1

Lucrarea a fost discutată și recomandată pentru editare la şedinţa Senatului Academiei Militare
a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun‖, proces-verbal nr. 08, din 16 decembrie 2016
Responsabil de ediție: locotenent-colonel (r), dr., conf.univ. Igor SOFRONESCU
Coordonatori: dr. Ion XENOFONTOV; căpitan, dr. Marin BUTUC
Comitetul ştiinţific al Conferinței: †Valeriu CANȚER, acad., prof. univ.; Veaceslav PERJU,
acad., prof. univ.; Igor SOFRONESCU, lt. col. (r), dr.; Ion SÂRBU, dr. hab. prof. univ.;
Constantin MANOLACHE, col. (r) dr. hab.; Vitalie CIOBANU, col. dr.;
Alexandru GRIBINCEA, dr.hab., prof.univ.; Ion XENOFONTOV, dr., cerc. şt. sup..;
Victor JUC, dr. hab. prof. cercet.; Stan ANTON, dr. (București, România);
Cristian BĂHNĂREANU, dr. (București, România); Mihai ZODIAN, dr. (București,
România); Alexandru CAUIA, dr., conf. univ.; Aurelian LAVRIC, dr., cerc. şt. sup.
Comitetul organizatoric al Conferinței: Iurie BRUMA, col., rector (Comandant);
Igor SOFRONESCU, lt. col. (r), dr.; Marin BUTUC, căpitan, dr.; Gheorghe ȚURCANU, col.,
drd.; Anatol BUCUCI, lt. col., drd.; Elena MÂRZAC, cerc. şt.;
Aliona DANILIUC, dr., cerc. şt. super.; Vasile CROITORU, drd., cerc. şt.
Parteneri: Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova,
Asociația Promo – LEX, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Înaltul Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați în Republica Moldova, Poliția de Frontieră (MAI)
Autorii poartă întreaga responsabilitate pentru conţinutul ştiinţific al textelor.
DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale / Acad. Militară a Forţelor
Armate „Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate ; coord.:
I. Xenofontov, M. Butuc ; red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău : Centrul de Studii Strategice
de Apărare și Securitate al Academiei Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2017
(Biroul editorial al Academiei Militare) – . – ISBN 978-9975-3048-2-5.
Studii 2016: Materialele Conferinței internaționale: „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională” : (Chișinău, 19 mai 2016). – 2017. – 204 p. – Texte : lb. rom., engl. –
Referințe biblogr. la sfârșitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3048-9-4.
355.1+351.746(478)(082)=135.1=111
P 93
Volumul înglobează materialele Conferinței internaționale „Republica Moldova în contextul noii
arhitecturi de securitate regională”, organizată la Chișinău la 19 mai 2016. Articolele examinează multilateral problemele de securitate, axându-se pe câteva direcții majore: securitatea și geopolitica, sistemul
regional de securitate și capabilitățile militare ale statelor din Europa de Est în noile condiții geopolitice.
Lucrarea este adresată specialiștilor în științe militare și de securitate, studenților și profesorilor
de la instituțiile de învățământ superior militar și civil, precum și unui cerc larg de cititori.
© 2017, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al
Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2

SUMAR
© Constantin MANOLACHE
Prefață……….…………………………………………………………………….

6

Sistemul regional de securitate: riscuri, pericole, amenințări
© Vasile ROMAN
NATO și UNIUNEA EUROPEANĂ – PLATFORME COMUNE
PENTRU COOPERAREA REGIONALĂ ……………………………………….

8

© Cristian BĂHNĂREANU
RISCURI LA ADRESA SECURITĂŢII ENERGETICE REGIONALE….….….

17

© И.Н.Гнатишин
УКРАИНА А В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.……………………………………….….

30

© Aurelian LAVRIC
RĂZBOIUL HIBRID CA FENOMEN ÎN CONFRUNTAREA
DINTRE RUSIA ȘI OCCIDENT ÎN SPAȚIUL EUROPEI DE EST …….………

34

© Ion SÂRBU
SECURITATEA SOCIO-ECOLOGICĂ și
PROCESELE MIGRAȚIONALE CONTEMPORANE ………………...….…....

45

© Mihai GRECU, Vratislav DATEL
INFORMATION INTEROPERABILITY în DEFENSE SYSTEM ………….…..

51

© Corneliu CORMAN
PROCESUL DE NEGOCIERI
PRIVIND SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN:
EVOLUȚIE și PERSPECTIVE …...………………………………….……….….

57

© Ruslana GROSU
IMPACTUL PROVOCĂRILOR ORGANIZAȚIEI
TERORISTE „STATUL ISLAMIC‖ LA ADRESA SECURITĂȚII
REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT SUBREGIONAL …...……….......….

71

© Victor JUC
TERORISMUL – PRINCIPALA AMENINȚARE LA ADRESA
SECURITĂȚII INTERNAŢIONALE POSTRĂZBOI RECE …..............…....….

80

3

© Vasile BUBUIOC
ASPECTE TEORETICO-CONCEPTUALE
PRIVIND ACTIVITATEA DE INTELLIGENCE ……………………...…....….

89

© Anatolie BUCUCI
CONSIDERAȚIUNI PRIVIND
SECURITATEA NAȚIONALĂ ………………………………………....…....….

100

© Alexandru GRIBINCEA, Aliona DANILIUC
IMPACTUL INOVAȚIILOR ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE ……….

106

Capabilitățile militare ale statelor din europa de est
în noile condiții geopolitice: provocări și răspunsuri
© Ilie CERNENCHI, Alexei BARBĂNEAGRĂ
PERSPECTIVE și IMPEDIMENTE
PRIVIND FEZABILITATEA ABORDĂRII
INTEGRATE A APĂRĂRII PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ………....….

114

© Gheorghe ȚURCANU
COMPONENTA MILITARĂ ÎN CONTEXTUL
SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE ………………………………….

122

© Mihai ZODIAN
POLITICA REGIONALĂ ŞI CONTROLUL ARMAMENTELOR ………….…

128

© Sergiu ȘARAMET
PROTECȚIA INFRASTRUCTURII CRITICE – SARCINĂ PRIORITARĂ
ÎN CAZUL AMENINȚĂRILOR DE TIP HIBRID …………………………..….

140

© Igor ZAVALSKI
SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ:
MĂSURI PREVENTIVE și DE RĂSPUNS …………………….…………….…

151

© Ion GODOROJA
RĂZBOIUL HIBRID – O AMENINŢARE LA ADRESA
SECURITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA ………………………….….…......…

158

© Iurii CIUBARA
ROLUL FACTORULUI GEOGRAFIC
ÎN TEATRELE DE ACȚIUNI MILITARE ………………………………….….

165

© Valeriu DELIGHIOZ
FORMAȚIUNILE PARAMILITARE ILEGALE –
PILONI AI REGIMURILOR SEPARATISTE ………………………….…...…..

170

4

© Iurie GÂRNEŢ
TENDINŢE, FACTORI ŞI PERSPECTIVE CARE VOR INFLUENŢA
CONŢINUTUL, DURATA și SUCCESUL DESFĂŞURĂRII
OPERAŢIILOR STRATEGICE ÎN CADRUL LUPTEI ARMATE …..………...

174

© Veaceslav PERJU, Mihai BUCLIŞ, Igor SOFRONESCU, Dorina ORLOV
ADL BASED MILITARY SPECIALISTS TRAINING
IN REPUBLIC OF MOLDOVA ………………………………..……………….

179

© Octavian DACIN
APLICAREA FORȚELOR
ÎN OPERAȚIUNI SPECIALE ÎN CONDIȚII MODERNE ……………….…….

189

© Eduard SCUTARU
PERSOANELE INTERN STRĂMUTATE. ELEMENTE DE
DREPT COMPARAT. UCRAINA – REPUBLICA MOLDOVA ……......….

196

5

Prefață
Colecția de studii „Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale‖, inițiată în 2014, continuă deja al treilea an cu un nou volum, în care sunt adunate
materialele Conferinței internaționale desfășurate la Chișinău la 19 mai 2016, având
ca temă de dezbari „Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate
regională”. Discuțiile la Conferință și, respectiv, materialele incluse în volum sunt
axate pe două aspecte majore ale problemei.
Unul este sistemul regional de securitate în contextul riscurilor, pericolelor și
amenințărilor posibile. La acest capitol s-a vorbit despre securitatea energetică regională; despre noua arhitectură de securitate regională apărută după anexarea Crimeei
de către Rusia și izbucnirea conflictului militar în zona de est a Ucrainei; despre confruntarea dintre Rusia și Occident în spațiul Europei de Est; despre NATO și Uniunea
Europeană ca platforme comune pentru cooperarea regională și despre alte subiecte.
Cel de-al doilea aspect al problemei securității regionale, examinat la fel de
multilateral în cadrul Conferinței internaționale, implicit și în volumul de față, vizează
capacitățile militare ale statelor din Europa de Est în condițiile geopolitice actuale de
a răspunde adecvat la noile provocări împotriva securității regionale. Și la acest capitol al temei securității au fost abordate mai multe probleme, pecum: politica regională şi controlul armamentelor; războiul hibrid ca o ameninţare la adresa securităţii Republicii Moldova; despre securitatea informațională; despre factori care pot influenţa
conţinutul, durata şi succesul desfăşurării operaţiilor strategice în cadrul luptei armate; despre formațiunile paramilitare ilegale ca piloni ai regimurilor separatiste etc.
Problema conflictului transnistrean ocupă și în acest volum un loc important,
încercându-se o analiză prin prisma evoluțiilor înregistrate și a perspectivelor de
soluționale. În același timp, Stidiile-2016 vin cu două teme noi privind securitatea
regională în contexul noilor condiții și amenințări la adresa ei: 1) problema foarte
complexă din ultimii ani a imigranților din zonele de conflict și 2) acțiunile teroriste
ca o amenințare majoră la adresa securității naționale și internaționale postrăzboi rece.
Partucipanți cu discursuri la Conferință și autori ai materialelor incluse în volum
au fost ofițeri superiori ai Armatei Naționale, profesori la Academia Militară „Alexandru cel Bun‖, profesori universitari la instituții de învățământ superior, cercetători științifici la instituțiile academice, dar și oaspeți de peste hotare, printre care: Vasile Roman
general maior (r), lector colaborator al Universității „A.I. Cuza‖ din Iași (România),
Cristian Băhnăreanu și Mihai Zodian, cercetători ştiinţifici la Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate din cadrul Universității Naţionale de Apărare „Carol I‖,
Bucureşti (România), Ivan Gnatișin, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, precum și Vratislav Datel, specialist în probleme de securitate din Praga, Cehia.
Lucrarea este adresată specialiștilor în științe militare și de securitate, studenților și profesorilor de la instituțiile de învățământ superior militar și civil, precum
și unui cerc larg de cititori.
Constantin MANOLACHE,
colonel (r), doctor habilitat în ştiinţe politice
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Vasile ROMAN,
general maior (r), lector colaborator al Universității „A.I. Cuza” din Iași (România),
Facultatea de Filozofie și Relații Internaționale

NATO ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ –
PLATFORME COMUNE
PENTRU COOPERAREA REGIONALĂ
Probleme de securitate pe continentul European
Lumea se transformă de multe ori în bine tocmai pentru că provocările de
natură revoluționară, neprevăzute sau violente determină schimbări în mecanisme și
în comportamentul actorilor. Problema care apare este dată de amplitudinea cu care
aceste fenomene se produc și de modul în care organismele internaționale le gestionează.
Europa, continentul care în ultimii saptezeci de ani nu a avut conflicte majore,
obișnuită să utilizeze metoda soft power ca formă de manifestare a intereselor, adică
un mod diplomatic de management, a trecut în ultimii ani printr-o serie de crize care
îi marchează existența.
Prima a fost criza financiară a Greciei, consumatoare de timp și energii, care
părea a fi singura problemă a Europei și pentru a cărei soluționare s-au concentrau
toate energiile. Finalitate nu a apărut, Grecia este tot în criză si, mai mult, are acum și
o altă problemă de gestionat, aceea a fluxului mare de imigranți care staționează în
condiții dificile în insulele sale.
Europa s-a preocupat apoi de conflictul din Ucraina, unde am asistat la inițiative germane și franceze, în general manifestate cu diplomație, pentru a nu întărâta
Rusia, procesul fiind concentrat mai mult pe imagine decât pe rezolvarea problemei
(sancțiunile economice fiind singurul rezultat palpabil). S-a realizat foarte puțin în
aceste negocieri, Ucraina a rămas singură, iar Rusia pare a-i dicta viitorul, pentru că
idea ridicării sancțiunilor economice pare să fie tot mai prezentă.
Am fost martori, în ultimul an, la un flux inimaginabil de imigranți și am asistat
la momentul în care Germania a deschis porțile Europei pentru ca aproape un million
și jumătate de persoane, invitate să intre sau să staționeze în diferite state membre
sau nemembre ale uniunii. Indiferent de număr și mai ales de educația acestora, problema integrării nu a fost clar definită și o strategie unională a fost și va fi greu de
identificat.
Tot în acest timp am asistat la intervenția și retragerea Rusiei din Siria, fără să
realizăm scopul prezenței și mai ales de efectele retragerii. Este greu să ne pronunțăm
dacă intervenția din Siria a fost o demonstrație de forță, o distragere a atenției de la
conflictul din Ucraina sau o modalitate de a demonstra că Rusia este parte din soluția
securității europene. Există supoziția că Rusia a dorit să demonstreze că prin partici8

parea în acest conflict aduce plus valoare la eradicarea violențelor în Siria și limitează
fluxul de refugiați, ajutând Europa, care la rândul ei ar trebui să renunte la sancțiunile
economice.
Atentatele de la Paris și Bruxelles au indus percepția că Uniunea Europeană este extrem de expusă având în vedere faptul că nu dispune de o strategie comprehensivă privind securitatea și că fiecare eveniment poate aduce una din țările membre în
postura de lider, pentru rezolvarea punctuală a unei situații stringente.
Nici fenomenul Brexit nu a ocolit Europa și toate concesiile făcute Marii
Britanii (fără certitudinea că la referendumul din iunie britanicii vor vota pentru
rămânerea în Uniune) au venit după analize empirice, fragmentate, dar dorite rapid,
pentru că problemele de securitate cu care Uniunea se confruntă sunt extrem de
presante.
Pornind de la aceste procupări, se pare că ceea ce se întâmplă în Republica
Moldova, Ucraina, Georgia și în general în Caucaz, sunt propleme care nu reprezintă
prioritățile Uniunii.
În tot acest timp SUA rămânea interesată de balanța bugetului apărării, de conflictele din Orientul Mijlociu, cantitatea de forțe armate din Europa, de fenomenele
din zona Oceanului Pacific, cu gândul că Europa este în masură să își gestioneze situația de securitate.
Mai mult, preocuparea partenerilor de peste ocean s-a axat, în ultimii doi ani,
pe realizarea unui complex tratat economic cu Uniunea, pentru a regla o viitoare piață
de desfacere de aproape opt sute de milioane de consumatori și mai puțin pe chestiuni de securitate (excepție fiind inițiativa de reasigurare europeană, determinată de
criza ucraineană).
Nici Organizația Nord-Atlantică nu și-a pus problema tranformării, reafirmării
și reangajarii în menirea de garant de securitate a statelor membre, convinsă fiind că
problematica se va rezuma în continuare la managementul crizelor, în Oriental
Mijlociu sau Africa.
Atașarea de către Rusia a peninsulei Crimeea, coroborată cu conflictul din
Ucraina, a facut ca la Summitul din Țara Galilor, din 2014, liderii politici și militari ai
statelor membre, să pună problema unei reașezări a efortului de apărare.
Problemele au apărut în momentul în care s-a discutat despre modul în care este perceput pericolul sau amenințarea, care sunt strategiile de acțiune și mai ales
modul în care statele trebuie să își regândească și să își redimensioneze efortul de
apărare.
În acest sens este în dezbatere problema modului în care statele percep aria în
care să își concentreze efortul, cunoscându-se faptul că percepția pericolelor este diferită între țările din est și cele din vest.
Cadrul actual de cooperare
Într-un asemenea contex relațiile dintre statele de la frontiera de est a Uniunii
Europene (și implicit a NATO), și țările din proximitate, sunt vitale nu doar din perspectiva nevoii de viziune comună în problematica securității, dar mai ales pentru că
9

este necesar un mod coeziv și complementar de acțiune în gestionarea problemelor de
securitate.
Problemele care țin de domeniul securității sunt strans legate, pentru că dezvoltarea economică a regiunii este legată de rezolvarea problemelor de integritate statală,
de siguranța cetățeanului și bunurilor sale, de gradul de educație și nu în ultimă instanță de politica pe care statele, prin reprezentanții lor, o gândesc, o construiesc, dar
mai ales și-o asumă.
În acest sens statele sunt determinate să își proiecteze viitorul într-o directă
legatură cu cele două organizații din proximitate, Uniunea Europeană și Alianța
Nord-Atlantică, una ca garant al dezvoltarii economice și siguranței cetățeanului,
cealaltă ca garant al securității și integrității statale.
Astfel, discutând în cadrul tematic de colaborare, România, Republica Moldova
și Ucraina, pornind de la proximitatea geografică, elementele de istorie comună, idealurile statale (democrație, pace, apartenența la Europa), sunt puse în postura de a
coopera, utilizând tot ceea ce le leagă și mai mult orice cadrul favorabil în actualul
context.
Urmând regulile școlii de la Copenhaga, consider ca este corect și necesar ca
analiza privind cooperarea să se situeze pe palierele politico-diplomnatic, economic,
socio-cultural, militar și de mediu, abordând cu preponderență relația dintre realitatea
prezentului și dezirabilul viitorului.
Domeniul politico-diplomatic ne duce la considerentul că elementele fundamentale de analiză trebuie să pună accent în special pe coordonatele România –
Republica Moldova care dintr-o perspectivă comună se centrează pe afirmarea
caracterului special al acestei relații, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură,
tradiţii și pe dimensiunea europeană a cooperării bilaterale, având la bază obiectivul
strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană1.
Analizând relațiile Romaniei cu Ucraina, observăm din formatul comisiilor de
lucru faptul că punctele de interes se situează în zona securității şi cooperarii europene, euroatlantice şi regionale, în domeniul culturii, educaţiei, minorităţilor naţionale
şi informaţiei publice, protecţiei mediului şi dezvoltării durabile2.
Fără a intra în profunzimea relațiilor politice dintre Ucraina și Republica Moldova putem afirma că ele se situează la un nivel de normalitate și experiența diplomatică este mult influențată de prezența Ucrainei în formatul Comisiei 5+2 de reglementare a conflictului transnistrean.
Economia reprezintă un alt domeniu de cooperare și concurent în zona securității, iar în acest sens Programul (european) Operațional Comun România–Ucraina–
Republica Moldova, cu aria principală de cooperare: în România – judetele de la
granite de est, în Ucraina – regiunile Odessa și Cernăuți și întreg teritoriul Republicii
Moldova, reprezintă principalul instrument transregional.
Programul îsi propune ca în contextul unor granițe sigure să stimuleze potențialul de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor între parteneri de pe ambele părți ale granițelor, în scopul îmbunătățirii situației economicosociale și a mediului înconjurător3.
Acest program are cadrul conceptual și financiar și mai mult a dezvoltat mecanisme statale și regionale de cooperare care se pot constitui în modele lucrative.
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Domeniul militar are la rândul său manifestări prezente, poate mai puțin prin
structurile militare ale Uniunii Europene, dar cu siguranță prin NATO și implicit prin
SUA.
Prin NATO există platforma de lucru lansată la summitul din Țara Galilor,
anume Defense Capability Building Initiativa (DCBI) – inițiativa pentru dezvoltarea
capacităților de apărare. Această inițiativă are drept scop consolidarea sprijinului partenerilor din mediul actual de securitate și se prezintă ca o modalitate prin care NATO
dorește să realizeze stabilitatea în lume, ca parte a contribuției globale la adresa securității internaționale și a stabilității, precum și prevenirea conflictelor.
Prin consultanță de specialitate și asistență, formare și educatie, pachetul oferit
de NATO Moldovei vine în sprijiniul consolidării și modernizării forțelor armate și
reformarea structurilor naționale de securitate4.
Același tip de program funcționează și în Ucraina începând cu anul 2012 și este
cel mai mare program lansat cu o țară parteneră, accentul fiind pus pe educație și instrucție5.
A doua platforma de cooperare vine din partea SUA, ca acțiune pe trei paliere:
cea a Global Peace Operation Initiative (Initiațiva Globală Pentru Pace), cea a European Reinsurance Initiative (Initiațiva de Reasigurare Europeană) și cea a State
Partnership Program (Programul de Parteneriat Strategic) dezvoltat cu Garda Națională.
Primul palier urmărește asigurarea dezvoltării forțelor armate (în special în
domeniul reformelor structurale și de infrastructură), în scopul creșterii capacităților
militare de gestionare a crizelor și mentinere a păcii.
Al doilea palier, Initiativa de Reasigurare Europeana (IRE), anunțată de către
președintele Obama, în iunie 2014, a dispus în anul 2015 de un un buget de un miliard
de dolari ca răspuns de urgență la agresiunea Rusă. Această inițiativă este adresată
statelor europene (în special celor din estul Europei, și mai ales membre NATO) și
urmărește să confirme angajamentul de a păstra independența și integritatea acestor
state, având în vedere comportamentul Rusiei. Această inițiativă corectează o greșeală
a SUA din preajma anilor 2000, când, fiind încrezătoare în pacifismul Rusiei, a trecut
la reducerea drastică a cantității de forțe americane de pe continentul european.
Prin această inițiativă se dorește: sporirea prezenței fortelor armate americane
în Europa, creșterea numărului de exerciții în comun cu țări membre și nemembre,
investiții în infrastructura necesară dislocărilor și instruirii, creșterea sprijinului
finanaciar necesar dislocării forțelor rotaționale și prepoziționării echipamentelor
acestora și, nu în ultima instanță, construirea unor parteneriate viabile.
Pentru a extinde prezența în regiune, armata SUA a început rotații periodice ale
forțelor terestre în România, Polonia și statele baltice, forțele aeriene au suplimentat
numărul de aeronave pentru misiunea de poliție aeriană din Marea Baltică, iar forțele
navale și-au amplificat prezența în Marea Neagră.
Departamentul de Stat a primit, de asemenea, fonduri pentru a spori asistența
de securitate pentru parteneri în cadrul NATO, inclusiv Georgia, Ucraina și Republica
Moldova6.
În acest sens este important de subliniat că unul din proiectele SUA, în valoare
de 1,6 milioane de dolari, este destinat pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru in11

