea mai semnificativă iniţiativă de susţinere a conceptului de apărare colectivă a Alianţei după sfârşitul Războiului Rece. Aceasta presupune îmbunătăţirea
abilităţilor de răspuns a Forţei de Răspuns a NATO (NRF), având drept criteriu de
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bază nu doar eficienţa, ci şi promptitudinea reacţiei la ameninţările care apar la adresa
Alianţei. Ca parte a acestei forţe, va fi creată o Grupare Multinaţională de Forţe cu un
Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (VHRJTF) ce va putea fi dislocată în câteva zile pentru a reacţiona la ameninţări de la hotarele statelor membre NATO, incluzând o componentă terestră cu forţe corespunzătoare aeriene, maritime şi de operaţiuni speciale
disponibile. Planul mai include o serie de exerciţii şi instruiri axate pe apărarea colectivă şi interoperabilitate pentru a putea face faţă unor diverse scenarii cu componente
civile şi militare, dar şi unor ameninţări asimetrice [5].
Măsurile de asigurare au fost destinate unor aliaţi precum Estonia, Lituania şi
Letonia, Polonia şi România, care sunt în proximitatea Federaţiei Ruse. Acestea acoperă dimensiuni aeriene, terestre şi maritime pe bază de rotaţie. Deşi începută acum
10 ani, misiunea de survolare poliţienească a spaţiului aerian din Țările Baltice a fost
intensificată după evenimentele din Ucraina, iar la cei 14 aliaţi care au contribuit la
succedarea celor 34 de contingente s-a adăugat un număr mai mare de survolări. Între
timp, în Polonia şi România au fost lansate patrulări aeriene de tip AWACS. Pe dimensiunea maritimă, patrulări au loc în Marea Baltică şi în estul Mediteranei. Aceste
iniţiative sunt suplimentate de exerciţii naţionale şi internaţionale, al căror număr a
fost dublu faţă de cel prevăzut iniţial pentru anul 2014 [6, p. 5].
În sfârşit, bugetul pentru apărare al statelor-membre ale Alianţei a fost în continuu declin după sfârşitul Războiului Rece. În 1990, 14 aliaţi au cheltuit 314 miliarde
dolari SUA. Douăzeci de ani mai târziu, această sumă a scăzut la 275 miliarde, deşi
Alianţa avea la moment cu 12 membri mai mult. Aproximativ 25 de miliarde mai
puţin au fost cheltuite de aliaţi în anul 2014 [6, p. 11-12]. Criza din Ucraina a arătat
că investiţiile în sectorul de apărare nu pot fi anacronice, din păcate. Or, există mereu
noi ameninţări pentru contracararea cărora cheltuielile sunt iminente.
Încă în 2006, ţările membre NATO au convenit să asigure 2% din PIB pentru
cheltuieli în apărare. A cincea parte din aceste cheltuieli trebuia destinată cercetărilor,
dezvoltării şi achiziţionării echipamentului militar. Doar Bulgaria, Franţa, Grecia,
Marea Britanie şi SUA au reuşit să ajungă la standardul de 2%, fiind urmate îndeaproape de Estonia, Turcia şi Polonia.
La Summitul din Ţara Galilor, ţările membre şi-au asumat noi angajamente.
Acestea s-au referit în special la menţinerea bugetului în apărare existent şi neadmiterea declinului acestuia, sporirea cheltuielilor în apărare pe măsură ce PIB-ul se măreşte, precum şi asigurarea atingerii cotei de 2% în termen de un deceniu. Evident, aceste
iniţiative sunt comparabile cu investiţiile enorme făcute de Federaţia Rusă în propriul
sector de apărare. De modul în care aliaţii vor respecta aceste angajamente depinde
mult reacţia Federaţiei Ruse şi intensitatea cu care sunt înarmaţi luptătorii din estul
Ucrainei.
Transformarea relaţiilor cu partenerii şi comunicarea strategică
Criza din Ucraina a dus la coagularea relaţiilor dintre NATO şi partenerii săi.
Acest lucru s-a văzut în dialogul purtat cu Uniunea Europeană ale cărei, sancţiuni
împotriva Rusiei au fost susţinute în cadrul declaraţiilor oficialilor NATO, dar şi în
cooperarea dintre NATO şi OSCE.
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După anexarea Crimeei şi luptele din zona Donbass, Ucraina a devenit term du
jour în cadrul Alianţei. Aceasta din urmă a decis susţinerea partenerului său estic prin
lansarea a cinci noi fonduri pentru susţinerea logistică şi de standardizare, comunicaţii, control, apărare cibernetică, tranziţia în carierea militarilor şi reabilitarea personalului militar. În anul 2014, Ucraina a fost beneficiarul primar al Programului Ştiinţă
pentru Pace şi Securitate. Ucraina beneficiază de 15 proiecte şi va avea la dispoziţie
un buget de 10 milioane pentru perioada 2014-2017 [6, p. 19]. Supravegherea implementării acestor programe de către NATO, dar mai ales transparenţa şi eficienţa guvernului ucrainean în implementarea acestora va fi un indicator de performanţă de
care va depinde nu doar asistenţa din partea Alianţei, dar şi cea pe cale bilaterală.
Evident, ajutorul oferit de către Alianţă Ucrainei a fost un subiect de dispute
aprinse. Nefiind un membru NATO, este evident că Ucraina nu poate beneficia de
protecţia articolulului 5 al Tratatului de la Washington. Cu toate acestea, Federaţia
Rusă nu a ezitat să folosească asta în mod oximoronic. Pe de o parte, prezentă asta
drept „dovadă‖ a inutilităţii parteneriatului, iar pe de altă parte drept o ameninţare la
adresa intereselor strategice proprii. Acţiunile Alianţei pot fi clasate la hotarul volatil
dintre necesitatea de a reafirma angajamentele în cadrul parteneriatului cu Ucraina şi
asigurarea securităţii la propriul hotar şi dorinţa de a evita orice confruntare cu Federaţia Rusă, confruntare ce ar putea destabiliza regiunea şi mai mult şi crea un precedent foarte periculos pentru viitor.
Dincolo de ajutorul pentru Ucraina, NATO a început să îşi modeleze parteneriatele cu alţi vecini din est, inclusiv Georgia şi Republica Moldova. Aceasta din urmă, de
exemplu, beneficiază de trei iniţiative în urma Summitului din Ţara Galilor, cea mai
importantă fiind iniţiativa de Consolidare a Capacităţilor în Apărare. La rândul său, Republica Moldova şi-a reafirmat angajamentul în cadrul parteneriatului său cu NATO prin
participarea cu 41 de militari la misiunea de pacificare KFOR din Kosovo. Un mesaj
politic ferm din partea Republicii Moldova va contribui semnificativ la dezvoltarea acestui parteneriat, care ar putea fi unica soluţie la moment întru atingerea minimului necesar
pentru ca forţele armate din Republica Moldova să poată asigura securitatea ţării.
Parteneriatele NATO au fost supuse nu doar unei evoluţii, ci şi involuţii fără
precedent. Ne referim aici, în speţă, la activitatea Consiliului NATO–Rusia. În 2008,
activitatea acestui Consiliu a fost suspendată în urma conflictului din Georgia, dar
reluată după ce tensiunile s-au diminuat, iar interesele părţilor în a coopera erau mai
mari decât dorinţa de a menţine statu-quoul. În cei 20 de ani de colaborare, NATO şi
Federaţia Rusă au oferit istorii de succes în ceea ce priveşte combaterea terorismului,
lupta cu pirateria, situaţiile de criză etc. La Summitul din Ţara Galilor, aliaţii au reiterat că parteneriatul nu poate exista atâta timp cât Federaţia Rusă nu se conformează
normelor dreptului internaţional şi obligaţiilor sale internaţionale.
La moment, relaţia NATO–Rusia este una caracterizată de fermitate şi incertitudine în acelaşi timp. Pe de o parte, NATO rămâne ferm în poziţia sa de condamnare
a acţiunilor Federaţiei Ruse, iar Rusia – fermă în interpretarea Alianţei ca pe un inamic şi promovarea acestei imagini în special în mediul postsovietic. Incertitudinea
acestei relaţii rezidă în incapacitatea de a determina condiţiile exacte de restabilire a
parteneriatului, precum şi comportamentul imprevizibil pe care l-a avut şi continuă să
îl aibă Federaţia Rusă.
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Elementul destabilizator folosit de Federaţia Rusă în cazul crizei din Ucraina
este, indubitabil, manipularea spaţiului mediatic prin răspândirea unor mituri în zonele în care Federaţia Rusă are un interes vădit (Ţările Baltice, Polonia, Republica Moldova, Georgia şi, evident, Ucraina) [7]. Iată de ce, NATO a decis să ofere atenţie sporită modului în care îşi comunică mesajul atât în cadrul aliaţilor, cât şi cu partenerii
externi. În septembrie 2014 a primit acreditare Centrul de Excelenţă pentru Comunicare Strategică, NATO, cu sediul în Riga, Letonia. Misiunea Centrului este de a contribui la comunicarea eficientă a rolului, misiunilor şi programelor NATO. Această
misiune este îndeplinită prin intermediul a trei arii majore: dezvoltarea unei doctrine
comune, cercetare şi educaţie şi training [8]. Deşi Centrul de Excelenţă nu a fost
creat exclusiv pentru a contracara fenomene precum propaganda, războiul informaţional în jurul evenimentelor din Ucraina a fost un imbold semnificativ în deschiderea
acestuia. Acuzată de pierderea acestui război informaţional, Alianţa nu poate decât
întreprinde măsuri care ar modifica pe termen lung opinia publică şi dezvoltare sustenabilă a procesului de comunicare cu aliaţii şi partenerii.
Concluzii
Deşi este un exemplu fără precedent, criza din Ucraina nu poate fi considerată
drept un nou şi unic raison detre al Alianţei. Conflictele armate au existat dintotdeauna, iar noi ameninţări precum terorismul, armele biologice sau atacurile cibernetice vor menţine Alianţa într-o stare de alertă şi perpetuă transformare. Cu toate acestea, criza din Ucraina a reamintit aliaţilor despre importanţa valorilor pe care le împărtăşesc, necesitatea de a investi în ele şi de a avea o abordare pragmatică în recepţionarea mesajelor şi percepţiilor pe care le au chiar şi partenerii NATO. Mesajele
sceptice şi de critică la adresa Alianţei din partea Federaţiei Ruse au fost ignorate de
NATO, iar aceste semnale, care au culminat cu scenariul din Ucraina, au prins aliaţii
nepregătiţi şi incapabili de a răspunde prompt şi ferm [9].
Din păcate, a fost nevoie de un precedent ca acel al Crimeei şi Donbassului ca
aliaţii să îşi reamintească despre importanţa Europei de Est. Membrii şi partenerii din
nordul şi estul Europei au reuşit să transforme planul de acţiuni NATO, angajamentele
bugetare, precum şi modul de comunicare a Alianţei cu publicul larg. Există însă câteva
întrebări la care Alianţa va trebui să găsească răspuns în timpul apropiat. Este nevoie de
un nou concept strategic dedicat exclusiv zonei de est? Dacă da, ce ar trebui să includă
acest concept şi unde s-ar regăsi relaţia NATO–Rusia în el? Cât va dura „masa tăcerii‖
la care stau în prezent Alianţa şi Rusia [10]? Chiar dacă această tăcere va fi spartă şi
părţile vor iniţia un proces de restabilire a dialogului pe toate domeniile, nu doar politic,
cum va fi reabilitată încrederea între aceşti parteneri? Ce condiţii vor fi impuse de ambele părţi şi cum va afecta asta relaţiile cu membrii şi partenerii estici ai Alianţei?
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CONSIDERAȚII PRIVIND NOȚIUNEA
DE „RĂZBOI HIBRID”

În prezent, societatea noastră tot mai des vorbește despre război, iar războiul a
devenit un subiect de discuție la ordinea zilei în multe familii, colective, organizații,
instituții și altele. Război vedem la televizor, prin reviste și ziare și când facem o trimitere în istorie ne aducem aminte de perioada dintre cele două războaie mondiale,
atunci când omenirea nu și-a revenit după un război distrugător și se pregătea de altul.
Oare se va repeta iarăși istoria sub același scenariu, oare va reveni iarăși omenirea la
lupta armată pentru ași realiza diferite ambiții geopolitice?
În perioada postbelică, războiul a fost botezat diferit spunându-i-se război nuclear, război asimetric, război disimetric și multiple calificări, iar astăzi, când Ucraina
poartă un război decisiv pentru existența sa, a mai apărut și un alt nume al războiului
cum ar fi „războiul hibrid‖. Ce este totuși „războiul hibrid‖? despre care astăzi se
vorbește atât de mult și din cauza căruia unele state își revăd doctrinele sau strategiile.
Este oare un alt tip de război care trebuie să ne îngrijoreze pe toți, mai ales pe noi
militarii, sau este totuși un joc de cuvinte, care a avut menirea să justifice incompetența conducerii politice și militare ale unor state, care nu au putut face față unor situații strategice complexe.
În acest articol, vom încerca să determinăm ce schimbări s-au produs în fenomenul războiului, care a dus la rebotezarea lui ca „războiul hibrid‖. Fiind un
specilist militar, având experiență militară îndelungată, la nivel de conținut am încercat să supun analizei mai detaliate determinanta cea mai violentă a războiului și
anume – lupta armată. Având în vedere că lupta armată se desfășoară diferit la nivelul strategic, operativ și tactic, vom încerca să analizăm în parte fiecare nivel.
Așadar, vom începe cu cel mai înalt nivel de conducere a războiului, cu strategia. Din definiții cunoaștem că „strategia este arta de utilizare a instrumentelor puterii naţionale pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite de către politică‖ [1] Deci
din definiție reiese că strategia este ca un instrument al politicii pentru realizarea
obiectivelor propuse. Astfel, realizarea obiectivelor stabilite de către politică, strategia
va pune în aplicare instrumentele puterii avute la dispoziție, și anume instrumentul
informațional, instrumentul diplomatic, instrumentul economic și instrumentul militar, iar de arta aplicării acestora vor depinde și rezultatele în realizarea obiectivelor
politice.
Revenind la noțiunea de „războiul hibrid‖ și semnificația acesteia din literatura
de specialitate occidentală, prin care înțelegem că „razboi hibrid‖ este o noțiune care
se refera la o arie extinsă de acțiuni ostile, în care forța militară reprezintă doar o mică
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parte, și care sunt executate în concertare, ca parte a unei strategii flexibile, cu obiective pe termen lung [2].
În mijloacele de informare în masă de limbă rusă găsim că „războiul hibrid‖ este
o strategie militară, care combină un război convențional, un război mic și un război
cibernetic [3]. Într-o altă sursă găsim că în „războiul hibrid‖ acțiunile se duc primordial
în spațiul informațional și cel ce va controla acest spațiu va obține victoria [4].
Definițiile de mai sus au fost formulate în urma ultimelor evenimente militare
produse în Ucraina, unde se vede clar că în fenomenul dat a fost mult mai vizibil aplicarea instrumentului informațional al puterii și s-a creat senzația unei schimbari atât
în arta razboiului, cât și în arta militară. Este oare un element de noutate aplicarea
masivă a instrumentului informațional al puterii pentru atingerea obiectivelor politice
sau nu? Considerăm că nu este așa, deoarece în istorie sunt multe cazuri în care, prin
aplicarea reușită a instumentului informațional, s-au obținut rezultate remarcabile atât
la nivelul războiului, cât și la nivelul luptei armate. Drept exemplu poate servi anexarea regiunii Sudet în 1938, iar mai apoi ocuparea întregii Cehoslovacii de către Germania nazistă, unde prin acțiuni propagandistice masive în combinație revoltele populației germane majoritate din zonă s-a reușit anexarea unei regiuni fără să se deschidă
un foc de armă. Este un rezultat strategic remarcabil, asemănător cu cel din Crimeea
al anului 2014, doar cu o simplă deosebire că, în ultimul caz, au fost folosite mai multe mijloace informaționale pentru desfășurarea reușită a războiului informațional (televiziune, internet ș.a.). Alte evenimente din istorie asemănătoare cu războiul din
regiunile de est ale Ucrainei din anul curent pot fi: războiul Sovieto-Afgan (19791989); războaiele din Coreea (1950-1953) și Vietnam (1957-1975), unde forțele insurgente au fost sprijinite economic, militar și informațional de către marile puteri cu
interese geopolitice în regiunile date.
Din cele relatate, e observabil că în evenimentele militare desfășurate în Ucraina nu s-a produs nicio schimbare în arta strategică, deci războiul a rămas același fenomen social cu un caracter puternic distructiv, iar ceea ce astăzi este numit „război
hibrid‖ este un concept sau, mai bine zis, un plan strategic de acțiune într-un conflict
armat sau război.
Și la nivel strategic militar nu s-a produs nicio schimbare semnificativă, rămânând aceleași principii de aplicare a forțelor armate la etapa militară a războiului.
Succesele sau insuccesele militare înregistrate în acțiunile militare ale vecinilor noștri
nu este rezultatul unor mutații în desfășurarea luptei armate, ci este rezultatul aplicării
reușite sau mai puțin reușite ale instrumentelor strategiei militare.
În prezent, mulți speciliști militari din țară și străinătate, fiind sub influența
rezultatelor reușite ale armatei americane în războaiele din Golf, prognozează tot mai
mult schimbări în ducerea luptei armate, afirmând că lupta armată nu se va mai duce
pe fronturi lungi, nu va mai fi nevoie de armate în masă, iar acțiunile militare în tranșee vor rămâne în istorie. Lupta armată se va purta cu forțe mici, mobile, pe anumite
direcții îndreptate spre anumite obiective importante [5]. Susținem aceeași părere,
doar atunci când este vorba de acțiuni militare asimetrice, între o forță puternic tehnologizată, cum este și a fost armata SUA și o forță slabă, tehnologic depășită, cum a
fost armata Irakiană. Dar cu totul altceva se întâmplă atunci când se lovesc două forțe
relativ egale, cu același potențial militar. În cazul dat, în lupta armată se aplică ace174

leași principii și procedee ca și acum 50-60 de ani în urmă, iar acțiunile militare iarăși
revin la aceleași poziții, și statele cu mai puține posibilități de tehnologizare încearcă
să-și mențină sau să-și mărească potențialul militar, mărind numărul de efective, revenind la aceleași armate în masă. Revenind la subiectul Ucrainei, s-a văzut clar că
dacă la începutul războiului acțiunile militare aveau un caracter de manevră din ambele părți, se duceau pe anumite direcții, atunci spre sfârșitul anului 2014 acțiunile
militare au căpătat un caracter static, de poziție, ajungând ca și acum 100 de ani în
urmă, în Primul Război Mondial, ca soldații din ambele tabere să ierneze în tranșee.
Făcând un bilanț al analizei componentei strategice a luptei armate, am ajuns la
concluzia că la nivelul dat nu s-a produs nicio schimbare semnificativă. În acțiunile
militare botezate ca „războaie hibrid‖ s-a aplicat mai intensiv, pe lângă lupta armată,
instrumentul informațional, ceea ce oferă senzația de o schimbare în conținutul noțiunii.
Actualmente, sub acoperirea conceptului de „război hibrid‖, unii specialiști militari tot mai des promovează ideea că și la nivelul operativ al luptei armate s-au produs schimbări radicale. Pentru a se argumenta fenomenul dat se face tot mai des
trimitere, la fel ca și la nivelul strategic, la evenimentele care s-au produs și se mai
desfășoară în Ucraina. E de menționat că în nicio sursă nu se poate găsi o anumită
argumentare a schimbărilor prognozate la nivel operativ, vorbindu-se numai la general. Ca să vedem dacă s-au produs sau nu acele schimbări la nivel operativ trebuie să
supunem analizei factorii determinanți ai nivelului dat, și anume: structura grupărilor
de forțe de nivel operativ ale forțelor proprii și ale adversarului; zone de operații;
direcții de operații; obiective de nivel operativ existente și, nu în ultimul rând, sistemele de armament cu efect operativ. Aș prefera să scriu despre primul factor determinant, structura grupărilor de forțe, pentru că astăzi, când se vorbește despre schimbări, se are în vedere mai mult schimbarea acestui factor. Se cunoaște că la nivelul
operativ al luptei armate grupările de forțe au o structură flexibilă și se formează în
funcție de obiectivul stabilit de caracteristicile zonei de operații și altele. În urma desfășurării operațiilor militare în perioada celui de al II-lea Război Mondial s-au stabilit
principii și reguli clare de formare a grupărilor de forțe operative, de aplicare a genurilor de arme și categoriilor de forțe în operații. Aceleași principii și reguli au fost
aplicate și în perioada postbelică și atunci când au fost aplicate corect au fost obținute
rezultate remarcabile. Drept exemplu pot servi acele două războaie din Irak de la sfârșitul secolului XX începutul secolului XXI, unde aplicarea corectă a principiilor și
regulilor artei operative au dus la obținerea unor rezultate excelente pentru coaliția
multinațională. În războiul de astazi din Ucraina lupta armată la nivel operativ se desfășoară cu abateri grave de la cerințele artei operative. Aceste abateri se referă îndeosebi atât la structura grupărilor de forțe de nivel operativ, cât și la aplicarea în operații
a categoriilor de forțe și a genurilor de arme. Drept rezultat lupta armată a căpatat un
caracter de durată, obiectivele operative stabilite din ambele părți nu sunt realizate,
pierderile de vieți omenești sunt grozav de mari și, ca finalitate, ambii adversari și-au
băgat trupele în tranșee, ca și acum 100 de ani în urmă, și toate tentativele desfășurării unor operații ofensive s-au terminat nereușit.
Așadar, referitor la nivelul operativ al luptei putem conchide următoarele, că
numai o mică abatere de la regulile și principiile artei operative, care se manifestă
prin aplicarea incorectă a principiilor de formare a grupărilor de forțe, a principiilor
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de întrebuințare a lor în operație au dus la obținerea unor rezultate negative militare,
creând senzația unor mutații la acest nivel al artei militare.
Nivelul tactic al luptei armate este cel mai mic și cel mai dinamic în arta militară. Ca să vedem dacă s-au produs schimbări la nivelul tactic în ultimii 20 de ani, la fel
ca și la nivelul operativ, este necesar de analizat principalii factori determinanți ai
acestui nivel. Istoria ne demonstrează că din toți factorii importanți, anume factorul
dezvoltării armamentului și tehnicii militare a produs cele mai mari schimbări în tactică. Dacă în secolele XVII-XIX, până la apariția armelor de foc cu tragere automată,
în armatele de atunci era aplicată tactica liniară, iar mai târziu tactica coloanelor și
liniilor de tragători, la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea,
odată cu apariția armelor de foc automate, tactica se modifică substanțial și duce la
apariția tacticii lanțurilor de trăgători, aplicată până în prezent. Făcând această analiză, ne punem fireasca întrebare, a apărut oare pe câmpul de luptă, în ultimii 20-30 de
ani, un sistem de armament care să producă schimbări radicale în tactică? Considerăm că nu s-a întâmplat astfel. Faptul că pe câmpul de luptă au apărut sisteme de armament care lovesc cu înaltă precizie, au apărut sisteme sofisticate de comandă și
control nu au produs schimbări esențiale la nivelul tactic al luptei armate, producând
numai niște ajustări la ceea ce exista deja din războaiele trecute.
Concluzionând, considerăm că evenimentele actuale care au loc în Ucraina nu
au produs nicio mutație în fenomenul războiului. Războiul a rămas să fie, cum o spunea și Carl von Clausewitz acum 184 de ani în, o continuare a politicii prin mijloace
violente. Noțiunea de „război hibrid‖, atât de frecvent promovată astăzi, rămâne a fi
un procedeu de acțiune strategică mai vechi, reactivat astăzi de niște actori geopolitici
în scopul atingerii unor obiective geostrategice în zonele sale de interes. Lupta armată, la fel ca și celelalte componente ale războiului, a rămas aceeași și se desfășoară
după aceleași legi și principii existente până acum la toate cele trei nivele: strategic,
operativ și tactic.
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CONFLICTELE REGIONALE DIN SPAȚIUL POST-SOVIETIC.
ASEMĂNĂRILE ȘI DEOSEBIRILE CONFLICTULUI
TRANSNISTRIAN ȘI A CELUI DIN ESTUL UCRAINEI