struirea armatei Republicii Molodova și pentru a crește gradul de pregătire a militarilor pentru operații de menținere a pacii7.
De asemenea în Ucraina, asistența de securitate, ca răspuns la criză, pentru a
ajuta forțele ucrainene să opereze mai eficient în conditii de siguranță întru păstrarea
integrității teritoriale a Ucrainei, s-a ridicat la cifra 118 milioane dolari în 2014.
Al treilea palier, cel dezvoltat în special prin comandamentul SUA din Europa
(EUCOM), Programul de Parteneriat Strategic, reprezintă latura de parteneriat național, între statele americane și state din Europa (membre sau non-membre NATO)8. în
acest sens legăturile pentru cele trei state este construită prin Garda Națională a statului Alabama cu România, prin Garda Națională a statului Carolina de Nord cu Republica Moldova, iar cu prin Garda Națională a statului California cu Ucraina.
Această formă de colaborare are un extraordinar conținut interinstituțional,
deoarece se centrează pe dezvoltarea unor instituții democratice eficiente, promovarea
valorilor democratice cu scopul de a împărtăsi cele mai bune practici pentru a ajuta
tările partenere să îsi atingă obiectivele.
Caracterul civil-militar unic al Gărzii Naționale permite acesteia să se angajeze
într-o gamă largă de activităti de cooperare de securitate, cum ar fi: pregătire pentru
catastrofe, ajutor umanitar în sprijinul autorităților civile, etc.
Particularizând acest program, constatăm că parteneriatul României cu Alabama a fost cel mai fructuos, având în vedere că Garda Naționala din Alabama a avut în
anul 2015 aproape o mie de soldați și diferite mijloace de luptă (inclusiv avioane de
luptă)9.
Cooperarea între Ucraina și California s-a desfășurat în general pe instruire și
consiliere în domeniul resurselor umane, constituirea battle grupurilor și cooperarea
cu țările vecine. Fiind un program interinstituții, centrul de greutate l-a constituit
dezvoltatea instituțiilor cu rol în siguranța cetățeanului. Conflictul din anul 2014 a
adus mai aproape militarii Gărzii Nationale, trecându-se la instruirea forțelor10.
Parteneriatul între Republica Moldova și Carolina de Nord s-a centrat mai mult
pe instruirea trupelor, în acest sens activitățile relevante fiind cele din 2014 și 2016,
privind instruirea în comun între statele majore ale Brigăzii 2 Infanterie din Republica Moldova și reprezentanții Brigăzii 30 Mecanizată din Carolina de Nord11.
Domeniul socio-cultural nu ar trebui să fie o necunoscută pentru nici unul din
cele trei state, având în vedere că au traversat împreună istoria ultimului deceniu,
viața socio-culturală fiind aproape în aceeași masură marcată atât de comunism, cât și
de prefacerile sociale ce au urmat căderii acestuia.
Mai mult decât atât, pornind de la istoria noastră, prin prezența la periferia imperiilor și prin postura de teatru de luptă (în acest context am dezvoltat mecanisme de
apărare) tendința a fost aceea de a dezvolta un ethos special.
Astfel, dispoziția pentru construcții trainice și de durată s-a diluat, încrederea în
oameni, în special străini, s-a diminuat, iar indisciplina a devenit o formă de rezistența
a celor slabi, pentru protejarea culturii în raport cu cei puternici12.
Fără a ne simți jigniți, va trebui să realizăm faptul că utilizarea modelelor la
dispoziție nu vor duce obligatoriu rezultate remarcabile. Apare necesitatea schimbării
de atitudine, se cere viziune, strategie, planuri coerente, metode de lucru comune și
eficiente, încredere, efort comun pentru obiective de comun acord stabilite.
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Direcții dezirabile de dezvoltat
Pornind de la idea că lecțiile învățate în timp și experiențele statelor vecine și
organizațiilor cu care cooperăm trebuie fructificate, consider că în cadrul cooperării
româno-moldoveano-ucrainene este nevoie de un model de urmat, care mai apoi să fie
structurat atât pe domenii de acțiune, cât și pe platforme de lucru.
În acest sens modelul ar putea fi grupul de la Visegrad, format din cele patru
state central-europene: Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, care prin declaratia comuna, semnata în 1991, au făcut dovada sprijinului reciproc în vederea integrării
politice şi economice în Uniunea Europeană. Reflectarea acestei colaborări este vizibilă și astăzi atât în proiecte din domeniul militar (idea unor unități de luptă comune), dar mai ales în politici de securitate comune atât în UE, cât și în NATO13.
Parteneriatul estic (cadrul de cooperare între UE și cele șase țări partenere –
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), ar putea fi
considerat o platformă de colaborare regională și un embrion pentru un parteneriat de
tip Visegrad. Un argument în acest sens este declarația de la Riga, unde s-a subliniat
că folosirea instrumentului european de bună vecinatate în îndeplinirea obiectivelor,
inclusiv în cazul în care programele relevante, transfrontaliere și cooperarea teritorială
va fi esențială14.
Toate aceste platforme acționează prin organizații diferite și pe domenii diferite
ale securității și de aceea este necesar de identificat modul de intregrare în acest trio a
tuturor acestor instrumente.
Deși cadrul conceptual ne obligă să facem o analiză necesară performanței
polico-diplomatice a relațiilor dintre cele trei state, intenția mea este doar de a scoate
în evidență o problemă care va influența cadrul de cooperare, în special în domeniul
militar, atât de dependent de deciziile politice.
Astfel, citând din analiza lui Iulian Chifu, care pare destul de pertinentă, Rusia
nu va ceda niciodată Ucrainei controlul frontierei din zona separatistă, chiar și în formula şi interpretarea gestiunii comune. Ucraina, cu toată presiunea Germaniei secondată de Franţa, nu va putea admite desfăşurarea de alegeri locale în zonele ocupate
de forţele ruse separatiste pentru simplul motiv că acolo este o zonă ocupată, pentru
simplul motiv că s-ar trezi cu o Transnistrie mai mare în Donbas15. Concluzia ce se
desprinde este că dilemele politice vor avea efecte în planul cooperării și mai mult
ezitările decidenților se vor manifesta ca efecte în strategiile, planurile și programele
militare.
Având o situație similară în Transnistria, Republica Moldova este determinată
de foarte multe ori să schimbe anumite decizii ce privesc cooperarea tocmai pentru că
este necesar să raspundă inteligent la presiunea pe care Rusia o exercită prin diferiți
agenți.
Pornind de la această recunoaștere a realității, consider că elementul de bază în
această analiză dezvoltatorie ar fi recomandat să rămân în domeniul militar, cu accent
pe zona operațională.
Domeniul militar nu poate fi analizat fără o trecere în revistă a zonei socioeconomice, ca element care condiționează securitatea.
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Astfel ajungem în zona de congruența prin Programele Operaţionale Comune
România–Ucraina și Romania–Republica Moldova, programe complementare celui a
Uniunii Europene, cu rolul de a spori dezvoltarea economică și de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din aria programului, prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa
şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări16.
Prioritățile și măsurile programului sunt structurate astfel încât să asigure o
economie competitivă a zonei de frontieră, cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia, îmbunătățirea
accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor și sistemelor comune
de transport.
În domeniul siguranţei şi securităţii prioritatile programului sunt date de sprijin
pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate, sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale, precum și acţiuni comune în
timpul situaţiilor de urgenţă, prevenirea și combaterea criminalităţii organizate și
cooperarea în cadrul poliţiei17.
Domeniul militar trebuie analizat în zona dezirabilă și operațională, cea care
produce efecte vizibile și care prin rezultate se prezintă și ca model de dezvoltare
pentru alte instituții.
Revenind la platforma NATO, ca platformă de colaborare, inițiativa privind
conectarea forțelor poate juca acest rol, pentru că dezvoltă trei piloni importanţi: restructurarea structurilor de comandă și de organizare a forţelor, menţinerea unui nivel
echilibrat de instruire care să pregătească forţele NATO pentru a continua misiunile
necesare (dar şi să fie gata să desfăşoare misiuni de mare intensitate şi la scară largă)
și implementarea unui program de instruire sporit şi extins.
Pentru trio-ul România, Republica Moldova și Ucraina rămâne important pilonul trei, care are ca și obiectiv principal construirea unor scenarii de exerciţii pentru
realităţile contextului, îmbinată cu multinaţionalitatea participanţilor (membri NATO,
parteneri sau alţi participanţi), multianualitatea (adică un ciclu de trei ani de instruire),
precum și instruirea multi-nivel.
Această filozofie reprezintă o provocare la adresa militarilor, dar şi o formă excepţională prin care naţionalul se poate include în multinaţionalul aliat, o oportunitate
nu numai de a planifica, dar și de a desfăşura activități în comun, la toate nivelurile,
de a certifica elementele C2 şi mai mult, de a învăţa împreună.
Conectivitatea ca şi proces în care o ţară se doreşte gazdă pentru instruire, nu
presupune o singură zonă de instruire, ci o diversitate de cadre de simulare, manevră,
trageri întrunite, toate cu facilităţi de cazare, depozitare muniţie şi carburanţi, puncte
de adunare, debarcare (gări, aeroporturi, porturi) care să faciliteze dislocarea și instruirea cu grad de eficienţă sporit.
Rezultatele acestei instruiri în comun vor fi date de experienţa acumulată în
procesul de planificare, organizare, conducere și evaluare exerciţii, cât şi în lecţiile
identificate privind compatibilitatea sistemelor de armament, muniţiilor, procedurilor
de lucru şi compatibilitatea mijloacelor C2, procedurilor şi compatibilităţilor din domeniul informaţiilor militare, forţelor speciale, sprijinului cu foc, de geniu sau alte
domenii.
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În acest sens se pot identifica şi anumite niveluri de aşteptare-transformare
structurală – dotare/ achiziţii pentru că de foarte multe ori se observă că o tendinţă
futuristă în domeniul achiziţiilor ne poate duce la o compatibilitate redusă cu majoritatea şi la o compatibilitate completă doar cu minoritatea. Nu trebuie să uităm că NATO nu este doar SUA, Marea Britanie sau alte state vestice bine tehnologizate în apărare, ci și alte state care nu au reuşit o mare performanţă tehnologică.
Conectivitatea infrastructurii necesare instruirii este în opinia mea principalul
element al unei strategii, stringent solicitate deoarece reclamă fonduri de conectivitate
care vin atât din zona naţională, cât și din cea internaţională, dar și pentru că odată
materializată se transformă în canalul predominant al instruirii.
Ceea ceeste necesar de realizat în viitor este conectarea definitivă în zona instruirii prin simulare, a centrelor din Cincu, Bucureşti şi Constanţa (Romania), cu cele
SUA din Hohenfels şi Grafenwoehr (Germania) și Novo Selo (Bulgaria), cu cele din
Bulboaca (Republica Moldova), Yaroviv (Ucraina)18 precum și cu cele NATO de la
JFTC (Joint Force Tranining Command), Bydgoszcz (Polonia) și Joint Warfare Center, Stavanger, (Norvegia).
În loc de concluzii
În baza analizei pe domenii de acțiune, consider imperios necesară dezvoltarea
unei strategii de cooperare interstatale pornind și de la existenta structurilor lucrative
ale Office of Defense Cooperation (ODC), birourilor de cooperare militară de la nivelul Statului major General al Armatei Române19, de la nivelul Ministerului Apărării al
Ucrainei20 și de la nivelul Ministerului Apărării al Republicii Moldova21.
Aceste birouri trebuie să devină interfețe lucrative între ministerele apararii naționale ale statelor și EUCOM, US Army, Navy, Air Force, Marines, Gărzile Naționale, etc cu scopul de a facilita accesul la resurse, programe de educație și instruire,
schimburi de experiență, etc.
O altă instituție cu rol de platformă de consiliere poate fi CUBIC, prezentă prin
reprezentanți în România și Ucraina. Consilierea acestei companii trece de la domeniul instruirii în teren sau prin simulare, la dezvoltarea programelor educațioale și nu
în ultima instanță la consilierea privind programele de modernizare. Republica Moldova poate iniția demersuri pentru acest gen de consiliere având în vedere și genul de
programe ale SUA de care poate beneficia.
Tot în acelasi sens, este necesară dezvoltarea experienței prin consiliere interministeriale și aici România poate fi un bun mentor, având atât interes pentru consolidarea securității în proximitatea frontierei, cât și experiența pe care a dobândit-o în
cadrul NATO și în Parteneriatul Strategic cu SUA.
Vecinatatea istorica ne-a dovedit că împreună suntem mai puternici, iar istoria
ne dovedește că în raport cu viziunea și partenerii se evaluează și rezultatele.
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RISCURI LA ADRESA
SECURITĂŢII ENERGETICE REGIONALE
Resursele energetice, în special petrolul și gazele naturale, constituie deocamdată cel mai important factor prin care se poate asigura dezvoltarea economică și
socială şi de aceea ele continuă să fie motiv de cooperare, dar și de confruntare, între
actorii timpurilor actuale. Limitarea sau interzicerea accesului la una dintre aceste
tipuri de resurse poate constitui o ameninţare majoră la adresa securităţii naţionale și
regionale, cu consecinţe deosebit de grave pentru sistemul internaţional. Riscul în
domeniul energetic continuă să fie o permanenţă cu care se confruntă orice economie
dependentă de importurile de hidrocarburi, indiferent de gradul său de dezvoltare.
Resursele energetice strategice, securitatea energetică şi riscul în domeniul
energetic. În 1992, Agenda 21 a ONU preciza că „energia este esenţială pentru dezvoltarea economică și socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii‖ [1]. La peste 20 de ani
de la primul Summit al Pământului, ţările membre ale organizaţiei reafirmă în cadrul
rezoluţiei Viitorul pe care ni-l dorim „rolul critic pe care îl joacă energia în procesul
de dezvoltare, având în vedere că accesul la servicii energetice moderne și sustenabile
contribuie la eradicarea sărăciei, salvarea de vieţi, îmbunătăţirea sănătăţii şi susţine
asigurarea nevoilor de bază ale individului‖ [2], adăugând caracteristica de sustenabilitate a resurselor energetice disponibile.
Pentru a clarifica din punct de vedere conceptual termenul de resurse energetice strategice am apelat la definiţii consacrate în literatura de specialitate. Astfel, resursele energetice, ca parte importantă a celor naturale, se găsesc în cei 40 de kilometri grosime ai scoarţei terestre [3]. Vorbim aici despre resursele de cărbune, şisturi
şi nisipuri bituminoase, petrol, gaze naturale şi uraniu.
Resursele strategice reprezintă acele resurse fără de care este aproape imposibil
de conceput dezvoltarea social-economică într-o anumită perioadă istorică [4], mai
precis resursele-cheie disponibile, reale și potenţiale, pentru realizarea obiectivelor
strategice ale unui stat. Potrivit modelului propus de Robert M. Grant [5], caracterul
strategic al unei resurse este dat de trei caracteristici: extinderea avantajului competitiv (raritatea şi relevanţa resursei respective); sustenabilitatea avantajului competitiv
(durabilitatea, transferabilitatea şi reproductibilitatea); capacitatea de a menţine plusvaloarea (drepturile de proprietate, puterea relativă de dominare și integrarea). Prin
urmare, resursele strategice generează un avantaj competitiv sustenabil și constau în
active, capabilităţi și procese organizaţionale controlate de un stat, care aduc plusvaloare, sunt rare, greu de imitat și de substituit [6].
Caracterul strategic al unei resurse pentru puterea și securitatea naţională este,
de obicei, stabilit de actorii politici, în funcție de valoarea economică a acesteia, rele17

vanţa militară, rezervele interne certe, excedent/deficit estimat și concentrarea ofertei/aprovizionării. În opinia lui Kenneth N. Waltz, puterea în sistemul internaţional
este dată de distribuţia a diverse tipuri de capabilităţi [7], adică statutul/poziţia unui
stat în cadrul comunităţii internaţionale este asociată cu creşterea sau descreşterea
puterii naţionale, cu creşterea sau descreşterea resurselor sale strategice. Prin urmare,
puterea naţională este direct proporţională cu capacitatea statului respectiv de a distribui eficient resursele strategice disponibile, mobilizându-le și utilizându-le pentru
îndeplinirea și promovarea obiectivelor şi intereselor naţionale.
În zilele noastre, petrolul şi gazele naturale sunt considerate principalele resurse energetice strategice [8], datorită rolului covârşitor pe care-l au în susţinerea dezvoltării economice și sociale, cât şi al caracterului de raritate, spectrului tot mai apăsător al epuizării lor şi lipsei unei variante viabile de resurse substituente.
Definirea securităţii energetice este complicată de varietatea de opinii asupra a
ceea ce este în joc: pentru unii înseamnă protecție împotriva întreruperilor de alimentare induse politic sau problemelor de aprovizionare induse tehnic, pentru alţii înseamnă confruntarea cu acţiunile teroriste sau de a face faţă şocurilor preţurilor, în
timp ce pentru cei mai mulţi înseamnă abordarea problemei încălzirii globale [9].
Potrivit evaluării energetice mondiale realizată de ONU împreună cu Consiliul
Mondial al Energiei, securitatea energetică înseamnă „disponibilitatea în orice moment a energiei în diferite forme, în cantităţi suficiente şi la preţuri accesibile, fără un
impact inacceptabil sau ireversibil la adresa mediului [10]. În aceeaşi notă, Agenţia
Internaţională pentru Energie defineşte securitatea energetică drept „disponibilitatea
neîntreruptă a surselor de energie la un preţ accesibil‖ [11], cu respectarea normelor
de mediu.
În opinia noastră, securitatea energetică sau dimpotrivă insecuritatea energetică
este strâns legată de orice acţiune sau inacţiune a oricărui actor al lanţului deţinătorexploatator-producător-exportator-transportator-importator-distribuitor-consumator,
legată direct sau indirect de resursele energetice, ce are scopul de a influenţa sau controla alţi actori, în vederea atingerii propriilor interese. Securitatea energetică constă
în primul rând în asigurarea accesului la resurse şi include în funcție de poziţia actorului respectiv în lanţul de mai sus: securitatea surselor și resurselor; securitatea ofertei; securitatea/stabilitatea preţurilor; securitatea alimentării, rutelor și transportului;
securitatea cererii; securitatea/stabilitatea plăţilor și a veniturilor; securitatea distribuţiei; securitatea/stabilitatea pieţelor; securitatea infrastructurii critice specifice.
Prin urmare, securitatea energetică înseamnă energie sigură, în cantitate suficientă şi la preţuri accesibile. Ca parte integrantă a oricărei strategii naţionale de securitate, ea se traduce prin: securizare a surselor și rutelor existente, identificare și valorificare a unor surse şi rute alternative, dependenţă cât mai redusă de importuri, eficienţă energetică, protecție a mediului. În cadrul direcţiilor şi perspectivelor de dezvoltare
economico-socială a statului respectiv, protejarea şi securizarea resurselor energetice
strategice trebuie să constituie o prioritate.
Orice definiție a securităţii energetice, ca o componentă strategică a securităţii
economice, include termeni ca „risc‖ și „nesiguranţă‖, iar diversele dispute şi crize,
concretizate în disfuncţionalităţi, scurtcircuitări şi întreruperi ale livrărilor de energie,
aduc şi mai mult în atenţie problematica complexă a securizării alimentării.
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Riscul în domeniul energetic este, adesea, asociat cu posibilitatea producerii
unor evenimente sau procese ce pot cauza perturbări drastice a funcţionării normale a
economiei unei ţări, a activităţilor și obiectivelor agenţilor economici şi a intereselor
consumatorilor casnici, ceea ce, în final, poate cauza insecuritate economică. Noţiunea de risc în domeniul energetic incumbă câteva caracteristici fundamentale: implică
o problematică vastă, ce vizează atât sursele și resursele, cât şi preţurile, rutele şi pieţele; poate fi de natură internă sau externă, dar poate fi generat şi de o combinație de
factori interni și externi; este o permanenţă cu care se confruntă orice participant la
procesele și circuitele economice, indiferent de anvergura activităţii sale și de gradul
său de dezvoltare, în special o economie dependentă de resurse energetice externe;
odată ce devine concret, poate produce pagube atât de natură economică, cât şi financiară; are o acţiune ireversibilă, în sensul în care efectele sale, odată produse, nu mai
pot fi înlăturate decât cu nişte cheltuieli suplimentare costisitoare; impune permanent
analiză și mijloace de prevenire și combatere sau de gestionare a lui în caz că s-a concretizat.
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Fig. 1: Tipuri de riscuri în domeniul energetic [12]

Riscul la adresa securităţii alimentării cu energie se poate manifesta în cazul
tensiunilor și rivalităţilor geopolitice (risc politic), modificării majore a preţurilor la
energie (risc economic) sau dacă există posibilitatea unei întreruperi parţiale sau totale a fluxului fizic de energie (risc fizic). Riscurile politice vizează presiunile exercitate de unii actori asupra altora prin anumite pârghii legate de preţ, cantitate, calitate,
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monopol etc. Riscurile economice sunt legate mai ales de disponibilitatea şi accesibilitatea resurselor de energie, preţurile energiei, siguranţa cererii şi a ofertei, stabilitatea veniturilor producătorilor şi exportatorilor de energie, dar şi a intermediarilor etc.
Riscurile fizice pot fi decurge din conflicte armate, terorism, dezastre naturale sau
atropice, naţionalizare, rivalităţi geopolitice etc.
Analiza acestor riscuri trebuie să aibă în vedere dependenţele, interdependenţele şi interacţiunile pe scena energetică naţională, regională şi internaţională dintre
actori, dintre pieţe, dar şi dintre actori, resurse şi pieţe. Este evident faptul că riscurile
energetice externe sunt mai greu de controlat şi gestionat, deoarece cauzele care le
generează sunt mai puţin cunoscute sau mai greu de evitat.
Riscuri şi vulnerabilităţi în domeniul energetic la nivel regional. Legătura
dintre deţinerea, cererea, aprovizionarea și utilizarea resurselor energetice, volumul și
răspândirea geografică și accesul la ele, pe de o parte, și problemele de dezvoltare
economico-socială și de securitate, pe de altă parte, este evidentă. Controlul resurselor
energetice strategice – petrol, gaze naturale şi lichefiate, combustibili fosili, uraniu – a
devenit un obiectiv prioritar nu numai pentru actorii majori ai scenei mondiale (SUA,
UE, Rusia), ci și pentru noile puteri în ascensiune (China și India) sau economiile
emergente din America Latină, Asia și Africa.
În literatura contemporană, vulnerabilităţile și riscurile la adresa securităţii
energetice sunt adesea legate de numeroşi factori politici (restricţii internaţionale asupra aprovizionării şi tehnologiilor, sabotaj și terorism etc.), factori economici (preţuri
ridicate sau volatile etc.), factori naturali (deficitul de resurse, evenimente naturale
extreme etc.) şi factori tehnici (îmbătrânirea infrastructurii energetice, accidente tehnologice etc.).
La nivel regional, securitatea și dezvoltarea economică a Uniunii Europene depind în mare măsură de aprovizionarea stabilă și abundentă cu resurse energetice [13].
Cea mai mare vulnerabilitate de natură energetică a UE constă în dependenţa exclusivă a multor state membre de un singur furnizor extern de petrol şi, mai ales, gaze
naturale, în speţă Rusia.
Ca o paranteză, trebuie subliniat faptul că în competiţia pentru acapararea de
resurse, tehnologie și pieţe, marile companii energetice naţionale sau corporaţii transnaţionale în căutare de profit dezvoltă o puternică influenţă şi constituie centrul gravitaţional al „jocurilor‖ energetice la nivel local, regional şi, mai ales, mondial. Pe de
o parte, aceste companii constituie instrumentul prin care statele puternice îşi impun
interesele (satisfacerea necesităţilor de energie) în zone bogate în resurse, dar mai
puţin accesibile din punct de vedere politic. Pe de altă parte, astfel de companii exercită presiuni asupra guvernelor pentru a-şi atinge propriile obiective: acces la resursele de hidrocarburi ale planetei pentru a obţine profituri cât mai mari sau acces pe piaţa
locală pentru a-şi vinde propriile resurse energetice și a spori astfel dependenţa statului respectiv faţă de aceasta. La un moment dat, obiectivele celor două părţi se suprapun, astfel că interesele comerciale devin interese guvernamentale și invers.
Într-un clasament al celor mai dinamice şi active companii/ corporaţii din domeniul energetic ar conduce, probabil, detaşat, Gazprom OAO. Activităţile companiei
sunt centrate pe explorări geologice, producţie, transport, înmagazinare, procesare şi
marketing în domeniul gazelor naturale şi altor hidrocarburi [14]. Compania rusă, ce
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controlează aproximativ 72% din rezervele și 69% din producţia de gaze naturale a
Rusiei, reprezintă cel mai important extractor de astfel de resurse energetice din lume
și dispune de cea mai extinsă reţea de transport gaze din lume. Gazprom contribuie cu
12% la producţia mondială de gaze naturale, iar ca rezerve disponibile se situează pe
primul loc cu 17%, fiind urmată de Iran, Qatar și SUA [15]. În 2014, producţia companiei ruse a atins 8,3 mil. barili echivalent petrol pe zi în scădere faţă de anul 2004
(9,8 mil.), exportând gaze naturale în 32 de ţări din Europa, fosta Uniune Sovietică și
din alte zone ale lumii. Gigantul rus a devenit unul dintre cei mai importanţi furnizori
de gaze naturale pentru Uniunea Europeană, acoperind în 2013 circa 28,8% din necesităţile acesteia.
120

% din consum

100

Fig. 2: Dependenţa de gazele naturale furnizate de Gazprom [16]
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Astfel, la sfârşitul anului 2013, Gazprom era singurul furnizor de gaze naturale
pentru Belarus, Bulgaria, Republica Cehă şi Finlanda. De asemenea, asigura necesa20 în proporţie de circa: 97% pentru Serbia, 92% – Letonia, 90% – Repurul de consum
blica Moldova și Lituania, 81% – Polonia şi Slovacia, 70% – Grecia, 68% – Austria,
65% – Turcia, 60% – Ungaria, 50% – Ucraina, 48% – Germania, sub 30% – Italia,
Franţa, România, Marea Britanie, Elveţia și Olanda. În acelaşi timp, compania repre0
zintă „instrumentul
energetic‖ cu care Moscova acţionează în relaţiile politicoeconomice internaţionale. Prin urmare, există mai multe ţări în UE, mai mici sau mai
mari decât Republica Moldova, cu un grad de dependenţă energetică apropiată, în
timp ce, an de an, însăşi UE devine tot mai dependentă de importul de energie.
Deşi nu există un consens în rândul politicienilor, economiştilor și experţilor în
energie cu privire la ierarhia corectă a provocărilor la adresa securităţii energetice a
Europei pe termen mediu şi lung, se pot totuşi identifica următoarele tipuri de riscuri
specifice:
• geologice – se referă la posibila epuizare a unei surse de energie. Rezervele
de petrol și gaze din UE sunt în scădere, iar mai mult de trei sferturi din rezervele de
hidrocarburi din lume sunt controlate de companii de stat din Orientul Mijlociu şi
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Eurasia. În plus, ritmul de creştere a consumului mondial de energie reprezintă o sursă de îngrijorare pentru disponibilitatea în viitor a resurselor energetice. Considerăm
că asemenea fenomene şi procese, astfel de îngrijorări sunt legitime, dar, într-o oarecare măsură, și exagerate având în vedere că resursele de hidrocarburi sunt relativ
abundente pe plan mondial;
• tehnice – includ eşecul sistemelor energetice, mai ales cele de energie electrică, din cauza atacurilor cibernetice, condiţiilor meteorologice, lipsei investiţiilor de
capital sau stării precare a infrastructurii specifice. Pana de electricitate din septembrie 2003, ce a afectat timp de 9 ore o parte a populaţiei Italiei, şi întreruperile de
curent din noiembrie 2006, având originea în Germania, ce au afectat 15 milioane de
gospodării europene, au arătat posibilele consecinţe ale unor astfel de probleme tehnice;
• economice – în principal, acoperă fluctuaţiile necontrolate ale preţului produselor energetice pe pieţele de profil, cauzate de unele dezechilibre între cerere şi ofertă, de acţiuni speculative și abuzul de putere de piaţă. Pe de o parte, creşterea preţurilor la hidrocarburi creează dezechilibre monetare şi comerciale între ţările producătoare şi ţările consumatoare de energie, ceea ce afectează în special economia celor
din urmă. Pe de altă parte, scăderea preţurilor resurselor energetice tinde să diminueze
investiţiile de consolidare a capacităţii în ţările producătoare de energie, ceea ce duce
la apariţia unor noi blocaje în aprovizionarea cu petrol și gaze;
• geopolitice – privesc potenţiale decizii guvernamentale de a suspenda livrările de resurse energetice din cauza politicilor deliberate, conflictelor civile, războiului
și a terorismului. Securitatea aprovizionării este ameninţată de instabilitatea politică a
regiunilor exportatoare în care războaiele civile, conflictele locale şi terorismul au
fost de multe ori cauza unor distrugeri temporare a facilităţilor şi infrastructurilor
energetice. În plus, intervenţia extinsă a statului în industria de profil din majoritatea
ţărilor producătoare și furnizoare de hidrocarburi sporeşte temerile că energia va fi
din ce în ce des utilizată ca armă politică de impunere a unor interese;
• de mediu – se referă la potenţialele daune provocate de accidente (deversări
de petrol sau incidente nucleare) sau emisii cum ar fi cele de gaze cu efect de seră. În
prezent, Bruxellesul pune un accent deosebit pe modalităţilor de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră din arderea combustibililor fosili, care continuă să domine
mixul energetic al UE.
Din analiza acestor potenţiale riscuri la adresa securităţii energetice a UE au rezultat cel puţin două distincţii. O primă distincție se referă la faptul că riscurile și
ameninţările la adresa securităţii energetice a UE diferă în funcție de orizontul de
timp. Astfel, pe termen scurt preocuparea majoră se referă la efectele perturbatoare
ale unui şoc ale preţurilor resurselor energetice strategice sau o reducere/întrerupere/suspendare neprevăzută în aprovizionare cauzată de anumite condiţii
geopolitice, accidente, evenimente meteorologice extreme, atacuri teroriste sau defecţiuni tehnice. Pe termen mediu şi lung, accentul este pus pe disponibilitatea aprovizionării cu energie suficientă care să permită dezvoltarea economică stabilă și durabilă.
O altă distincție se referă la faptul că UE se confruntă cu riscuri şi ameninţări în
domeniul energetic atât în plan intern, cât și extern. Pe de o parte, toate aspectele legate de dependenţa de importurile de resurse energetice aparţin categoriei riscurilor
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externe, inclusiv problemele geopolitice, de tranzit internaţional sau cele tehnice din
ţările non-UE. Pe de altă parte, incertitudinile legate de cererea europeană de energie,
infrastructură, precum și orientările de politică energetică și evoluţiile instituţionale se
referă la insecuritatea energetică internă.
În acest context, Uniunea Europeană, ca mare consumator de energie, continuă
să aibă pe piaţa globală o poziţie destul de vulnerabilă. Dependenţa de resursele energetice şi reţelele de transport ruseşti şi accentuarea riscului şi ameninţării în domeniul
energetic pe măsură ce economia se dezvoltă, preocupă autorităţile de la Bruxelles la
cel mai înalt nivel. Pe de o parte, politica energetică europeană a fost adaptată permanent în ultimii ani la noile realităţi geopolitice, geoeconomice şi geostrategice şi a
urmărit să asigure, într-o modalitate mult mai integrată, aprovizionarea cu energie la
preţuri accesibile, respectarea mecanismelor de piaţă, promovarea eficienţei energetice și protecţia mediului. Pe de altă parte, interesele statelor membre în domeniul
energetic şi întârzierea aplicării strategiilor și planurilor de acţiune europene subminează procesul de asigurare cu energie sustenabilă, competitivă și sigură.
Riscuri şi vulnerabilităţi în domeniul energetic la nivel naţional. În prezent,
orice analiză asupra vulnerabilităţilor și riscurilor la adresa securităţii energetice a
României trebuie să pornească de o realitate simplă: rezervele naţionale de hidrocarburi se reduc continuu, iar Rusia continuă să rămână principala sursă de acoperire a
deficitului energetic al ţării noastre.
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, autorităţile de la Bucureşti au pregătit
şi aprobat o nouă Strategie energetică a României pentru perioada 2007-2020 [17],
ale cărei scop și principale obiective erau în deplină consonanţă cu cele reliefate în
strategia energetică comunitară de la vremea respectivă. Conform documentului, cele
mai importante riscuri şi vulnerabilităţi ale sistemului energetic românesc erau: volumul limitat al rezervelor interne de petrol, gaze naturale şi uraniu, în condiţiile în
care nu vor fi descoperite noi zăcăminte importante; volatilitatea preţurilor la hidrocarburi pe pieţele internaţionale; tendinţa de schimbare a caracteristicilor climatice și
instabilitatea regimului hidrologic; posibilitatea apariţiei unor efecte negative asupra
concurenţei în sectorul energetic la nivel european, datorită tendinţelor de concentrare
din industria energetică; incertitudini în privinţa evoluţiei consumului de energie și a
relansării economice; existenţa de arierate la nivelul unor companii energetice; lipsa
unor instrumente fiscale eficiente pentru susţinerea programelor de investiţii în eficienţă energetică și dezvoltarea serviciilor energetice; costuri mari de exploatare a minereurilor de uraniu și posibila creştere accentuată a preţului mondial la uraniu; costuri suplimentare începând cu anul 2013 generate de aplicarea prevederilor directivei
2003/87/EC privind stabilirea unei scheme de comercializare a emisiilor de gaze cu
efect de seră; capacitatea redusă de a face faţă unor acţiuni teroriste îndreptate asupra
unităţilor producătoare de energie și a sistemelor de transport (conducte de petrol și
gaze naturale, reţele electrice); şi, în opinia noastră, cea mai importantă, România este
și rămâne dependentă de importurile de resurse energetice.
Ulterior, ministerul de resort a pus în dezbatere publică o serie de proiecte de
strategie energetică, prin care se dorea o analiză critică a stadiului de realizare al obiectivelor strategice şi actualizarea direcţiilor de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare ale dezvoltării sectorului energetic. Astfel, în proiectul de Strategie
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energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada
2011-2020 [18] sunt indicate aceleaşi vulnerabilităţi ale sistemului energetic românesc şi riscuri la adresa lui, situaţia neschimbându-se prea mult între anii 2007 şi
2011.
Actualul proiect de strategie energetică [19] cuprinde analiza stadiului actual și
angajamentele naţionale şi internaţionale în vederea elaborării Strategiei energetice
naţionale pentru perioada 2016-2030 și perspective pentru 2050. Principalele riscuri
sunt împărţite pe categorii de hidrocarburi, astfel:
 în domeniul petrolului: rezerve de petrol economic exploatabile limitate şi
tendinţă de diminuare a producţiei indigene, în condiţiile în care nu vor fi descoperite
noi zăcăminte importante; reducere a interesului investitorilor, în lipsa unui cadru
fiscal și legislativ predictibil pe termen mediu şi lung (10-30 de ani); gradul de concentrare a pieţei este ridicat în sectorul producţiei, un număr mic de competitori în
sectorul procesării produselor petroliere care prin politica de strategie corporativă pot
avea un impact major asupra pieţei; potenţiala dispariţie a utilizatorilor sistemului
naţional de transport al petrolului;
 în domeniul gazelor naturale: rezerve de gaze naturale economic exploatabile limitate şi tendinţă de diminuare a producţiei indigene, în condiţiile în care nu vor
fi descoperite noi zăcăminte importante gaze naturale; volatilitatea preţurilor hidrocarburilor pe pieţele internaţionale; evoluţia structurii consumului de energie; ponderea semnificativă a populaţiei, cu un grad de vulnerabilitate ridicat, în condiţiile practicării unor preţuri la energie apropriate de media europeană, raportat la puterea de
cumpărare; extinderea opoziţiei publice faţă de explorarea resurselor convenţionale de
hidrocarburi.
Din punct de vedere energetic, principala vulnerabilitate a Republicii Moldova,
alături de alte câteva ţări europene, este lipsa resurselor energetice proprii şi suficiente
şi dependenţa aproape totală a acesteia de importurile de resurse energetice (în special, gaze naturale) dintr-o singură sursă – Federaţia Rusă. Conform analizei Strategiei
energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2030 [20], cele mai importante riscuri
la adresa securităţii energetice sunt:
– inexistenţa conectării la Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi
sistem pentru energie electrică (ENTSO-E), capacitatea insuficientă a liniilor de interconexiune cu piaţa internă a UE și gradul de uzură avansat al unor active (aproximativ 70-75% din echipamentul din sectorul energetic este uzat); din cauza lipsei legăturii cu piaţa Comunităţii Energetice (UE), activele de generare sunt insuficient exploatate;
– preţul ridicat al energiei termice pentru a acoperi costul generării ineficiente,
deoarece eficienţa generării energiei termice în regim de cogenerare nu poate compensa preţul ridicat pentru energia electrică, produsă în acelaşi mod; prin urmare,
generarea energiei termice este finanţată de tarifele ridicate la energie electrică;
– costul energiei electrice produse în cogenerare depinde de volumul de energie
termică și este mult mai mare decât preţurile de import pentru energia electrică, ceea
ce se reflectă în preţul plătit de consumatorul final;
– tehnologiile utilizate pentru generarea energiei electrice în Republica Moldova nu sunt la fel de eficiente comparativ cu tehnologiile moderne;
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– persistenţa pierderilor în conductele de transport şi distribuție gaze şi reţelele
de distribuţie energie electrică;
– resursele energetice interne sunt insuficient exploatate (valorificarea potenţialului de extracție a gazelor naturale și a surselor de energie regenerabilă);
– lipsa unei concurenţe reale pe pieţele de energie datorită cadrului legislativ,
operativ și instituţional incomplet dezvoltat și a aquis-ului comunitar incomplet implementat;
– interconexiunile actuale nu asigură diversificarea surselor și a direcţiilor de
aprovizionare;
– persistenţa unor datorii istorice (energie termică și gazelor naturale) care
decredibilizează pieţele, sectorul energetic şi descurajează investiţiile.
Evaluarea sectorului energetic din punct de vedere al activelor existente şi al
eficienţei lor scoate în evidenţă următoarele probleme şi vulnerabilităţi, care trebuie
soluţionate:
1) din cauza lipsei legăturii cu piaţa internă de energie electrică a UE, centrala
electrică Moldavskaya GRES (MGRES) exploatează numai jumătate din capacitatea
sa, ceea ce înseamnă că riscul principal pentru Republica Moldova nu este lipsa fizică
a capacităţii de generare ca în Balcanii de Vest, ci pierderea poziţiei dominante pe
piaţa de energie electrică de către MGRES, care, împreună cu poziţia similară a importului din Ucraina, conduce la o evoluţie negativă a preţurilor la energie. Sistarea
livrărilor poate fi provocată de un eşec al negocierilor asupra preţului de achiziție şi
nu de insuficienţa capacităţii de generare;
2) în pofida separării foarte timpurii a activităţilor în sectorul energiei electrice
și în lipsa transmiterii unui mesaj foarte puternic privind intenţiile de a liberaliza în
continuare piaţa, aceste intenţii nu s-au materializat în ultimii 15 ani. Pe lângă faptul
că separarea activităţilor în sectorul de energie electrică nu a fost urmată de separarea
acestora în sectorul gazelor naturale, chiar și separarea activităţilor în sectorul de
energie electrică nu a oferit sprijin suficient şi un impuls pentru îmbunătăţirea eficienţei şi atragerea investiţiilor. Principala cauză o constituie menţinerea gradului oficial
de deschidere de 10%, ceea ce nu a permis constituirea unei pieţe stabile, predictibile,
cu definirea unui preţ transparent;
3) pentru moment, există un foarte pronunţat dezechilibru în atragerea finanţării, mai degrabă fiind atrase investiţii/finanţări din partea donatorilor, decât a sectorului privat pentru a asigura investiţiile necesare. Totuşi, chiar și sprijinul donatorilor nu
a fost în întregime valorificat în implementarea reală a măsurilor necesare identificate;
4) implementarea incompletă a acquis-ului comunitar și lipsa unor acţiuni concrete în vederea conectării la sistemul ENTSO-E şi la sistemul de magistrale UE de
transport a gazului natural pune sub semnul întrebării semnificaţia măsurilor de liberalizare a pieţelor de energie.
Prin urmare, cele mai mari provocări asupra securităţii moldoveneşti în domeniul gazelor naturale sunt: lipsa de alternativă la import, monopolul preţului din partea
exportatorului, control insuficient asupra propriei industrii a gazului, vulnerabilitate
faţă de crize energetice în regiune (produse fie din cauza unor accidente a infrastructurii de tranzit, fie din cauza unor disensiuni în relaţiile moldo-ruse sau dintre alte
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state din regiune), lipsa de rezerve în caz de criză, modernizare insuficientă a infrastructurii etc. Ponderea gazului natural şi a energiei electrice, resurse care sunt preponderent importate, se va menţine destul de ridicată în mixul resurselor energetice consumate.
Până în 2020, Republica Moldova va dezvolta din punct de vedere legislativ,
instituţional şi logistic o piaţa liberalizată funcţională a energiei, dar trebuie conştientizat faptul că accesul la pieţele Uniunii Europene de energie electrică și gaze naturale
nu va soluţiona toate problemele energetice ale ţării. Strategia energetică a Republicii
Moldova are în vedere realităţile din sectorul energetic al ţării, recunoscând situaţia
geopolitică inevitabilă și moştenirea incontestabilă aflate la baza acestor realităţi.
Factorii de decizie actuali şi viitori vor formula şi vor implementa cu fermitate
contramăsurile necesare pentru consecinţele acestor realităţi, dacă acestea sînt
negative sau reprezintă o ameninţare, și trebuie să găsească soluţii la noile provocări.
Atunci cînd soluţiile sînt identificate, vor fi selectate cele mai accesibile alternative.
Soluţii posibile de asigurare a securităţii energetice la nivel naţional. După
cum s-a putut observa, riscurile la adresa securităţii energetice a României şi Republicii Moldova sunt similare în unele privinţe, cel puţin dacă luăm în calcul dependenţa
de importurile de gaze, şi de aceea credem că autorităţile competente ar trebui să realizeze o analiză serioasă a avantajelor și dezavantajelor unor posibile opţiuni a României și Republicii Moldova de a-şi asigura securitatea energetică. Acestea ar putea fi
următoarele:
I. Acoperirea necesarului din resurse proprii (aplicabilă mai mult României)
 avantaje: independenţă energetică pe termen limitat; evitarea competiţiei
energetice de pe pieţele regionale şi internaţionale; creşterea investiţiilor româneşti şi
europene în modernizarea infrastructurii energetice naţionale, a tehnologiilor şi mijloacelor de producţie; construcţia de noi centrale nucleare şi hidrocentrale; scăderea
costurilor de producție şi, implicit, ale preţurilor energiei; creşterea calităţii serviciilor; sporirea interdependenţei reciproce dintre companii specifice și guvern, dintre
producători, furnizori şi consumatori; creşterea ponderii energiei bazată pe resurse
regenerabile etc.
 dezavantaje: exploatarea mult mai accentuată a rezervelor de hidrocarburi ale
ţării şi, prin urmare, sărăcirea mult mai rapidă a lor; necesitatea unor investiţii semnificative în noi capacităţi de producţie; sporirea controlului de stat asupra industriei de
profil; scăderea competiţiei pe piaţa internă de petrol şi gaze; creşterea impactului
asupra mediului; perturbarea unor relaţii economice tradiţionale cu alte ţări etc.
II. Acoperirea necesarului prin acorduri directe cu Rusia
 avantaje: siguranţa acoperirii deficitului de hidrocarburi; prezervarea resurselor energetice naţionale; negocierea unor preţuri reciproc avantajoase; creşterea investiţiilor; dezvoltarea liniilor directe (conducte, terminale, transport maritim) între cele
două părţi; creşterea rolului României şi Republicii Moldova ca ţări de tranzit a resurselor ruseşti spre Occident; sporirea cooperării între companiile energetice naţionale
şi cele ruseşti de profil; dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale etc.
 dezavantaje: sporirea dependenţei de faţă de importurile de hidrocarburi;
creşterea vulnerabilităţii prin aprovizionarea dintr-o singură sursă; posibilitatea scăderii treptate a producţiei naţionale de petrol și gaze naturale; sporirea dominaţiei ener26