Conflictul transnistrean și cel din estul Ucrainei reprezintă niște conflicte regionale de mică intensitate între care sunt numeroase similitudini, dar și deosebiri semnificative. Aceste deosebiri sunt dictate de următorii factori: perioada diferită a desfășurării lor (cel transnistrean – primăvara – vara anului 1992, iar cel din estul Ucrainei
– primăvara 2014 – iarna 2015); de însemnătatea conflictului transnistrean care a avut
și are o importanță regională, influențează situația din sud-vestul Ucrainei, din Romania și din Federația Rusă; spre deosebire de acest conflict, cel din estul Ucrainei, pe
tot parcursul desfășurării lui, a fost în centrul atenției marilor puteri a Occidentului
(UE și SUA) și a Federației Ruse.
Conflictul transnistrean este similar unui șir de conflicte regionale din spațiul
ex-sovietic din anii 90 (din Karabahul de Munte, Abhazia, Osetia de Sud, Caucazul
de Nord). Toate aceste conflicte au contribuit la destrămarea definitivă a Uniunii Sovietice. Aceste conflicte regionale au avut un numitor comun, slăbiciunea factorului
imperial (metropola). Slăbiciunea Moscovei era cauzată de înfrângerea ei în războiul
rece (confruntarea cu Occidentul); criza social-economică gravă; ineficiența armatei
sovietice și nedorința unei mari părți a populației Federației Ruse în menținerea acestui Monstru Imperial Sovietic.
Cu toate acestea, forțele Imperiale Ruse au fost în stare să organizeze o republică secesionistă în estul rusofon al Republicii Moldova, care a fost energic susținută
militar (armata a paisprezecea și numeroși voluntari filoruși din tot spațiul exsovietic), economic și informațional în timpul confruntării cu autoritățile constituționale din vara anului 1992. Datorită Deoarece în acest conflict regional s-a manifestat
pentru prima dată ideea imperială rusă (naționalismul velicorus), anume pe malurile
Nistrului, sau constituit tehnologiile imperiale, care au fost folosite de către Kremlin
în alte zone ale spațiului ex-sovietic (inclusiv în Crimeea și Dombas). Ele sunt: folosirea populației rusofone din regiunile industriale ale unor state post-sovietice pentru
destabilizarea restului teritoriului și impunerea unor institute (cum ar fi federalizarea),
sau includerea în niște structuri regionale ex-teritoriale (CSI sau uniunea vamală)
totalmente dependente de factorii decizionali ruși și, prin urmare, stoparea integrării
în structurile euroatlantice; a fost creată o internațională ultranaționalistă rusă (alcătuită estimativ din patru – cinci mii de participanți [1] (nucleul activ) – cazaci, activiști ai diferitor organizații naționaliste ruse, foști militari și securiști, care, fiind foar177

te mobili și bine organizați, sau manifestat în tot spațiul fostei Uniuni (din Transnistria și până în insulele Curele); au fost create tehnologii efective pentru consolidarea
majorității populației Federației Ruse în jurul guvernanților țării, pentru refacerea
Imperiului de odinioară.
Aceste tehnologii imperiale sunt folosite la maximum după venirea la putere în
Rusia a fostului colonel KGB – Vladimir Putin [2]. În anii 90, în perioada guvernării
lui Boris Elțin și a unui șir de liberali orientați spre implementarea modelului occidental de reformare a economiei și a societății ruse, proiectul imperial era marginalizat,
se realiza la periferia fostei Uniuni – Transnistria, Crimeea, Țările Baltice și era prezent în discursurile unor oficiali în timpul unor crize internaționale majore (criza din
Kosovo sau în procesul de extindere a NATO spre răsărit), însă n-a devenit un factor
determinativ al politicii interne și externe a Moscovei.
Anume atunci (1993-1999), perioada maximei slăbiciuni a Federației Ruse,
Occidentul trebuia să integreze spațiul ex-sovietic în cadrul structurilor lui socialeconomice, geopolitice și civilizaționale. Însă, cu regret, a învins gruparea de politicieni care era de părere că riscurile (minusurile) primirii Ucrainei, R. Moldova și Georgiei în NATO și UE sunt mai mari decât atuurile (plusurile) integrării lor. Politicienii
și politologii (mai ales din Europa de Vest) susțin că aceste teritorii nu sunt existențiale pentru Occident.
Mai pregnant politica lor a fost vizibilă în timpul summit-ului NATO din București (2008), când liderii Germaniei și Franței au refuzat, în mod categoric, includerea
Ucrainei și Georgiei în această organizație influentă.
Prin aceasta, guvernanții ruși au obținut o cale liberă pentru refacerea proiectului lor imperial. Imediat după terminarea summit-ului de la București a izbucnit războiul ruso-georgian din Osetia de Sud. Cu toate că conflictele au fost expuse numeroaselor critici în Occident (asemănător cu evenimentele din Cehoslovacia 1968), nu
au fost realizate niște acțiuni efective împotriva agresorului rus.
Moscova, devenind din ce în ce mai inexorabilă și dispunând de resurse financiare importante (din exportul de hidrocarburi spre UE), a reușit să-și modernizeze
armata și structurile de securitate, care au devenit foarte mobile și operative, lucru
demonstrat în timpul confruntărilor din Dombas [3].
Kremlinul dorește să controleze Ucraina și R. Moldova, în primul rând din
punct de vedere geopolitic. Importanța factorului geopolitic este explicată de majoritatea experților ruși prin următorul argument: până în anul 1991 (destrămarea URSSului) linia care separa Rusia Sovietică de Occident trecea prin RDG, Cehoslovacia,
Iugoslavia și Bulgaria – la o distanță de 500 – 800 km de granițele țării. După destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia (în calitate de moștenitoare oficială a ei) și-a pierdut
aproape toată influența în Europa de Est, a avut loc lichidarea Pactului de la Varșovia
(majoritatea membrilor lui au fost incluși în NATO) și, prin urmare a avut loc stabilirea unei noi linii de separare strategică, care este intermitentă, regiunea Kaliningrad –
granița de vest a r. Belarus – Transnistria (unde staționează importante forțe militare
ale Federației Ruse) – Sevastopolul (Crimeea).
Dacă în anul 2008 – 2009 Ucraina ar fi devenit membră a NATO (sub patronajul Washingtonului) balanța de forțe ar fi fost modificată în detrimentul Moscovei.
Baza maritimă din Sevastopol ar fi fost lichidată, iar Transnistria, fiind înconjurată de
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bazele NATO, și-ar fi pierdut importanța ei strategică pentru Rusia. Distanța între
granițele de est ale Ucrainei (unde ar fi fost stabilite sisteme militare americane) până
la Moscova ar fi fost de numai 500 km, slăbind la maximum importanța geopolitică a
Federației Ruse [4, p. 13-14].
Prin urmare, Kremlinul a făcut tot posibilul pentru ca aceste planuri să nu fie
realizate [5].
După anexarea rapidă a Crimeii în primăvara anului 2014, Federația Rusă a
purces la destabilizarea regiunilor estice și sud-estice ale Ucrainei. Instabilitatea și
nefuncționalitatea structurilor de stat Ucrainene, în primele luni post-revoluționare, a
favorizat izbucnirea unor proteste masive împotriva noilor autorități. Cele mai masive
proteste au avut loc în Dombas, Harkov și Odessa. S-a protestat împotriva anulării
legii „limbilor regionale‖ adoptată în timpul guvernării președintelui Ianukovici și
care favoriza populația rusofonă din aceste regiuni [6].
Cu toate că guvernanții (deputații) din Kiev au modificat legislația lingvistică,
protestele au continuat fiind propusă federalizarea țării (în care ar fi existat dreptul la
secesiune a unor regiuni din Ucraina) [7].
În primăvara anului 2014, conducătorii Federației Ruse erau siguri ca statul
ucrainean este atât de nefuncțional (iar anexarea a Crimeii confirma această părere),
încât va fi destul de ușor de a crea un nou stat în sud-vestul și estul acestei țări – Noua
Rusie (Новоросия), totalmente dependentă de interesele Moscovei.
Au fost organizate numeroase acțiuni antistatale în aceste regiuni, care s-au
soldat cu preluarea de către forțele filoruse a sediilor administrațiilor regionale și arborarea steagurilor Rusiei pe principalele instituții de stat.
După exemplul Crimeii, protestatarii rusofoni erau încrezători că aceste regiuni
vor fi incluse în componența Federației Ruse. Însă autoritățile Ruse aveau alte planuri
privitor la aceste teritorii – crearea Transnistriei N2 (ПМР-2) [8, p. 9].
Spre deosebire de Crimeea (un teritoriu de numai 2,5 milioane de locuitori),
aceste teritorii erau prea mari, necesitând niște investiții de sute și sute de miliarde de
dolari; reacția Occidentului ar fi fost foarte critică împotriva acestor planuri, încât
Rusia risca să fie complet izolată pe plan internațional.
Politicienii ruși au greșit – majoritatea populației din aceste regiuni ale Ucrainei n-au susținut planurile de secesiune, iar arestarea a sutelor de activiști pro-ruși
(unii originari din Transnistria) a stopat protestele în majoritatea acestor teritorii
(Harkov, Odessa, Zaporojie).
Numai în Dombas ele au continuat. După exemplul Transnistriei (1990) a fost
organizat un referendum pe data de 16 mai 2014, pentru a rupe aceste teritorii din
componența Ucrainei. Prin urmare, a început transnistrizarea Dombasului. Subliniem
că precum autoritățile moldovene din anul 1990 – 1991, guvernanții ucraineni din
primăvara 2014 n-au întreprins niște în forță pentru lichidarea acestor structuri neconstituționale din estul țării. Anume în această perioadă separatiștii rusofoni nu aveau
încă structuri militare și de securitate solide, ajutorul venit din Rusia nu era atât de
amplu și complex. Kievul, precum și Chișinăul în anii 90 a făcut aceeași greșeală
strategică – a încercat să reglementeze acest conflict prin metode pașnice, prin tratative politice – acordându-le o autonomie locală lărgită [9].
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Problema consta în aceea că pe separatiștii din Dombas, precum și pe cei transnistreni, nu-i mai aranja aceste cedări. La sugestia Moscovei ei insistau să li se acorde statutul de regiune federală în componența Ucrainei – cerință respinsă cu vehemență de autoritățile centrale [10].
Au fost înființate așa-numite republici separatiste – Republica Populara Donețc
și Republica Populară Lugansk, care sau unit în luna iunie 2014, creând Republica
Novorosia.
În acordul de constituire a acestor republici neconstituționale se propunea, că
orice regiune din Ucraina are dreptul să pregătească referendumuri asemănătoare și să
adere la Novorusie. Separatiștii au fost masiv susținuți din Federația Rusă de către
miliții bine înarmate și organizate în frunte cu cetățeanul rus Strelkov – Girkin (care a
devenit ministrul apărării „noului stat‖) [11].
În scurt timp (o lună si jumătate), voluntarii veniți din Rusia și separatiștii locali au reușit să organizeze o armată de 2 – 3 mii de ostași experimentați și motivați.
Pentru consolidarea instituțiilor separatiste, structurile de securitate ruse au reușit să
deplaseze în Dombas câteva grupe de securiști transnistreni în frunte cu generalul
Antiufeev. Experiența lui din Letonia și R. Moldova a contribuit la creșterea eficienței
structurilor militare separatiste [12].
Menționăm că Dombasul separatist, în comparație cu Transnistria, a fost avantajat prin câteva momente obiective: spre deosebire de republica separatistă din estul
Moldovei (500 mii de locuitori), Dombasul (în anul 2014) avea 6,5 milioane de locuitori; potențialul economic (industrial) între ambele republici secesioniste este incomparabil – Dombasul avea multe ramuri industriale prospere (industria metalurgică,
chimică, o agricultură eficientă), care erau de mult integrate în structura economică a
Federației Ruse. Spre deosebire de Dombas, Transnistria, în decursul a 20 de ani și-a
pierdut în mare măsură potențialul ei industrial și agricol. Aceasta se explică prin
faptul că Dombasul se află la granița cu Rusia, iar Transnistria este situată la peste
800 km de teritoriul rus. Economia Tiraspolului depinde mai mult de piețele de desfacere din Ucraina, R. Moldova și UE și numai 16% din mărfuri sunt exportate în Federația Rusă (Dombasul exporta – 62% din mărfuri) [13, p. 15-16].
Numai după ce separatiștii rusofoni din Dombas (precum și cei din Transnistria) au creat forțele lor militare și statale, Kievul a întreprins acțiuni energice pentru
restabilirea „ordinii constituționale‖ din estul țării. Cu toate acțiunile întreprinse prin
implicarea forțelor militare ruse de partea separatiștilor, nu s-a reușit lichidarea secesioniștilor [14].
În lunile iulie–septembrie 2014, separatiștii transnistreni au avut mari speranțe
că forțele militare ucrainene vor fi învinse în confruntările din Dombas; Conflictul se
va extinde și în alte regiuni din sud-estul Ucrainei – prin aceasta ar fi început procesul
de destrămare a țării vecine. Această aspirație se explică prin faptul că dispariția
Ucrainei a fost și este o condiție de bază a independenței statale a „RMN‖. Încă în
luna aprilie 2014, Tiraspolul a adresat Dumei de Stat Federației Ruse o cerință oficială de recunoaștere [15, p. 2-3].
Cu toate că Duma de Stat a susținut cerințele independiste ale Transnistriei, însă nu a recunoscut-o (precum Osetia de Sud și Abhazia în vara anului 2008), nu era
momentul prielnic. Guvernanții ruși erau de părere că pentru recunoașterea „RMN‖
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trebuie să fie îndeplinită încă doua condiții: integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să devină ireversibilă; politicienii din Chișinău trebuie să purceadă la revizuirea definitivă a consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop și, prin urmare –
schimbarea statutului internațional al republicii [16, p. 33].
Deși Transnistria n-a fost recunoscută oficial de către Rusia, Kremlinul a folosit teritoriul ei pentru eventualitatea extinderii noii Rusiei spre gurile Dunării: au fost
efectuate un șir de antrenamente în poligoanele „RMN‖, pentru pregătirea unor unități
speciale GRU (1600 de ostași) [17, p. 2], care trebuiau să preia sub controlul lor obiectivele strategice din regiunea Odessa (inclusiv granița ucraineano-română); în primăvara anului 2014, aproximativ de 50-70 de agenți dubli din R. Moldova (persoane
cu funcții importante în structurile de ordine și în diverse organe de stat s-au deplasat
la Tiraspol pentru a primi noi instrucțiuni în cazul schimbării situației regionale.
Cu toate acestea, factorul transnistrean n-a fost folosit pe deplin de Moscova
nici în vara 2014, dar și nici in iarna anului 2015. Se preconizează că această enclavă
rusofonă v-a fi revigorată numai după destabilizarea și haotizarea deplină a Ucrainei
și a R. Moldova.
Procesul de reglementarea a conflictului din estul Ucrainei a fost destul asemănător cu cel transnistrean. În ambele cazuri reglementarea a fost posibilă numai cu
suportul unor actori internaționali importanți – în cazul conflictului transnistrean a
fost folosit în format patrulateral (Ucraina, Rusia, România și Republica Moldova), în
cazul conflictului din estul Ucrainei de asemenea a fost propus un format patrulateral,
dar cu un statut net superior celui 1992 (Germania, Franța, Rusia și Ucraina) [18].
La 7 aprilie 1992, la Chișinău a fost lansată o declarație care prevedea realizarea unui complex de măsuri pentru stoparea conflictului transnistrean fiind foarte
asemănătoare cu înțelegerile de la Minsk (februarie 2015) – pentru reglementarea
conflictului din estul Ucrainei (în unele pasaje „înțelegerile‖ repetă ad literam declarația de la Chișinău).
În ambele documente se vorbește despre necesitatea încetării focului între participanții la conflict, fiind stabilită chiar ziua și ora fixă. În declarația de la Chișinău
se menționa despre „separarea formațiunilor militare implicate în conflict‖ [19, p. 2],
iar în înțelegerile de la Minsk se menționa despre „necesitatea evacuării armamentului
greu la o distanță care n-ar permite folosirea lui‖ [20].
În înțelegerile de la Minsk se sublinia despre ―necesitatea retragerii tuturor
formațiunilor, mercenarilor și a tehnicii militare străine din teritoriul Ucrainei‖ [20, p.
3], iar în declarația de la Chișinău se stipula „inadmisibilitatea tranzitării zonei de
conflict de către formațiuni militare, armamentului și tehnicii militare din străinătate‖,
[19] și se insista privitor la necesitatea „reîntoarcerea în patrie a cetățenilor străini
care au participat la acest conflict‖ [19, p. 3].
În ambele documente se preconiza crearea condițiilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare; monitorizarea situației în zona de conflict și înființarea
unui organ special necesar pentru a urmări realizarea înțelegerilor adoptate: în cazul
conflictului transnistrean a fost înființată comisia comună de control (Rusia, Ucraina,
R. Moldova, Transnistria), iar în cazul conflictului din estul Ucrainei – grupul de
contact trilateral (OSCE, Ucraina, Rusia și reprezentanții RPD și RPL).
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Neajunsul ambelor documente constă în aceea că înțelegerile privind încetarea
focurilor nu au fost întărite de un mecanism de garanție.
Reglementarea deplină a ambelor conflicte va depinde de realizarea a două
condiții de bază: plecarea de la putere a lui V. Putin și a echipei lui și, prin urmare,
stoparea proiectului Imperial Rus; de integrarea reală a R. Moldova și a Ucrainei în
structurile Euroatlantice. Fără îndeplinirea acestor condiții ambele conflicte vor fi
oricând revigorate.
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SISTEMUL INTEGRAT DE APĂRARE
A SPAŢIULUI AERIAN

1. Analiza ameninţării aerospaţiale în etapa actuală
Ameninţarea aeriană/spaţială a evoluat brusc în ultima perioada de timp. Dacă
în Primul Război Mondial aviaţia a îndeplinit misiuni secundare (cercetare, poştă,
bombardament imprecis), deja în al Doilea Război Mondial, cu numai 20 de ani mai
târziu, gama de misiuni a fost lărgită dramatic şi a avut rolul hotărâtor (nimicirea potenţialului industrial şi a grupărilor de forţe, sprijinul aerian nemijlocit, operaţii de
desant aerian, apărarea antiaeriană). Nici un conflict în a două jumătate secolului XX
şi la începutul secolului XXI nu a fost lipsit de acţiunile aviaţiei sau ale componentei
spaţiale. Iar în Operaţia NATO împotriva Iugoslaviei componenta aeriană a atins scopurile fără folosirea celei terestre.
Trecem în revistă schimbările esenţiale în evoluţia mijloacelor de atac aerian/spaţial [1].
Începem cu capabilităţile de manevră:
- mărirea vitezei (efectul de surprindere, timpul mai mic de aflare în zona de
foc a mijloacelor de foc antiaerian);
- posibilităţile mărite de acrobaţie, inclusiv pentru elicopterele (deci, variaţii
lărgite de intrare în luptă aeriană sau în poziţie de atac asupra obiectivelor de pe sol);
- creşterea razei de acţiune (şi a numărului de ţinte potenţiale pentru o ieşire
de luptă);
- creşterea plafonului (ieşirea din zona de foc a artileriei antiaeriene, economia de combustibil şi, prin urmare, raza mai mare de acţiune).
La fel au evoluat şi capabilităţile de proiectare:
- creşterea razei de acţiune (utilizând realimentare în aer şi cerinţele mai comode pentru pista de decolare/aterizare, posibilităţi de decolare verticală);
- acţiuni zi/noapte, în orice condiţii meteo (utilizând aparatajul de navigare
performant);
- grupări de portavioane şi purtătoare de elicoptere (proiectarea bazelor aeriene spre teatrul de acţiune);
- grupări de sateliţi orbitale de cercetare/navigare şi de atac (cu laser, arma
cinetică).
Continuăm cu capabilităţile de atac:
- diversificarea mijloacelor de zbor şi a armamentului de atac;
- creşterea preciziei atacului (care în perioadă Războiului din Golf a ajuns la
zeci de centimetri);
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- creşterea efectului devastator al muniţiilor întrebuinţate;
- acţiuni de bruiaj al sistemelor electronice şi rachetele antiradar.
Evoluţia capabilităţilor de supravieţuire a mijloacelor de atac aerian:
- scăderea posibilităţilor de detectare cu mijloacele de cercetare, în special, de
radiolocaţie (dimensiunile mici, zborul la înălţimi extrem mici, tehnologiile Stealth);
- sisteme antirachetă (avertizarea pilotului privind atacul antiaerian);
- întrebuinţarea mijloacelor de zbor nepilotate (UAV, cu dirijarea la distanţă
şi, respectiv, cu supravieţuirea elementului cel mai costisitor – pilotului).
De la posibilităţile lărgite de atac aerian trecem la aspectele doctrinare de întrebuinţare a componentei aeriene într-un eventual conflict.
Conform teoriei de 5 inele a colonelului american John Warden, s-a schimbat
radical prioritatea de angajare a ţintelor principale. El propune următoarea succesiune
de angajare:
1) conducerea statului advers;
2) sistemele vitale, critice ale statului advers;
3) infrastructura (energetică, industrială, informaţională, de transport) a statului
advers;
4) populaţia statului advers (descurajarea, operaţii psihologice, scăderea potenţialului de mobilizare şi voinţei de a rezista);
5) şi numai spre sfârşit – forţele militare ale statului advers (care pot ceda şi fără acţiuni militare directe, dacă primele patru ţinte vor fi distruse).
Aşadar, agresiunea contemporană va avea conceptual următoarele faze:
- faza 1 – loviturile aeriene/spaţiale în adâncimea teritoriului statului advers
concomitent cu desfăşurarea operaţiilor psihologice de influenţare a factorului uman
advers;
- faza 2 – introducerea forţelor terestre pentru anihilarea definitivă a statului
advers.
În această variantă, rolul forţelor aeriene în viitorul război devine dominant
[11].
Putem trage concluzii privind agresiunea aerospaţială actuală/viitoare:
- ea poartă caracter complex şi integrat,
- ea evoluează în sensul agravării situaţiei pentru forţele/obiectivele terestre,
- la declanşarea conflictului, ea va fi primordială în ordinea de acţiuni şi cu
ponderea mai mare în comparaţie cu acţiunile altor categorii de forţe.
2. Cerinţele faţă de sistemul de apărare antiaeriană/spaţială actuală
Situaţia agravată, cu riscurile şi ameninţările proiectate de componenta aeriană,
generează un set de cerinţe faţa de sistemul de apărare antiaeriană [7, 17].
Cerinţele generale pentru succesul operaţiilor antiaeriene (clasice) sunt redate
în diagrama 1[4].
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Diagrama 1

Vom caracteriza fiecare cerinţă.
1. Iniţiativa:
- abilitatea de a acţiona independent;
- caracterul ofensiv al apărării antiaeriene.
2. Adâncimea:
- organizarea apărării antiaeriene pe întregul teatru de acţiune (teritoriul naţional);
- integrarea tuturor sisteme cu efecte antiaeriene.
3. Agilitatea:
- abilitatea apărării antiaeriene de a reacţiona mai rapid la acţiunile inamicului;
4.
5.
-

amplasarea în punctele de teren cele mai avantajoase;
mobilitatea sporită, pentru reacţii la schimbarea situaţiei.
Adaptabilitatea:
adaptarea permanentă la condiţiile existente;
flexibilitatea în situaţia des schimbătoare.
Sincronizarea:
acţiunile coordonate ale tuturor forţelor antiaeriene;
corelarea apărării antiaeriene cu celelalte sisteme/forţe de luptă.

Pornind de la cerinţele clasice şi cunoscând evoluţia mijloacelor de atac aerian,
putem formula cerinţele generate către sistemul de apărare antiaeriană [20]:
- faţă de capabilităţile acţionale (vizând acoperirea antiaeriană),
- faţă de capabilităţile acţionale (vizând eficacitatea acţiunilor),
- faţă de capabilităţile informaţionale,
- faţă de capabilităţile temporale (continuitatea apărării antiaeriene).
Capabilităţile acţionale (vizând acoperirea antiaeriană) sunt redate în diagrama 2.
Sumând, putem spune despre integrarea în spaţiul geografic a elementelor de apărare
antiaeriană.
Capabilităţile acţionale (vizând eficacitatea acţiunilor) sunt redate în diagrama 3.
Sumând, putem spune despre integrarea potenţialului de lovire a elementelor de apărare antiaeriană.
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Diagrama 2

Diagrama 3

Capabilităţile informaţionale (vizând eficacitatea acţiunilor) sunt redate în diagrama 4. Sumând, putem spune despre integrarea datelor privind situaţia aeriană şi
modul de reacţionare la schimbările sale [5, 10].