getice ruseşti în Europa; perturbarea programelor de creştere a ponderii energiei bazată pe resurse regenerabile; reglementări mult mai stricte în domeniul transportului şi
distribuţiei; excluderea posibilă a României și Republicii Moldova din principalele
proiecte energetice europene etc.
III. Acoperirea necesarului prin acorduri cu alte state bogate în resurse din
Orient
 avantaje: diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse la nivel naţional
şi european; prezervarea resurselor energetice naţionale; scăderea dependenţei energetice faţă de Rusia; scăderea preţurilor; creşterea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii energetice (conducte, terminale etc.); conectarea ţărilor respective la circuitele economice regionale şi internaţionale; creşterea competiţiei pe piaţa energetică
regională şi europeană etc.
 dezavantaje: sporirea dependenţei de faţă de importurile de hidrocarburi; tensionarea relaţiilor cu Rusia; subminarea controlului Rusiei asupra resurselor energetice din Caucaz, Caspica, Asia Centrală; scăderea ponderii resurselor energetice ruseşti
în consumul Europei; excluderea României și Republicii Moldova din principalele
proiecte energetice ale Rusiei etc.
IV. Acoperirea necesarului din tranzit
 avantaje: prezervarea resurselor energetice naţionale; creşterea investiţiilor
modernizarea infrastructurii energetice naţionale (conducte, terminale etc.); creşterea
rolului României şi Republicii Moldova ca ţări de tranzit a resurselor ruseşti spre
Occident; negocierea unor preţuri reciproc avantajoase; diversificarea surselor de
aprovizionare cu resurse la nivel naţional şi european etc.
 dezavantaje: sporirea dependenţei de faţă de importurile și tranzitul de hidrocarburi; posibilitatea scăderii treptate a producţiei naţionale de petrol și gaze naturale;
scăderea competiţiei pe piaţa internă de petrol şi gaze; creşterea impactului asupra
mediului; perturbarea unor relaţii economice tradiţionale cu alte ţări etc.
Opţiunile respective nu se exclud una pe cealaltă, ci dimpotrivă se completează, iar rezultatele pozitive ale unei abordări integrate ar putea asigura României şi
Republicii Moldova securitatea energetică pe termen mediu şi lung. Prin urmare, analiza avantajelor și dezavantajelor celor patru opţiuni ale României şi Republicii Moldova de asigurare a securităţii aprovizionării cu energie și punerea în practică a celei
mai fezabile variante/combinaţii de variante ar putea asigura satisfacerea necesarului
de resurse energetice strategice la un preţ accesibil, în condiţii de siguranţă în alimentare și cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, eficienţei energetice și protecţiei mediului.
Concluzii. Distribuţia inegală și previzibila epuizare a petrolului şi gazelor naturale, resurse energetice strategice ce rămân deocamdată motorul economiei mondiale, au dus la amplificarea jocurilor pe marginea acestora şi au permis unele „monopoluri‖ în ceea ce priveşte controlul surselor, rutelor şi infrastructurilor, al preţurilor și
pieţelor.
În principiu, putem afirma că resursele energetice strategice constituie factori
de securitate pentru cei care le deţin şi factori de insecuritate pentru cei care nu le
deţin. Practica, însă, ne arată că resursele naturale, deci şi hidrocarburile, sunt în primul rând factori de producție şi nu pot fi considerate un „stimulent‖ al securităţii sau
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al insecurităţii. Prin urmare, posesia sau controlul resurselor energetice nu garantează
securitate pe toate planurile de manifestare a acesteia. A avea securitate energetică nu
înseamnă eliminarea vulnerabilităţii la terorism, la arme de distrugere în masă, crimă
organizată sau alte riscuri şi ameninţări ale epocii moderne.
Întreaga dezbatere și problematică privind securitatea energetică sau competiţia
pentru energie nu este decât o consecinţă a omniprezenţei guvernelor în exploatarea și
controlul petrolului şi gazelor naturale. De o parte, avem corporaţii energetice transnaţionale și cooperare globală, iar de alta, raporturi inechitabile și dependenţe energetice foarte periculoase. Limitarea sau blocarea accesului liber, concurenţial, la resursele energetice strategice ameninţă buna funcţionare a economiilor şi pune statele
și naţiunile în faţa unor provocări majore.
Prin urmare, domeniul resurselor energetice strategice este supus permanent unor
riscuri şi ameninţări generate atât de anumite acţiuni sau inacţiuni ale actorilor implicaţi
în fluxurile deţinător-exploatator-producător-exportator-transportator-importator-distribuitor-consumator, ce exploatează vulnerabilităţile existente, cât și de fenomene meteorologice extreme, accidente tehnologice, acţiuni teroriste sau diverse tensiuni, crize și
conflicte intra şi interstatale.
Ideal ar fi ca energia să nu fie altceva decât un bun comercializat fără nici un
fel de ingerinţă a factorilor politici. Petrolul și gazele naturale ar trebui considerate
bunuri de utilitate publică internaţională. Actorii lanţului energetic nu ar trebui să
folosească energia ca pe un instrument de influenţă sau de promovare/protejare a propriilor interese, ci să înţeleagă faptul că interdependenţa reprezintă cheia realizării
securităţii energetice și a dezvoltării economice la scară extinsă.
Asigurarea accesului şi satisfacerii necesarului de energie la nivel naţional înseamnă o mai mare securitate energetică la nivel regional şi, chiar, internaţional. De
aceea, credem că este nevoie de o abordare integrată în domeniul resurselor energetice strategice, cu adevărat conectată la realităţile geopolitice și geoeconomice, regionale şi internaţionale, care să maximizeze avantajele geostrategice și potenţialul energetic la nivel naţional. Strategia respectivă trebuie să identifice clar vulnerabilităţile,
riscurile și ameninţările majore în domeniul energetic, să stabilească în mod concret
atât obiective strategice realizabile, cât şi direcţii de acţiune și modalităţi de îndeplinire a lor, care să asigure un nivel ridicat de securitate energetică pe termen mediu și
lung.
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И.Н. ГНАТИШИН,
посол Украины в Республике Молдова

УКРАИНА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях глобализации, которая является доминирующей тенденцией
современного мирового развития, большинство политических, экономических,
энергетических, экологических и других проблем, представляющих серьезный
вызов мирному существованию и развитию государств, все аспекты обеспечения и гарантирования безопасности целесообразнее рассматривать на уровне
региона, а не отдельно взятых стран.
Многие задаются вопросом, как «кризис» в Украине влияет на безопасность в Черноморском регионе.
Прежде всего, хотел бы обратить внимание, что речь идѐт не о «кризисе в
Украине» или «Украинском кризисе». Это ошибочная трактовка, поскольку
конфликт в и вокруг нашей страны – комплексный и неоднородный. Фактически, следует говорить не об одном, а о трех разных конфликтах:
– геополитическом (между Россией и Западом);
– двустороннем (между Россией и Украиной);
– цивилизационном – борьбой народа Украины за свое европейское будущее.
Так называемый «Украинский кризис» – стал свидетельством уровня падения эффективности мировой системы безопасности.
Говоря о российско-украинском конфликте, следует отметить, что ни
один из конфликтов на пост-советском пространстве – в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, Таджикистане – не получил стабильного и окончательного мирного разрешения.
Надеюсь, этот список не будет продолжен. И в этом состоит, в том числе,
и наша с Вами миссия.
Думаю, что в природе этих событий можно найти много общего и выявить различия.
Любой конфликт – это унесенные жизни, невинные жертвы, сломанные
судьбы, гуманитарная трагедия.
По данным Национального института стратегических исследований Украины, гибридная война России против Украины, стала наиболее масштабным конфликтом по количеству жертв и задействованной территории.
По разным оценкам, погибли более 9 тысяч человек, около 20 тысяч – получили ранения разной тяжести, более тысячи – пропали безвести. Почти миллион граждан Украины стали вынужденными внутренними переселенцами.
А причиной этой войны послужил евроинтеграционный выбор украинского народа.
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Вспомним 2013 год. Украина.
Искрой, которая "зажгла" народные протесты в Украине в ноябре 2013
года, явилось решение сойти с европейского пути развития и отказ от подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Такой шаг бывшего руководства
страны для большинства украинцев означал крах надежд на улучшение жизни,
на построение правового, экономически успешного современного государства.
Предприниматели, студенты, интеллигенция вышли на Майдан Независимости в Киеве, а также в других городах Украины с лозунгами „Украина –
это Европа”.
С начала Евромайдана прежняя власть своими собственными руками последовательно делала все, чтобы огонь народного гнева не просто не погас, но
разгорался еще сильнее. Избиение студентов, провокации, попытка силой разогнать Майдан с 10 на 11 декабря, первые смерти в январе 2014 года и, наконец,
массовые расстрелы в центре Киева. Апогей противостояния пришелся на 18-20
февраля 2014 года, когда было применено огнестрельное оружие. Погибли более 100 мирных протестующих и десятки представителей правоохранительных
структур. Но, народ выстоял.
Откуда название "Революция Достоинства"? Народ Украины, откинув
страх, вышел защитить свои честь и достоинство, право на нормальную жизнь и
будущее своих детей, а в это время на ослабленную страну напал внешний
агрессор.
26-27 февраля 2014 года вооруженные и экипированные новейшими образцами оружия и техники, специально обученные российские военные, как
признал потом Президент России В.Путин – прикрываясь мирными жителями,
взяли под контроль органы власти, воинские части и все жизненно-важные объекты в Крыму. Принудили депутатов Верховного Совета Крыма принять так
называемое решение о проведении псевдо-референдума. Имитируя волеизъявление граждан Украины, Россия оккупировала Крым.
Оккупация Крыма и военное вторжение на территорию Донецкой и Луганской областей в международно-правовом отношении стали:
1. Грубым нарушением всех основных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, Декларации о принципах международного
права 1970 г., Хельсинском заключительном акте СБСЕ, на которых основывается современный миропорядок.
2. Грубым нарушением Будапештского меморандума 1994 г., согласно
которого Россия была одной из стран, взявших на себя гарантии безопасности Украины за отказ от ядерного оружия.
3. Грубым нарушением Договора о дружбе и сотрудничестве между
Украиной и РФ от 1997 г. и другие нарушения.
Сегодня территория Крыма законодательно признана временно оккупированной, является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.
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Как и 72 года назад, крымские татары снова столкнулись с целенаправленной политикой по уничтожению языкового, религиозного и культурного разнообразия народа.
Участие и победа украинской певицы крымскотатарского происхождения
Джамалы на Евровидении 2016 позволили донести Европейскому сообществу
правду о том, что происходит в оккупированном Крыму, о новой волне вытеснения крымских татар с их исторической территории, вопиющих нарушениях
прав человека.
Сегодня Крым превращен в военную базу. На его территории размещено,
по данным украинской разведки, от 40 до 60 тыс. российских военных со всеми
видами вооружений, а на Донбассе находятся более 500 танков, около 800 БМП,
артиллерийские системы большого калибра, в том числе реактивные установки
залпового огня, около 35 тысяч боевиков. В их числе – три категории: местные
с оружием в руках, наемники и казачьи подразделения, а также регулярные
подразделения и части Вооруженных сил России.
Российская пропаганда убеждает, что их там нет.
Важнейшей составляющей "Гибридной войны" является предельно циничная информационная пропаганда, не имеющая никакого отношения к реальности. К сожалению, она оказывается довольно действенной и имеет достаточное влияние на эмоциональное состояние рядовых граждан. Использование
такого «иформационного оружия» стало фактически беспрецедентным явлением не только для Украины, но и для всего мира.
Публично Россия заявляет о том, что "ДНР/ЛНР" должны получить расширенные полномочия и быть стороной переговоров, на самом деле основная
цель – использовать эти формирования в качестве инструмента шантажа для
ослабления Украины. Отсюда и "гибридные предложения" о проведении очередных выборов на Донбассе без контроля Украиной границ и территорий, о
"переходном правительстве", то есть, вариант, предполагающий сохранение
контроля над регионом.
Выход из конфликта, и это уже очевидно – будет долгим.
Не обойтись без консолидированной поддержки международного сообщества по непризнанию присоединения Россией Крыма и настойчивости в
необходимости выполнения Минских договоренностей.
Необходимы и внутренние качественные преобразования в самой Украине.
Благодаря мобилизации общества – волонтерам, добровольческим батальонам, удалось локализовать конфликт, не допустить его распространения на
другие регионы страны.
За два года Украина создала свою армию – 250 тысяч боеспособных военнослужащих, оснащение и обучение которых целенаправленно приближается
к стандартам НАТО. Возобновлены собственные разработка и производство
вооружений и военной техники.
Проведение системных реформ, построение настоящей демократии, реинтеграция общества, достижение высоких стандартов благополучия и другие
внутриукраинские позитивные трансформации должны стать ключевым факто32

ром урегулирования конфликта. И это не может быть предметом внешнеполитического влияния.
Вопросы государственного устройства, прежде всего – Конституции, не
могут решаться извне, поскольку при таких условиях Украина может утратить
важные черты своей международной правосубъектности.
Мне постоянно задают вопросы о подходах Украины к решению проблемы Приднестровья.
Проводить аналогии между приднестровским конфликтом и событиями,
которые происходят в Украине, целесообразно исключительно в контексте
формирования «псевдо-государств» «ДНР/ЛНР» с фактическим дублированием
кальки «ПМР». На этом дальнейшие сравнения необоснованны, поскольку в
отличие от Донбасса, в Приднестровье нет войны, есть свобода передвижения,
множество приднестровских компаний работают с официальной молдовской
регистрацией, пользуются преференциями в рамках действующего режима свободной торговли между Молдовой и ЕС.
Украина всегда была последовательной в урегулировании приднестровского конфликта, исходя из принципов уважения территориальной целостности
и суверенитета Республики Молдова, неотъемлемой частью которой является
Приднестровский регион. Украинское государство продолжает придерживаться
взятых на себя обязательств посредника, не вмешиваясь во внутренние дела
суверенной Республики Молдова.
Мы требуем, чтобы и другие участники процесса также выполняли свои
обязательства, в частности относительно вывода российских войск и вооружений с территории Молдовы.
Хотелось бы, чтобы и Тирасполь, и Кишинев придерживались одинаковых подходов к сближению своих позиций.
Уверен, что модернизация и успешное развитие Украины и Молдовы не
только укрепят государственность и обороноспособность наших стран, но и
станут позитивным примером, катализатором качественных изменений по урегулированию конфликтов, внося тем самым свою лепту в укрепление безопасности в Восточной Европе.
Консолидации взаимодействия в сфере безопасности будет способствовать решение ряда актуальных вопросов, стоящих на повестке дня украинскомолдовских отношений. Прежде всего – завершение процесса демаркации границы.
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RĂZBOIUL HIBRID CA FENOMEN ÎN
CONFRUNTAREA DINTRE RUSIA ȘI OCCIDENT
ÎN SPAȚIUL EUROPEI DE EST
Introducere
Confruntarea dintre Federația Rusă și Occident (UE și NATO) s-a accentuat
mai ales după ce Rusia a anexat Crimeea (2014) și susține separatiștii din regiunile
Ligansk și Donețk (Donbas) din Ucraina [1]. În urma acestor acțiuni Occidentul a
impus sanțiuni economice Federației Ruse (în primul rând a închis accesul Rusiei la
piețele financiare occidentale), care, la rândul său, a adoptat contramăsuri: a impus
restricții la importurile de produse alimentare din UE. Astfel, înrăutățirea relațiilor Est
– Vest este în strânsă legătură cu rolul jucat de Rusia în conflictul din estul Ucrainei.
Cu toate că Rusia și Ucraina nu se află în stare de război (nici una dintre cele două
țări nu a declarat război celeilalte), Kievul acuză în mod constant implicarea Moscovei în conflictul din Estul Ucrainei.
Situația actuală din estul Ucrainei se înscrie într-un șir de momente tensionate
în relațiile Federației Ruse cu state vecine post-sovietice. Conflictul declanșat în 2014
în estul Ucrainei a fost precedat de războiul din nordul Georgiei, din 2008, și de cel
din estul Republicii Moldova, în 1992. Toate cele trei state post-sovietice și-au exprimat intenția de ieșire din „vecinătatea apropiată‖ – sfera de influență a Kremlinului, iar în ultima perioadă și-au exprimat voința de a se integra în spațiul civilizațional
european, toate trei semnând câte de acord de asociere cu Uniunea Europeană. Din
acest moment se poate vorbi de acutizarea conflictului dintre Rusia și Ucraina, Georgia, Republica Moldova. În mare măsură, conflictele din 1992, 2008 și 2014 s-au
derulat după un scenariu asemănător, cu toate că există și diferențe: în 1992 și 2008
Rusia a angajat în mod deschis trupele sale împotriva Republicii Moldova și, respectiv, împotriva Georgiei, în timp ce în 2014 (și până în prezent) Kremlinul refuză să
recunoască implicarea efectivelor sale militare în conflictul din estul Ucrainei. Oricum, de fiecare dată, în desfășurarea celor trei conflicte, nu a fost vorba de un conflict
(război) interstatal tipic: în 1992 Republica Moldova nu a declarat război Federației
Ruse, nici Rusia nu a declarat război Moldovei (poate din această cauză Rusia este
până în prezent, în ciuda bunului simț, parte a formatului de negocieri 5+2 în calitate
de mediator și garant, cu toate că trupele sale au participat în conflictul din 1992 de
partea forțelor separatiste); în 2008 Rusia nu a declarat război Georgiei, nici viceversa; în 2014 Rusia nu a declarat război Ucrainei, nici viceversa. În același timp, observatorii înțeleg că de fiecare dată a fost vorba de un conflict între Rusia – care a susținut „republici autoproclamate‖ nerecunoscute (Republica Moldovenească Nistreană
34