Diagrama 4

Capabilităţile temporale (continuitatea apărării antiaeriene) sunt redate în diagrama 5. Sumând, putem spune despre integrarea acţiunilor privind supravieţuirea şi
continuitatea de acţiune a elementelor de apărare antiaeriană.
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Diagrama 5

Facem concluzii privind cerinţele faţă de sistemul de apărare antiaeriană/spaţială. Situaţia cere integrarea acţiunilor elementelor de apărare antiaeriană:
- în spaţiu,
- în timp,
- informaţionale,
- pentru îndeplinire a misiunilor antiaeriene.
3. Constituirea sistemului integrat de apărare a spaţiului aerian
Sistemul de apărare antiaeriană conţine doctrinar patru elemente esenţiale:
- subsistemul decizional (comandamente, state-majore, sisteme automatizate
de conducere, aparate digitale ce operează conform algoritmilor alegerii deciziei)
[16],
- subsistemul informaţional (staţii de cercetare de radiolocaţie şi prin radiolocaţie, cercetaşi din posturile de observare, alte surse de informaţii, aparatajul de
comunicaţii şi informatic destinat transmiterii/păstrării/protecţiei informaţiei),
- subsistemul acţional (complexe/sisteme de artilerie şi rachete antiaeriene,
sisteme antibruiaj, platforme de mobilitate),
- subsistemul logistic (seturi de reparaţie, seturi piese de schimb, mijloace destinate reaprovizionării cu muniţii/rachete, maşini de transport-încărcare) [13].
Privirea aceasta face sistemul de apărare antiaeriană apropiat de doctrina războiului bazat pe reţea, care prevede legarea prin reţeaua de comunicaţii/informatică a
trei straturi: informaţional, decizional şi acţional.
În funcție de misiunile îndeplinite, sunt desemnate nivelurile organizării sistemului de apărare antiaeriană, şi anume:
- sistem de operare pe câmp de luptă (nivel operativ-tactic, local),
- sistem de apărare aerospaţială a statului (nivel strategic, naţional),
- sistem de apărare aerospaţială a regiunii (nivel internaţional).
Analizând apărarea antiaeriană ca sistem de operare pe câmp de luptă (integrat la nivelul operativ-tactic, local), putem evidenţia aspectele, după cum urmează
[18].
- sistemul întrunit de comandă şi control (C2),
- sistemul întrunit de cercetare, colectare/procesare/diseminare a informaţiei (C4I2),
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- sistemul întrunit de combatere a mijloacelor de atac aerian (platforme de luptă),
- sistemul întrunit de asigurare logistică (aprovizionare, mentenanţă, condiţii de
activitate).
Precizăm ca prezenţa structurilor specializate de apărare antiaeriană nu
înseamnă imposibilitate de întrebuinţare a altor mijloace în sensul antiaerian:
- mascarea împotriva cercetării aeriene (inclusiv a luminilor în condiţii
nocturne),
- protecţia genistică a personalului şi tehnicii (adăposturi, amplasamente),
- folosirea informaţiei din alte surse de cercetare decât specializate antiaeriene,
- întrebuinţarea focului concentrat din armamentul de infanterie, mitralierele de
calibru mare, aruncătoare portative de grenade pentru combaterea ţintelor aeriene la
înălţimi extrem de joase şi a elicopterelor în punct fix.
La fel, lipsa structurilor specializate de apărare antiaeriană nu poate servi drept
argument pentru lipsa aspectelor de organizare a apărării antiaeriene (cel puţin a
protecţiei antiaeriene – avertizare, dispersare, adăpostire) în concepţia acţiunilor de
luptă a unui comandant/stat- major de forţe întrunite.
Analizând apărarea antiaeriană ca sistem de apărarea aerospaţială (integrat
la nivelul strategic, naţional), distingem următoarele aspecte [3]:
- integrarea forţelor de apărare antiaeriană cu aviaţia (în ţările dezvoltate, şi cu
forţele cosmice-spaţiale) în cadrul forţelor de apărare aerospaţială/antirachetă (integrarea vectorului vertical în spaţiul combativ),
- avertizarea generală timpurie privind posibilitatea de atac aerian pentru activarea sistemului de protecţie civilă,
- integrarea acţiunilor cu poliţia de frontieră, respectând cerinţele de asigurare a
suveranităţii statului nu numai pe limitele orizontale, dar şi în spaţiu vertical,
- integrarea acţiunilor cu structurile civile de asigurare a traficului aerian.
Analizând apărarea antiaeriană ca sistem de cooperare internaţională în domeniul apărării (integrat la nivelul regional), putem observa următoarele aspecte:
- schimbul de informaţii privind situaţia aeriană generală, inclusiv informaţii de
identificare,
- cooperarea acţiunilor între forţele antiaeriene naţionale,
- consultaţii sau transferul de autoritate în problemele de întrebuinţare a forţelor comune,
- crearea forţelor comune destinate cercetării în spaţiul aerian/cosmic şi reacţii
prompte la un eventual atac,
- instruirea personalului specializat utilizând algoritmii de acţiune stabiliți în
comun acord.
Ca exemple ale structurilor de apărare aerospaţială comună putem specifica:
- Comandamentul Nord-american de Apărare Aerospaţială (NORAD), fondat
în 1958;
- Sistemul Integrat de Apărare Antiaeriană NATO (NATINADS), fondat în
1962 [2, 14];
- Sistemul Întrunit de Apărare Antiaeriană al Ţărilor CSI, fondat în 1995 [21];
- Sistemul de Cercetare şi Control al Spaţiului Aerian al Țărilor Baltice, fondat în 2000 [9];
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- Poliţia Aeriană Comună a României şi Bulgariei, fondată în 2011 [6];
- Sistemul Întrunit de Apărare Antiaeriană al Ţărilor Vest-balcanice
(BRAAD), fondat în 2013 [12].
Elementele esenţiale pentru constituirea sistemului integrat de apărare antiaeriană sunt redate în diagrama 6 [8, 19].

Diagrama 6

Resursele financiare trebuie să acopere cheltuielile pentru:
- Crearea sistemului,
- exploatarea sistemului,
- dezvoltarea/modernizarea sistemului.
Resursele tehnico-informaţionale se referă la:
- potenţialul de fabricare a armamentului antiaerian,
- potenţialulul de mentenanţă (menţinere în stare bună de funcţionare),
- prezenţa în stat a programelor de dezvoltare/modernizare a sistemului antiaerian.
Posedarea resurselor informaţionale prevede:
- dezvoltarea reţelei de senzori,
- prezenţa reţelei dezvoltate de comunicaţii şi informatice,
- utilizarea Sistemului Informaţional Geografic (GIS),
- prezenţa softului specializat, algoritmilor şi bazelor de date.
Dezvoltarea resurselor umane cere:
- prezenţa potenţialului de învăţământ,
- instruirea specializată a personalului antiaerian,
- prezenţa simulatoarelor integrate în armamentul antiaerian [15].
Concluzionăm că sistemul de apărare aerospaţială:
- are un caracter integrat (toate elementele care au atribuţii antiaeriene),
- poate fi integrat la toate nivelele: operativ-tactic (gruparea de forţe), strategic-naţional (statul), regional-internaţional (organizaţii de state),
- trebuie să aibă resursele necesare creării, exploatării şi dezvoltării sistemului.
Numai asigurarea caracterului complex şi integrat al sistemului de apărare aerospaţială:
- conferă eficacitate sistemului şi siguranţă integrală,
- permite economia de forţe şi mijloace prin:
 folosirea raţională a resurselor,
 concentrarea eforturilor întru obţinerea scopului comun,
 cooperarea internă şi internaţională.
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POTENŢIALUL MILITAR ÎN ARMATA NAŢIONALĂ.
STUDIU DE CAZ: ACADEMIA MILITARĂ A FORŢELOR
ARMATE „ALEXANDRU CEL BUN”

La momentul actual, Armata Naţională înregistrează deficienţe majore de capabilităţi de ordin financiar, tehnic şi resurse umane, necesare pentru realizarea propice a misiunilor şi sarcinilor stabilite în documentele strategice în domeniul apărării. Capacitatea militară a unui stat se referă la capacitatea de luptă a unei unităţi sau
mari unităţi, care reprezintă potenţialul acesteia exprimat prin: gradul pregătirii pentru luptă; starea morală şi fizică a personalului; gradul de consolidare a comandamentelor, numărul şi categoria armamentului şi tehnicii de luptă.
Potenţialul militar reprezintă puterea militară a unui stat, la un anumit moment
dat, precum şi posibilităţile acestuia de a o regenera, redimensiona şi a o amplifica,
la nevoie.
În altă ordine de idei, potenţialul militar reprezintă posibilitatea unui stat de a
folosi forţele sale armate pentru a influenţa evenementele desfăşurate în afara teritoriului naţional.
Potrivit Doctrinei militare a Republicii Moldova, temelia potenţialului militar
al Republicii Moldova o constituie Armata Naţională, care se compune din trupe
regulate şi din rezervă de militari instruiţi. Pregătirea şi folosirea lor combinată va
permite de a mobiliza în timp scurt şi a folosi eficient resursele umane şi economice
ale republicii în scopul reţinerii şi respingerii posibile, localizării şi lichidării împreună cu alte structuri din domeniul securităţii a conflictelor armate, precum şi contracarării altor pericole militare.
Conceptul de potenţial, ca şi conceptul de capacitate, cunoaşte o largă utilizare, în funcţie de specificul domeniului la care se face referire. El exprimă o capacitate cantitativă şi calitativă specifică a unui sistem. De pildă, potenţialul de producţie
al unei unităţi economice exprimă capacitatea cantitativă a acesteia, exprimată prin
cantitatea materialelor produse în decursul unei perioade de timp, în condiţii tehnicoorganizatorice optime.
Prin urmare, conceptul de potenţial poate fi utilizat şi în definirea parametrilor
ce caracterizează capacitatea unui sistem, inclusiv cel militar. De exemplu, pentru
sistemul militar autorul a evidenţiat patru grupe de parametri prin care se exprimă
acest tip de potenţial:
- asigurarea cu personal (număr, structură după calificare, structură după vârstă, rezervă de personal disponibil);
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- asigurarea tehnico-ştiinţifică (existenţa unor idei proprii ştiinţifice şi metode
originale şi conectarea lor la experienţa ştiinţifică în plan mondial);
- asigurarea tehnico-materială (resursele financiare, mijloacele, baza materială
etc.);
- organizarea sistemului de cercetare ştiinţifică (strategia dezvoltării ştiinţei,
metodele de organizare etc.).
Dimensiunile cantitative şi calitative ale potenţialului strategic al unui stat reprezintă consecinţele directe ale viabilităţii politicii de securitate, promovată de conducerea statului, care trebuie să includă strategii coerente pentru dezvoltarea, în primul rând, a potenţialului destinat efortului de apărare.
În consecinţă, dimensiunile potenţialului destinat apărării trebuie să asigure
prevenirea, descurajarea, zădărnicirea şi respingerea unei eventuale agresiuni.
Potenţialul militar al unui stat este determinat de posibilităţile statului sau coaliţiei de state de a întreţine şi a dezvolta forţele armate, să mărească posibilităţile de
luptă ale acestora, să le completeze permanent cu cadre competente, să le doteze cu
armament şi tehnică de luptă modernă, să le asigure cu toate tipurile de resurse pe
timp de pace şi de război şi să asigure atingerea scopului războiului.
S-au identificat indicatorii potenţialului militar al uniu stat care pot fi luați în
considerare şi pentru Republica Moldova. Aceştia sunt:
- posibilităţile militare-ştiinţifice şi militare-economice;
- capacităţile statului şi ale naţiunii să întreţină şi să perfecţioneze forţele armate, să mărească posibilităţile de luptă şi pregătirea de luptă ale acestora, să le
completeze cu cadre competente, să le doteze cu armament şi tehnică de luptă modernă, să le asigure cu toate tipurile de resurse pe timp de pace şi de război şi să asigure atingerea scopului războiului;
- cantitatea şi calitatea armamentului şi tehnicii de luptă, posibilitatea statului
de a majora producerea acestora, posibilităţile de mobilitate ale statului şi forţelor
armate, capacitatea lor de a se desfăşura rapid în maximă componenţă;
- nivelul de pregătire de luptă, operaţional şi de mobilizare a forţelor armate,
nivelul de mobilizare şi pregătire a economiei statului, existenţa rezervelor strategice
de materie primă;
- pregătirea moral-psihologică, generală, militară şi tehnico-militară a efectivului forţelor armate şi conducerii de vârf ale acestora;
- situaţia moral-psihologică şi nivelul de pregătire militară a populaţiei statului;
- nivelul de elaborare a teoriilor militare şi corespunderea acestora cu pracica
militară.
Dimensiunile cantitative şi calitative ale potenţialului militar pot avea drept
consecinţă încadrarea respectivului stat într-o anumită grupă. Astfel, din această
perspectivă, statele lumii se pot grupa în supraputeri militare, mari puteri militare,
puteri militare de talie mijlocie, puteri militare mici şi foarte mici.
Spre exemplificare, analizăm componentele potenţialului militar al unui stat
mic (cazul Republicii Moldova). Structura existentă a Armatei Naţionale nu poate fi
considerată optimă din perspectiva efectivelor, mai mici sub aspectul pregătirii profesionale, existând multe restanţe.
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La fel se pune problema şi în privinţa armamentului şi tehnicii militare. Actualmente în Armata Naţională, armamentul şi tehnica din dotare sunt moştenite de la
fosta Armată Sovietică, fiind uzate moral şi fizic. Majoritatea tehnicii şi-a epuizat
resursele, din cauza duratei îndelungate de întrebuinţare (există tipuri de armament,
mai ales, piese de artilerie, care sunt produse în anii 1946-1949).
Înlocuirea modelelor învechite de armament şi tehnică de luptă, care au indicii
tehnici de exploatare şi de luptă scăzuţi, cu alte tipuri, mai mobile şi eficiente, va
permite ridicarea potenţialului militar al Armatei Naţionale, fără a spori cantitatea
acestor mijloace. Acest fapt este deosebit de important, ţinând cont de limitele existente în acordurile cu privire la forţele armate convenţionale în Europa.
Potenţialul militar al unui stat este format din suma şi interacţiunea potenţialelor de luptă ale unităţilor militare luptătoare, care, la rândul lor, sunt influenţate de
potenţialul de luptă al armamentului şi tehnicii de luptă din dotarea acestor entităţi.
La rândul lui, potenţialul de luptă al fiecărei unităţi de armament reprezintă o
valoarea numerică ce caracterizează posibilităţile armamentului şi tehnicii militare,
privind mobilitatea, vitalitatea, manevrabilitatea, puterea de foc etc.
Însă potenţialul militar al fiecărei unităţi militare depinde nu numai de cantitatea armamentului şi tehnicii de luptă, dar şi de calitatea acestora, starea carburanţilor
şi lubrifianţilor, muniţiilor, pieselor de schimb şi accesoriilor etc.
Pornind de la această ipoteză, potenţialul militar al statelor poate fi privit ca:
- potenţial militar conform încadrării, dotării şi înzestrării armatelor lor;
- potenţial militar calculat;
- potenţial militar real;
- potenţial militar eficient.
De regulă, potenţialul militar conform statelor de organizare, în cazul completării depline a armatei cu armament şi tehnică militară, este egal cu potenţialul militar calculat. Însă potenţialul militar calculat poate fi mai mare decât cel prevăzut
după state, în cazul existenţei unui surplus de armament şi tehnică, precum şi invers.
Potenţialul militar real reprezintă potenţialul calculat în funcţie de cantitatea
de armament şi tehnică militară din dotare, în stare bună de funcţionare (ţinând cont
de coeficientul uzurii tehnice).
În cazul Republicii Moldova, pot fi identificate mai multe deficienţe ale capabilităţilor militare, care au la origine o serie de cauze, grupate în funcţie de tipurile
de capabilităţi pe care le afectează, cum ar fi: capabilităţi umane slab pregătite şi
necalificate; cauze de ordin financiar; excluderea înlesnirilor şi beneficiilor sociale;
mediul internaţional de securitate dinamic etc.
În acest sens, voi detalia aspectul ce ţine de cauzele de ordin financiar. Politica
bugetară a statului limitează capabilităţile financiare ale armatei şi creează o insuficienţă a capabilităţilor tehnice care să asigure suportul necesar pentru activităţile
curente. Astfel, din cauza unui buget auster alocat Armatei Naţionale (finanţare sub
nivel 20 – 30% din necesităţi sau circa 0,32% din produsul intern brut), nu este posibilă desfăşurarea procesului profesionalizării Armatei Naţionale, creării unei armate
moderne, compatibilă cu standardele internaţionale (în conformitate cu angajamentele asumate) şi dotată la un nivel adecvat.
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Pentru a compara situația din alte state ale lumii, la capitolul cheltuieli militare, menţionăm că Republica Moldova se clasează pe poziţia 166.
Alocările bugetare limitate nu permit înzestrarea Armatei Naţionale cu armament, tehnică militară, echipament şi mijloace tehnico-materiale care să-i asigure
funcţionalitate şi interoperabilitate la îndeplinirea sarcinilor cotidiene şi misiunilor în
care este posibil să fie angajată.
Din cauza insuficienţei alocărilor de mijloace bugetare sunt anulate un şir de
activităţi ce prevăd menţinerea capacităţii de luptă a efectivului (antrenamente, cantonamente, exerciţii, convocarea rezervei etc.), întreţinerea tehnicii din dotare, integritatea patrimoniului militar şi a infrastructurii (reparaţii curente şi capitale).
Pentru planificarea mijloacelor financiare, care asigură menţinerea stocurilor
de muniţii, altor mijloace materiale la nivelul cerinţelor procesului pregătirii de luptă, potenţialul militar real este unicul indicator care caracterizează potenţialul armatei. Luând în considerare însă abaterile ce pot avea loc de la situaţia normală privind
crearea rezervelor, precum şi nivelul scăzut în pregătirea de luptă, acestea vor influenţa negativ asupra capacităţii militare a armatei privind ducerea acţiunilor de luptă.
Din aceste considerente a apărut necesitatea de a lua în considerare potenţialul militar eficient.
Potenţialul militar eficient se formează din potenţialul militar calculat, ţinând
cont de influenţa rezervelor de mijloace materiale existente şi desfăşurarea procesului pregătirii pentru luptă asupra potenţialului militar real. Prin urmare, potenţialul
militar eficient este acel potenţial care poate fi aplicat în perioada de război şi este
unicul indicator al capacităţii militare a armatei.
Tendinţa care se manifestă în prezent este de a dimensiona efectivele, din timp
de pace, în aşa măsură încât să se răspundă la principiul suficienţei, principiu extrem
de necesar, dar foarte dificil în efortul de a răspunde cerinţelor lui, în condiţiile manifestării tendinţei reducerii efectivelor. În opinia mea însă, redimensionarea efectivelor militare şi restructurarea forţelor armate trebuie să se efectueze prin colaborarea liderilor militari şi civili, analizându-se minuţios întregul sistem de securitate al
statului.
Drept răspuns la această tendinţă, care e firească, în condiţiile unor resurse tot
mai insuficiente pentru a întreţine o armată numeroasă, este profesionalizarea. Ea
reprezintă o cerinţă actuală a războiului modern, în condiţiile diminuării resurselor
demografice ale apărării şi amplificării rolului tehnicii de luptă performante, creşterii
mobilităţii şi flexibilităţii forţelor.
Reducerea efectivelor armate şi a bugetelor militare, restructurările, reorganizările, înzestrarea cu tehnică de luptă ultraperformantă, profesionalizarea completă,
concomitent cu apariţia unor noi factori de risc şi ameninţări, creşterea ponderii unor
alte tipuri de operaţii va duce la schimbarea radicală a concepţiilor de planificare şi
conducere a acţiunilor de luptă, la adoptarea de noi doctrine şi la schimbarea modalităţilor de pregătire şi întrebuinţare a forţelor armate în timp de pace sau în situaţii de
criză ori război.
În opinia mea, prin amplul proces de restructurare, la care sunt supuse majoritatea armatelor, se urmăreşte constituirea unor eşaloane cu efective reduse, uşor de
condus, dar deosebit de mobile, cu o mare capacitate de foc şi de izbire, capabile să
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desfăşoare acţiuni militare în orice raioane, indiferent de profilul reliefului şi condiţiile atmosferice, anihilând superioritatea cantitativă a forţelor adverse printr-o înaltă
calitate a pregătirii.
Specialiştii militari menţionează că experienţa construirii armatelor moderne
arată că numărul efectivelor militare poate constitui 0,8-1,2 % din numărul total al
populaţiei. Pornind de la aceste date, Armata Naţională a Republicii Moldova ar
trebui să numere aproximativ 30 000 – 32 000 persoane, dar în prezent ea este constituită doar din 8 500 persoane (6 500 militari şi 2 000 persoane civile). Făcând
simple calcule, rezultă că aceasta este de aproape 4 ori mai mică decât numărul predeterminat. Această tendinţă de reducere a personalului se va menţine şi în viitor.
În literatura de specialitate se întâlnesc şi alţi indicatori prin care se poate calcula necesarul în efective, precum numărul populaţiei şi dimensiunea teritoriului,
folosindu-se formula:

FAst . X 

B  D C
Bst. X  Dst. X

unde:
B – efectivul Forţelor Armate al statului respectiv în raport cu populaţia
(%);
D – efectivul Forţelor Armate al statului respectiv pe 1 km pătrat, oameni;
C – efectivul Forţelor Armate existent al statului respectiv;
FA st.X – necesarul în efectiv al statului X;
Bst.X – efectivul Forţelor Armate al statului X în raport cu populaţia, %;
Dst.X – efectivul Forţelor Armate al statului X pe 1 km pătrat, oameni.
În baza acestei formule se pot face comparaţii între efectivele Armatei Naţionale a Republicii Moldova şi alte armate. Calculele efectuate duc la concluzia potrivit căreia necesarul optim al Armatei Naţionale, pentru a face faţă criteriilor şi cerinţelor unei armate moderne, trebuie să asigure în medie 20 000 de persoane.
În acest context, am propus să analizăm situaţia forţelor armate şi potenţialul
acestora, dislocate în apropiata vecinătate. Este vorba despre forţele armate ale
autoproclametei Republici Transnistria şi Gruparea Operativă a Forţelor Ruse, dislocate în regiunea Transnistriei.
Adunând numărul de efective disponibile, rezultă că Forţele Armate
transnistrene numără circa 26 500 de persoane care ar putea desfăşura imediat acţiuni
militare. Pentru exemplul nostru vom lua în considerare numai efectivul subordonat
Ministerelor Apărării.
Data generale

Republica
Moldova

RM
Nistreană

Populaţia totală
Densitatea
(loc/km²)
Suprafaţa (km²)
Armata (militari)

3 559 541
119,9
29 684
6 500

513 400
123,3
4 163
4 500
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Gruparea Operativă
a Forţelor Ruse
- II - II - II 2 500

Aplicînd formula pentru calcularea necesarului în efectiv în raport cu RM Nistreană:
BxDxC
0,009 x 1,08 x 4500 43,74
FA RM = ------------------- = -------------------------- = ------------ = 99409 oameni.
Bst.X x Dst.X
0,002 x 0,22
0,00044
Aplicând formula pentru calcularea necesarului în efectiv în raport cu GO a Forţelor
Ruse:
BxDxC
0,005 x 0,6 x 2500
7,5
FA RM = -------------------- = ------------------------- = ------------ = 17 045 oameni.
Bst.X x Dst.X
0,002 x 0,22
0,00044
Consider că, în condiţiile actuale, când efectivul Armatei Naţionale nu depăşeşte cifra nici de 7 000 militari, o astfel de armată nu îşi poate îndeplini funcţia de
apărare. Efectivul existent nu poate face faţă cerinţelor unei armate moderne, ea
limitându-se numai la executarea misiunilor legate de paza obiectelor militare, executarea serviciului interior şi de garnizoană, participarea la activităţile oficiale (garda
de onoare), precum şi de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale.
Concluzii
Necesitatea organizării forţelor în Armata Naţională este determinată de mai
mulţi factori: imperfecţiunea sistemului actual de asigurare a apărării ţării; schimbarea situaţiei geopolitice şi diversificarea riscurilor, ameninţărilor şi pericolelor la
adresa securităţii naţionale; răspuns la noile tipuri de riscuri şi ameninţări; adaptarea
la modificările survenite în mediul de securitate internaţional; proclamarea şi implementarea statutului de neutralitate permanentă a ţării şi promovarea politicii externe
adecvate; insuficienţa resurselor economico-financiare destinate apărării, necesitatea
corelării sistemului naţional de apărare cu posibilităţile actuale şi perspectivele dezvoltării economice a ţării; existenţa unor posibile pericole asupra suveranităţii, integrităţii şi independenţei Republicii Moldova; transformarea NATO şi contribuţia la
iniţiativele regionale.
La momentul actual, Armata Naţională înregistrează deficienţe majore de capabilităţi de ordin financiar, tehnic şi de resurse umane, necesare pentru realizarea
propice a misiunilor şi sarcinilor stabilite în documentele strategice în domeniul apărării. Asigurarea adecvată, din punct de vedere economico-financiar, a eforturilor de
dezvoltare şi reformare a Armatei Naţionale rămîne doar pe hârtie. Planificarea bugetului în domeniul apărării denotă că insistările insistuţiei armatei asupra majorării
alocaţiilor bugetare de la 0,7% din produsul intern brut în anul 2002 la 2,5% în anul
2014 nu este pe puterile statului moldovenesc. Cu bani destinaţi doar menţinerii în
stare operaţională a tehnicii militare sovietice depăşite, nu credem că există raţiuni de
a vorbi despre reformare.
Insuccesul multor acţiuni şi activităţi, care au fost preconizate de a fi realizate
până la etapa actuală, se datorează faptului că organizarea forţelor, ca şi cea armată,
este un sistem complex de măsuri ce vizează nu doar organizaţiile şi structurile de
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specialitate, ci un şir de alte politici, realităţi şi instituţii ce au tangenţă cu domeniul
militar: economia naţională, politica externă, pu-terea politică etc.
Evaluarea în continuu a pericolelor externe şi interne la adresa securităţii statului ar condiţiona în mod direct determinarea misiunilor pentru toate structurile de
forţă. În acest sens, în procesul de reformare a Armatei Naţionale şi redimensionare a
forţelor, este necesar de a se conduce după principiul formării structurilor în corespundere cu misiunile determinate de guvernare în baza unui studiu analitic cu referinţe clare la pericolele existente şi indicii dezvoltării economice a ţării.
Fiind un stat neutru, trebuie mai mult decât alte state să ne gândim la problemele militare. Voind să obţinem rezultate mari militare, apărându-ne suveranitatea şi
integritatea teritorială ar trebui mai serios să ne gândim la problemele modernizării
Armatei Naţionale atât structural cât şi acţional.
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PORTUL INTERNAŢIONAL LIBER GIURGIULEŞTI –
OBIECT STRATEGIC PENTRU
ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

Transporturile maritime ale Republicii Moldova sunt într-o o etapă incipientă
de dezvoltare şi aceasta se datorează faptului că primul complex portuar al republicii,
cel de la Giurgiuleşti, a fost dat în exploatare abia la 26 octombrie 2006, după 10 ani
de construcţie. Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG), unicul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime, este situat la km 133,8 (a 72,2 milă
maritimă) al fluviului Dunărea în sudul Moldovei, fiind mărginit de România (respectiv, de Uniunea Europeană) şi Ucraina. PILG beneficiază de o amplasare pe traseele
internaţionale de comerţ şi transport, cum sunt canalul navigabil Rin – Main – Dunăre, care uneşte Marea Neagră, 14 state europene şi Marea Nordică; sistemele de cale
ferată de standard european şi rus, precum şi reţeaua de drumuri internaţionale. Amplasarea geografică este reprezentată în figura de mai jos.

Fig. 1. Amplasarea geografică a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti
(Sursa: www. gifp. Md)

Activitatea în Portul Internaţional Liber Giurgiulești se efectuează în conformitate cu prevederile Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber
Giurgiuleşti”, aprobat prin Legea nr .7-XV din 17 februarie 2005, Legea cu privire la
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Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti nr. 8-XV din 17 februarie 2005 şi ale Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi ÎCS „Danube Logistics” SRL din 21 aprilie
2005.
PILG se întemeiază pe un termen de 25 de ani. Terenul aflat în hotarele teritoriului portului internaţional este proprietate a statului. Hotarele şi configuraţia teritoriului portului sunt determinate în planurile cadastrale în conformitate cu legislaţia
cadastrală.
Având adâncimi disponibile ale apei de până la 7 m, portul poate primi atât nave fluviale, cât şi maritime, iar importanţa strategică constă în următoarele:
1) este unicul port fluvio-maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din
Republica Moldova;
2) reprezintă un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene cu
acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă;
3) este o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale
strategice, infrastructurii de transport trimodale, mediului de preţ rentabil, precum şi
regimului fiscal şi vamal unic.
Astfel, prin intrarea în funcţiune a PILG, Republica Moldova a devenit parte
componentă şi a culoarului VII paneuropean de transport (vezi fig. 2), prin care se
asigură navigarea fluvială până spre cursurile superioare ale Dunării, ajungând până
la portul Passau din Germania la o distanţă de 2 094 km.

Fig. 2. Culoarele (coridoarele) paneuropene care traversează Republica Moldova
(Sursa: www. gifp. md)

Pe întreaga perioadă de activitate, PILG, conform situaţiei din 01.01.2015, a
beneficiat de un volum total de investiţii ce au constituit 62,4 mil. dolari SUA, inclusiv 3,5 mil. dolari SUA pe parcursul anului 2014 [4].
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Investitorul general, ÎCS „Danube Logistics‖ SRL, a investit 49,1 mil. dolari
SUA, iar SC „Trans Cargo Terminal‖ SRL, care a efectuat construcţia şi exploatarea
terminalului cerealier, a investit 7,4 mil. dolari SUA. În afară de aceasta, menţionăm
că se realizează noi proiecte investiţionale ale companiilor ÎCS „TRANS BULK
LOGISTICS‖ SRL (volumul investiţiilor – circa 3,8 mil. dolari SUA), „Arbomax‖
SRL (0,9 mil. dolari SUA), „Iunasistem‖ SRL (0,7 mil. dolari SUA) şi „Dunav-TIR‖
SRL (0,4 mil. dolari SUA) etc.
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Fig. 3. Volumul cumulativ al investiţiilor în PIL „Giurgiuleşti‖ la 1 ianuarie 2015, mil. dolari
SUA
(Sursa: http:// www. mec. gov. md)

Moldova a îndeplinit cerinţele Convenţiei Espoo, totodată, au fost respectate
normativele şi standardele internaţionale, fiind întreprinse măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale la PILG. Portul este în stare să primească nave maritime cu capacitatea de 10 mii tone.
Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti cuprinde o zonă de 120 ha (arendată
pentru 99 de ani). Întreg teritoriul are statut de zonă economică liberă până în 2030.
Danube Logistics în prezent ocupă o zonă de 55 ha, care este divizată în şase zone
funcţionale (terminale): (1) de petrol rafinat; (2) de uleiuri vegetale; (3) de produse
cerealiere; (4) de mărfuri uscate în vrac; (5) de containere şi mărfuri generale; (6)
parcul de afaceri (zona de extindere pentru parcul de afaceri cuprinde în total 65 ha).
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Fig. 4. Planul general al PILG (Sursa: gifp.md)

Prin construcţia tronsonului de cale ferată de 49,7 kilometri Cahul – Giurgiuleşti, Moldova a unit portul său de pe Dunăre cu reţeaua de căi ferate naţionale şi a
asigurat ieşire directă în UE prin Galaţi (România), ceea ce a majorat importanţa strategică a obiectului [1, p. 367-373].
Terminalul petrolier este racordat printr-un sistem de conducte cu parcul de rezervoare şi o staţie de alimentare. Există posibilitatea de a reîncărca concomitent trei
tipuri de produse petroliere. Terminalul include o dană pentru recepţionarea tancurilor
petroliere, 8 rezervoare pentru stocarea produselor petroliere cu o capacitate totală de
depozitare de 63 600 m3 (capacitatea fiecăruia variind între 4 200 şi 12600 m3) şi un
utilaj de încărcare a autocisternelor, un sistem complex de pompare a produselor petroliere din vasele navale în rezervoare şi din rezervoare în cisternele auto, precum şi
o rampă de încărcare a cisternelor auto.
Capacitatea anuală de transbordare a terminalului petrolier depăşeşte 1 milion
de tone. La 12 septembrie 2007 ÎCS „Danube Logistics‖ SRL, proprietarul şi operatorul PILG, a primit primul tanc maritim încărcat cu produse petroliere, la terminalul
său petrolier. Produsele petroliere sunt importate în Moldova de către ICS BEMOL
TRADING SRL, care a navlosit tancul petrolier maritim Arta cu carcasă dublă, aflat
sub pavilionul Barbados, pentru livrarea a 3 750 tone de produse petroliere. Benzina
şi motorina erau originare din România, de la rafinăria Petromidia, şi corespundeau
standardelor EURO 4.
În anul 2014, pe teritoriul terminalului petrolier al portului internaţional, au fost
importate 156,8 mii tone de producţie petrolieră sau cu 17,1% mai puţin decât în anul
precedent. Totodată, prin intermediul terminalului petrolier au fost exportate 6,8 mii
tone producţie petrolieră (în 2013–8,3 mii tone). La finele perioadei de raportare, încă
circa 10 mii tone de produse petroliere erau depozitate.
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Majoritatea produselor petroliere importate şi livrate pe piaţa internă (66%) au
fost comercializate la staţiile de alimentare cu combustibil ale ÎCS „Bemol Retail‖
SRL. Cealaltă parte a produselor petroliere a fost destinată pentru ÎCS „PetromMoldova‖ SA şi „Rompetrol Moldova‖ SA. Investitorul general este disponibil să
ofere serviciile terminalului şi pentru alţi agenţi economici importatori de produse
petroliere.
Terminalul cerealier a fost deschis la 24 iulie 2009, fiind al treilea obiect dat în
exploatare în cadrul proiectului PILG, după Terminalul petrolier şi Terminalul de
pasageri (dat în exploatare la 17 martie 2009, după o investiţie de 10 mil. dolari
SUA). Investiţiile în Terminalul cerealier au constituit 17 milioane dolari SUA. Prima
navă cu grâne din Moldova a plecat din Terminalul de la Giurgiuleşti la 15 august şi
avea o încărcătură de 12 mii tone de grâu. Acest terminal are o capacitate de primire a
3 mii tone de cerealiere pe zi, prin intermediul transportului auto şi feroviar, şi o capacitate de încărcare a unităţilor de transport maritime de până la 7 mii tone, cu o
viteză de încărcare de 300 tone pe oră.
În perioada anului 2014, prin intermediul Terminalului cerealier au fost exportate 354,5 mii tone faţă de 245,7 mii tone în 2013, iar importate 255,4 mii tone de
producţie cerealieră. La finele anului, pe teritoriul Terminalului cerealier erau depozitate 27,2 mii tone producţie cerealieră, aduse de asemenea de către companiile autohtone. Volumul total al serviciilor de păstrare a cerealelor a constituit pentru perioada
de raportare 53,5 mil. lei.
Terminalul cerealier are o capacitate de prelucrare pentru export de până la 500
mii tone de cereale. Este dotat cu tehnică de laborator elveţiană de determinare a calităţii producţiei depozitate.
Pe parcursul anului 2014, Terminalul de mărfuri şi-a sporit considerabil activitatea. Per ansamblu, prin intermediul terminalului au fost transbordate 131,3 mii tone
de mărfuri, dintre care 77,2 mii tone de mărfuri importate în port din exteriorul ţării şi
54,1 mii tone exportate. Printre mărfurile importate/tranzitate pot fi evidenţiate diverse materiale de construcţie, metale, containere, produse ambalate etc. Terminalul,
capabil să manipuleze mărfuri tipice în vrac, ocupă aproximativ 300 metri din malul
râului cu o adâncime minimă a apei de 5 metri. Deja este disponibilă o suprafaţă de 4
ha pentru stocare în aer liber şi o macara flotantă cu capacitatea de ridicare de 16 tone. În prezent „Dabune Logistics‖ negociază cu compania „Lafarge‖ un acord de
transbordare şi depozitare.
La 11 ianuarie 2012, societatea „Danube Logistics‖, a dat în exploatare noul
său Terminal de Mărfuri Generale şi Containere (TMGC). Terminalul dispune de un
spaţiu de depozitare deschis cu o suprafaţă de 2 hectare, de conexinue directă la calea
ferată şi are 48 de prize pentru containerele frigorifice. Echipamentul terminalului
constă dintr-o macara portuară mobilă „Sennebogen‖ cu o capacitate maximă de ridicare de 70 tone, un stivuitor cu braţ de macara extensivă „Kalmar‖ şi două stivuitoare
frontale. Adâncimea minimă a apei la terminal este de 5 metri. În 2014 volumul de
mărfuri containerizate transbordate a crescut, faţă de 2013, cu 69% până la 7 786
containere. Numărul total de containere importate în PILG a crescut cu 58% în comparaţie cu anul precedent. Aproximativ 57% ale importurilor de containere au originea din China, 10% din Spania, 6% din India, 5% din Turcia şi 3% din Israel. În total
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importatorii moldoveni au primit mărfuri în containere din 49 ţări pe parcursul anului
2014. Produsele cerealiere în containere au fost livrate din Giurgiuleşti în ţări asiatice
precum Indonezia, Malaysia, Taiwan, India şi Filipine. Transportul maritim în containere a mai fost folosit şi la exportul altor produse precum vin şi băuturi spirtoase,
nuci, fructe uscate, mere, suc de mere concentrat şi zahăr. În total exportul mărfurilor
containerizate a crescut cu 85%, iar mărfurile moldoveneşti au ajuns pe pieţele a 43
de ţări [3].
Terminalul de uleiuri vegetale din cadrul PILG funcţionează din luna noiembrie 2011. „Trans Bulk Logistics‖ SRL, societate subsidiară a Grupului de Companii
Trans Oil, a construit şi gestionează terminalul de uleiuri vegetale împreună cu societatea Danube Logistics. Terminalul are o capacitate de depozitare de 6 000 tone metrice şi poate recepţiona nave cu o capacitate brută de transport de până la
10 000
tone.
Trans-Oil Group of Companies este prelucrătorul exclusiv de oleaginoase cu o
capacitate totală de prelucrare a aproximativ 300 000 tone metrice de ulei de floarea
soarelui pe an. În ultimii 10 ani, această companie a fost primul exportator de produse
cereale recoltate în Republica Moldova, cu o pondere de circa 70%. Trans-Oil Group
of Companies are 14 instalaţii de depozitare a cerealelor industriale, iar prin intermediul terminalului portuar, pe care îl deţin, fac posibilă exportarea mărfurilor moldoveneşti pe piaţa internaţională. Capacitatea totală de depozitare a cerealelor este de 750
000 tone metrice.
Dacă în anul 2013, prin port au fost exportate 35,3 mii tone de ulei vegetal,
atunci în anul 2014 acest indice a crescut de 2,3 ori şi a constituit 79,8 mii tone. Astfel, în anul 2014, prin intermediul terminalelor fluviale, au fost transbordate 729,1
mii tone de mărfuri diverse sau de 1,6 ori mai mult decât în anul precedent [4].
Actualmente, în portul internaţional sunt înregistraţi 47 de rezidenţi. În perioada de gestiune au fost înregistraţi 18 rezidenţi şi excluşi 12. Din 80 de autorizaţii valabile la data de 1 ianuarie 2015, 31 au fost eliberate în domeniul comerţului angro,
21 – prestare de servicii, 15 – activitate de transport, 4 – construcţii, 9 – alte genuri de
activitate [4]. Un avantaj mare ce ar stimula activitatea agenţilor economici să-şi desfăşoare activitatea prin PILG este şi acela că bunurile sau serviciile importate în
PILG, exportate peste hotarele Republicii Moldova din PILG sau furnizate / prestate
în cadrul PILG, sunt scutite de accize.
În anului 2014 volumul comerţului angro realizat în portul internaţional a constituit 4 022,1 mil. lei sau cu 47,1% mai mult decât în 2013. De asemenea, în perioada
de raportare, Investitorul general a continuat să presteze servicii portuare, volumul
cărora a constituit 48,4 mil. lei sau cu 59,9% mai mult decât în perioada analogică din
2013. În afară de aceasta, Investitorul general a oferit altor rezidenţi ai portului internaţional servicii de arendă în sumă de 15,5 mil. lei şi servicii comunale în sumă de 0,2
mil. lei. Volumul altor genuri de activitate, în perioada de raportare, a constituit 109,5
mil. lei, inclusiv lucrări de construcţii – 11,1 mil. lei, leasing financiar – 8,6 mil. lei,
activitate de depozitare – 4,9 mil. lei, servicii de brokeraj – 2,7 mil. lei. Volumul serviciilor oferite în cadrul activităţii de transport de la începutul anului a constituit
128,5 mil. lei. Volumul altor genuri de activitate în anul 2014 a constituit 41,4 mil.
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lei, inclusiv lucrări de construcţii – 7,2 mil. lei, leasing financiar – 7,1 mil. lei, activitate de depozitare – 11,9 mil. lei, servicii de brokeraj – 3,4 mil. lei.
În anul 2014, rezidenţii au achitat diverse impozite şi taxe în sumă de 296 mil.
lei faţă de 258,5 mil. lei sau cu 15,9% mai mult faţă de anul 2013, inclusiv 171,1 mil.
lei accize, 98,9 mil. lei TVA, 6,1 mil. lei impozit pe venit, 9,0 mil. lei pentru proceduri vamale şi 6,9 mil. lei defalcări în fondul de asigurări sociale. Datoriile rezidenţilor faţă de buget, la finele perioadei de gestiune, a constituit 490 mii lei.
La 1 ianuarie 2015, numărul total al angajaţilor a fost de 432 persoane, care
aveau un salariu mediu de 5 900 lei. Cele mai multe persoane au fost angajate de ÎCS
„Danube Logistics‖ SRL (156), „Trans Cargo Terminal‖ SRL (84) şi ÎCS „Trans
Bulk Logistics‖ SRL (49). Volumul salariului calculat pentru anul 2014 a fost estimat
la 30,5 mil. lei (24,3 mil. lei pentru anul 2013).
Pentru comparaţie, conform Raportului UNCTAD pentru 2014, statele vecine
aveau sub pavilion naţional: România 137 nave comerciale, Ucraina – 565, Bulgaria –
273 şi Turcia – 9 187. Chiar şi unele state mari dispun de nave pe care este arborat
drapelul ţării noastre: Statele Unite ale Americii (19), Marea Britanie (10), Turcia (9),
Norvegia şi Grecia câte 3. Nicio navă din cele 485 nu aparţine vreunui om de afaceri
din Moldova. Pavilionul Moldovei este atât de solicitat de companii maritime pentru
că le permite să plătească taxe mai mici, iar navele care nu mai sunt bune de nimic
pot fi mai uşor trimise la fier vechi. Toate navele maritime înregistrate în Moldova au
termenul de exploatare depăşit. Din această cauză multe nave sunt implicate în diferite scandaluri internaţionale sau naufragiază.
În Republica Moldova, organul de stat al puterii executive care execută funcţiile de elaborare a politicii de stat şi de reglementare normativ-juridică în domeniul
transportului terestru, naval şi aerian este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor (MTID). Activitatea în domeniul transporturilor în Republica Moldova
este reglementată de acte normative de drept intern şi de acte normative de drept internaţional (convenţii, acorduri multilaterale şi bilaterale, protocoale etc.). Obiectivul
strategic principal al politicii economice în domeniul transporturilor îl constituie accelerarea restructurării dezvoltării economiei moldoveneşti prin asigurarea unor condiţii
de deplasare sigure şi eficiente în traficul intern şi internaţional de mărfuri şi pasageri
[2, p. 6].
La momentul actual, în Moldova sunt doar câţiva agenţi economici care prestează servicii din domeniul transportului naval pe plan intern şi pe plan internaţional.
Astfel, în subordinea MTID sunt următoarele organizaţii din domeniul transportului
naval: Instituţia Publică „Căpitănia Portului Giurgiuleşti‖; Întreprinderea de Stat
„Portul Fluvial Ungheni‖; Întreprinderea de Stat „Registrul Naval‖ şi Întreprinderea
de Stat „Bacul Molovata‖. În afara celor enumerate, pe teritoriul Republicii Moldova
activează şi agenţi economici privaţi ce prestează servicii în domeniul transportului
naval intern, cel mai mare dintr aceştia fiind operatorul PILG - ÎCS „Danube
Logistics‖ SRL.
În timp ce Moldova devine o putere maritimă, pierde tot mai mult din încrederea internaţională. Pentru a obţine pavilionul Moldovei, proprietarul unei nave trebuie
să depună un set de peste 20 de documente, printre care originalul şi copia actelor de
identitate ale proprietarului, certificatul de bună stare de navigabilitate a navei şi co205

pia poliţei de asigurare, inclusiv pentru eventuale pagube provocate prin poluarea cu
petrol. În cel mult zece zile lucrătoare, autorităţile moldoveneşti includ nava în registru.
Pe plan internaţional, din cauza facilităţii în acordarea dreptului de arborare a
pavilionului ţării, Moldova nu are o imagine tocmai bună. Deja de cinci ani suntem în
lista neagră a Memorandumului de la Paris. În ultimii ani, coeficientul în baza căruia
Moldova este ţinută în lista neagră, s-a diminuat considerabil, de la 3,31 de puncte la
1,95.
Analişti economici au precizat de mai multe ori că navele înregistrate în Republica Moldova au termenul de exploatare depăşit şi sunt bune de dus la fier vechi,
chiar dacă deţin certificate ce atestă o stare tehnică bună şi au dreptul să navigheze.
Aceştia mai spun că ar fi mult mai ieftin să scoţi din uz un vas aflat sub pavilion moldovenesc, fapt care îi determină pe mulţi proprietari să-şi înregistreze navele la noi
înainte de a le da la fier vechi.
Transporturile fluviale există în republică din cele mai vechi timpuri, teritoriul
fiind străbătut de două artere principale: Nistru şi Prut. Lungimea totală a căilor navigabile fluviale constituie 588 km. Rentabilitatea acestui transport se explică prin costurile reduse de transportare. Principalele mărfuri transportate rămân a fi materialele
de construcţie. Transportul naval se realizează în principal pe sectoarele Cosăuţi –
Dubăsari şi Tighina – delta râului Nistru – cale navigabilă internă de importanţă internaţională E 90-03 şi pe sectorul Ungheni – delta râului Prut – cale navigabilă internă de importanţă internaţională E 80-07, inclusă în coridorul VII – Dunăre a programului TACIS. Pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova este posibilă efectuarea transportului mărfurilor prin intermediul garniturilor compuse din remorchereîmpingătoare şi barje cu capacitatea de încărcare de până la 1 000 tone pe râul Nistru
şi până la 600 tone pe râul Prut.
Principala problemă cu care se confruntă actualmente transporturile fluviale din
Republica Moldova constă în lipsa unei infrastructuri amenajate ce ar face faţă actualelor cerinţe şi ar permite exploatarea avantajelor economice şi ecologice ale acestui
tip de transport. Navigaţia pe Prut nu a fost posibilă decenii în şir, căci pe aici trecea
graniţa fostei URSS.
La 1 iulie 2013, după o stagnare de 25 de ani, în premieră a fost relansată navigaţia pe Prut, care a ajuns până la Cahul, noua cale fiind străbătută atunci de o
barjă încărcată cu 550 de tone de pietriş (cu toate că între 1870–1940 au existat
structuri bine organizate care reglementau circulaţia ambarcaţiunilor ce transportau
grâne şi materiale de construcţie, în principal, navele aveau o încărcătură de până la
600 de tone, vasele de dimensiun mai mici ajungeau în segmentul superior al râului,
iar pe sectorul Nemţeni – Leova navele aveau un pescaj de cel mult 1,05 metri, în
timp ce de la Leova până la Dunăre puteau circula vase al căror corp se afunda până
la 1,20 metri sub nivelul apei).
Pentru redarea navigabilităţii râului Prut pe sectorul Cahul – Cantemir, cu
lungimea de 70 km, s-au investit cca 800 mii de lei de către Portul fluvial Ungheni.
Astfel cele 4 barje de care dispune Republica Moldova pot să navigheze de la Giurgiuleşti până la Cantemir. În perspectivă urmează să fie transportate anual până
la 300 mii de tone materiale de construcţii, acest tip de transport fiind considerat
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unul sigur, eficient din punct de vedere al consumului de energie, mai cruţător faţă
de drumuri, dar şi mediu. O tonă de marfă transportată pe apă costă 22 de lei moldoveneşti, faţă de 100 de lei, cât se plăteşte pentru varianta rutieră, iar după calculele
Ministerului Transporturilor, transportarea producţiei cu transportul naval ar putea
fi şi de cca 7 ori mai ieftină decât cu transportul auto.
Eventualul transport de pasageri se poate face doar cu nave cu o capacitate de
20-25 de persoane. Către sfârşitul anului 2015, navigaţia comercială urmează să ajungă până la Ungheni.
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POLITICA DE CONSTRUCȚIE MILITARĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA:
STUDIU ISTORIOGRAFIC