[RMN]; Republica Osetia de Sud; Republica Populară Lugansk și Republica Populară
Donețk) – și statele post-sovietice recunoscute: Republica Moldova, Georgia și Ucraina. De fiecare dată a fost vorba de un război hibrid purtat de Federația Rusă cu cele
trei republici post-sovietice, război care continuă până în prezent. Iar în condițiile
declarării intenției de integrare în spațiul cuvilizațional occidental a celor trei state
post-sovietice, se poate observa extinderea războiului hibrid inclusiv în relația Est –
Vest (Rusia – Occident), caracterizată, la etapa actuală, printr-o tensionare. Practic, se
poate admite că războiul hibrid este în prezent un fenomen ce poate fi observat în
confruntarea dintre Rusia și Occident, iar instrumentele sale sunt utilizate în mod
frecvent.
Partea vizibilă a conflictului Est – Vest ține de divergența de interese geopolitice: de eforturile Rusiei de a-și păstra sfera de influență în spațiul post-sovietic, respectiv de acțiunile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, susținute de Occident
(SUA și UE), de a ieși din sfera de influență a Rusiei și de a se integra în spațiul civilizațional european. Totuși, o explicație mai profundă a evoluțiilor defectuoase ale
relațiilor dintre cele două spații geopolitice este legată de faptul că elitele politice ale
celor doi poli internaționali de putere gândesc, percep și acționează pornind de la
două paradigme diferite, împărtășesc valori diferite, au idealuri și viziuni diferite cu
privire la ordinea internațională și calea pe care trebuie să evolueze lumea.
Confruntarea Rusia–Occident: cauze și consecințe
Lumea contemporană este marcată de numeroase conflicte, care au diverse cauze și motivații. Cu regret, diversitatea încă mai este speculată pentru instigarea la
conflicte. Or, în prezent, în lume există aproximativ 2870 religii și aproximativ 7000
de limbi (3000 dintre ele sunt pe cale de dispariție, deoarece nu dispun de scriere).
Această diversitate constituie o bogăție culturală a planetei, dar în același timp, conține și un potențial de conflicte, mai ales în arii marcate de sărăcie și de probleme sociale: șomaj, lipsa accesului la asistența medicală, la educație ș.a.. Există mai multe
conotații ale conflictelor din trecut și din perioada contemporană: interrasiale, interreligioase, interconfesionale (intersectare), interetnice (interculturale, implicând tradiții
și obiceiuri ale diverselor comunități, inclusiv ale unor minorități etnice aflate în conflict cu etnii majoritare, ceea ce poate conduce la războaie de gherilă sau la utilizarea
actelor teroriste), lingvistice, ideologice, politice (inclusiv între clase sociale – conform paradigmei marxiste: între săraci și bogați) ș.a. Pe lângă acestea, la etapa contemporană se poate vorbi și de conflicte intercivilizaționale [2], care mai pot fi denumite geopolitice. Confruntarea Rusia – Occident se poate înscrie în această paradigmă. Toate aceste conflicte pot fi definite ca identitare, întrucât fiecare comunitate
implicată într-un conflict apără sau promovează (uneori: impune) anumite valori ce
definesc respectiva comunitate, apără și promovează anumite interese. O excepție,
care confirmă totuși regula, o constituie conflictele între, pe de o parte, state – în persoana forțelor de ordine – și, pe de alta, grupuri de crimă organizată, care mai sunt
denumite, în unele regiuni ale lumii, mafii. Grupările în cauză sunt entități care dispută dreptul exclusiv (monopolul) la forță (violență) și control din partea statului asupra
unei regiuni sau asupra întregului teritoriu al unui stat, fiind constituite din persoane
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având aceeași identitate culturală (religioasă, etnică, lingvistică) cu guvernanții și
majoritatea populației țării (eventual, se poate vorbi de o identitate regională, ca în
cazul mafiei siciliene din Italia).
Confruntarea Rusia – Occident s-a accentuat în 2014, din momentul anexării de
către Rusia a Crimeii și al declanșării războiului din estul Ucrainei (Lugansk și Donețk). Atunci s-a produs a răcire a relațiilor, după o perioadă de 23 de ani de cooperare între Moscova și Washington/Bruxelles. În prima parte a acestei perioade Rusia a
dat impresia unui stat care a preluat modelul occidental, deci s-a angajat pe calea occidentală (a modernizării). Răceala intervenită în relațiile Rusia – Occident poate fi
pusă în legătură cu rolul pe care și l-a asumat președintele Vladimir Putin, care și-a
propus să pună în valoare statutul de putere regională sau chiar să restabilească statutul de putere mondială al Rusiei. Confruntarea Rusia – Occident s-a agravat mai mult
odată cu implicarea Federației Ruse în conflictul din Siria, printr-o intervenție militară începută pe 30 septembrie 2015, la solicitarea Guvernului Republicii Arabe Siriene, forțele militare rusești sprijinind regimul lui Bashar al-Assad, legitimitatea căruia
este contestată de Occident. În esență, confruntarea Rusia – Occident se manifestă în
două planuri:
1. al intereselor (cu referire la sfere de influență, control geopolitic);
2. al ideilor, al idealurilor (al viziunii asupra lumii – asupra ordinii mondiale,
asupra arhitecturii securității regionale și internaționale).
Pe de o parte, este vorba de o dispută legată de divergența de interese geopolitice, de reconfigurarea (reîmpărțirea), de către polii de putere, Moscova și Washington, a sferelor de influență (în spațiul post-sovietic – mai ales privind cele trei state
menționate mai sus: Republica Moldova, Georgia și Ucraina, care doresc ieșirea din
sfera de influență a Rusiei și integrarea în spațiul civilizațional european), în vederea
stabilirii unui sistem de securitate în spațiul disputat al Europei de Est. Ciocnirea intereselor constituie cauza conflictului Est – Vest. Totuși, confruntarea Rusia – Occident
mai este și, sau înainte de toate, un conflict de valori, de idei (ideologii) care stau la
baza sistemelor politice, economice (sociale), culturale ș.a. ale statelor din cele două
spații civilizaționale, de idealuri, de viziuni privind ordinea mondială (implicit, privind sistemul de securitate optim). Asumarea ideilor respective determină apartenența
civilizațională a statelor. În acest context, se poate vorbi despre un conflict al ideologiilor (sistemelor de idei) care stau la baza celor două civilizații: occidentală și eurasiatică (civilizația rusă poate fi denumită, convențional, eurasiatică [3]).
Cele două civilizații sunt opuse după ideile pe care fiecare le împărtășește: în
plan instituțional: Uniunea Eurasiatică/Organizația Tratatului Colectiv de Securitate
versus UE și NATO; în plan ideologic: eurasianism – versus occidentalism; în relațiile internaționale: un sistem mondial unipolar (cu SUA – unică super-putere) versus
un sistem multipolar; idealism (securitate colectivă) versus realism (echilibrul puterii)
[4]; în plan politic: un sistem politic autoritar (de facto; formal, totuși, conform Constituției și legislației sale, Federația Rusă este „un stat democratic‖) versus un sistem
democratic; în plan ideologic: conservatism (tradiționalism) versus liberalism (respectarea drepturilor omului, inclusiv ale minorităților sexuale: de exemplu, căsătorii între
persoane de același gen ș.a.); în plan economic: un rol important al proprietății de stat
în economia națională versus economie de piață (accentul se pune pe proprietatea
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privată); în plan societal: un rol mai important al religiei în societate versus o societate preponderent laică, cu o atitudine mai lejeră față de religie și biserică. De menționat
că acestea sunt tendințe în societățile respective (mainstreams), lucrurile însă nu trebuie privite strict în alb și negru. În interiorul Rusiei există un conflict între conservatori și liberali, tot așa cum în interiorul UE și al SUA există un conflict între liberali și
persoane cu o abordare ideologică mai conservatoare (tradiționaliști).
Una dintre problemele legate de identitatea civilizațională a Federației Ruse vizează faptul că indiferent de ideologia împărtășită în diferitele perioade istorice, statul
rus a fost mânat de viziunea unui imperialism impetuos, fie că a fost vorba de Imperiul Țarist sau de URSS (atât Imperiul Țarist, cât și URSS, au ocupat și anexat Basarabia – în 1812, respectiv în 1940). În prezent, prin anexarea Crimeii, Federația Rusă,
condusă de președintele Vladimir Putin, pare să arate că revine la abordarea imperialistă, manifestată de-a lungul ultimelor secole, a politicii externe rusești. De altfel,
confruntarea Est – Vest este una de durată, ea manifestându-se atât în perioada Imperiului Rus (Țarist), de pildă, în confruntarea sa cu Franța (Napoleon), ca și în perioada
existenței URSS, în confruntarea dintre lumea comunistă lumea cu liberă (democratică și capitalistă). După al II-lea Război mondial această confruntare a căpătat denumirea de Război Rece, încheiat prin destrămarea URSS în 1991. Henry Kissinger a explicat în ce a constat conflictul Est – Vest după al II-lea Război Mondial, prefigurat
de Roosevelt și Stalin: „În timp ce Roosevelt vroia să implementeze conceptul
wilsonian al armoniei mondiale, ideile lui Stalin despre felul de a conduce politica
internațională erau strict cele promovate de conceptul Realpolitik, al Lumii Vechi.
(…) Stalin a definit cerințele păcii în felul în care oamenii de stat ruși o făcuseră de
secole – drept cea mai lată posibil centură de siguranță de jur împrejurul vastelor
frontiere ale Uniunii Sovietice‖ [4, p. 350]. Cu regret, și în prezent conducerea de la
Kremlin vede problema asigurării securității Federației Ruse prin prisma organizării
unei centuri de siguranță, iar Republica Moldova, ca stat post-sovietic, face parte din
statele care, în viziunea Moscovei, trebuie să o constituie.
De menționat că din perspectivă civilizațională, se poate vorbi și despre un
conflict între o parte din lumea islamică (în speță, organizația teroristă „Statul Islamic‖ și alte organizații teroriste, însuflețite de radicalism islamic, de ideologia jihadistă, în esență anti-occidentală, care controlează părți din teritoriile Irakului, Siriei, Libiei ș.a.) atât cu Occidentul, cât și cu Federația Rusă și aliați de-ai săi din Asia Mijlocie.
Consecințele confruntării Rusia – Occident sunt negative, existând riscul ca
lumea să se cufunde într-un nou război rece sau chiar să treacă printr-un nou – al IIIlea – război mondial. Ținând cont de capacitățile nucleare ale Federației Ruse și SUA
(respectiv NATO), urmările trecerii confruntării din planul diplomației în cel militar
(sau din faza confruntării reci în cea fierbinte) nu pot fi decât dezastruoase pentru
întreaga lume, inclusiv sau mai ales pentru Republica Moldova.
Întrucât unul dintre perimetrele geografice în care se desfășoară confruntarea
Rusia – Occident este Europa de Est, mai exact, cele trei state post-sovietice menționate mai sus (Republica Moldova, Georgia și Ucraina), acestea sunt expuse pericolului manifestării pe teritoriile lor naționale a fenomenului războiului hibrid sau chiar a
ostilităților propriu-zise. Actualele ciocniri din estul Ucrainei oricând pot crește în
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intensitate și se pot extinde geografic, dacă nu va fi găsită o soluție durabilă la respectivul conflict. Pe de altă parte, conflictul înghețat, din 1992, de pe Nistru – în estul
Republicii Moldova – planează ca o sabie damoclesiană asupra securității naționale a
statului moldovenesc, constituind una dintre vulnerabilitățile sale cele mai grave în
fața diferitelor riscuri și amenințări externe.
Războiul hibrid: fenomen vechi și nou
Războiul hibrid este un instrument folosit în confruntarea Rusia – Occident. El
se manifestă sub diverse forme, acoperind confruntarea în mai multe dimensiuni: 1)
politico-diplomatică, 2) economică (prin presiuni economice, restricții comerciale,
sancțiuni ș.a.), 3) informațională (ca război informațional, caracterizat prin recurgerea
la propagandă, dezinformare, manipulare, intoxicare ș.a.), 4) societală – a relațiilor
interetnice (prin folosirea unei sau unor minorități dintr-un stat în vederea destabilizării situației; o modalitate vizează crearea de republici autoproclamate, prin încălcarea
dreptului internațional, nerecunoscute de comunitatea internațională, cum a fost cazul
în unele statele post-sovietice, unde au fost create și forțe para-militare separatiste), 5)
intelligence – a serviciilor de colectare și analiză a informațiilor, dar care mai sunt
abilitate cu funcția de a planifica și efectua diverse diversiuni, 6) informatică (cibernetică – recurgerea la atacuri cibernetice), 7) militară (angajarea forțelor armate) ș.a..
În opinia cercetătorului rus stabilit la Praga, Iurii Feodorov, războiul hibrid este: „un
complex de măsuri, care îmbină în sine acțiuni militare în înțelegerea lor tradițională
cu metode non-militare de destabilizare, distrugere și lichidare a inamicului, incluzând exercitarea presiunii economice, instigarea la conflicte politice și sociale, implementarea activității subversive și a unor campanii propagandistice în masă, cunoscute drept «război psihologic» sau «război informațional»‖ [5, p. 8]. Referindu-se la
războiul hibrid, cercetătorul american Joseph Jr. Nye nota: „Finalul unor astfel de
conflicte se stabilește rareori pe câmpuri de luptă convenționale, cu ajutorul unor
armate tradiționale‖ [6, p.51]. Astfel, războaiele hibride sunt „un amalgam de arme
convenționale, tactici neregulate, terorism și comportament infracțional în spațiul de
desfășurare a conflictului‖ [6, p.51]. Utilizarea propagandei, a unor formațiuni paramilitare acționând din și în zone cu populație civilă densă – deci nu mai este vorba de
o linie clară a frontului, care să separe părțile (armatele) beligerante, – toate acestea
reprezintă caracteristici ale fenomenului război hibrid. Joseph Jr. Nye a specificat: „În
războaiele hibride, forțele convenționale și cele neregulate, combatanții și civilii, distrugerile fizice și războiul informațional se întrepătrund‖ [6, p. 51].
De notat că în literatura de specialitate a domeniului Studiilor de Securitate noțiunea război hibrid este legată de alți termeni, de exemplu, de cea de război asimetric: „Unii teoreticieni fac referire la această formă de luptă numind-o «război asimetric», dar această caracterizare este mai puțin utilă decât ar putea să pară la prima
vedere. Războaiele au fost întotdeauna asimetrice‖ [6, p. 51]. Există, totuși, studii
ample consacrate anume noțiunii (improprii, după Nye) de conflicte asimetrice. Unul
dintre autorii care au folosit respectiva noțiune afirmă: „Privind problematica
asimetrismului din unghiul conflictelor non-clasice, putem afirma că aceste riscuri
constau în strategii și acțiuni armate și non-armate deliberate, manifestate prin utiliza38

rea unor procedee diferite de cele ale acțiunilor militare clasice, cu forțe angajate în
conflict de mică mărime, determinantă fiind și amploarea efectului acțiunilor, având
ca obiective afectarea securității și siguranței naționale și paralizarea vieții economico-sociale a statului aflat în conflict‖ [7, p. 90]. Opinia lui Joseph Jr. Nye în privința
faptului că sintagma război hibrid este mult mai potrivită, decât cea de conflict asimetric (sau război asimetric), cu privire la fenomenul discutat, merită tot sprijinul.
După anexarea de către Rusia a Crimeii în 2014 și după declanșarea războiului
din Donețk și Donbas, în estul Ucrainei, în același an, noțiunea de război hibrid este
folosită tot mai mult cu referire la zonele respective [5]. Totuși, fenomenul în cauză
nu este unul nou. Referiri la elemente ale noțiunii de război hibrid pot fi găsite încă la
autorul chinez care a trăit acum 2000 de ani, Sun Tzu, care afirma, de exemplu, că
„cel mai bine este să câștigi [un război] fără să fii nevoit să te lupți‖ [6, p. 52]; Citatul
exact: „ Cel ce luptă pentru victorie numai cu sabia nu este un general bun‖ [8, p. 23].
Sun Tzu mai scria: „Așadar, cei ce sunt experți în arta războiului supun armata inamică fără luptă. Ei cuceresc orașele fără a le asedia și doboară un stat fără operațiuni
prelungite‖ [8, p. 24]. În acest sens, gânditorul chinez a notat că „Războiul este o
chestiune de șiretenie‖ [8, p. 38], respectiv este preferabil ca disputa să fie tranșată
doar în extremis pe câmpul de luptă, deci într-un război convențional. Sun Tzu a accentuat importanța diversiunii pentru a dezbina armata dușmanului – prin diversiune
să se „acționeze asupra inamicului, spre a-i dezbina forțele‖ [8, p. 25]. Cu referire la
metodele de influențare asupra inamicului, Sun Tzu nota: „Planurile și proiectele
destinate să facă rău inamicului nu sunt cantonate în cadrul unei metode deosebite.
Ori îndepărtați din anturajul lui înțelepții și virtuoșii, cu scopul de a nu mai avea consilieri, ori trimiteți trădătorii în țara lui pentru a-i săpa administrația. Sau datorită unei
înșelăciuni viclene, îndepărtați miniștrii de suveranul lor. Sau trimiteți agitatori îndemânatici pentru a incita populația și a-i delapida bogățiile Sau oferiți-le muzicieni și
dansatori imorali pentru a le schimba obiceiurile. Sau dați-le femei frumoase pentru ai face să-și piardă capul‖ [8, p. 58]. Nu în ultimul rând, Sun Tzu a arătat importanța
folosirii agenților secreți [8, p. 89], a spionajului, respectiv a dezinformării și a manipulării. De altfel, Sun Tzu a enunțat foarte clar, că „Întreaga artă a războiului este
bazată pe înșelătorie‖ [8, p. 10], arătând că victoria în fața unui inamic trebuie asigurată nu numai sau nu atât prin mijloace militare.
Este interesant de remarcat că Sun Tzu s-a referit și la aspectul asimetriei întrun război sau conflict. Domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei a urmat cu
precizie această abordare a strategului chinez, poate fără să o știe: „Dacă inamicul
este puternic și eu slab, mă retrag pentru moment și mă feresc de orice angajare –
aceasta până când competența generalilor și eficiența trupelor vor fi la egalitate. Dacă
sunt stăpân pe toate mijloacele mele și inamicul este în stare de derută, dacă trupele
mele sunt pline de avânt, iar ale lui apatice, atunci pot da bătălia chiar dacă el are
superioritate numerică‖ [8, p. 25].
Ideea că războiul hibrid nu este ceva nou a fost expusă și de secretarul general
al NATO Jens Stoltenberg, citat de Iurii Feodorov, care menționa: „primul procedeu
cunoscut nouă de război hibrid a fost calul troian, deci cu acest fenomen ne-am mai
ciocnit și în trecut, cu acea diferență că acum este aplicat la scară mai mare‖ [5, p. 9].
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Revenind la perioada modernă, se poate constata că pe durata Războiului Rece
elemente ale războiului hibrid au fost folosite în diverse conflicte de pe mapamond:
în Vietnam, Angola, Nicaragua ș.a.. Peste tot unde s-a desfășurat un război de gherilă
se poate admite că au fost utilizate elemente ale războiului hibrid. Henry Kissinger
nota: „Într-un război convențional, cu linii ale frontului bine stabilite, puterea de foc
superioară o scoate de obicei la capăt. Prin contrast, un război de gherilă nu este purtat, în general, de pe poziții fixe, iar armata de gherilă se ascunde în mijlocul populației. Într-un război convențional se află în joc controlul asupra teritoriului; într-un
război de gherilă, securitatea populației. Deoarece armata de gherilă nu este legată de
apărarea unui teritoriu anume, ea este liberă, în mare măsură, să aleagă câmpul de
luptă și să controleze pierderile de ambele părți‖ [4, p. 548].
Războiul din 1992 de pe Nistru, în estul Republicii Moldova, a fost și el unul
hibrid, în care s-a desfășurat și un război informațional (principala manipulare a fost
legată de intenția conducerii de la Chișinău de a proceda la unirea Republicii Moldova cu România – scenariu respins de mulți dintre cei care constituiau populația regiunii nistrene), a fost folosită prin manipulare minoritatea rusofonă din regiune în procesul de destabilizare a statului moldovenesc, conducerea căruia cu greu se lăsa convinsă să rămână în sfera de influență rusească, liderii moldoveni orientându-se la republicile baltice și optând mai degrabă pentru parcursul de apropiere de Comunitatea
Europeană.
Un element esențial al fenomenului războiului hibrid la etapa contemporană îl
constituie Internetul. Cu apariția și proliferarea sa, la celelalte elemente ale războiului
hibrid s-au mai adăugat atacurile cibernetice asupra site-urilor instituțiilor statului,
inclusiv ale armatei statului supus agresiunii.
Războiul hibrid în estul Ucrainei: studiu de caz
În ultima perioadă de timp fenomenul războiului hibrid poate fi observat în
Ucraina și Siria, state care au devenit platforme de confruntare între Rusia și Occident. Conflictul din estul Ucrainei se află mai aproape de frontiera Republicii Moldova, de aceea este urmărit cu mare atenție de specialiștii moldoveni din domeniul Studiilor de Securitate. Ceea se s-a putut constata este faptul că respectivul conflict, între
puterea de la Kiev și cele două republici autoproclamate (Republica Populară
Lugansk – RPL și Republica Populară Donețk – RPD), se desfășoară în mare parte
după scenariul conflictului transnistrean din 1990–1992, din estul Republicii Moldova
(experți în domeniul Studiilor de Securitate au vorbit despre „transnistrizarea‖ conflictului din estul Ucrainei, prin aceasta înțelegându-se înghețarea sa, care, deocamdată nu s-a produs). Atât în 1991–1992 în republica Moldova, cât și în 2014 – prezent
în Ucraina este vorba de utilizarea războiului hibrid. Printre deosebiri se numără faptul că Rusia nu a recunoscut deschis că forțele sale armate regulate au fost angajate de
partea RPL și RPD în ucraina, așa cum este incontestabil dovedit faptul că trupele
rusești au fost angajate în lupte împotriva forțelor de ordine ale Republicii Moldova,
de partea formațiunilor paramilitare nistrene, pe ambele maluri ale Nistrului (atât în
Bender cât și în Coșnița și Cocieri – Dubăsari).
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Autoritățile Federației Ruse au acordat o importanță deosebită Ucrainei din
perspectivă strategică: „Nici Gorbaciov și nici Elțin nu își imaginau o uniune a republicilor fără Ucraina. (…) De fapt întreaga politică rusă referitor la Ucraina se baza pe
o veche idee pe care o lansase încă Lenin care spunea: «Uniunea Sovietică nu va putea supraviețui fără cărbunele ucrainean»‖ [1, p. 72].
Printre cauzele conflictului din regiunile Ligansk și Donețk, în care Federația
Rusă sprijină forțele separatiste, pot fi menționate [5, p. 14-15]:
1. ambițiile personale ale președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, de a
reda țării sale statutul de mare putere;
2. temerile conducerii de la Kremlin că maidanul din Kiev va provoca proteste
similare în Rusia;
3. președintele rus a recurs la anexarea Crimeii și la declanșarea conflictului în
Lugansk și Donețk și la sprijinirea separatiștilor pentru a distrage atenția cetățenilor
Federației Ruse de la problemele interne;
4. prin conflictul din Ucraina, Putin a dorit să suprime dorința ucrainenilor de a
deveni parte a comunității europene;
5. agresivitatea și expansionismul Rusiei se bazează pe o mentalitate care operează cu mituri de genul: Rusia – a treia Romă, poporul rus triunitar (format din ruși,
ucraineni și belaruși) ș.a..
În afară de acestea, Iurii Feodorov menționează că: „Totuși, sunt și alți factori
determinanți. Politica Rusiei de asemenea este un element al unui complex de diferite
eforturi, îndreptate spre realizarea «marii strategii» a Kremlinului, care, parafrazând
cunoscuta afirmație a lordului Ismay (generalul britanic Hastings Lionel Ismay: primul secretar general al NATO – în 1952-1957, notă, A.L.), poate fi formulată astfel:
«Americanii să fie ținuți în afara Europei, dreptul de veto al Rusiei – în Europa, iar
țările fostei Uniuni Sovietice – sub Rusia». În particular, prin anexarea Crimeii, incitării și menținerii dispozițiilor separatiste și teroriste în Donbas Moscova vrea, în
primul rând, să oprească mersul Ucrainei în Europa și să treacă Ucraina sau, cel puțin,
regiunile sale sud-estice, sub protectoratul de facto al Rusiei. În al doilea rând, Rusia
caută să impună Occidentul să accepte noua arhitectură a lumii, în care sferele de
influență ale Moscovei vor cuprinde teritoriul extins, situat între Rusia și așa-numita
«vechea Europă»‖ [5, p. 24]. După opinia politologului rus Stanislav Belkovski, citat
de Feodorov, gândirea strategică a lui Putin vizează următoarele: „Scopul primordial
al lui Putin este să devină în politica internațională un nou Stalin. Nu în politica internă, în cea internațională. Adică, să iasă spre Ialta-2, să se revină la pacea IaltaPotsdam, să ajungă la un acord cu SUA și UE – în primul rând cu Germania, privind
împărțirea lumii, unde sunt zone fixate de influență‖ [5, p. 25-26]. Reieșind din acestea, Iurii Feodorov conchide: „Un nou acord Ialta este un scop important, dacă nu
singurul, pe care Kremlinul vrea să-l atingă, dezlănțuind războiul hibrid în Ucraina.
Un alt scop ține de crearea așa-numitei «lumi ruse» [«русский мир», notă, A.L.], un
gen de comunitate politică, care să unească sub egida Moscovei toate popoarele culturii ruse‖ [5, p. 26]. Mai mult, „O dată cu revenirea lui Putin în Kremlin în mai 2012
strategia internațională a Moscovei în sfârșit a căpătat forma finală și acum presupune
construirea unui nou imperiu sub forma unei centuri din teritorii aflate sub tutelă și
din state dependente, care trebuie să se situeze de-a lungul granițelor rusești și să în41