Cercetarea științifică a politicii construcției militare în Republica Moldova, exprimată prin analiza proceselor de formare a cadrului politico-juridic și de edificare
structural-instituțională în domeniu, cu predilecție a organismului militar al statului,
se află în strânsă conexiune cu elucidarea unor aspecte mai ample, de constituire și
evoluție a noului stat independent, Republica Moldova, fiind în raport de particular
față de general. Am subliniat că prin dezintegrarea Uniunii Sovietice statul Republica
Moldova și cetățenii săi au obținut dreptul de a institui și dezvolta propria politică a
construcției militare, inclusiv a crea organismul militar ca atribut indispensabil al
suveranității și independenței [1, p. 30]. Cercetarea politicii construcției militare în
Republica Moldova, în special a organismului militar al statului, abordat ca sistem cu
multiple interconexiuni și interdependențe, include mai multe coordonate, solicitând
clarificarea unor subiecte, precum problema continuității și discontinuității, fenomen
social tipic sau unicat, aplicabilitatea legităților universale în formarea și funcționalitatea organismului militar al Republicii Moldova. Aceste, dar și alte subiecte, trebuie
examinate prin aplicarea principiului istorismului, care solicită analiza proceselor și
fenomenelor din punct de vedere concret-istoric, asigurându-se, în asemenea manieră,
cunoașterea, explicarea și înțelegerea multiaspectuală a temei supuse investigațiilor
științifice [2, p. 20] prin identificarea continuității și discontinuității, abordate în interconexiune.
Am analizat pe larg elaborările în domeniu ale unor cercetători științifici și analiști cu privire la geneza și evoluția organismului militar ca instituție cu pondere deosebită în stat. Lapidar vom puncta că tradiția interacțiunii dintre stat și organismul
militar având ca suport războiul a fost pusă de Platon, aserțiunile de acest conținut
găsindu-și dezvoltare pe larg, inclusiv în opera lui R. Aron, care susține că războiul
este o ciocnire a două tipuri de comportament organizat și deci nu s-a putut produce
înainte ca organismele militare să se fi constituit, nefiind posibil fără socializarea
armatei [3, p. 327]. Au. Comte nu neagă rolul războiului în primele două etape, cele
militară și de tranziție, ale evoluției sociale, dar în același timp pune accentul pe examinarea apariției organismului militar în baza factorilor social-economici, supoziție
care și-a găsit elucidare și în literatura românească de specialitate: C. Olteanu pune în
lumină conexiunea directă dintre geneza organismului militar și nivelul de dezvoltare
a comerțului și meșteșugurilor, transporturilor și comunicațiilor [4, p. 99-100], în
sensurile arhaice ale termenilor, precizăm noi. Subliniem în contextul reliefat de idei
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că prima opțiune a captat mult mai mulți exegeți, iar în jumătatea a doua a secolului
XX spectrul de factori catalizatori ai formării organismelor militare a fost diversificat
în rezultatul evaluării unor practici provenite din apariția statelor noi ca urmare a mișcărilor anticoloniale și dizolvării statelor socialiste, un rol determinant fiind atribuit
coordonatei identitare.
Am constatat că în istoriografia din Republica Moldova practic sunt lipsă lucrări științifice de profil, canalizate cu predilecție pe istoria construcției militare naționale, însă vom sublinia că subiecte de acest conținut și-au găsit amplă elucidare în
elaborările polivalente de istorie [5, 6].
Am subliniat că termenul organism militar al statului este folosit relativ recent
în literatura de specialitate din Republica Moldova, unul din cercetătorii care printre
primii l-a utilizat este V. Ciobanu, însă politicile în domeniul dat și activitățile structurilor abilitate cu asigurarea securității, apărării și ordinii, abordate diacronic, și-au
găsit amplă elucidare în lucrările științifice de istorie, acestea conținând adevărate
pagini de istorie militară națională. Am determinat că discuțiile privind politica construcției militare decurg de la declararea suveranității și a independenței, însă accentele au suferit unele schimbări după conflictul ruso-georgian din 2008, nemaivorbind de
consecințele evenimentelor din Ucraina declanșate în 2014. O perioadă relativ îndelungată au prevalat subiecte marcate de euforia pacifistă, exprimată prin ideile zonei
demilitarizate și statutului de neutralitate permanentă proclamat, dar care cedează în
diferită măsură în favoarea conștientizării necesității de consolidare a securității și
apărării naționale, modernizării prin reformare și democratizare a construcției militare
a statului revenindu-i rolul hotărâtor.
Am identificat prin metoda istoriografică și structurarea publicațiilor științifice
și științifico-practice principalele subiecte de cercetare, printre care: formularea construcției militare, inclusiv a organismului militar,în calitate de obiect al investigațiilor
științifice; edificarea, funcționalitatea, conducerea și activitatea organismului militar
și a componentelor sale în cadrul sistemului național de securitate și apărare; exercitarea controlului democratic civil asupra sectorului militar [2, p. 26].
Punnd în lumină unele elaborări științifice la tema organismului militar al statului, vom nota că V. Ciobanu îl asociază cu Forțele Armate [7, p. 31],V. Gaiciuc îl reduce la Armata Națională [8, p. 22], V. Marinuța include totalitatea instituțiilor de stat,
formate pentru a opune rezistență pericolelor externe și interne [9, p.80], iar potrivit
accepției lui V. Pleșca, elementul său central este alcătuit din organizarea armată, care
include formațiunile militare și cele militarizate, organele și instituțiile administrativmilitare și juridico-militare ale statului, organele de conducere politico-militară, complexul militar-industrial și alte structuri statale a căror activitate rezidă în asigurarea
funcționării sale eficiente și în amenajarea operativă a teritoriului țării [10, p. 58].
Am determinat că în pofida actualității și semnificației problemei construcției
militare, există mai multe contradicții substanțiale între necesitățile actuale de securitate și instrumentele elaborate încă în ultimul deceniu al secolului XX, mecanismele
asigurării capacității de apărare și potențialul organizatoric de exercitare a apărării,necesitatea dezvoltării proporționale a tuturor sectoarelor de securitate națională și
starea sistemului de conducere care trebuie să asigure dezvoltarea. În lipsa unei argumentări științifice necesare, conducerea politico-militară a Republicii Moldova redu209

cea politica construcției militare la o sumă mecanică de acțiuni, mai ales că resursele
disponibile sunt minimale. Vom remarca, la finele dezvoltării acestui subiect, interacțiunea dintre știință și practică prin elaborarea și susținerea de către doi ex-miniștri ai
Apărării, V. Gaiciuc și V. Pleșca, a tezelor de doctor în istorie și în politologie, mai
multe aprecieri și recomandări rămân a fi actuale [11, 10].
În schimb alt ex-ministru al Apărării, V. Marinuța, se evidențiază prin cercetările desfășurate la subiectul ce vizează controlul democratic civil asupra sferei militare, subiect de mare importanță pentru modernizarea politicii construcției militare prin
democratizare. Implementarea controlului democratic civil asupra organismului militar trebuie să fie una dintre direcțiile de bază ale politicii de stat din Republica Moldova în domeniul militar, pornind de la necesitatea asigurării durabile a dezvoltării
democratice a statului și societății [16, p.84]. În context notăm că Planurile Individuale de Acțiuni ale Parteneriatului Republica Moldova – NATO presupun realizarea
angajamentului de dezvoltare democratică a statului prin exercitarea unui control
democratic comprehensiv asupra Forțelor Armate, în textul Planului actualizat fiind
stipulat, spre exemplu, că în vederea atingerii acestui scop, societatea civilă trebuie să
fie implicată pe larg în examinarea problemelor de apărare și securitate națională,în
paralel impunându-se și demilitarizarea instituțiilor de forță [12, p. 8-9]. Considerăm
că în procesul repartizării competențelor între administrația civilă și comandamentul
militar este necesar de a elabora și implementa un sistem eficient de informare și comunicare menit să asigure echilibrul între părți, dar fără a le contrapune [13, p. 37].
V. Juc și S. Mîtcu susțin că un control civil democratic comprehensiv nu poate fi prerogativa exclusivă a unei singure instituții, acesta va fi unul civil, dar nedemocratic și
se impune diversificarea actorilor [14, p. 111] pentru a atinge echilibrul. În plus, este
necesar să se respecte următoarea condiție: controlul democratic nu poate să pericliteze nici secretul de stat și nici secretul de serviciu.
Exprimăm supoziția că unele dintre cele mai ample studii pe marginea instituționalizării și evoluției sistemului militar din Republica Moldova le-a efectuat V.
Ciobanu [15], care, prezentând material factologic inedit, a dezvoltat astfel de subiecte, precum premisele formării și consolidarea instituțiilor militare, conducerea, structura și funcționalitatea militară, inclusiv comandamentele și unitățile, cooperarea internațională, simbolurile Armatei Naționale și învățământul militar.
O totalizare preliminară denotă elaborarea unui număr relativ redus de lucrări
științifice la subiectul ce se referă la organismul militar al statului, în general, și la
Forțele Armate, în particular, atestându-se o situație,oarecum,neordinară, mai ales în
contextul în care Armata Națională se află pe primele locuri în lista instituțiilor față
de care oamenii manifestă încredere, nemaivorbind de misiunea directă – asigurarea
securității militare. Elaborările științifice și științifico-aplicative nu oferă o viziune de
ansamblu privind aspectele structurale și funcționale ale construcției militare și se
cere elaborarea unor fundamente conceptuale științific argumentate de dezvoltare a
sectorului militar în vederea edificării unui model eficient, în conformitate cu exigențele contemporane de securitate și apărare.
În schimb, subiectele ce țin de securitatea națională și-au găsit amplă elucidare
în literatura de specialitate, fiind elaborate numeroase lucrări științifice de diferit caracter, reliefându-se pe larg atât experiența internațională, cât și exigențele naționale.
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Interesul deosebit față de problemele securității este condiționat de un șir de
factori, precum situația complicată în interior, exprimată prin amplificarea amenințărilor și riscurilor de caracter multidimensional; perpetuarea pericolelor din exterior de
caracter contextual-sistemic și asistemic, de nivel subregional, regional și global;
oportunitatea de a participa la valorificarea noilor abordări, teorii și concepte în domeniul studiilor strategice de securitate, racordate la necesitățile concrete ale Republicii Moldova [16, p. 162]. La tema acestui subiect au fost elaborate mai multe teze
de doctor, printre acestea vom reliefa lucrările lui V. Ungureanu, care a analizat trei
componente ale securității naționale a Republicii Moldova, politică, militară și energetică, în contextul confluenței intereselor geopolitice ale marilor puteri în arealul esteuropean [17] și V. Varzari, care a cercetat opțiunile de consolidare a sistemului de
securitate în contextul realizării parcursului european [18]. La capitolul ce vizează
studii monografice vom remarca lucrarea N. Albu „Securitatea națională: aspecte
teoretice și practice‖, consacrată cercetării contextului general de elaborare a politicii
de securitate națională și a naturii amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților, ținând
cont de diferite percepții ale statelor și de modul lor de manifestare [19].Vom numi,de
asemenea, monografia lui V. Juc cu titlul „Edificarea relațiilor internaționale
postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice și replieri geostrategice‖, în care este
supusă analizei securitatea națională în calitate de factor definitor în formularea interesului național al Republicii Moldova, relevantă fiind propunerea ca să fie extins prin
diversificare numărul de amenințări și riscuri pe contul unor elemente noi, interne și
externe, reale și potențiale [20].
Bibliografia bogată la subiectul ce ține de studii de securitate este asigurată de
numărul mare de elaborări tematice și articole științifice. Astfel, V. Moraru a prezentat
o radiografie a relațiilor de parteneriat dintre Republica Moldova și Alianța NordAtlantică, fiind concretizate activitățile prin care acesta s-a exprimat [21]. Vom nota
actualitatea acestui subiect pe motiv că se înscrie în lista opțiunilor și strategiilor de
asigurare a securității naționale a Republicii Moldova, fie prin integrarea euroatlantică,
fie prin neutralitate, prima fiind susținută, spre exemplu de V. Lupan [22], a doua de N.
Osmochescu [23]. În cartea „Despre geopolitică‖ O. Serebrian a supus investigațiilor„principalele sfidări pentru siguranța națională a Republicii Moldova‖, în concluziile
argumentate geopolitic fiind prezentat un viitor sumbru la capitolul direcția de evoluție,
pe motivul pendulării între vest și est [24]. Vom menționa lapidar că după semnarea
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană s-a consolidat poziția privind ireversibilitatea parcursului european, însă în scurt timp această opțiune a început a fi substanțial
zdruncinată, pendularea geopolitică fiind în defavoarea Republicii Moldova.
O lucrare științifică de referință este elaborată de reprezentanții sectorului asociativ, purtând denumirea „Securitatea și apărarea națională a Republicii Moldova‖,
în care se definește domeniul securității, incluzând totalitatea organelor puterii de stat,
ale organismului militar, ale organelor speciale și de protecție a dreptului cuprinse în
sistemul unic al planificării strategice, activitatea cărora se află sub controlul democratic al societății și este îndreptată spre elaborarea și realizarea politicii interne și
securității externe [25]. În opinia noastră, existența sistemului unic al planificării strategice la nivel de stat este indispensabilă, însă crearea structurii unice de gestiune a
instituțiilor atât de eterogene se dovedește a fi imposibilă, mai ales că sunt înregimen211

tate autorități importante pentru societate, însă inutile pentru activitatea de asigurare a
securității și apărării. Referindu-se la necesitatea reevaluării sectorului de securitate și
apărare al Republicii Moldova, Iu. Pîntea susține că formularea politicii de securitate
este un proces politic extrem de complex, care trebuie plasat într-un context național
și regional specific. Sectorul de securitate trebuie să fie privit ca un sistem complex
de instituții, roluri, mecanisme și relații, impunându-se o politică clară și comprehensivă a viabilității din punct de vedere financiar, operațional și logistic, luând în considerare pericolele reale și încorporarea experienței celor mai importanți actori economici naționali [26].
Așadar, problemele ce vizează apărarea națională au beneficiat de un număr relativ redus de elaborări științifice, atestându-se un caracter în mare parte superficial și
nesistematizat de abordare și reliefare a subiectelor elucidate. Eforturile de investigație științifică sunt orientate preponderent spre apologetica stării actuale în domeniu,
având drept suport politico-juridic și conceptual statutul de neutralitate permanentă,
fără a prezenta, în același timp, o viziune clară a aspectelor ontologice, structurale și
funcționale ale organismului militar al statului, dat fiind că neutralitatea trebuie să fie
susținută. În problemele ce țin de securitatea națională elaborările științifice sunt mai
diverse și cuprind, practic, toate componentele domeniului. Însă din 2014 situația
internațională, inclusiv la nivel est-european, și problemele interne, care „au explodat‖ în 2015, impun reformarea sistemului național de securitate, fiind oportună elaborarea unei baze conceptuale noi, științific argumentată de modernizare a funcționalității sectorului național de securitate și apărare, prin fundamentarea unui model eficient, în conformitate cu exigențele timpului.
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ISTORICUL LEGISLAŢIEI
PRIVIND PROPRIETĂȚI INTELECTUALE
ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII NAȚIONALE

Introducere
Odată cu apariția și dezvoltarea domeniului dreptului, în complexitatea sa instituțională au apărut și primele premise de drept al proprietății intelectuale, care se
regăsește destul de important la finele secolului al XX-lea – începutul secolului al
XXI-lea. Dezvoltarea abilităților intelectuale ale individului constituie nu numai un
aport considerabil la dezvoltarea economică a societății, dar și un element fundamental pentru dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a drepturilor asupra
proprietății intelectuale. Odată cu dezvoltarea revoluției tehnico-științifice în lume,
acest element al cadrului normativ este destul de solicitat și de importanța și necesitatea stabilirii lui în parametrii legali nu se discută.
Rezultate și discuții
Obiectul dreptului proprietății intelectuale îl constituie bunul nepalpabil, ceea
ce face și mai complicat de protejat posesorul. Astfel, sunt considerate drepturi de
proprietate intelectuală acțiunile care se obțin din activitatea intelectuală, științifică,
industrială, literară sau artistică, când posesorul beneficiază de produsul creației sale.
Din varietatea domeniilor de activități intelectuale s-au conturat cele două direcții ale
conceptului de proprietate intelectuală: primul ca drept de autor și drepturile conexe și
al doilea ca drept de proprietate industrială.
În legislația autohtonă, dreptul de autor survine din raporturile ce apar la crearea şi valorificarea operelor literare, artistice şi ştiinţifice (drept de autor), a interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emisiunilor organizaţiilor de difuziune (drepturi conexe), precum şi alte drepturi care sunt recunoscute în legătură cu activitatea
intelectuală din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, ce protejează creațiile personale
ale individului [3].
Spre deosebire de drepturile de autor, proprietatea industrială are nevoie de a fi
înregistrată pentru a fi recunoscută, fapt stabilit prin legislația în vigoare, și anume că
dreptul asupra acestora apare în urma înregistrării obiectului, a acordării titlului de
protecţie de către oficiul naţional de proprietate intelectuală sau în alte condiţii prevăzute de legislaţia naţională, precum şi în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte [4], iar în cazul dreptului de autor aceasta se răsfrânge din
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momentul creării lor, fără a fi autentificate. Pe de o parte, aceasta facilitează munca și
economisește timpul prețios al creatorului de a prezenta dovezi pentru înregistrare,
dar, pe de altă parte, este suficient de a proteja autorul de această lege. Probabilitatea
că două persoane pot gândi la fel a fost dovedită de mai multe ori în perioada istorică,
când pe continente diferite oamenii au avut aceleași preocupări în gândirea științifică,
economică, dar a fost memorizat de istorie ca cel care primul a aplicat ideea în practică. În opinia noastră, totuși este mult mai sigur de a înregistra dreptul de autor, chiar
dacă certificatul eliberat de autoritățile abilitate nu garantează prezumția paternității
și, în caz de adresare în instanța de judecată, ea va fi stabilită în urma probelor prezentate. Se consideră că dacă titularul aplică simbolul protecției dreptului de autor –
litera latină „C‖ inclusă în cerc – numai atunci îi sunt protejate drepturile de autor, dar
folosirea simbolului protecţiei dreptului de autor nu constituie o condiţie pentru a
acorda operei protecţia prevăzută de legile privind dreptul de autor și cu privire la
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală [3; 4]. În acest caz, legea protejează
creatorul de situații de necunoaștere a legislației în vigoare. Cu toate că dreptul la
proprietatea intelectuală îi oferă posesorului să beneficieze, să posede și să folosească
produsul creației intelectuale, posesorului îi este greu să beneficieze de proprietate ca
în cazul bunurilor corporale. Deoarece acest fapt constatat stă la baza conceptului de
protecție, este nevoie de un cadru legal pentru reglementarea acestuia.
Odată reglementat procesul, este necesar de organizat organul de monitorizare,
autorizare, verificare și legitimare a proprietății intelectuale. În țara noastră, ca de
altfel în toate țările dezvoltate și democratice, a fost creat cadrul legal, statutul juridic,
principiile şi direcţiile de activitate, funcţiile, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală [4]. Agenția, prin împuternicirile preluate
în numele statului, protejează drepturile cetățenilor la proprietate intelectuală, libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice, precum şi apărarea, în baza legii, a intereselor lor
economice şi personale ce apar în legătură cu practicarea diverselor genuri de creaţii
intelectuale.
Datorită fenomenelor de informatizare și globalizare actuale, protecția drepturilor intelectuale devine tot mai evidentă la nivel internațional. Încă în anul 1967, Organizația Națiunilor Unite a înregistrat agenția WIPO (World Intellectual Property
Organization) cu scopul de a încuraja persoanele creative în dezvoltarea activităților
personale și promovarea lor prin intermediul noii definiri de proprietate intelectuală.
Piatra de temelie pentru crearea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost Convenţia de la Paris, adoptată în anul 1883, având ca scop protejarea intereselor titularilor drepturilor asupra mărcilor, invenţiilor şi a modelelor industriale pe
teritoriul statelor membre, precum şi Convenţia de la Berna, adoptată în anul 1886,
care îşi propunea protejarea drepturilor autorilor operelor literare sau artistice pe teritoriul statelor semnatare. La nivel internațional, activitatea intelectuală este protejată
de 23 de tratate. Tratatele semnate se răsfrâng asupra țărilor membre. Acordurile internaționale reglementează standardele minime în domeniul proprietății intelectuale
pe care să le poată respecta toate țările membre.
La nivel european nu se manifestă organizații propriu-zise pentru protecția
drepturilor intelectuale separat, ele fiind încadrate în normele tratatelor internaționale
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armonizate și aplicate pentru domeniul proprietății intelectuale incluse în drepturile
fundamentale și protejate de unele regulamente și directive.
Republica Moldova, fiind la al treilea deceniu de viață, s-a conformat tratatelor
internaționale semnate și a stabilit propria legislație care vizează domeniul protecției
intelectuale. Primul document care reglementa drepturile proprietății intelectuale a
fost Legea nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, care în anul 2010 a fost abrogată și înlocuită cu Legea nr. 139 din 02 iulie
2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Drepturile de autor constituie una
dintre metodele de protecție a proprietății intelectuale.
Cea de-a doua metodă de protecție o constituie brevetarea. Țara noastră a aprobat în anul 1995 Legea nr. 461 privind brevetele de invenție, care reglementează dreptul asupra invenției. Brevetele de invenție sunt obținute de persoane fizice sau juridice
pe un termen de 20 de ani și confirmă calitatea de autor al invenţiei şi dreptul exclusiv
al titularului [1].
A treia metodă de protecție este marca înregistrată. În acest sens menționăm
Regulamentul Consiliului European nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca
comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L011 din 14 ianuarie
1994), Regulamentul Comisiei Europene nr. 2868/95 din 13 decembrie 1995 privind
punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului European nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L303 din 15 decembrie 1995), Directiva Parlamentului European şi a Consiliului
2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L157 din 30 aprilie 2004)
[2].
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind
protecţia mărcilor, care stabilește raporturile juridice în procesele de înregistrare, protecție și utilizare a mărcii. Siguranța înregistrării unei mărci de către persoane juridice
sau fizice pe teritoriul Republicii Moldova oferă posibilitatea de a proteja proprietatea
intelectuală la nivel internațional prin înregistrarea mărcii în Registrul internațional
deținut de Biroul Internațional, care deține informații cu privire la înregistrările internaționale prevăzute de Aranjamentul de la Madrid, de Protocolul referitor la Aranjament sau de Regulamentul comun.
Totodată, în scopul asigurării transparenței activității și oficializării certificatelor privind drepturile supra mărcilor sunt publicate în Buletinul Oficial de Proprietate
Intelectuală de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Legislația în vigoare, aplicarea regulamentelor, directivelor și acordurilor încă
nu a protejat pe nimeni de infracțiunile în domeniul proprietății intelectuale. Fenomenul de infracțiune în domeniul proprietății intelectuale afectează interesele industriei,
precum și cele ale consumatorilor. În termeni legali apar fenomene ca contrafacerea și
pirateria. Dimensiunile lor de infracțiune se răsfrâng și afectează la nivel socioeconomic, cauzând pierderi anuale bugetelor de milioane de dolari. În lupta cu combaterea mărfurilor contrafăcute, țara noastră este cot la cot cu comunitatea europeană
și cea internațională, deoarece viața și securitatea cetățenilor este mai presus de orice.
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În acest context propunem ca Republica Moldova să întreprindă strategii la nivel național în domeniul securității naționale pe unele aspecte social-economice, din
care ar face parte și protecția proprietății intelectuale.
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ROLUL POLITICII MULTICULTURALE ÎN ASIGURAREA
SECURITĂȚII SOCIETALE A REPUBLICII MOLDOVA

Introducere
Unul dintre sectoarele importante ale domeniului studiilor de securitate, în conformitate cu elaborările cercetătorilor reuniți în Școala de la Copenhaga, este cel societal (celelalte sunt: politic, militar, economic și de mediu). Obiectul de referință al
acestui sector este societatea, formată din totalitatea cetățenilor unui stat. O comunitate formată din oameni care se identifică cu anumite valori, idei, practici (un mod de
viață) comune este purtătoarea unei identități societale comune. „Securitatea societală
se referă la sustenabilitatea tiparelor lingvistice tradiționale, a culturii și religiei, identității naționale și a tradițiilor, în cadrul condițiilor acceptabile pentru evoluție‖ [1, p.
22]. Este evident că numai un stat cu o societate consolidată, nu dezbinată, se poate
afirma și își poate realiza interesele naționale (inclusiv asigurarea securității politicomilitare – a independenței, suveranității, dar și asigurarea securității economice, a
prosperității). Iată de ce asigurarea securității societale poate fi privită ca un element
de bază și indispensabil al dezvoltării durabile a unui stat caracterizat prin diversitate
etnică. De aceea statele cu guvernări și sisteme de stat funcționale, orientate către
realizarea intereselor naționale, nu a intereselor oligarhice sau de grup, sunt preocupate de asigurarea securității lor societale.
Pentru a asigura securitatea societală se impune elaborarea și implementarea
unei politici culturale care să promoveze valori comune. La baza acesteia trebuie să
stea o idee de stat, o misiune a statului sau un proiect de țară. Din misiunea de țară
trebuie să rezulte o viziune, ce poate fi expusă într-o concepție privind securitatea
societală a statului. Iar din documentul respectiv (concepție) trebuie să rezulte o politică, iar apoi și o strategie privind asigurarea securității societale, care să aibă menirea
de a consolida societatea, de a crește gradul de coeziune societală. În Republica Moldova s-a încercat un asemenea demers în perioada guvernării Partidului Comuniștilor
(2001–2009), când în 2003 a fost adoptată „Concepția politicii naționale a Republicii
Moldova‖ [2]. Cu regret, documentul nu a constituit o elaborare care să corespundă
standardelor europene, nu a prevăzut instrumente și pârghii de implementare, nu a
fost urmat de o strategie de implementare a „politicii naționale‖, de aceea a rămas un
act legislativ steril.
De remarcat că utilizarea noțiunii de „național‖ în context societal poate induce
semnificații nedorite – de „naționalizare‖ în sensul de uniformizare (asimilare) a co218

munităților etnice din cadrul unui stat multietnic. De altfel, conceptul de „politică
națională‖ este unul cu origini în Uniunea Sovietică, iar Iosif Stalin a fost chiar autorul politicii naționale adoptate de Kremlin în perioada stalinistă. În prezent, în spațiul
european, relațiile interetnice sunt abordate prin prisma conceptelor „multiculturalism‖, „comunicare interetnică‖, ,,interculturalitate‖ de aceea utilizarea conceptului de
„politică culturală‖ sau „politică multiculturală‖ – în sensul larg al interacțiunii culturilor etniilor conlocuitoare într-un stat – este mai potrivită.
Republica Moldova: aspecte ale problematicii securității societale
Aflată la frontiera Uniunii Europene, Republica Moldova reprezintă un caz
special în ceea ce privește sectorul securității societale. De la proclamarea independenței (27 august 1991) până în prezent autoritățile moldovenești, indiferent de spectrul politic, nu au reușit să consolideze societatea moldovenească – alias națiunea
civică (politică) moldovenească, cea care, conform teoriei politice, îi cuprinde pe toți
cetățenii, indiferent de apartenența lor etnică, religioasă, confesională, socială ș.a. Cu
regret, până în prezent, gradul de integrare a minorităților etnice în cultura populației
majoritare (titulare) este scăzut, gradul de cunoaștere a limbii de stat de către minoritari este scăzut, de aceea, în consecință, mulți reprezentanți ai minorităților etnice nici
nu se identifică drept moldoveni, pentru ei prevalând identitatea etnică a grupului
minoritar din care fac parte.
Lipsa unei coeziuni societale în Republica Moldova are ca fundal conflictul înghețat din zona nistreană, dar și disensiuni ale autorităților de la Chișinău în relația cu
minoritatea găgăuză din sudul țării (în luna februarie 2014, în unitatea teritorială autonomă Gagauz-Yeri a fost desfășurat un referendum privind vectorul politicii externe, iar majoritatea covârșitoare a celor care au participat s-a pronunțat pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Eurasiatică, ceea ce a constituit o provocare la
adresa guvernării proeuropene de la Chișinău).
Există câteva linii de divizare a societății moldovenești:
1. Geopolitică: între partea din populație care se pronunță pro-vest și cea care
se pronunță pro-est (de remarcat că divizarea geopolitică se suprapune, în mare, și pe
divizarea politică: forțele politice de dreapta sunt de orientare pro-vest, în timp ce
forțele politice de stânga sunt de orientare pro-est).
2. Interetnică: între minoritățile etnice (care au fost supuse unui proces intens
de rusificare în perioada sovietică și care sunt slab integrate în societatea moldovenească contemporană) și populația majoritară.
3. Intraetnică: cele două curente din sânul populației majoritare – cei care se
identifică români versus cei care se identifică moldoveni. Unii cercetători, precum
Lucian Boia sau Oleg Serebrian, au scos în evidență inconsistența celor care proiectează inclusiv peste perioada medievală – implicit peste perioada de domnie a lui
Ștefan cel Mare – identitatea românească. Oleg Serebrian notează: „După anexarea
Basarabiei de către Rusia, basarabenii au continuat să se identifice ca o parte a moldovenilor, or în momentul în care s-a produs acest eveniment nu putea fi vorba despre
o identitate națională românească‖ [3, p. 220]. Desigur, se poate vorbi despre un
proiect stalinist de creare a „națiunii moldovenești‖ în interiorul URSS, prin formarea
219

Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești (RASSM), la 12 octombrie
1924 [4, p. 3], dar nu se poate vorbi despre o deznaționalizare – dezromânizare a
moldovenilor transnistreni, din simplul motiv că ei nu au avut până în 1924 o identitate românească. Istoricul american Charles King a evidențiat faptul că în momentul
creării RASSM, strategii de la Kremlin s-au bazat inclusiv pe identitatea locală, asumată de populația din acea nou-constituita republică: „Constituirea unei națiuni în
RASSM nu a apărut doar ca rezultat al expansionismului sovietic, ci mai mult ca rezultat al combinației dintre țelurile politicii externe centrale, formele de identitate
existente și acțiunile aflate pe agenda elitelor politice și culturale din interiorul republicii autonome înseși‖ [5, p. 62]. Așadar, este vorba în prezent de o divizare pe criterii de interpretare istoriografică, în sânul aceleiași etnii, a fenomenului identitar în
Republica Moldova, ceea ce slăbește în mod grav statul moldovenesc, lipsindu-l de
atât de necesara coeziune la nivel societal, coeziune care nu există nici măcar în sânul
etniei majoritare.
Toate aceste linii de divizare fac societatea moldovenească vulnerabilă din perspectiva asigurării securității societale. Statele cu coeziune sociopolitică joasă sunt
definite în literatura de specialitate a domeniului studiilor de securitate drept „state
slabe‖ [6, p. V].
Frământările din cadrul societății moldovenești legate de vectorul politicii externe, lipsa unei coeziuni societale se datorează mai multor cauze, care sunt strâns
legate una de alta:
1. Până în prezent autoritățile de la Chișinău nu au reușit să formuleze o idee de
stat [6, p. 74], o misiune de țară, un proiect de țară care să fie îmbrățișat de toate
componentele societății (de toate minoritățile etnice conlocuitoare).
2. Până în prezent autoritățile nu sunt preocupate de edificarea națiunii civice
(politice) moldovenești (în baza unor valori comune, îmbrățișate de toate comunitățile
etnice conlocuitoare).
3. Autoritățile de la Chișinău nu au reușit să facă atractiv statul moldovenesc
pentru minoritățile sale etnice, ceea ce denotă lipsa preocupărilor sau incapacitatea
intelectuală și administrativă de a folosi instrumente ale puterii blânde (Soft Power)
[7, p. 114]. Desigur, pentru ca statul moldovenesc să fie atractiv pentru minoritățile
sale etnice este necesare efectuarea unor reforme care să creeze condiții bune de viață,
așa încât minoritățile respective să se simtă bine, confortabil, atât din punct de vedere
cultural, cât și din cel socioeconomic (deocamdată, Republica Moldova rămâne cel
mai sărac stat din Europa).
Identitatea europeană în Republica Moldova
După semnarea în 2014 de către guvernanții Republicii Moldova a Acordului
de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, se impune elaborarea și implementarea unei strategii privind promovarea identității europene în interiorul Republicii Moldova, în vederea aderării ulterioare la familia europeană. Or, în condițiile divizării societății moldovenești în ceea ce privește vectorul de integrare, această sarcină
nu este una facilă. O integrare europeană de succes este posibilă în condițiile adeziunii majorității cetățenilor moldoveni la valorile europene, deci în condițiile asumării
220

de către majoritatea populației a unei identități europene. Asigurarea securității societale moldovenești în contextul integrării europene vizează obținerea sprijinului majorității cetățenilor moldoveni, indiferent de apartenența lor etnică, confesională, socială
etc., față de cursul european, asimilarea valorilor și civilizației europene. Iar acest
lucru este posibil prin promovarea în cadrul societății moldovenești a identității europene, suprapuse armonios peste identitatea civică (politică) moldovenească, cea care,
la rândul său, trebuie să se suprapună peste identitățile minorităților etnice. Este necesar să nu existe vreun conflict între cele trei identități. Istoricul român Lucian Boia a
exprimat această idee astfel: „Proiectul european presupune, în actuala lui fază, necesară, dar dificila îmbinare a celor două tipuri de unitate: tradiționala unitate de tip
național și unitatea supranațională a marii familii europene, cărora li se adaugă un al
treilea nivel, corespunzător structurilor regionale și minorităților. Într-o Europă unită,
nu vor mai exista de altfel decât minorități, nici o națiune nu va fi majoritară, ceea ce
pretinde de pe acum o nouă abordare a relației majoritate – minoritate. Se ajunge astfel, de la un singur principiu dominant, acela al decupajului național, asimilator în
interior și purtător de conflicte în afară, la trei principii ,,egale‖, care se cer armonizate. Iată ambiția, ca și dificultatea, principiului european!‖ [ 8, p. 47-48]. Putem conchide că integrarea în spațiul european vizează armonizarea celor trei identități: paneuropeană, națională și a minorității etnice – pentru comunitățile etnice conlocuitoare
în statele multietnice.
Așadar, asigurarea securității societale a Republicii Moldova, în contextul procesului de integrare europeană, este posibilă prin consolidarea societății în baza valorilor europene (a identității europene), în baza valorilor statale (a identității civice/politice moldovenești), și prin respectarea culturii și identității minorităților etnice
(drepturi privind folosirea limbii materne în învățământ, administrație, mass-media
ș.a.). În acest sens este necesară elaborarea unei politici culturale (sau multiculturale)
din perspectivă paneuropeană, în vederea promovării în interiorul țării a unor valori
comune – europene și statale (naționale), cu care să se identifice atât etnia majoritară,
cât și toate minoritățile etnice conlocuitoare, a căror cultură și identitatea să fie recunoscute și respectate în spațiul multicultural european și național-statal. Este de notat
că valorile europene, care vizează promovarea și implementarea multiculturalismului,
pot constitui elemente de coeziune în interiorul societății moldovenești, dacă vor fi
folosite eficient de către autoritățile de stat de la Chișinău.
Comunitățile moldovenești din afara Republicii Moldova
O consecință a atitudinii lipsite de responsabilitate față de propriul popor, din
partea autorităților de la Chișinău, este și abandonarea comunităților moldovenilor din
afara frontierelor statului Republicii Moldova. Mai ales în Ucraina, dar și în Rusia și în
alte republici post-sovietice există localități ale conaționalilor care se identifică moldoveni. Strămoșii unora dintre ei au plecat din Moldova pe alte meleaguri încă înainte de
anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist (1812): de exemplu, în regiunea
Kirovograd, Ucraina, mai există șase asemenea sate moldovenești, strămoșii locuitorilor
cărora s-au mutat acolo încă în 1805. Aceste comunități din Ucraina (cu excepția celor
din nordul și sudul Basarabiei) nu au făcut parte din statul român (1918-1940) și mem221

brii săi se identifică moldoveni în mod firesc, pentru că au moștenit identitatea (sau
identificarea) etnică a strămoșilor lor. Cu regret, autoritățile Republicii Moldova, stat cu
care acele comunități se identifică (considerându-l Patrie-Mamă), nu se preocupă de
ajutorarea lor în vederea păstrării culturii, limbii și identității strămoșești. Guvernarea
de la Chișinău nu are preocupări și, cu atât mai puțin, politici și strategii în acest sens.
Autoritățile Republicii Moldova trebuie să contribuie la prezervarea culturii
(limbii, tradițiilor și obiceiurilor), respectiv a identității comunităților de moldoveni de
peste hotare, atât a celor din imediata apropiere de frontieră (din raionul Noua Suliță,
regiunea Cernăuți, și din raionul Reni, regiunea Odesa, ambele în Ucraina, membrii
cărora se identifică moldoveni și formează majoritatea populației acelor districte), cât și
a celor din alte regiuni mai îndepărtate ale Ucrainei (Kirovograd), dar și a celor din alte
state postsovietice (localități ale moldovenilor există în Rusia – în ținutul Krasnodar,
Georgia, Kîrgîzstan ș.a.). Pentru aceasta este nevoie fie de elaborarea și implementarea
unei politici culturale specifice, având ca obiect de referință comunitățile moldovenești
de peste hotarele Republicii Moldova, fie includerea unui compartiment dedicat acelor
comunități în documentul privind politica (multi)culturală a Republicii Moldova (atât în
plan intern, cât și în plan extern). Prin susținerea școlilor și bisericilor, prin diverse instrumente ale diplomației culturale – sprijinirea de festivaluri folclorice (de exemplu,
cele organizate tradițional la 1 martie – cu genericul „Mărțișor‖, la Noua Suliță, Reni
ș.a.) este posibilă păstrarea identității comunităților moldovenești de peste hotare. O
asemenea preocupare a autorităților Republicii Moldova este o datorie față de toți cei
care se identifică cu statul moldovenesc și pot contribui la sporirea securității societale a
Republicii Moldova, prin creșterea gradului de încredere a cetățenilor moldoveni față de
propriul stat, față de viitorul statului lor.
În acest context, un exemplu demn de urmat pentru Republica Moldova îl reprezintă România. Autoritățile de la București au o politică culturală privind comunitățile
românești din afara granițelor, promovată prin rețeaua de Institute Culturale Române
(ICR) și prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Cadrul cultural, rețeaua de
legături firești între persoane și comunități care împărtășesc identitatea regională moldovenească, de pe ambele maluri ale Prutului, din România și din Republica Moldova,
pot fi folosite cu succes în vederea promovării valorilor europene (ale UE), a identității
europene în Republica Moldova și în comunitățile moldovenești din Ucraina și alte
state postsovietice. Comunitățile din regiunea istorică Moldova, din cadrul României,
pot constitui poli de atracție pentru comunitățile din Republica Moldova.
Nu în ultimul rând, exemple bune de urmat pentru Republica Moldova oferă și
statele din vecinătate: Ungaria, Polonia și Ucraina – care au instituit practica acordării
conaționalilor de peste hotare a cărții de conațional, cu ajutorul căreia ei pot vizita
gratuit în Țara Mamă muzee și alte edificii culturale, iar, de exemplu, în Ungaria au
facilități la angajarea în câmpul muncii.
Asigurarea securității societale în Republica Moldova prin politica
(multi)culturală
Din punct de vedere teoretic, conceptul cultură are câteva sensuri: în sens larg,
cultura semnifică un mod de viață a unui popor („Ansamblu de activități și modele de
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comportament proprii unui grup social dat, transmisibile prin educație‖ [9]), iar în
sens îngust, noțiunea în cauză vizează realizările unor personalități de creație în diversele ramuri ale artei: pictură, artă plastică, literatură, muzică, teatru, cinema ș.a.
(„Faptul de a poseda cunoștințe variate în diverse domenii; totalitatea acestor cunoștințe; nivel (ridicat) de dezvoltare intelectuală la care ajunge cineva. Om de cultură =
persoană cu un nivel intelectual ridicat, care posedă cunoștințe universale temeinice‖)
[9]. Putem afirma că, în conformitate cu primul sens evocat, este vorba de o cultură
impersonală (de exemplu, folclorul manifestat în dansuri, muzică populară, port popular, bucate tradiționale etc.), iar al doilea sens se referă la cultura personalizată – la
creațiile unor personalități istorice concrete.
Ca și concept, comunicarea interculturală a apărut în a doua jumătate a secolului XX, când în SUA au fost inițiate studii și aplicații privitoare la contactele dintre
americani și indivizi sau grupuri aparținând unor culturi diferite de cea americană. În
Europa Occidentală, această direcție de reflecție și cercetare a determinat încetățenirea conceptului de multiculturalism, care descrie existența, acceptarea sau promovarea unor multiple tradiții culturale într-o jurisdicție, de obicei considerat în termeni de
cultură asociată unui grup etnic. Aceasta poate avea loc atunci când o jurisdicție este
creată sau extinsă prin amalgamarea unor arii cu două sau mai multe culturi (de
exemplu, Canada franceză și Canada engleză, Valonia și Flandra în Belgia), sau prin
imigrarea din diferite jurisdicții (state) ale lumii (de ex., foste colonii: Statele Unite,
Australia, Brazilia, dar și, în ultimele decenii, datorită imigrației masive – de milioane
de persoane: Regatul Unit, Franța, Germania ș.a.). Ideologiile sau politicile multiculturale sunt largi, variind de la respectul egal față de diverse culturi într-o societate,
până la promovarea mentenanței diversității culturale. Multiculturalismul ce promovează mentenanța distincției diferitor culturi este adesea în contrast cu stabilirea unor
politici privind integrarea socială, asimilarea culturală și segregarea rasială. Multiculturalismul a fost descris ca „bol de salată‖ sau „mozaic cultural‖. Două strategii diferite și aparent incompatibile au fost dezvoltate prin intermediul diferitor politici și
strategii guvernamentale. Prima se concentrează pe interacțiunea și comunicarea între
diferite culturi; această abordare este, de asemenea, adesea cunoscută sub numele de
interculturalitate. A doua se concentrează asupra diversității și unicității culturale care
poate duce uneori la competiție interculturală. Izolarea culturală poate proteja unicitatea culturii locale a unei națiuni sau a unei zone și să contribuie, de asemenea, la diversitatea culturală la nivel mondial. Un aspect comun al multor politici care urmează
a doua abordare este faptul că ele evită prezentarea oricăror valori comunitare specifice etnice, religioase sau culturale ca centrale.
Republica Moldova este un stat polietnic, de aceea, întru asigurarea securității
societale, politica sa culturală trebuie să răspundă necesităților tuturor grupurilor etnice, deci trebuie să fie una multiculturală. Pentru buna gestionare a relațiilor interetnice din Republica Moldova a fost creat încă de la începutul perioadei de independență
– la 25 aprilie 1991 – Departamentul de Stat pentru Problemele Naționale, actualmente – Biroul Relații Interetnice (BRI), care are menirea de a realiza Concepția în domeniul relațiilor naționale, de reprezentare și apărare a intereselor grupurilor naționale
care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova [10]. Cu regret, nu a fost prevăzut un rol
al BRI în elaborarea unei politici (multi)culturale. Este nevoie de specificarea prin
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lege a atribuțiilor BRI, așa încât instituția să aibă sarcini privind elaborarea și implementarea unei politici multiculturale, iar pentru punerea ei în aplicare să fie alocate
suficiente fonduri. Această politică ar trebui să fie în strânsă legătură cu politica educațională, prin care minoritățile etnice să poată însuși bine limba de stat a țării.
Pe lângă modelul european, implementat în statele Uniunii Europene (cu toate
deficiențele semnalate de unii lideri europeni, de exemplu de cancelarul german Angela Merkel) [11], un exemplu demn de a fi analizat este și cel din Federația Rusă.
Recent (în 2013) a fost aprobată „Concepția securității societale în Federația Rusă‖
[12] – un document amplu consacrat asigurării securității societale ca parte a securității naționale a Federației Ruse.
Concluzii
Succesul integrării europene a Republicii Moldova depinde în mare măsură de
felul în care autoritățile de la Chișinău vor fi capabile să convingă statele membre ale
Uniunii Europene de faptul că statul moldovenesc corespunde criteriilor de aderare,
respectiv criteriilor de conviețuire a statelor europene în Uniune. Este vorba atât de
respectarea principiilor democratice, implementarea unei economii de piață funcționale, cât și de adoptarea unei politici multiculturale – prin care să fie respectată cultura
fiecărei comunități etnice conlocuitoare. Din această perspectivă, pot fi trase mai multe concluzii:
1. În contextul eforturilor de racordare la standardele europene, se impune ca
autoritățile Republicii Moldova să elaboreze strategii de sprijinire a comunităților
moldovenești din străinătate (a lucrătorilor migranți: aproximativ 600 000 de persoane și a minorității moldovenești din Ucraina – 250 000 de persoane). Printr-un asemenea sprijin autoritățile de la Chișinău vor consolida securitatea societală în interiorul Republicii Moldova, întărind încrederea poporului Republicii Moldova în viabilitatea și durabilitatea statului moldovenesc.
2. România este un exemplu atât privind gestionarea eficientă a relațiilor interetnice din interiorul țării, cât și privind sprijinirea comunităților românești din afara
granițelor țării (prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și rețeaua Institutului Cultural Român). Modelul respectivelor instituții poate fi și trebuie preluat de
Republica Moldova.
3. Se impune utilizarea eficientă a posibilităților oferite de UE, de exemplu, a
programelor de cooperare transfrontalieră. Accesarea fondurilor prin intermediul
acestui program și prin altele poate contribui la o interacțiune fructuoasă între comunități care au un trecut istoric comun, dar care sunt în prezent despărțite de frontierele
a trei state.
4. Se impune desemnarea unei instituții de stat cu atribuții clare în vederea elaborării unei concepții a securității societale sau a unei concepții privind politica multiculturală în Republica Moldova. Această instituție poate fi chiar actualul Birou pentru Relații Interetnice.
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NECESITATEA REEVALUĂRII SECTORULUI DE
SECURITATE ŞI A SECTORULUI DE APĂRĂRE

De mai mult de zece ani tema controlului democratic asupra sectorului de securitate este prezentă în agenda publică din Republica Moldova. Aceste discuţii au avut loc
într-un mediu politic destul de favorabil pentru implementarea principiilor democratice
europene în contextul naţional. În această perioadă au fost abordate majoritatea aspectelor teoretice ale controlului democratic, cum sunt conceptul general şi principiile controlului democratic, analiza şi influenţa mediului de securitate, rolurile şi misiunile
principalilor actori din sectorul de securitate, mecanismele de implementare şi principiile de funcţionare, criteriile şi instrumentele de monitorizare şi evaluare etc.
Astăzi ar fi logic să constatăm o îmbunătăţire semnificativă a situaţiei în acest
domeniu, instituirea şi validarea în cadrul naţional a cel puţin unora dintre practicile
democratice europene.
De asemenea, ar fi logic să constatăm că Republic Moldova ar avea o politică
de securitate bine formulată, aprobată de Parlament, înţeleasă şi sprijinită de Executiv
şi majoritatea populaţiei, că Guvernul ar avea planuri detaliate de implementare a
acestei politici şi ar prezenta cu regularitate Parlamentului şi opiniei publice rapoarte
privind activităţile desfăşurate, rezultatele obţinute şi planurile pentru viitor.
Ar fi, de asemenea, logic să admitem că astăzi societatea civilă ar avea o înţelegere mai bună a sectorului de securitate, a problemelor existente şi reformelor implementate în acest domeniu şi că ar exista un dialog deschis, permanent şi consistent
privind cele mai importante probleme de interes naţional.
Trebuie să recunoaştem că realitatea este departe de aceste aşteptări, că progresele în procesul de democratizare sunt foarte lente şi că până la implementarea de
facto a celor mai importante principii şi mecanisme europene privind controlul democratic asupra sectorului de securitate mai este un drum lung de parcurs. Sarcina este
cu atât mai dificilă în condiţiile când controlul democratic asupra sectorului de securitate nu a devenit un subiect de importanţă majoră nici pentru Executiv, nici pentru
Legislativ, nici pentru societatea civilă.
Această situaţie reflectă, pe de o parte, înţelegerea şi abordarea deficientă şi
eronată a acestor subiecte din partea instituţiilor de stat şi societăţii, pe de altă parte,
erorile în conceperea şi implementarea programelor de asistenţă în democratizarea
sectorului de securitate din partea beneficiarilor locali şi a partenerilor externi.
În primul rând, abordând problemele sectorului de securitate, organizaţiile internaţionale de dezvoltare sau de securitate s-au concentrat în mod special asupra
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sectorului militar şi, în multe cazuri, au ignorat sau nu au fost în stare să obţină implicarea altor instituţii din sectorul de securitate.
În al doilea rând, această asistenţă a preferat asemenea programe şi forme de
instruire care nu erau preocupate de implementarea reală sau efectele guvernării democratice, de asumarea de facto a angajamentelor şi îndeplinirea responsabilităţilor,
de procesul de participare în implementarea proiectelor. Cea mai mare parte a asistenţei a fost oferită fără a avea o evidenţă clară, de la bun început şi nu a fost însoţită de
procese complexe de monitorizare şi evaluare.
În ceea ce priveşte beneficiarii naţionali, problemele sunt de altă natură şi mult
mai complexe, începând cu abordarea eronată, care reflectă nivelul general de înţelegere a conceptului, obiectivelor şi caracterului obligatoriu pentru funcţionarea eficientă a statului democratic, cu definirea eronată a priorităţilor naţionale, deseori limitate
la obiective cu caracter pur economic, şi terminând cu o implementare foarte deficitară şi iresponsabilă.
O înţelegere deficientă şi eronată – un concept „rătăcit în traducere”
Care este, de fapt, ideea preferată a politicienilor în discuţiile privind controlul
democratic asupra sectorului de securitate?
Analiza declaraţiilor şi mesajelor la acest subiect sugerează concluzia că conceptul de control democratic asupra sectorului de securitate este, în cele mai multe
cazuri, înţeles într-o manieră destul de simplistă, punând un accent pe funcţiile de
supraveghere şi control, care derivă de la înţelesul semantic primar al termenului
„control‖. Puţini ar fi acei politicieni care ar demonstra o înţelegere profundă a conceptului integral, care este unul foarte complex.
O parte a problemei este că, deseori, termenii de „democratic oversight” şi
„democratic control” sunt traduşi şi promovaţi într-o manieră foarte simplistă fără a
atinge esenţa noţiunii. De fapt, atunci când se vorbeşte despre „supraveghere democratică‖ sau „control democratic‖ asupra sectorului de securitate, termenii „supraveghere‖ şi „control‖ practic niciodată nu sunt explicaţi ca „o grijă, atenţie şi interes
permanent, competent şi responsabil‖, toate aceste înţelesuri fiind în egală măsură
valabile în conceptul original.
Această interpretare eronată este promovată de-a lungul anilor şi astăzi controlul
democratic asupra sectorului de securitate este considerat, în primul rând, un proces vertical de sus în jos. În acest proces, rolul Legislativului este limitat la aprobarea legilor, care,
pentru a fi considerate bune şi adecvate, au nevoie doar de o expertiză din punct de vedere
al corespunderii tradiţiilor şi practicilor europene. De fapt, practicile de lucru înrădăcinate
în cadrul Legislativului nu mai readuc legile aprobate în atenţia legislatorilor pentru evaluare şi revizuire. Odată ce legea a fost aprobată, problema implementării acesteia nu mai
este considerată ca o misiune relevantă pentru Parlament. Pe de altă parte, posibilităţile
reale ale Parlamentului nici nu permit activităţi extinse de reevaluare şi se limitează cel
mult la solicitarea în unele cazuri a unor rapoarte generale, de fapt formale, privind implementarea legislaţiei sau rezultatele procesului de implementare.
În situaţia când Legislativul nu are nici capacitatea, nici expertiza şi nici voinţa
politică necesară de a revizui şi evalua în mod adecvat procesul de implementare a
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legislaţiei raportat de către Executiv, însăşi raporturile dintre Guvern şi Executiv devin o formalitate şi o modalitate de complicitate şi iresponsabilitate confortabilă.
Astfel Legislativul nu poartă de fapt nici o responsabilitate pentru deciziile luate eronat, sau deciziile care sunt imperative, însă nu au fost aprobate. Totodată, Executivul nu are nici responsabilităţi şi nici interesul de a solicita Legislativului altceva
mai mult decât aprobarea legilor şi bugetului.
Această situaţie distorsionată nicidecum nu poate contribui la crearea unui mediu favorabil de încredere reciprocă şi colaborare eficientă între Legislativ şi Executiv. Cu atât mai mult, asemenea relaţii nu pot contribui la consolidarea unui stat de
drept, democratic şi prosper. De fapt, aşa-numitul „consens politic‖ care domină situaţia politică din Republica Moldova de la 2001 încoace ascunde multiple capcane şi
probleme ce ţin de legitimitatea şi funcţionarea guvernării şi prezintă o deviere substanţială de la implementarea de facto a principiilor guvernării democratice.
Această situaţie trezeşte şi mai multe îngrijorări atunci când vorbim despre sectorul de securitate şi controlul democratic asupra lui. În pofida rolului primordial al
acestui sector, atât pentru buna funcţionare a statului de drept, cât şi pentru asigurarea
condiţiilor necesare pentru dezvoltarea continuă a ţării, majoritatea parlamentară
practic a ignorat şi a interzis orice implicare a Legislativului în domeniul politicii de
securitate şi activităţii structurilor din acest sector, oferind Preşedintelui libertatea
deplină a deciziilor în acest domeniu. Astfel, de fapt o singură persoană în Republica
Moldova decide care sunt adevăratele riscuri, ameninţări, priorităţi şi răspunsuri în
domeniul securităţii naţionale, fapt ce serveşte ca bază temeinică pentru afirmaţiile
privind transformarea Republicii Moldova într-un stat autoritar şi derogarea de la
principiile de funcţionare a guvernării democratice.
Nici „tehnocraţii profesionişti‖, care au fost atraşi în Executiv pentru dirijarea
sectoarelor de importanţă majoră şi care nu au avut o afiliere politică vădită, nu au
fost în stare să influenţele procesul decizional cu privire la problemele strategice sau
să promoveze reforme cruciale.
Eşecurile care au fost provocate de această situaţie de la 2001 încoace sunt
multiple şi elocvente, cele mai importante dintre acestea fiind situaţia privind implementarea reformei militare şi Planului Individual de Parteneriat Republica Moldova –
NATO (IPAP).
Aceste documente şi iniţiative cruciale, odată ce au primit necesara „undă verde‖ din partea Preşedinţiei în faza de iniţiere, au fost ulterior tratate în mod superficial
de către Parlament şi Guvern în faza de elaborare şi aprobare. Anumite îngrijorări şi
nelinişti nu au fost manifestate în fazele iniţiale, când activităţile principale au fost
concentrate pe probleme de organizare generală şi pe elaborarea cadrului legislativ
necesar.
Cu atât mai revelatoare au fost deziluziile atunci când au început fazele de implementare practică şi Guvernul a demonstrat pe larg insuficienţă de proprietate, angajament, capacităţi sau chiar de înţelegere. Astfel, practica a demonstrat că „legile
bune‖ nu sunt suficiente pentru implementarea reală a politicilor de securitate şi că
controlul democratic asupra sectorului de securitate, în cazul în care este limitat la
elaborarea legilor, este o practică foarte deficientă.
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Un concept „străin şi importat”
La interpretarea şi implementarea eronată a conceptului de control democratic
asupra sectorului de securitate în mare măsură a contribuit şi percepţia eronată internă
privind filosofia şi obiectivele acestui concept, precum şi preocuparea principală pe
care au avut-o de la bun început democraţiile europene în promovarea lui.
De fapt, mesajul de accentuare a caracterului imperativ al controlului democratic, ca element cheie al securităţii internaţionale, a fost pe larg legat de ideea eliminării pericolului unor ameninţări cu caracter militar pe plan internaţional, în primul rând
din partea ţărilor din fostul bloc comunist.
Ca rezultat, conceptul controlului democratic asupra sectorului de securitate aşa
şi nu a ajuns să fie perceput, în primul rând, ca o necesitate intrinsecă a statului, care
corespunde intereselor naţionale şi urmăreşte realizarea obiectivelor interne ale ţării,
dar în mod special ca un concept „importat‖, care a fost „impus‖ din exterior în procesul de consolidare a statalităţii şi care ar avea nevoie de o adaptare adecvată pentru
a corespunde pe deplin condiţiilor şi intereselor naţionale.
Astfel, în abordarea acestui subiect accentul a fost plasat în mare măsură nu pe
eficienţa sau eficacitatea sectorului de securitate şi elementelor sale constitutive, dar
pe stabilirea unor bariere şi limite pentru eliminarea pericolului ca sectorul de securitate să „iasă de sub control‖ sau să se transforme într-un „stat în stat‖ care ar determina politica de securitate naţională bazându-se pe interesele interne corporative ale
instituţiilor din sectorul de securitate.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că discuţiile privind necesitatea, esenţa
şi implementarea controlului democratic asupra sectorului de securitate nu au servit
ca un punct de pornire pentru dezvoltarea sau reformarea instituţiilor statului şi nu au
fost purtate din punct de vedere al necesităţii vitale pentru buna funcţionare a acestor
instituţii sau, cu atât mai mult, ca precondiţie fundamentală pentru succesul proceselor de dezvoltare economică, socială şi politică.
Provocările abordării comprehensive ale unui concept complex
Consolidarea proceselor democratice, reducerea sărăciei etc., nu pot fi realizate
în afara unui cadru adecvat de securitate. Obiectivul final al politicii de securitate şi al
activităţii instituţiilor din sectorul de securitate nu este un termen sau sentiment abstract de securitate, dar crearea şi menţinerea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi prosperarea economică a ţării. În acest context, politica de securitate, ca o politică de importanţă fundamentală, nu poate fi izolată de alte politici, strategii şi priorităţi. Este datoria guvernării ca această politica să fie formulată într-un mod comprehensiv şi în conexiune cu alte politici şi imperative de nivel naţional, cu obiectivele
strategice şi situaţia concretă.
Politica de securitate este un proces politic extrem de complex care trebuie plasat
într-un context naţional şi regional specific. Angajamentele politice, consensul naţional
asupra obiectivelor de bază şi coordonarea dintre actorii implicaţi, consultările largi cu
implicarea societăţii – toate acestea sunt prerechizite obligatorii pentru succesul unei
politici de securitate. Totodată, politica de securitate poate fi una de succes numai dacă
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există un angajament ferm şi continuu la nivel naţional, un proces în care autorităţile
naţionale şi locale, legiuitorii şi societatea civilă sunt implicaţi activ.
Sectorul de securitate este un sistem complex de instituţii, roluri, mecanisme şi
relaţii. Se consideră că din acest sector fac parte instituţiile apărării, afacerilor interne,
serviciile speciale, precum şi instituţii responsabile de managementul frontierelor,
vamă şi situaţii excepţionale. De asemenea, la examinarea acestui sector este necesar
de a lua în considerare instituţiile care au responsabilităţi în managementul şi efectuarea controlului asupra elaborării şi implementării politicii de securitate, cum sunt
ministerele, legislativele şi chiar unele instituţii sau grupe din cadrul societăţii civile.
Abordarea comprehensivă a controlului democratic asupra sectorului de securitate în mod tradiţional include următoarele elemente constitutive:
•
cadrul legislativ şi normativ care corespunde practicilor democratice, care
prevede roluri şi responsabilităţi pentru toţi actorii şi beneficiarii din sectorul de securitate, reguli şi responsabilităţi de aplicare legitimă a forţei în conformitate cu normele
şi standardele ce ţin de drepturile universale ale omului;
•
sistemul instituţionalizat de guvernare şi management al structurilor de securitate, inclusiv mecanisme pentru dirijare, coordonare şi monitorizare, management
financiar şi audit, precum şi de apărare a drepturilor omului;
•
capacităţile adecvate pentru asigurarea unei securităţi necesare, inclusiv personalul, echipamentele, resursele şi infrastructura;
•
ideologia de stat a securităţii şi cultura instituţională a serviciilor de securitate, care promovează respectul valorilor, integritatea profesională, disciplina, imparţialitatea şi apărarea drepturilor omului, toate acestea formând modul în care actorii din
sectorul de securitate îndeplinesc misiunile sale.
Această complexitate a sistemului de securitate şi elementelor sale constitutive,
precum şi a conceptului de control democratic asupra sectorului de securitate, impun
cerinţe specifice pentru abordarea problemelor ce ţin de securitatea naţională, o calitate şi o complexitate deosebită.
În practică, abordarea calitativă a diferitor aspecte ce ţin de funcţionarea sectorului de securitate este un exerciţiu extrem de complex, care depăşeşte capacităţile
unui individ sau limitele unei abordări sporadice şi nesistematizate. Astăzi asemenea
capacităţi nu există la nivel naţional nici în cadrul aparatului Guvernului, nici în cadrul Parlamentului şi Comisiei parlamentare pentru securitatea naţională, apărare şi
ordine publică. Pentru a avea succes, abordarea acestor aspecte trebuie să fie parte a
unui proces permanent, ciclic, cu mult mai complex, coerent şi instituţionalizat, care
implică experienţe relevante, este gestionat în comun de instituţii specializate cu capacităţi largi şi o memorie instituţională adecvată şi care asigură implicarea activă a
societăţii civile.
De la reforma militară la evaluarea sectorului de securitate
şi sectorului de apărare
Modificările care au loc atât în mediul internaţional cât şi în mediul intern, pe
plan politic, militar, economic, financiar, informaţional, energetic etc. sunt permanen230