deplinească rolul de tampon strategic între Rusia și puterile occidentale și de trambulină pentru expansiunea militaro-politică și economică ulterioară, sursă de resurse
economice și piețe țintă pentru mărfurile rusești non-competitive. Pentru Putin și anturajul său, acesta a fost nu numai un proiect geopolitic de actualitate, dar și misiunea
lor istorică cea mai importantă‖ [5, p. 28].
Tensiunile dintre Ucraina și Rusia se bazează și pe politica dusă de Imperiul
Rus (Țarist) și de URSS în teritoriul Ucrainei, caracterizată prin colonizare [5, p. 17],
rusificare [5, p. 18], asimilare [5, p. 21] ș.a.. Toate aceste elemente au fost utilizate și
pe teritoriul moldovenesc (al Basarabiei, respectiv al RSSM) în perioada de ocupație
țaristă (1812–1918) și sovietică (1940–1941, 1944–1991). Încă un element comun
între Ucraina și Republica Moldova, în perioada sovietică, a constat în faptul că autoritățile de la Moscova au amputat părți din teritoriile istorice ucrainean și moldovenesc, trecându-le de la o republică la alta: teritoriul ucrainean al Transnistriei a fost
încorporat republicii moldovenești, în timp ce nordul și sudul Basarabiei, care niciodată în istorie nu au făcut parte din vreun stat ucrainean, au fost incluse, ilegal, în
republica ucraineană. Problema în cauză, care este și una dintre cauzele conflictului
transnistrean din 1990–1992, încă urmează să fie abordată în relațiile bilaterale moldo-ucrainene.
Cercetătorul român Alex Berca, autor al unui volum consacrat conflictului din
Ucraina, a arătat că acțiunile Rusiei cad sub incidența definiției imperialismului, care
este „politica unui stat și a conducătorilor lui menită să sporească controlul asupra
unor entități străine, cu scopul extinderii sau menținerii unor imperii, atât prin cuceriri
teritoriale, precum și prin metode indirecte vizând dominarea economică și politică a
unor state‖ [1, p. 67]. În opinia lui Berca, „Rusia a fost și este un imperiu și politica ei
se apropie într-un mod deosebit de clar de filosofia unui imperiu ce nu mai poate fi
socotită ca fiind ceva normal și comun pentru secolul 21. Politica președintelui Vladimir Putin este o politică agresivă, folosind ca instrument de intimidare armata, chiar
dacă în cazul Crimeii nu s-a tras nici un glonț. Aceasta este o politică pe care politologii o consideră ca fiind realmente o politică imperialistă sau neo-imperialistă‖ [1, p.
69].
Printre elementele războiului hibrid, utilizate de Federația Rusă în conflictul
din estul Ucrainei, Iurii Feodorov menționează: 1) desfășurarea unui război informațional (de exemplu, utilizarea propagandei prin mass-media rusească, crearea și utilizarea unor centre de troli, care postează comentarii în diverse comunități de pe Internet – în rețele de socializare – în care îl laudă pe Putin, ofensează guvernul ucrainean
și acuză SUA de criza ucraineană) [5, p. 152], 2) utilizarea Serviciului de Informații
Externe (Cлужба Bнешней Pазведки) [5, p. 114], 3) destabilizarea situației din regiunile sud-estice [5, p. 69], 4) acordarea de ajutor în formarea organelor politice separatiste [5, p. 73] și a forțelor paramilitare ale acestora [5, p. 71], inclusiv cu voluntari
– cazaci, militari în rezrvă ș.a. [5, p. 55], 5) angajarea militarilor ruși, fără semne de
identificare, în confruntări militare [5, p. 75] ș.a.
De remarcat faptul că în cartea sa cercetătorul rus Iurii Feodorov a acordat
atenție proiectului „Novorossia‖ [5, p. 46]. Conform autorului citat, scopul proiectului
era separarea părții sud-estice a Ucrainei, care cuprinde regiunile Dnepropetrovsk,
Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Herson, Nicolaev și Odesa. În condițiile unui
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suport redus din partea populației celorlalte regiuni decât Lugansk și Donețk, proiectul a fost sistat. Feodorov l-a citat pe președintele Putin, care a declarat că regiunile
sud-estice „au fost transmise Ucrainei în anii 1920 de către guvernul sovietic. … Ele
au fost cucerite de Poteomkin și Ecaterina cea mare în cursul unei serii de războaie
binecunoscute‖ [5, p. 47]. Iurii Feodorov conchide: „Dacă acest plan ar fi fost pus în
aplicare, principalele centre industriale ucrainene, inclusiv, câteva obiecte militarindustriale cheie, porturi de importanță strategică și rute de transport, ar fi trecut sub
controlul Rusiei. Partea cealaltă a Ucrainei s-ar fi transformat într-o formațiune economic falimentară și politic instabilă, la frontiera cu Moldova ar fi apărut trupe rusești, iar situația strategică în Europa de Sud-Est s-ar fi schimbat brusc, în favoarea
Rusiei‖ [5, p. 47-48]. Desigur, trupele rusești se află deja nu numai la frontiera Republicii Moldova, ci chiar în interiorul teritoriului moldovenesc, în zona sa nistreană.
Dar cu siguranță, implementarea planului Novorossia ar fi agravat situația securitară a
Republicii Moldova, ținând cont de faptul că este de presupus că Rusia, prin administrația de la Tiraspol, ar fi integrat zona nistreană în formațiunea teritorială nerecunoscută „Noua Rusie‖.
În lumina celor evocate, se poate concluziona că războiul hibrid este utilizat în
conflictul din estul Ucrainei. Datorită proximității față de frontiera RM, el reprezintă
un grav pericol și la adresa securității statului moldovenesc.
Concluzii
Războiul hibrid constituie un fenomen care vizează o sumă de instrumente utilizate în confruntarea atât între două sau mai multe state, cât și între poli internaționali
de putere, în speță, între Rusia și Occident (NATO și UE). Fenomenul respectiv vizează interacțiunea în mai multe dimensiuni: 1) politico-diplomatică, 2) economică,
3) informațională (propagandă, dezinformare, manipulare, intoxicare), 4) ideologică,
5) cibernetică (informatică: vizând spațiul virtual), 6) societală (instigarea minorităților etnice sau folosirea lor drept instrumente de destabilizare a situației), 7) intelligence – a serviciilor de colectare și analiză a informațiilor, dar care mai sunt abilitate cu
funcția de planificare și efectuare a unor diversiuni, 8) militară (angajarea forțelor
armate regulate, sprijinirea unor forțe paramilitare) ș.a.. Cu toate că nu este un fenomen nou, în prezent el a căpătat formei noi, în parte datorită capacităților pe care le
oferă Internetul și tehnologiile înalte moderne (high tech).
Războiul hibrid este folosit în prezent în confruntarea Rusia – Occident. Agravarea relațiilor Est-Vest se datorează divergenței de interese, dar și divergenței de
valori, idei, idealuri, viziuni asupra ordinii mondiale (asupra arhitecturii securității
regionale – pe continentul eurasiatic – asupra securității globale). În timp ce Federația
Rusă promovează insistent ideea unui sistem multipolar, Occidentul agreează un sistem de securitate colectivă. Nu trebuie exclus din calcul nici rolul personal al președintelui rus Vladimir Putin, care este hotărât să restituie țării sale statutul de superputere, pierdut după înfrângerea URSS în Războiul Rece. După toate acțiunile Federației Ruse se vede că Moscova depune eforturi de constituire a unei sfere de influență, formată din statele post-sovietice, care să constituie o centură de siguranță pentru
Kremlin.
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La războiul hibrid se recurge atât în conflictul din estul Ucrainei cât și în cel
din Siria – state care au devenit terenuri de confruntare nu numai între forțe interne
ostile, ci și între actori geopolitici internaționali (Rusia – Occident). Deși pe teritoriul
Republicii Moldova avem un conflict înghețat (în zona nistreană), elemente ale fenomenului războiului hibrid pot fi observate și în legătură cu acesta, în relația Moscova
– Chișinău (restricții comerciale pentru mărfuri moldovenești pe piața Rusiei, aplicații
militare ale forțelor armatei ruse staționate în Transnistria, propagandă în mass-media
rusească ș.a.).
Întrucât fenomenul războiului hibrid, cu toate instrumentele (elementele) sale,
este utilizat pe larg în conflicte contemporane, din proximitatea frontierelor RM, utilizarea sa de către state cu intenții agresive reprezintă un pericol la dresa securității
naționale a Republicii Moldova. Fenomenul în cauză trebuie examinat și evaluat cu
cea mai mare atenție de către specialiștii moldoveni în domeniul Securității, așa încât
instituțiile de stat, abilitate cu atribuții de apărare, să fie capabile să ofere răspunsuri
adecvate și eficiente tuturor forțelor care ar recurge sau recurg la războiul hibrid împotriva Republicii Moldova.
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SECURITATEA SOCIO-ECOLOGICĂ și PROCESELE
MIGRAȚIONALE CONTEMPORANE
Introducere. Ecologia socială, în aspectele ei filosofice, este o parte component a ecosofiei de rând cu antropoecologia, ecologia generală, etica ecologică globală, bazată pe umanismul tradițional, ecologic și etnic, și filosofia paranormalului.
Având în vedere aceste părți constitutive ale ecosofiei am putea vorbi și despre securitatea corespunzătoare fiecăreia din ele. Ne interesează în cazul dat securitatea socioecologică sau social-ecologică, deci securitatea ce ține de ecologia socială. Ultima se
află astăzi și sub impactul proceselor migraționale, social-politice, culturale, civilizaționale, economice deci, nu numai a celor naturale.
Procesele migraționale au diverse aspecte și nu pot fi tratate univoc ca pozitive,
negative sau neutre. Necesar este de a le analiza în anumite contexte concrete.
Soluționarea problemelor ce apar în legătură cu procesele migraționale actuale de
asemenea ar trebui să țină cont de contextele concrete. Or, ele pot fi soluționate în
baza teoretico-practică și prin metode diferite, chiar diametral opuse.
Caresunt dimensiunile principale alesecurității socio-ecologice?Procesele migraționale duc la progresul sau regresul social? Care arfi baza etico-morală a
soluționării problemelor apărute în legătură cu procesul migrațional actual? La aceste
și alte întrebări asemănătoare vom da răspunsul în prezentul material.
Rezultate și discuții. Securitatea socio-ecologică, asemenea altor componente
ale securității naționale, necesită la etapa actuală, o atenție deosebită atât din partea
cercetătorilor, a societății civile cât și, mai ales, din partea autorităților, administrației
publice, inclusiv și a celei locale, din partea statului luat în întregime. De ce securitatea socio-ecologică și nu pur și simplu securitatea ecologică? Fiindcă vorba e nu numai de starea mediului natural, dar și a societății, nu numai de ecologie, dar și de ecologia socială.
Când vorbim de ecologie avem în vedere triada ecologică globală deci, ecologia generală, ecologia socială și antropoecologia sau ecologia omului [1]. Dezastrele
naturale (cutremurile, tsunamis, inundațiile, erupțiile vulcanice, secetele etc.) și antropogene (războaele, catastrofele nucleare, diversele avarii tehnice, poluarea mediului ș.a.) influențează negativ starea mediului, dar țin ele oare numai de ecologie?
Omul interacționează cu mediul nu numai în mod direct, la nivel de individ,
deci la nivelul antropoecologic, dar și mediat, prin intermediul societății, al bazei
tehnico-materiale și energetice ale acestora. Interacțiunea fundamentală pentru natură
are loc între acestea și societatea umană, dar nu între natură și individul uman. Dacă
la primele etape ale interacțiunii socio-naturale dominantă era natura, apoi la etapa
actuală lucrurile par a se inversa și „dominantă‖ în cadrul Terrei este societatea.
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Societatea contemporană, prin acțiunile sale neechilibrate, neecologice, distruge multe din conexiunile firești, multe specii de planteși animale ale naturii terestre, dereglând chiar și circuitele naturale de substanțe și energie. Societatea umană
contemporană, la etapa actuală, pare că nu se mai „înscrie‖ în natura terestră.
Societatea nu poate exista și funcționa normal fără de natuta terestră și elementele, resursele acesteia, nu poate exista în afara ei. Până la folosirea resurselor luate de
pe alte corpuri cerești, nemaivorbind de colonizarea acestora, mai e mult. Acelaș lucru se poate afirma și despre folosirea resurselor pe care le conține oceanul mondial,
care la etapa actuală este nespus de poluat și folosit nerațional de către umanitate. El
ar putea devein pentru om, în anumite condiții, o a doua Terră, o a doua casă natală.
Mai ales că apele lui acoperă cea mai mare parte a planetei noastre și conțin practic
toate elementele necesare activității umane.
Necesară e nu pur și simplu restabilirea echilibrului initial al interacțiunii societății cu natura or, acesta nu a existat, dar stabilirea unui echilibru dinamic dintre
societate și natură. Necesară este „înscrierea‖ societății în natură fără de „dominația‖
fie că a naturii, fie că a societății. Necesară e coevoluția socio-naturală, deci dezvoltarea coevolutivă atât a societății, cât și a naturii terestre.
Ecologia socială în calitate de știință complexă este chemată să înfăptuiască
„înscrierea‖ dată, să înstaleze echilibrul socio-natural, să instaureze dacă nu armonia,
apoi cel puțin optimizarea interacțiunilor dintre societate și natură. Schimbările naturii
terestre și a societății sunt inevitabile, dar principalul ca ele să ducă la supraviețuirea
ambelor. De aici și reese securitatea socio-ecologică și nu pur și simplu securitatea
ecologică, de aici și ecosofia sau înțelepciunea ecologică. Ultima, după cum am afirmat, nu se limitează numai la ecologia socială și deci la securitatea socio-ecologică.
Ea, în afară de ecologia socială, mai include în sine antripoecologia și ecologia generală și, corespunzător, securitatea antropoecologică și general ecologică. Astfel
ecosofia, sau înțelepciunea ecologică presupune tripla securitate ecologică – socioecologică, antropoecologică și general ecologică.
Toate acestea se referă în general la societatea umană și natura terestră, dar în
particular la societatea moldavă și la mediul natural. Securitatea socio-ecologică a
Moldovei este parte componentă a securității socio-ecologice a umanității.Securitatea
socio-ecologică se referă și la societăți sau state, grupe de state concrete în interacțiunea lor nu numai cu natura și fenomenele naturale, antropogene, dar și la interacțiunile dintre ele însele. Despre această securitate, despre securitate în general, fundamental a scris unul dintre primii – Barry Buzan.„Majoritatea statelor, afirmă el, sunt
mai bine pregătite din punct de vedere birocratic pentru a fi sensibile la amenințările
militare decât la cele ecologice‖ [2, p.148]. Buzan vorbește de securitatea ecologică
în sensul traditional, restrâns al cuvântului. Noi însă operăm cu sensul larg, într-o
anumită măsură metaforic, al termenului aplicat la societate – ecologia socială și,
corespunzător, securitatea socio-ecologică. Societatea umană reprezintă prin sine un
organism, dar un organism specific și nu biologic. De aici și o anumită convenționalitate a termenilor de ecologie și securitate ecologică. În esență însă vorba e despre
funcționalitatea și dezvoltarea societății umane, care depind atât de factorii naturali,
cât și de cei culturali, civilizaționali, economici, sociali etc.
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Cât de importanță nu ar fi securitatea socio-ecologică ea, ca și societatea, în ultimă instanță sunt de „gradul doi‖ în comparație cu securitatea antropoecologică și
omul sau individul uman. Ultimul reprezintă prin sine unitatea naturalului și a socialului – ființă biosocială. Corespunzător, securitatea umană, a omului ca ființă biosocială, este mai superioară oricărei altei securități, inclusiv și a securității societății.
Aici e ca și în cazul statului contemporan democratic: statul pentru om și nu omul
pentru stat. Dacă nu e omul nimic nu e, nici societatea și nici natura cultivată sau
natura a doua, create de om prin perfecționarea, transformarea primei naturi.
Dacă ne limităm la un aspect al securității socio-ecologice, reprezentat de
relațiile dintre state sau grupuri de state între ele, putem constata că în cazul relațiilor
de colaborare de la egal la egal, câștigă în securitate toate statele și deci, putem vorbi
de progres social. Regresul social se va manifesta în cazul contrar, când colaborarea și
ajutorul reciproc lipsesc, iar între state au loc ostilități, amenințări și suspiciuni.
Studiul de caz ar putea servi starea lumii după terminarea războiului rece. Pactul de la Varșovia și-a încetat existența, iar NATO punea mai mult accentele pe
colaborarea pașnică și menținerea ordinii mondiale. Aspectul militar ceda locul celui
pacificator.Totul s-a schimat când ambițiile Federației Ruse au dus la alipirea Crimeii
și la războiul din cele două regiuni ale Ucrainei- Lugansc și Donețc. Blocul NATO a
început să se revigureze. Miliarde au început a fi cheltuite pentru înarmarea SUA și a
aliaților ei. Uniunea Europeană are zenzația că Federația Rusă poate să o atace. Securitatea mondială pare că cedează locul insecurității.
Alipindu-și Crimeia ce a câștigat Rusia? A devenit mai bogată? Nu. Amenințând lumea cu arma termonucleară se simte mai în siguranță? Nu, credem noi. Sancțiunile care au urmat din partea SUA și UE și alte state duc la izolarea ei pe arena
mondială la stagnarea economică a tuturora. Numai securitatea ține de progres și nicidecum insecuritatea. Ultima și regresul sunt sinonime. Să sperăm că rațiunea și
progresul vor triumfa.
Fenomenul migrațional. Migrațiile umane au început practic odată cu apariția
umanității. Marile migrații au schimbat pe parcursul istoriei fața lumii. Ele au dus la
dispariția unor popoare, cultur și civilizații și la apariția și înflorirea altora. Migrațiile
în masă ale europenilor au dus la apariția multor state din ambele Americi, Australia,
Asia și chiar Africa. SUA, Canada, Australia nu sunt altceva decât o preluingire a
Europei.
Țările Occidentale dezvoltate au devenit și mai dezvoltate grație migranților.
Cele mai luminoase minți, cei mai activi oameni din toată lumea migrează în țările
dezvoltate. Dar sunt migrații și migrații. Multe din ele duc la dezvoltarea țărilor unde
se migrează și a țărilor de unde se migrează. Toate acestea numai până la un anumit
nivel migrațional, care depășinduse duce la consecințe grave pentru ambele grupe de
state. Migranții pot sărăci statele natale, dar pot crea probleme și pentru statele unde
ei se duc.
Fenomenul migrației nu e străin nici pentru R.Moldova. Nimeni nu șție cu exactitate câți oameni din statul nostru se află peste hotare. Unii afirmă că mai mult de
un milion, alții circa 700000, datele oficiale – 300000-500000 oameni. Mulți emigranți din R.Moldova se află în țările europene grație cetățăniei române și aceasta
îngreunează evidența. Mulți activează peste hotare la negru, sau ilegal.
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Migrația pentru statul nostru este un fenomen pozitiv sau negativ? Un răspuns
unanim acceptat nu poate fi dat or, fenomenul dat are atât laturi positive cât și negative. Migrația a început odată cu obținerea independenței dar a devenit masivă în anii
guvernării comuniste și a celei așa-zise europene. Fiind lipsiți de locuri de muncă, de
salarii decente, oamenii au început a emigra în țările dezvoltate ale Europei și nu numai. Găsindu-și de lucru ca de regulă locuri de muncă necalificată, bărbații și mai ales
femeile, trimiteau bani în țara de baștină pentru ceilalți menbri ai familiei, pentru
copii și bătrâni. Cifrele anuale oficiale erau de 1,5-2 miliade, în realitare cu mult mai
mult.
Latura pozitivă consta în asigurarea celor rămași acasă cu o sursă de existență
în plus, iar pentru stat cu o sursă importantă de obținere a valutei. Copiii puteau să-și
continuie studiile, care în majoritatea cazurilor erau și sunt nu de la buget dar pe contract atât în Universitățile particulare, cât și în cele de stat. Pozitivă e și migrația temporară a tineretului la studii. Cei mai capabili tineri studiază la cele mai renuumite
Universități din lume. Mulți, sau chiar majoritatea din aceștea nefiind angajați acasă
în câmpul muncii rămân și se realizează peste hotare. Cei mai buni tineri de la Universitățile din R.Moldova, dorindu-și condiții mai favorabile și un salariu mai decent,
pleaccă și ei în țările dezvioltate. Același lucru e făcut și de micii întreprinzători care
își transferă businesiul peste hotare, sperând la un success mai mare decât în statul lor
natal.
Bineînțeles că acestea au și latura lor negativă atât pentru statul nostru, cât și
pentru emigranți. Guvernanții care sau perindat pe parcursul anilor numai au promis
locuri de muncă, dar au perdut foarte multe din acelea pe care le avea R.Moldova.
Miliardele venite de peste hotare grație activităților de muncă ale cetățenilor noștri nu
au fost rational folosite pentru prosperare cum a fost în cazul Iugoslaviei de altă data.
Ultima fiind țară socialistă a putut grație și banilor câștigați de cetățenii ei în țările
mai dezvoltate, să avanseze de rând cu acestea.
Tinerii plecați peste hotare în majoritatea cazurilor nu sau mai întors, ba chiar
și-au luat și familiile cu ei trimițând tot mai puțini bani în Moldova. Acest proces s-a
accelerat mai ales în ultimii ani, nevăzându-se perspective de adevărată dezvoltare în
micul, dar cu probleme mari nostru stat. Ne-am transforma într-un stat dezvoltat dacă
am putea întoarce înapoi pe cei plecați care au acumulat experiență de muncă rentabilă și și-au ridicat nivelul de studii.
Aminte să luăm că astăzi părăsesc Patria nu persoane aparte (bărbați sau femei), dar familii în întregime, inclusiv și copiii, iar în multe cazuri chiar și bătrânii.
Oamenii au experiența amară a copiilor lăsați de către părinți pe seama buneilor, rudelor, sau chiar a oamenilor străini. Mulți din acești copii vor rămâne traumați pe
toată viața, or la timpul lor au fost lipsiți de prezența, grija și căldura părintească.
Copiii duși sau născuți peste hotare nu mai au dragostea și dorul de Patria părinților.
Crescuți în altă cultură ei devin adepții acesteia și sunt practic pierduți pentru R. Moldova.
Astăzi în R. Moldova pentru un pensionar lucrează în sectorul productiv o singură persoană, pe când norma e de cel puțin 3-4. Conform Raportului Dezvoltării al
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, durata medie a vieții în R. Moldova
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este de 69,3 ani pe când în UE de 77,5ani. Conform estimărilor în jurul anilor 2050
circa 35-50 la sută din populația R. Moldova nu va depăși vârsta de 60 de ani.
Un alt Raport menționează că mortalitatea infantilă în R. Moldova are o medie
de 11,27 morți la 1000 de bebeluși (primul loc în Europa) iar media mortalității infantile în UE e de 4,59 la același număr de noi născuți.
Conform datelor statistice, sub pragul absolut al sărăciei, se află 20-25% din
populația statului. Populația rurală care constituia la 1 ianuarie 2013 58,1% din populația țării [3], fiind considerată cu mult mai săracă decât cea urbană, constituie în
acest aspect 25-30%. Acestea au loc pe fundalul a 8-10% din populația R. Moldova
care are un nivel de trai foarte bun. Avem 254. milionari. Conform Raportului World
Ultra Wealth Report Outlook 2012-2013, realizat de Wealth-x, R. Moldoava se
plasează pe locul 33 din 45 de state europene, averea totală a celor mai bogate 75 de
persoane din țara noastră fiind de 8 mlrd. dolari cu 20% mai mare decât PIB-ul țării
[4]. Pe când în alte state, inclusiv cele mai bogate din lume, o asemenea situație este
diametral opusă în comparație cu R. Moldova. Ponderea milionarilor în raport cu
întrega polulație în SUA e de 1,5%, Canada- 1,0%, Germania – 1,4%, Marea Britanie
– 1, 0%, Elveția – 4,0% [5].
Condițiile date și duc la exodul în masă a populație moldave. Emigrează de regulă cei mai activi și mai dotați cetățeni, aducând prin aceasta statului moldav minime
beneficii și maxime pierderi, lipsindu-l de un viitor decent.
Vor avea de suferit și Forțele Armate naționale or, tot mai puțini și mai puțini
tineri se vor înrola în rândurile lor. Unii din cauza sănătății șubrede, ca rezultat al
subnutriției, alții că vor fi cetățeni ai altor state. Securitatea statului moldav va fi necesară în orice condiții și din această cauză factorii de decizie de pe acum ar trebui să
orienteze societatea la folosirea în masă a roboților, inclusiv și cu funcții de militar.
Avem tineri talentați, dornici și capabili de a construi (unii chiar elevi fiind astăzi, sub
egida pedagogilor entuziaști, construiesc roboți simpli și din piese străine) viitorii
roboți chemați de a îndeplini anumite sarcini, inclusiv și de ordin de securitate și apărare.
Statele dezvoltate beneficiare de emigranți cu studii și inițiativă, folosindu-i rațional își ridică economia și mai mult. Tinerii dotați, (avem foarte multe exemple) se
pot realiza cu succes în aceste state. Ei contribuie la dezvoltarea și funcționarea cu
succes, dacă nu a statului nostru, cel puțin a statelor unde ei au emigrat, contribuind
prin aceasta la progresul social în ultimă instanță al umanității. Am putea afirma că
procesele migraționale tradiționale sunt un lucru bun și benefic pentru umanitate.
Iată însă că începând cu anul 2015, procesele migraționale au devenit o mare
problemă mai întâi de toate pentru Uniunea Europeană. Valuri de mii și mii de emigranți din Siria, Irak, Afganistan, Pachistan și unele țări africane sau îndreptat spre
cele mai bogate țări europene. Numai în Germania au întrat circa 2 mln. de emigranți
provocând mari probleme.
Războiul bântuie în Orient de mai mulți ani, dar migranții sau îndreptat în masă
spre Europa numai în 2015. Cine „i-a dirijat‖ anume spre cele mai dezvoltate țări? De
ce statele bogate musulmane nu le-au permis să intre în țările lor? Nu a vrut oare cineva să-i facă UE probleme?
49