te şi condiţionează modificarea continuă a riscurilor, ameninţărilor, condiţiilor şi metodelor de răspuns, capacităţilor şi formelor de acţiuni.
Pentru a reflecta aceste modificări profunde, reformele în domeniul securităţii
sunt un proces permanent şi ciclic în care fazele principale sunt evaluarea, conceptualizarea, decizia, implementarea şi monitorizarea.
Fiecare dintre aceste faze este un proces complex de reguli, mecanisme, abordări, acţiuni, metode etc. Un ciclu eficient depinde în mare măsură de conţinutul,
calitatea şi eficienţa fiecărei faze. Totodată, fiecare fază este strâns legată de faza
precedentă şi se bazează pe calitatea şi rezultatele acţiunilor desfăşurate anterior.
Procesul de reformă militară, resuscitat cu diferite ocazii de puterea politică,
suferă de un şir de probleme de calitate a managementului şi capacitate de a genera
noi idei, iniţiative şi decizii necesare, dar obligatorii, precum şi cele ce ţin de capacitatea de a parcurge ciclul complet într-o fază de timp adecvată.
De fapt, din analiza acţiunilor din cadrul procesului de reformă vom constata că
reforma a fost iniţiată fără o analiză sistemică şi detaliată a stării actuale a sistemului
de asigurare a securităţii militare, că metodologiile folosite s-au bazat mai mult pe
realizarea unor obiective politice decât pe analiza capacităţilor existente şi a capacităţilor de realizare a obiectivelor noi.
Chiar dacă această situaţie poate fi explicată din punct de vedere al condiţiilor
şi capacităţilor la acea perioadă, totuşi, pentru a reveni pe un făgaş normal, acest proces trebuie să fie eficientizat în mod cardinal, iar viteza de derulare a fazelor şi procesului de acţiuni trebuie mărită.
De la bun început, aceasta a fost o iniţiativă internă a Ministerului Apărării, care a fost concentrată în mod special asupra reformei Armatei Naţionale şi nu a reuşit
să atragă pe larg celelalte instituţii din sectorul securităţii. Pe de altă parte, ideile teoretice şi viziunile din această concepţie au fost deja în mare parte depăşite de evoluarea situaţiei în diferite domenii, de evenimente, practici, de modul în care a fost desfăşurat procesul de implementare etc.
Toţi aceşti ani, foarte puţine reforme au fost de facto operate, pe când sistemul
de securitate a evoluat şi această evoluţie nu a fost determinată de oarecare strategii,
abordări sistemice, opţiuni vizionare şi progresiste sau practici inovatoare, dar de
situaţia politică de conjunctură, de ambiţiile de moment ale diferitor lideri, de competiţia interdepartamentală şi capacităţile interne ale acestora, de rolul şi influenţa diferitor actori cu atribuţii în domeniul securităţii.
Astfel, progresele înregistrate în procesul de reformă militară au fost mai mult
la nivelul elaborării unor acte legislative, pe când schimbările conceptuale, instituţionale şi practice, precum şi reformele majore au fost neglijate. A devenit evident că
Moldova nu a fost în stare să dezvolte un model de succes de reformă a apărării, acest
proces fiind mimat prin reducerea periodică a Armatei Naţionale.
În aceste condiţii, reluarea unui ciclu normal de modernizare continuă a sectorului de securitate impune o revizuire integrală a acestuia, a capacităţilor existente şi
rezultatelor obţinute, a corespunderii forţelor şi resurselor cu obiectivele şi misiunile
stabilite.
Pentru a fi eficientă, această revizuire trebuie să fie iniţiată şi susţinută în comun de Executiv şi Parlament şi să asigure o participare activă a societăţii civile. De
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asemenea, revizuirea sectorului de securitate şi reforma sectorului de securitate „trebuie să fie un proces iniţiat şi guvernat la nivel naţional, care este înrădăcinat în necesităţile şi condiţiile specifice ale ţării‖.
Necesitatea imperativă
Necesitatea de a desfăşura o revizuire detaliată a sectorului de securitate este
evidentă. În 2003, în cadrul procesului de planificare şi revizuire (Planning and Review Process – PARP), NATO a propus Moldovei de a efectua revizuirea apărării,
sau cu alte cuvinte o revizuire detaliată a forţelor militare şi altor forţe care asigură
securitatea militară a ţării. Propunerea menţiona că pentru a fi utilă şi eficace, revizuirea apărării (Defense Review) trebuie să fie un exerciţiu anual, care ar implica nu
numai Ministerul Apărării şi Marele Stat-Major, dar şi alte ministere şi departamente
cu responsabilităţi în domeniul apărării şi securităţii.
De fapt, această evaluare ar trebui să ofere un tablou pe cât se poate de detaliat
şi să fie desfăşurată nu numai ca o revizuire a apărării, dar ca o revizuire a securităţii
în general, şi să introducă în practică un sistem coerent de alocare a resurselor ca bază
a procesului de luare a deciziilor.
În cadrul acestui proces vor trebui reevaluate obiectivele politicii de securitate
naţională, misiunile, sarcinile şi capacităţile ministerelor şi instituţiilor din sectorul de
securitate de a răspunde ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, managementul
acestor instituţii şi nivelul de profesionalism, capacitatea de a apăra statul şi cetăţenii
de agresiuni, conflicte interne, criminalitate şi alte ameninţări la adresa securităţii
naţionale.
Reevaluarea va trebui să pornească de la o apreciere clară şi realistă a viabilităţii din punct de vedere financiar, operaţional şi logistic, de la evaluarea „costului‖
instituţiilor de securitate în raport cu celelalte priorităţi ale statului şi luând în consideraţie riscul şi pericolele reale. „Insuccesul încorporării experienţei celor mai importanţi actori economici naţionali, cum sunt ministerele finanţelor şi economiei, şi a
Parlamentului în evaluarea necesităţilor şi planificarea poate avea ca rezultat stabilirea unor capacităţi care ar putea deveni peste puterile de susţinere pe termen lung‖.
Un aspect cheie în reevaluarea sectorului de securitate este reevaluarea guvernării democratice a acestui sector, a eficienţei acesteia în garantarea nivelelor şi formelor adecvate de securitate, a eficienţei controlului democratic şi responsabilităţii în
raport cu instituţiile democratice alese ale puterii. Condusă într-un mod adecvat şi în
conformitate cu o metodologie clară, reevaluarea sectorului de securitate promovează
o cooperare strânsă între instituţiile guvernamentale, relaţii civil-militare pozitive şi
dezvoltă capacităţile societăţii civile şi instituţiilor implicate de a înţelege şi de a participa la politica de securitate în mod corespunzător.
Pe de altă parte, reevaluarea sectorului de securitate probează asumarea proprietăţii şi responsabilitatea guvernării şi societăţii în ceea ce priveşte politica de securitate şi implementarea acesteia, contribuie la formarea unui mod de planificare pe termen lung, care este bazat pe strategii şi concepte definite.
Cea mai importantă concluzie care rezultă din argumentele prezentate mai sus
este că rolul Parlamentului în asigurarea controlului democratic asupra sectorului de
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securitate trebuie să fie revăzut pentru a asigura un proces adecvat, ciclic şi permanent de evaluare a sectorului de securitate, pentru a asigura responsabilitatea reciprocă a Legislativului şi Executivului privind politica de securitate naţională şi un proces
eficient de luare a deciziilor. În acest scop, mecanismele şi instrumentele de care dispune Parlamentul trebuie îmbunătăţite cardinal.
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MОDELARE СОGNITIVĂ CA ELEMENT
DE SECURITATE ECONOMICĂ ÎN
СОNDUСEREА STRАTEGIСĂ А ÎNTREРRINDERII

Fenomenele politice, economice și sociale ale lumii contemporane, care afectează securitatea în mod direct, sunt destul de complicate pentru gândirea științifică și
de stabilire a rezultatelor. Acest lucru se datorează faptului că sistemele politice, economice, sociale și organizaționale se caracterizează de o mare cantitate de elemente,
relații dintre acestea și mediul înconjurător, prezența incertitudinii, lipsa completă de
informații despre funcționarea acestora, imprecizia calitativă și cantitativă a evaluărilor de diferite niveluri. Prin urmare, problemele privind prognoza dezvoltării sistemelor complexe, de management în cadrul dezvoltării sigure sunt considerate slab structurate. În același timp, nevoia cercetării sistemelor complexe devine tot mai acută și
necesită o organizare clară a metodologiei de cercetare științifică. Nevoia de dezvoltare a unui sistem metodologic, de asemenea, apare în legătură cu procesele integraționiste în dezvoltarea științei și dorința de reflectare multidisciplinară a problemelor,
ceea ce este valabil mai ales în ultimii ani.
Abordarea cognitivă a obiectelor studiate, tehnologiile cognitive sunt considerate a fi extrem de promițătoare în elaborarea suportului decizional în domeniul asigurării diferitor laturi de securitate a unui sistem complex.
Analiza și modelarea cognitivă sunt elemente fundamentale noi în structura sistemelor de luare a deciziilor. La momentul actual există un număr suficient de proiecte, elaborate în diferite domenii de activitate, care se bazează pe tehnologii cognitive.
Astfel, aplicarea tehnologiilor cognitive în domeniul economic permite de a
dezvolta și a fundamenta în termen restrâns o strategie de dezvoltare economică a
regiunii sau a unui stat, ținând cont de impactul schimbărilor din mediul extern.
Aplicarea tehnologiei modelării cognitive permite să se depășească situațiile de
conflict. Prin urmare, posibilitățile tehnologiilor cognitive contribuie la cucerirea unei
tot mai mari încrederi în structurile care se ocupă de planificarea strategică și operativă la toate nivelurile și în toate domeniile de management.
În соndițiile eсоnоmiсe асtuаle, bаzа fundаmentаlă а оriсărui sistem efiсient de
mаnаgement аl întreрrinderii este соnduсereа strаtegiсă. Deseоri, gestionarea
întreрrinderii se efeсtueаză numаi datorită funсțiоnării соnduсerii орerаțiоnаle și
сurente. Асest luсru duсe lа о inсарасitаte de а răsрunde, în mоd fleхibil, lа
sсhimbările раrvenite din mediul eхtern. Drept rezultаt, аre lос о diminuаre а
соmрetitivității întreрrinderii, рierderea роziției рe рiаță și obținerea unor rezultаte
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eсоnоmiсe nefаvоrаbile. Рrin urmаre, întreрrindereа trebuie să-și defineаsсă strаtegiа
de dezvоltаre рe о аnumită рeriоаdă de timр.
Соnduсereа strаtegiсă este о асtivitаte рrасtiсă аsосiаtă сu fоrmulаreа
sсорurilоr și оbieсtivelоr întreрrinderii, рreсum și menținereа relаțiilоr dintre
întreрrindere și mediu, саre-i рermit să-și аtingă оbieсtivele, соresрund соmрetențelоr
sаle interne și îi рermit să rămână reсeрtivă lа sсhimbările eхterne [1].
Alegerea unei strategii eficiente de dezvoltare implică o perspectivă cuprinzătoare a mai multor factori atât din mediul intern, cât și din mediul extern al întreprinderii, precum și identificarea celor mai importanți din ei în funcție de obiectivele ei.
De asemenea, pentru o conducere strategică eficientă este nevoie de o prognozare în
vederea dezvoltării dinamice a întreprinderii pe viitor.
Pentru modelarea și controlul sistemelor complexe în teoria luării deciziilor
există direcția de modelare cognitivă. În ultima perioadă de timp, această teorie a fost
aplicată de așa autori cum sunt V. Camaev, Z. Avdeeva și, ca urmare, s-a dovedit
eficiența acesteia. Modelarea cognitivă este utilizată pe scară largă în analiza unor
sisteme complexe cum ar fi sistemul de învățământ, sistemul calității vieții populației,
sistemul sănătăţii, dar la moment nu există o lucrare multiaspectuală care ar prezenta
analiza complexă a unui astfel de sistem complex ca „întreprinderea‖.
Modelarea cognitivă reprezintă oportunitatea de a crea un algoritm simplu pentru a atinge obiectivele propuse de către întreprindere. Modelarea cognitivă este un
mod sigur de a crea o imagine a viitorului cu scopul de a vedea oportunitățile și de a
lua în considerare riscurile înainte de a începe activitatea.
Modelarea cognitivă permite alegerea propriilor obiective astfel încât să aducă
o satisfacție maximă, iar rezultatele obținute să fie pe o perioadă îndelungată de timp.
În cadrul modelării cognitive este posibil să se determine strategia de dezvoltare a întreprinderii, luând în considerare principalele procese care au loc în cadrul întreprinderii, precum și în mediul său extern. Baza abordării cognitive este un model al
unui sistem complex, prezentat sub formă de „hartă cognitivă‖. Ca elemente ale „hărții cognitive‖ sunt factorii în termenii cărora sunt descrise procesele și fenomenele
existente în sistem, precum și arcurile care oglindesc relațiile dintre factori.
În evoluția abordării cognitive a fost adoptată o reprezentare generală a hărții
cognitive sub formă de un grafic compus din noduri, care reprezintă factorii, arcurilor
atribuindu-li-se semnele „+‖ sau „-‖ . În ultima perioadă de timp, hărțile cognitive
sunt prezentate sub formă de un grafic ponderat în care nodurile nu sunt altceva decât
factorii relevanți, iar arcurilor li se atribuie greutatea corespunzătoare .
Analiza cognitivă a unui astfel de sistem socioeconomic complex ca întreprinderea va permite:
1) să se efectueze o analiză cuprinzătoare a tuturor factorilor care afectează
performanța întreprinderii;
2) să se ia în considerare dificultatea de a formaliza factori calitativi, precum și
factori cantitativi;
3) să se efectueze analiza dinamicii de dezvoltare a întreprinderii;
4) să se formuleze și să se controleze ipotezele privind funcționarea întreprinderii;
5) să se efectueze o analiză generală a întreprinderii.
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O trăsătură specifică a modelării cognitive este posibilitatea de a efectua analiza statică și dinamică a situațiilor.
Analiza statică presupune studiul structurii hărții cognitive și determinarea gradului de influență reciprocă a factorilor.
Analiza dinamică presupune analiza factorilor de control în funcție de dinamica
schimbării factorilor de conducere, precum și elaborarea activităților de dezvoltare a
situațiilor în timp și alegerea variantei celei mai potrivite. Astfel, prin intermediul
teoriei modelării cognitive, luând în considerare întreprinderea ca un sistem dinamic
complex și ținând cont de factorii externi și interni, există posibilitatea de a lua și a
implementa cele mai eficiente decizii strategice de către conducerea întreprinderii.
Referințe bibliografice
1. Авдеева З. Когнитивное моделирование для решения задач управления
слабоструктурированными системами. В: Материалы 6-й междунар. конф. «Когнитивный
анализ и управление развитием ситуаций». Москва: ИПУ РАН, 2006, с. 45-52.
2. Горелова Г. Захарова Е., и др. Когнитивный анализ и моделирование устойчивого
развития социально-экономических систем. Ростов на Дону: РГУ, 2005. 86 с.
3. Камаев В. Когнитивное моделирование социально-экономических систем: учеб.
пособие. Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. 39 с.

236

Mircea DIAVOR,
doctorand, Academia de Studii Economice din Moldova

RELEVANŢA PROBLEMEI
VULNERABILITĂŢII ECONOMICE
ÎN SECURITATEA ECONOMICĂ CONTEMPORANĂ

Introducere
În condiţiile actuale de accelerare a globalizării şi a interdependenţelor economice dintre state, comerţul exterior al oricărui stat devine pilon de bază al dezvoltării
sale economice.
Republica Moldova este un stat aflat în curs de dezvoltare şi ca majoritatea statelor aflate în această etapă a dezvoltării sale economice, suferă de anumite vulnerabilităţi în comerţul exterior, dar şi de un număr mare de dezavantaje sau handicapuri
asociate cu mărimea mică a statului, precum şi puterea mică de negocieri şi de influenţă dat fiind locul său în noua ordine mondială.
Analiza critică şi viziunea proprie în domeniul problemei cercetate
Cuvântul vulnerabilitate este des folosit de către manageri de companii şi politicieni, când se referă la lucruri care nu pot fi exact calculate, iar o analiza substanţială
nu a fost efectuată. De asemenea, este folosit în teoria securităţii atunci când este dificil de făcut o paralelă între securitatea militară şi securitatea umană sau este dificil de
definit şi cuantificat o anumită situaţie ce poate apărea. Astfel, mulţi au impresia că
vulnerabilitatea este doar o metaforă folisită fie atunci când oratorul doreşte să facă
un apel emoţional, fie atunci când nu este necesar sau nu poate fi descris şi cuantificat
evenimentul. Aceasta este o impresie greşită, iar în ultimele două decenii vulnerabilitatea a devenit unul dintre subiectele preferate ale cercetătorilor şi o problemă de care
s-a arătat interesată Organizaţia Naţiunilor Unite, în cadrul căreia a fost creat un indice de vulnerabilitate, numit „pentru identificarea statelor subdezvoltate de către Naţiunile Unite (Comisia pentru politica de dezvoltare, un organism consultativ al Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite)‖ [1].
Printre motivele care au determinat necesitatea studierii vulnerabilităţi putem
menţiona următoarele:
 nesustenabilitatea creşterii economice a Africii
 creşterea populaţiei
 intensificarea procesului de urbanizare
 criza ţărilor asiatice din anii 1990
 creşterea sărăciei
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 schimbările climaterice
 criza mondială
 creşterea dezastrelor naturale
 preţurile la nivel internaţional
 degradarea mediului etc.
Pentru prima dată problema vulnerabilităţii de care suferă grupul statelor insulare mici în curs de dezvoltare a fost pusă în 1972 în cadrul UNCTAD III. Problemele
principale care au fost discutate sunt dezavantajele naturale asociate cu insularitatea şi
depărtarea de destinaţiile principale de export. Însă vulnerabilitatea are un caracter
multidisciplinar şi poarte fi cercetat în cadrul următoarelor domenii [2]:
 agricultură
 schimbări climaterice
 studii ale dezvoltării şi ale sărăciei
 dezastre naturale
 analiza şi gestionarea riscurilor
 geografia economică
 probleme de inginerie
 finanţe
 tehnologii informaţionale
 teorie militară
 teorie politică
 sănătatea publică
 studii de securitate
 studii sociologice
 studierea dezastrelor.
După cum a fost menţionat mai sus, vulnerabilitatea are un caracter multidisciplinar şi, din acest motiv, este imposibil de a veni cu o singură definiţie universală
pentru termenul de vulnerabilitate. Unul dintre scopurile principale a „Millennium
Development‖ este eradicarea sărăciei. În urma efectuării unor cercetări privind cauzele apariţiei sărăciei la nivel de gospodărie, s-a ajuns la concluzia că vulnerabilitatea
la nivel micro rezultă, în mare parte, din cauza vulnerabilităţilor la nivel macro [3]. În
continuare vom analiza definiţiile propuse de cercetătorii din domeniu.
Constatăm că există peste 30 de definiţii ale conceptului de vulnerabilitate
(conform raportului „The Vulnerability Network and Observatory‖). Autorul propune
spre analiză cele mai reuşite şi relevante în contextul temei cercetate.
În cadrul „Strategiei Internaţionale pentru Reducerea Dezastrelor (ISDR 2002:
24, 342)‖, vulnerabilitatea a fost definită ca „un set de condiţii şi procese care rezultă
din factori de natură fizică, socială, economică şi de mediu, care cresc
susceptibilitatea unei comunităţi la impactul pericolelor‖. Aceste condiţii sunt formate
„în continuu de către atitudinea, comportamentamentul, cultura, influenţele
socioeconomice şi politice ale persoanelor fizice, familiilor, comunităţii şi ţării‖ [2].
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare defineşte vulnerabilitatea ca „o
condiţie umană sau proces care rezultă din factori de natură fizică, socială,
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economică sau a mediului, care determină şansele sau scala prejudiciului în urma
impactului unui ,,hazard‖ [4].
După cum vedem, vulnerabilitatea cuprinde un număr mare de definiţii şi
direcţii de cercetare care trebuie să răspundă la întrebările: vulnerabilitatea cui?
vulnerabilitate faţă de ce? în ce mod poate fi măsurată vulnerabilitatea? etc.
Caracterul multidisiplinar este de asemnea evident. Din aceste motive, nu este posibil
de propus o definiţie unică pentru vulnerabilitate.
Vulnerabilitatea în cadrul securităţii economice
Între termenii vulnerabilitate şi securitate întotdeauna a existat o legătură, unii
autori fiind de părere că vulnerabilitatea şi securitatea reprezintă concepte opuse, alţii
fiind de părere că vulnerabilitatea şi securitatea reprezintă partea opusă a aceleiaşi
monede. În continuare vom analiza opiniile specialiştilor din domeniu şi vom
prezenta importanţa studierii vulnerabilităţii în contextul securităţii economice.
Este important aici să menţionăm că securitatea şi vulnerabilitatea economică
diferă de securitatea tradiţională. Vulnerabilitatea în cazul securităţii clasice este
definită de către Departamentul de Apărare al Statelor Unite a Americii în trei
variante:
 Susceptibilitatea unei naţiuni sau forţe militare la oricare acţiuni efectuate
prin orice metode din cauza cărora potenţialul său de război sau eficacitatea în luptă
pot fi reduse sau dorinţa de a lupta poate fi diminuată.
 Caracteristicile unui sistem care cauzează o diminuare permanentă a capacităţii
de a îndeplini misiunea, ca rezultat al unor anumite afecte într-un mediu ostil.
 În sistemul informaţional, o slăbiciune în informaţia sistemului de securitate,
care poate fi de design, procedură, implementare sau control intern, care ar putea fi
exploatată pentru a obţine acces neautorizat la informaţie sau sistemul informaţional
[5].
Blaikie, Cannon, Davis, Wisner (1994) susţin următoarele: „... prin ,,vulnerabilitate‖ ne referim la caracteristicile unei persoane sau unui grup în ceea ce priveşte
capacitatea lor de a anticipa, a face faţă, a rezista şi de a evita impactul unui ,,hazard‖.
Aceasta implică o combinaţie de factori care determină gradul în care viaţa cuiva şi
traiul este pus în pericol de un eveniment discret şi identificabil în natură sau în
societate. Noi folosim termenul pentru a desemna pe cei care sunt mai vulnerabili.
Atunci când este utilizat în acest sens, opusul implicit al termenului vulnerabil este
uneori indicat prin utilizarea termenului siguranţă. Definiţia noastră de vulnerabilitate
are o dimensiune de timp inclusă în ea. Deoarece ea reprezintă deteriorarea de trai şi
bunurile care sunt în discuţie, grupurile mai vulnerabile sunt cele care mai greu vor
menţine familiile lor în urma dezastrelor. Atenţia noastră asupra persoanelor
vulnerabile duce la considerarea evenimentelor naturale ca determinanţi de dezastre.
În mod normal, vulnerabilitatea este strâns corelată cu poziţia socioeconomică a
perosanelor‖ [2].
Savantul Brauch în sursa [2] a definit patru elemente de securitate:
 ameninţări
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 provocări
 riscuri
 vulnerabilitate.
Savantul Dercon în sursa [2] a considerat că vulnerabilitatea poate avea două
semnificaţii:
 nesiguranţa privind viitorul unui obiect (biologic, tehnic sau social), fiind
asociată cu un pericol, dezastru, hazard, rezilienţă, risc, stres, ameninţare etc.;
 grupurile vulnerabile (orfani, văduvi, bătrâni, slab remunerați).
Printre primele definiții propuse a fost cea a savantului Chambers (1989), în
care acesta consideră vulnerabilitatea ca termen opus celui de securitate. Chambers a
descris vulnerabilitatea ca expunerea la stres şi situaţii neprevăzute şi neputinţa sau
dificultatea de a face faţă sau a rezista acestora. Astfel, definiţia sa presupune două
aspecte [2]:
 aspectul extern: riscuri, şocuri şi stresul la care un individ sau o gospodărie
sunt supuși;
 aspectul intern: neputinţa de a se proteja.
Conform lui Chambers, termenul ,,sărac‖ poate fi folosit ca sinonim pentru
,,vulnerabil‖, dar termenul de ,,sărăcie‖ nu este un sinonim pentru ,,vulnerabilitate‖.
Definiţia cu cele două aspecte a lui Chambers a fost completată de Bohle
(2001) şi Villagrán de León (2006). Aspectul extern al vulnerabilităţii este definit ca
expunerea la şocuri, fiind influenţat de următorii factori [2]:
 perspective ecologice, care vizează populaţia dinamică şi capacităţile de gestionare a mediului;
 teoria privilegiului („Entitlement theory‖) care se referă la incapacitatea oamenilor de a obţine sau de a gestiona activele prin mijloace economice legale;
 abordări ce ţin de economia politică, care fac legătura dintre vulnerabilitate şi
expunerea unor grupuri sociale la inegalităţi şi la controlul bunurilor de către clasele
superioare, care duc la conflicte, inclusiv conflicte între guvern şi unele grupuri de
oameni [2].
Aspectul intern este definit ca rezistenţa la şocuri şi este influenţat de următorii factori:
 abordări teoretice de acţiune, care acoperă mijloacele şi căile folosite de oameni pentru a acţiona, fie prin voinţa liberă sau ca rezultat al societăţii, guvernării sau
constrângerilor economice;
 modele de acces la bunuri, care permit oamenilor să diminueze vulnerabilitatea lor prin acces la activele de natură diferită;
 teoria crizei şi conflictului, care se axează pe controlul resurselor şi activelor,
capacitatea de a gestiona situaţii de criză, precum şi soluţionarea conflictelor [2].
Studiile care fac o legătură directă între vulnerabilitatea economică şi securitatea economică sunt:
 vulnerabilitate şi securitate în securitatea tradiţională;
 vulnerabilitate în toate sectoarele, în studierea securităţii într-un concept larg;
 vulnerabilitatea mediului (ecologică) şi de securitate a mediului (ecologică);
 vulnerabilitatea şi securitatea umană (inclusiv alimente) [2].
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În continuare, autorul prezintă legătura dintre vulnerabilitate, securitate şi
securizare. În viziunea noastră, pentru a putea securiza un obiect este necesar de
identificat sursele de vulnerabilitate a acestuia, de unde şi legătura dinte securizare şi
vulnerabilitate.

Cadrul sistemic de securitate, vulnerabilitate și securizare [2]

În urma cercetărilor efectuate s-a ajuns la conştientizarea necesităţii elaborării unui
indice de vulnerabilitate, cu ajutorul căruia ar putea fi comparate datele obţinute în
diferite state. Această idee a apărut în urma discuţiilor ce au avut loc la nivel internaţional privind problemele şi dezavantajele cu care se confruntă statele insulare mici în
curs de dezvoltare. Indicele de vulnerabilitate economică poate fi folosit pentru identificarea ţărilor în curs de dezvoltare şi a statelor insulare mici în curs de dezvoltare,
elaborarea unor politici, precum şi elaborarea sau ajustarea metodelor de acordare a
ajutoarelor necesare. De asemenea, vulnerabilitatea poate fi cercetată ca vulnerabilitate economică, politică şi a mediului.
Considerăm că vulnerabilitatea economică poate fi cercetată pentru următoarele
tipuri de state: statele în tranziţie, statele emergente, statele în curs de dezvoltare,
statele subdezvoltate şi statele mici insulare în curs de dezvoltare. La momentul dat,
indicele de vulnerabilitate este folosit ,,pentru identificarea statelor subdezvoltate de
către Naţiunile Unite (Comisia pentru politica de dezvoltare, un organism consultativ
al Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite)‖ [1].
Republica Moldova, conform raportului „Country classification‖ din 2014 al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, se regăseşte în lista statelor aflate în tranziţie, însă,
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după cum se menţionează în raport, „mai multe ţări (în special economiile în tranziţie)
au caracteristici care le-ar putea plasa în mai multe categorii‖ [6]. În acelaşi raport,
Republica Moldova se află şi în lista „Landlocked developing countries‖ (ţările în
curs de dezvoltare fără ieşire la mare sau prescurtat LLDC) [6]. Lipsa accesului teritorial la mare, depărtarea şi izolarea de pieţele mondiale şi costurile ridicate de tranzit
continuă să impună constrângeri grave asupra dezvoltării socioeconomice generale a
ţărilor în curs de dezvoltare, fără ieşire la mare.
Comerţul acestor ţări depinde inevitabil de tranzitul prin alte ţări. Punctele de
trecere a frontierei şi costurile suplimentare pentru parcurgerea distanţelor lungi duc
la creșterea substanţială a cheltuielilor totale pentru serviciile de transport. Performanţa economică a ţărilor în curs de dezvoltare fără ieşire la mare reflectă impactul direct
şi indirect al situaţiei geografice asupra variabilelor economice cheie.
Ţările în curs de dezvoltare fără ieşire la mare sunt, în general, printre cele mai
sărace dintre ţările în curs de dezvoltare, cu cele mai slabe rate de creştere şi sunt, de
obicei, dependente în mare măsură de un număr foarte limitat de mărfuri pentru obţinerea veniturilor din exporturi. Mai mult decât atât, din 31 de ţări în curs de dezvoltare fără ieşire la mare 16 sunt clasificate ca subdezvoltate. Şeful misiunii FMI în Moldova, Graeme Justice, în anul 2007 a declarat: „Noi nu mai privim Moldova ca pe o
ţară cu venituri joase şi care depinde de remitenţe, ci ca pe un stat aflat în curs de
dezvoltare, în etapa timpurie de tranziţie‖ [7].
Concluzii
În urma analizei efectuate putem formula următoarele concluzii:
 Vulnerabilitatea economică reprezintă o temă de cercetare foarte actuală.
 Vulnerabilitatea are un caracter multidisciplinar.
 Este aproape imposibil de formulat o definiţie unică, atotcuprinzătoare pentru ceea ce reprezintă vulnerabilitatea.
 Studierea vulnerabilităţii şi securităţii economice este necesară pentru teoria şi practica contemporană.
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DESPRE CATEGORIA „SECURITATEA ECONOMICĂ”
ÎN LITERATURA ECONOMICĂ MODERNĂ

Introducere
Securitatea este o stare de a fi adăpostit de orice pericol; sentiment de încredere
şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol. „Securitate economică‖ ca o
categorie economică recent a început să fie utilizată în literatura economică autohtonă. Acest lucru se datorează, în primul rând, cu lipsa utilizării similare acestui concept
în teoria economică peste hotare, unde termenul a primit răspândire sub termenul de
mai comun „securitatea naţională‖. Securitatea economică este un concept puţin
agreat de adepţii neoliberalismului economic. Curentul dat serveşte ca bază ideologică pentru politicile economice implementate în multe ţări dezvoltate şi pentru recomandările făcute guvernelor din ţările subdezvoltate de către instituţiile financiare
internaţionale. Securitatea economică nu se înscrie în gândirea economică contemporană. Politica naţională de securitate (PNS) este cadrul în care este descris modul cum
o ţară asigură securitatea statului şi a cetăţenilor. Secolul XXI se va caracteriza de o
globalizare la o scară încă mai extinsă a activităţilor economice. Intensificarea globalizării pieţelor va antrena o serie de beneficii şi costuri, de riscuri şi avantaje. Înţelegerea acestor consecinţe implică o regândire fundamentală a securităţii economice.
Guvernele Moldovei (şi altor ţări), care vor încerca să asigure o securitate mai înaltă
pentru societatea pe care o guvernează, se vor confrunta cu dileme majore.
Scopul cercetării constă în estimarea conceptelor şi măsurilor de securitate
economică în noile condiţii ale sec. XXI, când statele se integrează, intră în diferite
alianţe economice, politice, militare, odată cu care dispar hotarele economice, iar o
parte din funcţiile statului sunt delegate unor structuri supranaţionale.
Metodologia cercetării. La cercetarea materialului au fost utilizate metode de
analiză, comparaţie, inducţie şi deducţie.
Cercetare şi analiză. Formarea unor spaţii financiare şi valutare unice, dar cu
gestionare separată implică riscuri deosebite. Problema implică mai multe dificultăţi
legate de personalul uman. Astfel, mulţi foşti colaboratori, antrenaţi în cercetarea
diferitor aspecte vizând problema securităţii, activează în diferite fonduri, partide sau
chiar diferite structuri din alte state, au cetăţenia altor state, sunt membri ai organiza243

ţiei teroriste Statul Islamic. Chiar la Eurovision 2015 am fost prezentaţi de cetăţeni
străini, avem „stranieri‖ în fotbal, străini la conducerea ţării, avem corupţie şi droguri,
curente religioase necaracteristice poporului etc. [3, p. 2]. Metodologia determinării
esenţei categoriei „securitate economică‖ se deosebeşte de la ţară la ţară, de la o gândire la alta. Securitatea economică poate fi privită în raport cu diferite categorii de
obiecte ale securităţii: a producătorilor, a consumatorilor, a proprietarilor, factorilor
de producţie, a statului. Până la începutul anilor 1990, cercetarea problemei securităţii
naţionale, cu atât mai mult a problemelor securităţii economice, în literatura autohtonă nu a găsit răspândire largă. Politica securităţii naţionale caută să reunească şi să
coordoneze contribuţiile actorilor în materie de securitate naţională în funcţie de interesele şi ameninţările considerate ca cele mai semnificative. Unele state, cum ar fi
Marea Britanie, Franţa şi China, nu au o politică naţională de securitate ca document
unic şi structurat, ci se bazează pe politicile de apărare sau cărţile albe care se concentrează doar pe apărarea naţională. Alte state nu dau publicităţii documentele lor de
politică sau nu au politici cuprinzătoare privind securitatea sau apărarea.
Modalităţi de studiu teoretice pentru asigurarea securităţii economice în ţările
CSI au devenit relevante în perioada de transformare sistemică a economiei, când
reformele de piaţă, schimbările în situaţia economică interdependente au conferit
vulnerabilitate şi ameninţări economice de diferite tipuri. Un efect semnificativ asupra
genezei categoriei de „securitate economică‖ l-au avut unele condiţii macroeconomice, abordările formate şi dezvoltate la înţelegerea teoretică a problemei. Sistemul de
securitate naţională de tip democratic reprezintă condiţia fundamentală pentru o bună
guvernare şi garantarea libertăţii, prosperităţii individului. Determinarea instituţiilor
securităţii naţionale trebuie să lucreze eficient şi responsabil, însă, concomitent cu
menţinerea libertăţilor civile este o sarcină ambiţioasă şi provocatoare. În literatura de
specialitate este menţionat că obiectul referenţial al „reformei sistemului de securitate‖ poate fi reprezentat de trei provocări: dezvoltarea unui cadru instituţional clar
pentru realizarea securităţii, integrând politicile de dezvoltare cu cele de securitate;
managementul tuturor instituţiilor de securitate (de apărare, ordine publică şi servicii
de intelligence); construirea de către autorităţile civile legitime a agenţiilor şi instituţiilor de securitate profesioniste şi responsabile.
Studiul de relevanţă şi fezabilitatea „securității economice‖, în opinia noastră,
are o abordare unitară la înţelegerea acestei categorii în cadrul teoriei economice moderne, precum şi elaborarea unor măsuri cu privire la utilizarea abordărilor adoptate în
practică, de exemplu, dezvoltarea de măsuri anticriză. Analiza conţinutului strategiilor de securitate ale diferitor state, a impactului realizat de aceste strategii pe plan
intern şi pe plan extern, precum şi a proceselor de implementare ale acestora permite
identificarea unor caracteristici, practici şi experienţe care urmează a fi luate în considerare în procesul de elaborare a unui asemenea document complex de importanţă
strategică.
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Cele mai importante tipuri de ameninţări în mediul de securitate al sec. XXI [4]
Abordările teoretice de bază ce stau la definirea esenţei securităţii economice,
aplicate în teoria economică, astăzi, sunt interpretare şi combinate în mai multe grupuri. Autorii primului grup tratează securitatea economică ca securitatea funcţiilor
statului, care permite protejarea intereselor sale vitale. În primul grup de cercetători,
definiţia cea mai cuprinzătoare şi completă a securităţii economice a statului este dată
în următoarele lucrări: în cartea unui grup de autori sub redacţia V. Prohniţchi [1], A.
Iovu [2], V. Morunov [10] etc. Autorii redau esenţa securităţii economice ca stare a
instituţiilor economice şi institutelor puterii, care asigură protecţia garantată a intereselor naţionale, orientarea socială a politicii, asigurarea capacităţii fondurilor circulante chiar şi în condiţii nefavorabile ale proceselor interne şi externe. Specialişti – printre care Immanuel Wallerstein, John Meyer şi Albert Bergesen – au evidenţiat importanţa combinării analizei puterii şi bunăstării cu cea a elementelor culturale şi de suveranitate ale statului. Laurence Martin subliniază dimensiunea economică: „securitatea este asigurarea bunăstării viitoare‖. Şcoala de la Copenhaga îi are ca reprezentanți
pe Barry Buzan, Ole Waever şi Jaap de Wilde, care sunt adepţi ai lărgirii sferei de
definire a securităţii [9, p. 117].
Securitatea economică reprezintă o stare a economiei naţionale, care după volum şi structură este suficientă pentru menţinerea statutului de stat, independenţa lui
de presiuni politice, militare şi economice externe, asigurarea dezvoltării socialeconomice pe lângă asigurarea sănătății populaţiei, asigurarea nivelului legal de venituri, asigurarea bunăstării majorităţii populaţiei în corespundere cu standardele ţărilor
civilizate. Cu regret, putem constata că majoritatea din aceste puncte-cheie nu-şi gă245

sesc materializare în societatea noastră (variaţiile de pe piaţa valutară şi profitarea
doar de un grup restrâns de cetăţeni, acţiuni nefaste în spaţiul bancar, în domeniul
sistemului medical etc.) [5, p. 28].
Securitatea economică se prezintă ca o categorie economică, caracteristică pentru economie, în care se asigură creşterea economică stabilă, satisfacerea optimală a
necesităţilor umane, gestiune raţională, protejarea intereselor economice la nivel naţional şi internaţional. Securitatea economică este o componentă a securităţii naţionale,
fundamentul ei material. Conform altor autori, securitatea economică este o stare a
sistemului economic, prin care ea are posibilitate de a se reproduce în concordanţă cu
obiectivele trasate, în caracteristici calitative şi cantitative. Prin securitate în domeniul
economic sau securitate economică se subînţelege un regim de funcţionare al societăţii (de la o familie la omenire), care asigură invulnerabilitatea şi independenţa realizării intereselor sale economice în raport cu posibilele ameninţări şi consecinţe negative
[8, p. 64]. În cele din urmă, securitatea economică este o stare a economiei naţionale,
pentru a asigura necesităţile vitale ale ţării în bunuri materiale, indiferent de unele
bulversări ale sistemului economic global, crize în ţară sau situații de forţă majoră
internaţională, natura sociopolitică, economică sau de mediu [6, p. 148].
Determinativele securitate economică ca şi stare economică se prezintă argumentat, deoarece şi alţi autori recurg la ele; în lucrările sale S. Y. Glaziev, V. S.
Zagaşvili, V. Panikov etc. L. I. Abalkin tratează securitatea economică ca o totalitate
de condiţii şi factori, care asigură independenţa economiilor naţionale, stabilitatea şi
fiabilitatea, capacitatea de renovare continuă şi autoperfecţionare. Adepţii securităţii
economice, formulează noţiunea de securitate economică ca totalitatea condiţiilor ce
protejează economia ţării de la riscurile interne şi externe. A. I. Illarionov formulează
securitatea economică ca o îmbinare a condiţiilor economice, politice şi legislative,
care asigură, pe termen lung, producerea de bunuri economice în cantitate suficientă
pentru populaţia autohtonă prin metode eficiente [7, p. 49].
Unii savanţi tratează securitatea economică ca o capacitate a economiei de a
asigura satisfacerea eficientă a necesităţilor publice la nivel intern şi extern. Printre
aceşti savanţi poate fi menţionat S. Afonţev, care priveşte securitatea naţională ca
stabilitatea economiei naţionale faţă de şocuri exogene şi endogene de natură economică şi politică şi capacitatea ei de a neutraliza sursele potenţiale negative și minimizarea pierderilor cauzate de şocuri. În opinia lui B. Raizberg, securitatea economică
presupune condiţiile formate de stat, ce garantează excluderea cauzării prejudiciilor
economiei ţării de la factorii interni şi externi. Autorul a observat că savanţii O.
Grunina, A. Macarova, L. Mihailova, A. Mihailova, A. Scaridova definesc categoria
securităţii economice ca bază materială a securităţii naţionale, ce garantează dezvoltarea economică sustenabilă, independenţa ei.
Analizând determinativele securităţii economice, se poate evidenţia:
1. Securitatea economică este parte componentă indispensabilă a securităţii naţionale, deoarece atrage interesele naţionale, de stat şi relaţiile internaţionale.
2. Securitatea economică este o categorie economică sintetică, incluzând elemente din politologie, drept, deoarece este legată de reglarea relaţiilor la diferite nivele (interstatal, transnaţional, naţional, regional) şi este strâns legată de independenţa
economică, stabilitate, presing economic, suveranitatea economică etc. În opinia auto246

rilor, aceasta este cea mai precisă definiție a securităţii economice, deoarece aici securitatea economică se determină ca stare economică care poate fi realizată, estimată,
preîntâmpinată în baza informaţiei disponibile (de exemplu, indicatorii economici).
Acest determinativ este cel mai optimist şi este bazat pe principiile dirijării economiei.
Concluzie
În baza cercetărilor efectuate se poate formula definiţia „securităţii economice‖ ca o stare anumită a economiei, în care condiţiile suveranităţii economice (interne
şi externe) şi prezenţei mediului concurenţial dintre actorii relaţiilor economice (inclusiv organele guvernamentale şi entităţi economice), asigurându-se o creştere economică stabilă şi dezvoltarea durabilă a economiei în ansamblu, iar drept consecinţă –
satisfacerea optimă a consumatorilor, societăţii şi statului, gestionarea raţională a
economiei; asigurarea condiţiilor de protecţie a intereselor economice (naţionale şi
internaţionale), protecţia împotriva ameninţărilor interne şi externe, impactului factorilor negativi, asigurarea integrității spaţiului economic.
Referințe bibliografice:
1. Prohniţchi V. Securitatea economică a Moldovei: o privire în secolul XXI. Chişinău: ExpertGrup, 2005. 27 p.
2. Iovu A. Strategia securităţii naţionale – recomandări pentru procesul de implementare.
Chişinău: IPP, 2011. 25 p.
3. http ://www .prime .md /rom /news/social/item15870/.
4. Sarcinschi A. Elemente noi în studiul securităţii naţionale şi internaţionale. Bucureşti: ARC,
2012. 36 p.
5. Богданов И. Я. Экономическая безопасность России. Москва: ИСПИ РАН, 2011. 312 с.
6. 2. Градов А. П. Национальная экономика. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 240 с.
7. 3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. Москва: ИНФРА-М, 2006. 388 с.
8. 4. Цыпин И. С. Мировая экономика: учебник. Москва: Проспект, 2006. 248 с.
9. Экономическая безопасность: учебник для вузов (под редакцией Грунин А. О.). Москва:
Дрофа, 2010. 270 с.
10. Морунов В. В. О категории «экономическая безопасность» в современной
экономической литературе. B: Влияние инновационных процессов на совершенствование
структуры общественного воспроизводства. Сборник научных трудов II Всероссийской научнопрактической конференции. Ульяновск: УлГТУ, 2013, с. 96-107.

247

Republica Moldova
în contextul noii arhitecturi de securitate regională.
Materialele Conferinței internationale
din 15 mai 2015
Corectori:
Vitalie Țurcanu, Elena Varzari, doctor în filologie
Design, prepress:
Mihai Adauge, Valeriu Oprea
Coperta:
Vitaliu Pogolșa

248