Cu câteva luni în urmă pe teritoriul statului nostru se aflau mai mult de 600 refugiați din diverse țări. Au fost tentative de a folosi refugiații din Pachistan în scopuri
politice. Pachistanul fiind o țară cu statut nuclear are refugiați în cea mai săracă țară
din Europa care trebuie săi asigure cu spațiu locativ și anumite surse de viață. Având
mulți cetățeni care suferă de malnuriție și nu au spațiu locativ, R.Moldova trebuie să
asigure refugiații cu acestea. E moral oare acest lucru?
Problema refugiaților este actuală nu numai pentru R. Moldova, dar și pentru
multe alte state europene chiar și din cele mai bogate. Cum ar trebui soluționată
această problemă? Credem că în baza umanismului dar nu numai celui tradițional, ci
și a umanismului ecologic, și a celui etnic [6].
Concluzii. Ecologia socială, parte componentă a ecosofiei, presupune și securitatea socio-ecologică. Dezastrele naturale și antropogene, impactul lor asupra societății țin de securitatea socio-ecologică și mai puțin de securitatea ecologică.
Securitatea socio-ecologică a R. Moldova este parte componentă a securității
socio-ecologice a umanității.
Securitatea socio-ecologică se referă și la societăți, state grupe de state concrete
în interacțiunea lor nu numai cu natura, fenomenele naturale și antropogene, dar și la
interacțiunile dintre acestea.
Securitatea socio-ecologică e de „gradul doi‖, în comparație cu securitatea
antropoecologică or, omul reprezintă unitatea naturalului și a socialului și fără de el
nu poate exista nici societatea, nici a doua natură creată de om.
Migrațiile umane au început odată cu apariția umanității și o însoțesc pe tot
parcursul istoriei ei. Procesele migraționale, în ultimă instanță, au dus la progresul
omenirii. Fenomenul migrațional e propriu și R. Moldova.
Procesele migraționale actuale, inclusiv și cele ce țin de R. Moldova, au aspecte atât pozitive, cât și negative pentru securitatea socio-ecologică.
Securitatea statului moldav va fi necesară în orice condiții și din această cauză
factorii de decizie trebuie să orienteze societatea la folosirea în masă a roboților, inclusiv și în armată.
Referințe bibliografice
1. Ion Sîrbu. Ecosofiasau filosofia ecologică. Academia ecologică din România, Iași,
2000, 370p.
2. Barry Buzan. Popoarele, statele și teama. Ed a doua, traducere de Vivia Săndulescu.
Ed. Codex, București, 2000, 385p.
3. http://www.statistica.md/newsview.php?1=ro&id=4104&idc=168
4. http://www.timpul.md/articol/avuia-a-75-de-persoane-din-rm-mai-mare-cu-20decat-pib-ul-anii-37235.html
5. http://www.ziare.com/afaceri/oameni-afaceri/numar-record-de-milionari-unde-seafla-bogații-lumii-1244804
6. Ion Sîrbu. Etica ecologică globală și dialogul civilizațional (aspecte epistemiologice
și de securitate). // Studia Securitatis. Tome IX, nr. 3/2015, Sibiu, p. 159-168.

50

Mihai GRECU,
Information Society Development Institute, Chișinău
Vratislav DATEL,
DATAB consult s.r.o, Prague

INFORMATION INTEROPERABILITY
IN DEFENSE SYSTEM
Introduction. Policy of the republic of moldova on security and defense covers
actions în order to create a sufficient military potential military security of the state,
establishing and strengthening bilateral and multilateral relations with regional partners, participation în the global community to build single international system of
collective security [1].
The expanding nature of missions involving national defense herds (the increased complexity of modern defense systems, cooperation with strategic partners,
participation în regional and international missions) and growing demands on the
capabilities and performance of such effective necessitate new approaches strategic
and Operational national defense system. To operate în the new conditions being
characterized by agility, with threats of the most complex and sophisticated, we need
to focus on technology, systems and data connected, the exchange of information
between systems increasingly diverse and heterogeneous în order to increase efficiency and reduce costs.
Strategic program of technological modernization of governance în Moldova
(e-Transformation) sets the objective [2]:
– Implement transparent, efficient and responsive governance;
– Modernization of public services by digitizing and re-engineering of processes;
– Improving governance by ensuring the interoperability of IT systems, consolidation and reuse of resources.
Achieving these goals requires a comprehensive approach and deep cooperation and data exchange between public entities, streamlining business processes ensuring internal activities and providing services, developing and implementing solutions based on new models of management and business, by applying the latest
achievements în the field of Information Technology and Communications. Information and ICT solutions have become paramount assets în all areas of social life. A
special role they play în ensuring the defense capability and security. Modern information technology solutions are now an imperative to optimize business processes,
ensure cyber security, increase efficiency and effectiveness în defense services, and
reduce resource consumption.
New approaches and models lead to creation and use of a common information
space în which the defense system is closely related to civil services and to defense
services of partners, is integrated into the global system of protection and prevention
of military threats. The most advanced concepts and architectures, the most powerful
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technological models: cloud computing, big data, cyber security, reconnaissance and
surveillance technologies, modernizing business processes etc., are pieces of resistance în a modern and efficient defense system. [6].
The key element that makes possible the building of such consistency of information across the whole system of defense is interoperability; it became a basic principle în the design and implementation of initiatives to modernize the national defense system.
What it is actually interoperability? European IDABC program on interoperable delivery of e-Government services defines interoperability as "the ability of business systems and processes to share data and enable the sharing of information and
knowledge between them" [3].
The European Commission has proposed a classification which later became
generally accepted that interoperability is taken into account în three key areas [3]:
– Technical interoperability – covers the technical aspects of connecting systems and services.
– Semantic interoperability – is to ensure that the meaning of exchanged information is understood unequivocally by all applications;
– Organizational interoperability – means defining and modeling business processes and establishing forms of cooperation between administrations with different
internal structures and processes.
Military Interoperability refers to the ability to act together, coherently, effectively and efficiently to achieve common strategic objectives. Interoperability is a
multiplier capability and ensure effective and efficient use of resources. For each
capability, interoperability requirements include the following elements: doctrine,
procedures, terminology, plans, organization, training/exercises, equipment, personnel and infrastructure/resources [4].
NATO interoperability policy, for example, defines the term as the ability of
the Allies to work together, coherently, effectively and efficiently to achieve the goals
tactical, operational and strategic. în particular, it enables staff, units and/or systems
to operate together to share common doctrine and procedures, share infrastructure and
bases and be able to communicate. Interoperability reduces duplication, allow to pool
resources, and produce synergies with partner countries [5].
To make a defense system to work effectively în the current conditions of
global computerization and increasing technological progress, it must be ensured
good communication between system components at all levels. Thus, at the business
level, it is necessary to ensure that the work în the system can take place în a harmonized way and allow collaboration between system components; at the level of processes, many internal processes can work together and can create macro-common
processes; at the services level, can be identified functions that use multiple applications and, at data level, it can be obtained synergistic effects between data models and
conceptual schemes heterogeneous. Commitment for achieving interoperability and
integration of information în such complex system as the defense system, with the
highest requirements, is one of the biggest challenges [3].
Information Interoperability defense system is crucial. The Interoperability of
information and data în defense system is crucial. It is absolutely necessary condition
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for good functioning of defense as an entire system: all system components must be
able to communicate, all business processes for achieving the missions în defense
must be ready to cooperate for creating services across the system, all data must be
available to ensure good communication and to support the running of services, be
they training services, supply, combat exercises or any other services for a wide range
of services it offers system defense.
Information Interoperability is a complex phenomenon which covers several
aspects of communication and data exchange. European Commission Recommendation allowed approaching some aspects of interoperability separately.
The need for standards. Insularity and fragmentation of knowledge about interoperability, heterogeneity of factors with impact on this phenomenon, insufficient
level of knowledge of processes that ensure interoperability are currently the issues of
great interest both în terms of practical approaches and în terms of research.
The development of information and communication technology has led, over
the years, to creation of systems that initially were not designed to be integrated into
large architectures to today requirements. The information shall ensure communication between various agencies and services increasingly diverse, coming and reflecting situations from different and heterogeneous backgrounds.
Of particular importance în ensuring interoperability of information services of
the defense system is the use of standards. Alignment with international standards,
use of open standards, în parallel with the owner, will enable better compatibility of
data and equipment used în the national networks and în communication with
regional and global partners. The use of standards helps to reduce complexity and
enable interoperability.
Given, on the one hand, the mobile character of the defense missions and the
variety of situations în which such missions can take place, and, on the other hand,
given the budgetary constraints and that the activities of the defense system should
entail reasonable costs în terms of economic efficiency, will be valued the
opportunities provided by civil service infrastructures such as telecommunications
systems, health, construction, social security etc., but also these that result from the
connections with foreign partners. The use of standards within these services will
ensure greater interoperability between connected systems, reduce costs and increase
efficiency of defense services.
An essential component în ensuring interoperability within the activity of defense structures constitutes the semantic interoperability and, în particular, the implementation of a performance metadata management system. A such system enables
cataloging and publishing of metadata, their mapping, retrieving and timely answering, the management of content în the communication between different systems and
distributed data. It is important that the design and implementation of such a system
to be based on international approaches and standards so that they do not constitute
barriers and impediments to internal communication, în collaboration with regional
and global partners and also to allow the takeover of successful solutions from international experience and good practices.
Metadata vs. data. Metadata is descriptive data about objects [4]. The essential
characteristics of metadata include: it is descriptive data, and that it is descriptive
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about something. For example, if P is data and P→Q represents the descriptive relationship such that P describes Q, then P is metadata about Q. If there is no relationship from P to Q, then P is no longer metadata (i.e., P is merely data) because
metadata is always relative to the object of description. Or stated differently, P only
becomes metadata once its descriptive relationship to Q is established. Thus, it is
impossible to determine, independent of context and relationships, that any piece of
data is actually also metadata. The implications are:
(1) because metadata is data, it can be exchanged like other data, but
(2) to remain metadata, the exchange must include the associated context and
relationships.
ISO/IEC 20944 simply treats everything as data – whether it is used as metadata is outside the scope of ISO/IEC 20944. Although metadata is just data, ISO/IEC
20944 also provides reification and navigation of these contexts and relationships that
are particular to metadata (and atypical for common data sets).
NOTE ISO/IEC 20944-5 provides a mapping and a profile such that ISO/IEC
20944 bindings may be used to interchange metadata contained în ISO/IEC 11179
metadata registries, e.g., an application may connect to, access, read, and use metadata from an ISO/IEC 11179 metadata registry.
Metadata and data interoperability. The successful interchange of data is dependent upon mutual agreement of interchange participants. Some key requirements
for successful data interchange include (from lower implementation details to higher
level abstractions):
The syntax determine show data is coded (structured) and encoded (represented). Codings include specifications for organizing data structures (e.g., How are records represented? Is tagging embedded or implied?). Encodings include specifications
for representation of data types (e.g., are numbers represented as a string of characters
or a string of bits?).
EXAMPLE 1. în XML, "the temperature is 17°" might be coded as a tagged element "<temp>17</temp>" that is encoded as 15 UTF-8 characters, the encoding
would be the ordering of the bits within the octet, e.g., little endian vs. big endian.
EXAMPLE 2. în the programming language C, "the temperature is 17°" might
be coded as a single binary octet { uint8_t temp = 17; }, and encoded as a two's complement big-endian 16-bit integer.
The semantics define the meaning of the data. Several kinds of descriptive
techniques are possible, such as using ISO/IEC 11179-3 for describing data. Additional technical specifications, such as standards, may be used în conjunction with the
ISO/IEC 11179-3 description of data.
EXAMPLE 3. The statement "the temperature is 17°" might not be descriptive
enough because
(1) it does not convey units of measure, e.g., Celsius or Fahrenheit; and
(2) it does not convey what is being measured, e.g., temperature sensor #289.
Both these features are part of the semantic description that comprises an
ISO/IEC 11179-3 Data Element.
Application-specific behavior is determined by the context of the data.
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EXAMPLE 4. The statement "temperature is 17°C at sensor #289" may have
different meanings depending upon the application. în a telemetry application, the
statement "temperature is 17°C at sensor #289" might represent data to be recorded
and analyzed, such as updating low, average, and high values în a set of time-series
data. în contrast, în a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) application,
the statement "temperature is 17°C at sensor #289" might represent a signal that causes heating units to turn on automatically.
Of the three issues above, ISO/IEC 20944 concern sit self with the syntax, i.e.,
the bindings (codings, APIs, and protocols) for data interchange.
Regarding the semantics, the ISO/IEC 11179 series is a primary tool for specifying semantics, via descriptive data, for data interchange [6]. This descriptive data is
known as metadata. The descriptive data (metadata) may also be interchanged via the
ISO/IEC 20944 series. However, în this case, the ISO/IEC 20944 series is being used
for a different purpose: descriptive data interchange (i.e., metadata interchange) rather
than data interchange. It is possible to have separate data and metadata interchanges,
and to use the ISO/IEC 20944 series în dependently for each interchange.
Neither ISO/IEC 20944 nor ISO/IEC 11179 specifies application-specific requirements and functionality.
Achieving metadata and data interoperability and harmonization. Interoperability with a metadata registry can be achieved în various ways. ISO/IEC 20944 provides a framework within which several approaches can be standardized. All interoperability requires some kind of interface, and associated bindings, between two or
more participating functional units. A binding provides a concrete mapping of a functional unit to an interface. Three categories of bindings are supported by ISO/IEC
20944:
– codings, which deal with the formalized representation of information;
– APIs, which specify a binding în programming terms;
– protocols, which specify formalized communications.
For example, metadata may be descriptive data about other data.
Reification is to transform into data, e.g., a relationship between datum’s is
transformed into data itself.
Additional semantics may be described by or supplanted with unstructured descriptive text and/or layering of additional standards and specifications.
Solving of interoperability. Basic method of interoperability solving of Information Systems is „step by step―. The process of solving consists of sets: organizational, methodical and program tools.
Information process about all relevant economics and social activities has been
realized by the help of Unified system of data description and coding (met information system) în its part, standards of methodical and organizational character and
technical equipment enable work with catalogues and databases. Unified Databases
[7] as a unit forms an environment for mutual communication among individual subjects în both, horizontal and vertical, level and meets requirements for relation database working în net environment. It stems from international, national but also from
company standards, mandatory regulations and available working standards.
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PROCESUL DE NEGOCIERI PRIVIND
SOLUŢIONAREA CONFLICTULUI TRANSNISTREAN:
EVOLUȚIE ȘI PERSPECTIVE
Majoritatea studiilor şi analizelor ce vizează mediul regional de securitate evidenţiază că cea mai gravă problemă de securitate a statului nostru rămâne a fi problema transnistreană, unde s-a instituit un regim separatist, ostil faţă de autorităţile
constituţionale, care s-a autoproclamat ca „republica moldovenească transnistreană‖
ce pretinde la separarea de Republica Moldova. Apariţia acestei regiuni separatiste a
fost cauzată de mai mulţi factori, totuşi preluarea controlul de facto asupra acestui
teritoriu de către regimul separatist s-a produs în urma conflictului armat din 1992,
care s-a declanşat la 2 martie. Acţiunile de luptă au fost stopate prin semnarea la
Moscova la 21.07.1992 de către preşedinţii Republicii Moldova M.Snegur şi al
Federaţiei Ruse B.Elţin a Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a
conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Prevederile
acestui acord presupunea stoparea acţiunilor armate, retragerea forţelor militare
beligerante de pe linia de contact, instituirea Zonei de securitate de-a lungul râului
Nistru și introducerea Forţelor de Menţinere a Păcii (formate din contingentele
militare ale Federaţiei Ruse, Republicii Moldova şi regiunii transnistrene), activitatea
cărora urma să fie coordonată de un organ colectiv denumit Comisia Unificată de
Control, deciziile cărora erau adoptate pe bază de consens. Rolul de bază în
organizarea și desfăşurarea operaţiunii de pacificare i-a revenit Federaţiei Ruse.
Astfel a luat naştere procesul de negocieri dintre Chişinău şi Tiraspol, mediat
din exterior, care urma să se finalizeze cu o soluţie politică, reciproc avantajoasă, ce
trebuie să pună capăt acestui conflict şi să ducă la restabilirea suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în limitele hotarelor sale la momentul
obţinerii recunoaşterii internaţionale.
După cum vedem de la bun început, mecanismul de stopare a conflictului armat
de pe Nistru a reprezentat o soluţie de compromis, bazată pe cedări semnificative din
partea Republicii Moldova, promisiuni din partea Federaţiei Ruse şi „tăcerea‖
suspectă a părţii transnistrene. Acest mecanism a reprezentat de facto o „îngheţare‖ a
conflictului până la identificarea unei soluţii durabile şi definitive de către decidenţii
politici.
Mecanismul, în esenţa sa, este unul inedit când în componenţa forţele de
pacificare au intrat forţele armate ale părţile nemijlocite implicate în conflict. El
conţinea mai multe lacune, inclusiv faptul că nu prevedea termenul limită când
operaţiunea de pacificare ar urma să se încheie sau cel puţin criterii în baza cărora ea
urma să fie transformată într-o formă mai puţin militarizată în dependenţă de
reducerea gradului de escaladare între părţi. Acest lucru poate fi explicat de:
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– lipsa de experienţă a conducerii tânărului stat Republica Moldova în arta
negocierilor;
– dorinţa Chişinăului de apune capăt urgente vărsării de sânge, care făcea zilnic
victime în rândul structurilor de forţă antrenate și a populaţiei civile, provoca pagube
considerabile economiei naţionale;
– presiunilor multilaterale crescânde din partea conducerii Federaţiei Ruse
asupra Republicii Moldova (inclusiv pe plan internaţional axate pe „delegitimizarea”
acţiunilor Chişinăului de a combate rebeliunea armată internă, sprijinită de trupele
rusă dislocate în acest teritoriu) de a accepta un plan rusesc de pacificare;
– dezinteresul din partea Occidentului de a interveni în vederea soluţionării
conflictului armat în baza dreptului internaţional.
La rândul lor, deficienţele acestui acord, au devenit ulterior obstacole majore în
cadrul procesului politic de negocieri ce au împiedicat identificarea unei soluţii
definitive de reglementare, care să fie reciproc avantajoasă. Aceste deficienţe au
determinat cedări unilaterale din partea negociatorilor moldoveni, de multe ori
nejustificate, dacă le raportăm la interesul naţional.
Practica anilor ulteriori a arătat că sarcina de a negocia o soluţie avantajoasă a
conflictului, fără ca să afecteze interesele naţionale, nu a fost pe măsura puterii
conducerii politice de la Chişinău, care în pofida eforturilor depuse şi bunelor intenţii,
nu a reuşit să avanseze semnificativ (iar în opinia unor autori precum O.Nantoi –
chiar a regresat) [1] în vederea atingerii obiectivului final – soluţionarea definitivă a
conflictului transnistrean. și la momentul actual constatăm că această stare de lucruri
nu s-a schimbat mult, iar procesul de negocieri propriu zis se află pe un trend oscilant
de la înviorare – la stagnare și viceversa.
În continuare ne propunem să analizăm evoluţia procesului de negocieri din
perspectiva ultimilor doi ani când s-a declanşat conflictul armat din Estul Ucrainei și
când Republica Moldova a semnat Acordul de asociere la Uniunea Europeană, în
încercarea de a identifica principalele obstacole care nu permit progresul și atingerea
obiectivului final – soluţionarea durabilă a conflictului.
După o perioadă de relativă „descindere‖ din cadrul procesului de negocieri
dintre Chişinău şi Tiraspol, ce s-a înregistrat între anii 2011-2013 datorită excluderii
problemelor politice de pe agenda negocierilor şi axarea pe politica „paşilor mărunţi‖,
care a permis înregistrarea anumitor rezultate concrete (precum relansarea formatului
oficial de negocieri 5+2 şi activităţii grupurilor mixte de experţi; relansarea
traficului feroviar, demontarea funicularului industrial peste r. Nistru, evacuarea și
nimicirea unor cantităţi semnificative de pesticide expirate, etc), în anii 2014-2015 a
urmat o perioadă de stagnare caracterizată nu doar de lipsa de progrese la negocieri,
dar şi de sporirea anxietăţilor şi neîncrederii între părţi.
La momentul actual Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE) continuă să fie principalul responsabil de organizarea și desfăşurarea
negocierilor în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean. Dacă este să facem
o scurtă retrospectivă a tendinţelor negocierilor din ultima perioadă, constatăm că
deja în a doua jumătate a anului 2013 acest proces a devenit unul amorf din cauza
sporirii divergenţelor între Chişinău şi Tiraspol legate de vectorul extern de
dezvoltare. În timp ce Chişinăul parafa-se Acordul de asociere cu UE, administraţia
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de la Tiraspol insista pe vectorul estic de dezvoltare, orientat spre Federaţia Rusă. Mai
exact spre integrarea în proiectele ruseşti de resetare a spaţiului Comunităţii Statelor
Independente (CSI) – Uniunea Vamală și Uniunea Eurasiatică. Aceste divergenţe au
indus o dinamică negativă procesului de negocieri.
La 1 ianuarie 2014 mandatul de preşedinte în exerciţiu a OSCE a fost preluat
de Elveţia prin ministru său de Externe Didier Burkhalter, care împreună cu Serbia
urmau să-l deţină în premieră pe parcursul următorilor 2 ani. Priorităţile activităţii
preşedinţiei elveţiene pe durata mandatului său au fost prezentate la 16 ianuarie 2014
de D.Burkhalter în cadrul unei şedinţe la sediul central al OSCE de la Viena [2].
Printre ele figura și problema transnistreană. Potrivit lui D.Burkhalter, progresul și
reglementarea acestui conflict nu poate avea loc imediat și este imposibilă fără
acordul ambelor părţi. El a confirmat corectitudinea tacticii „paşilor mărunţi‖ la
negocieri, specificând că preşedinţia elveţiană a OSCE va sprijini deciziile părţilor
orientate spre ameliorarea vieţii cotidiene a oamenilor simpli de pe cele două maluri
ale Nistrului. După cum vedem, obiectivul mandatului elveţiano-sârb la preşedinţia
OSCE a fost unul obiectiv şi destul de realist, care venea să aducă un impuls moderat
procesului de negocieri în contextul unei conjuncturi geopolitice regionale destul de
complicate.
Ţinem să facem referire aici și la poziţia exprimată de Jennifer Brush (şefa
misiunii OSCE din Moldova) privitor la perspectiva negocierilor, care confirmă
situaţia complicată ce domina la acel moment atmosfera în care se purtau negocierile
și exprima spiritele de la Chişinău şi Tiraspol. Ea a declarat la 14 ianuarie 2014 că
Chişinăul nu poate adera la UE fără acordul transnistriei, aşa cum nici transnistria nu
poate adera la Uniunea Eurasiatică fără permisiunea Moldovei. J.Brush a reamintit
totodată, că în decembrie 2013, 57 de state membre OSCE (inclusiv Federaţia Rusă)
au confirmat suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, indicând la
necesitatea determinării unui statut special pentru regiunea transnistreană [3].
Pe fondalul acestor luări de atitudini, Primul ministru al Republicii Moldova, dul Iurie Leancă a reiterat la 15 ianuarie 2014 poziţia conducerii de la Chişinău faţă de
problematica transnistreană. El a declarat că Chişinăul este gata să ofere regiunii
transnistrene o autonomie largă în limitele rezonabilităţii, că categoric nu este
mulţumit de actualul „status quo‖ al regiunii transnistrene. Potrivit lui, autonomia pe
care urmează s-o primească Tiraspolul, trebuie să menţină statul unit și funcţional, iar
ramurile puterii să nu poată fi paralizate, optând pentru exemplul „Cataloniei‖ [4].
Tiraspolul însă nu s-a arătat entuziasmat de această perspectivă, continuând să
opteze pentru o reglementare a relaţiilor cu Republica Moldova ca între doi subiecţi
egali, ce presupunea recunoaşterea independenţei sale de către Chişinău, venind în
acest sens cu un exemplul „Sudanului de Sud‖.
Pe parcursul anului 2014 sau desfăşurat doar 2 runde de negocieri în formatul
oficial 5+2 din totalul de 4 preconizate, care din cauza dezacordurilor nu sau soldat cu
rezultate semnificative. Prima rundă de negocieri a avut loc la 27-28 februarie 2014 la
Viena, la care s-a abordat problema impactului legislaţiei fiscale asupra agenţilor
economici ai regiunii transnistrene, problema şcolilor moldoveneşti din stânga
Nistrului cu predarea în grafia latină, reluarea circulaţiei rutiere peste podul de la
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Gura Bîcului, etc. Reuniunea s-a finalizat fără rezultate semnificative din cauza
diferenţei majore a poziţiilor părţilor.
Următoarea rundă de negocieri urma să se desfăşoare la 11-12 aprilie la Viena,
însă partea transnistreană a venit la 7 aprilie cu un anunţ că nu va participa pe motiv
că Parlamentul de la Chişinău nu anula-se, aşa cum se convenise anterior, accizele la
importul mărfurilor și stânga Nistrului. În pofida acestui fapt, la 11 aprilie
Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul legislativ ce prevedea scutirea de
taxe de import-export a agenţilor economici din stânga Nistrului, dar și la perfectarea
procedurilor vamale. Caracterizând situaţia de la negocieri, J.Brush a atenţionat la 12
mai 2014 asupra degradării situaţiei în cadrul procesului de negocieri, declarând
tranşant că nu speră la un progres politic în reglementarea conflictului transnistrean în
timpul apropiat, considerând că cel mai important la acel moment era revenirea la
masa de negocieri. Ea a explicat această convingere prin faptul că cele două state garante ale procesului de negocieri – Ucraina și Federaţia Rusă, se află în cele mai rele
relaţii de după cel de-al II-lea război mondial. De asemenea, J.Brush a atras atenţia şi
la faptul că Tiraspolul şi-a schimbat mesajul în ultimii ani, astfel încât nu mai discuta
despre un statut special al regiunii în cadrul Republicii Moldova, ci despre recunoaşterea independenţei şi chiar alipirea la alt stat. [5]
Declaraţia respectivă venea ca un avertisment privitor la o perspectivă negativă
în relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol inclusiv pe fondalul creşterii tensiunilor regionale, mai ales în regiunea ucraineană adiacentă – Odessa. Avertismentul lui J.Brush a
venit după ce cu câteva zile mai înainte – la 2 mai 2014 în oraşul Odessa au avut loc
ciocniri violente dintre adepţii şi opozanţii Maidanului, care sau soldat cu circa 50 de
victime și numeroşi răniţi. Printre persoanele decedate la Odessa se numărau şi
persoane din stânga Nistrului, care sau lăsat convinse de retorica pro-rusească din
mass-media rusă şi au plecat să sprijine opozanţii noii conduceri de la Kiev.
A doua rundă de negocieri în formatul oficial 5+2 a avut loc la 5-6 iunie 2014
la Viena. Participanţii au examinat un spectru larg de subiecte, însă nu s-a ajuns la
nici un fel de înţelegeri. Întrunirea a fost prezidată de ambasadorul Radojko Bogojevic, reprezentantul special al președinției elvețiene OSCE, iar delegaţia Republicii
Moldova a fost prezidată de vicepremierul pentru Reintegrare Eugen Carpov, cea
transnistreană de Nina Ştanschi (pretins ministru transnistrean de Externe). Participanţii la reuniune au examinat subiecte legate de asigurarea condiţiilor necesare
pentru libera circulaţie a populaţiei de pe cele două maluri ale Nistrului, perspectivele
deschiderii podului de peste Nistru din preajma satelor Gura-Bîcului și Bîcioc, circulaţia trenurilor prin regiunea transnistreană, aspectele economice vizând interacţiunea
dintre cele două maluri în contextul edificării spaţiului de comerţ liber şi aprofundat
cu Uniunea Europeană, documentarea populaţiei și alte subiecte. Delegaţia moldovenească a abordat problema şcolilor moldoveneşti din stânga Nistrului subordonate
Chişinăului, situaţia fermierilor moldoveni, care se confruntă cu probleme la prelucrarea terenurilor agricole aflate după traseul Tiraspol-Camenca. Delegaţia transnistreană a abordat problemele din domeniul economic, punând accentul pe eliminarea aşa numitei „blocade economice‖ din partea Kievului şi Chişinăului, problema
privind reluarea circulaţiei trenurilor de pasageri prin regiunea transnistreană, problema legată de acordarea obligatorie a cetăţeniei Republicii Moldova locuitorilor din
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transnistria, etc. Discuţiile nu au permis atingerea unor soluţii pe subiectele vizate din
cauza diferenţei majore ale poziţiilor părţilor. Chiar dacă delegaţia moldovenească a
indicat celei transnistrene că majoritatea problemelor cu care se confruntă economia
regiunii sunt generate de faptul că diferendul transnistrean rămâne nesoluţionat şi
regiunea nu dispune de un statut juridic definit, reprezentanţii Tiraspolului sau opus în
abordarea problemelor de ordin politic, în special cea privitor la statutul regiunii în
componenţa Republicii Moldova. Discuţiile asupra problemelor abordate la reuniunea
de la Viena au continuat la conferinţa internaţională anuală privind măsurile de
consolidare a încrederii între Moldova și transnistria în procesul de reglementare a
conflictului transnistrean, desfăşurată la 10-11 iunie 2014, în oraşul german Freising
(Germania) sub patronajul OSCE şi guvernului Germaniei. Delegaţia Republicii
Moldova a fost condusă de vicepremierul Eugen Carpov, iar cea transnistreană – de
Nina Ştanschi. Partea rusă a fost reprezentată de Dmitrii Loskutov (ajutorul
vicepremierului rus Dmitrii Rogozin) şi Serghei Gubarev (ambasadorul cu misiuni
speciale al MAE al FR). Discuțiile au fost purtate în trei sesiuni tematice: prima –
economică (incluzând transporturile și infrastructura), a doua – problemele de
educație, a treia – mediul și ecologia.
Noutatea acestei reuniuni a fost adresarea lui Evghenii Şevciuc către
participanţi, prezentată de Nina Ştanschi, în care liderul separatist recomanda ca
procesul de negocieri, în formatul 5+2, să fie orientat spre reglementarea problemelor
vechi acumulate în ultimii 20 de ani, ce influenţează negativ situaţia locuitorilor
regiunii, blochează dezvoltarea economică și împiedică libera circulaţie a persoanelor,
transporturilor, finanţelor şi mărfurilor. De fapt adresarea conţinea în esenţa sa o
reiterare a ideii de „divorţ civilizat‖ dintre Transnistria şi Republica Moldova, lansat
încă octombrie 2013, la conferinţa precedentă din Germania (loc.Landshut). Atunci
Ev.Şevciuc a lansat în premieră, în mod deschis propunerea unui eventual „divorţ
oficial și civilizat‖ între Moldova şi Transnistria după modelul Cehiei și Slovaciei,
Serbiei şi Muntenegrului. Adresarea lui Şevciuc de la conferinţa din Freising
(Germania) din 2014 conţinea solicitarea contribuţiei participanţilor la:
– la examinarea problemelor legate de deblocarea transporturilor auto de
pasageri şi mărfuri efectuat de agenţii transnistreni;
– demararea unui dialog concret asupra posibilităţilor utilizării potenţialului de
transport al râului Nistru de către toţi agenţii economici, aflaţi în bazinul râului, cu
scopul diversificării infrastructurii de transport şi reducerii cheltuielilor transportului
de pasageri şi un şir de mărfuri;
– studierea posibilităţii reluării transportului aerian de pasageri de pe
aerodromul Tiraspol de către aeronave civile și medicale, cu includerea Comisiei
Unificate de Control în vederea reglementării contradicţiilor existente;
– examinarea măsurilor de creare a mecanismului de comerţ între transnistria şi
Moldova, liber de bariere tarifare reciproce și de alt gen de bariere. [6]
Evghenii Şevciuc şi-a exprimat speranţa că examinarea şi realizarea acestor
iniţiative reprezintă o bază importantă pentru normalizarea sistemului de interacţiune
și crearea unor premise clare pentru stabilitate. Iniţiativa lui Şevciuc venea să
accentueze îngrijorarea administraţiei de la Tiraspol pentru viitorul său, în condiţiile
în care Ucraina a reuşit să izoleze tensiunile în estul ţării, făcând dificile legăturile
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directe ale Transnistriei cu Federaţia Rusă. În aceste condiţii creştea importanţa
contactelor ruso-transnistrene, care să evite controlul din partea Moldovei şi Ucrainei
(ce tinde ca şi Moldova spre integrarea europeană), iar reluarea transportului fluvial
și aerian reprezenta o alternativă în acest sens și o cale de a soluţiona problemele
economice ale regiunii.
Pe parcursul celor două zile de activitate a conferinţei, participanţii –
negociatorii politici şi conducătorii grupurilor de lucru pentru Chişinău şi Tiraspol,
reprezentanţi ai formatului 5+2 şi experţi internaţionali – au continuat discuţiile
asupra chestiunilor abordate la recenta rundă de negocieri, de la Viena. În plus,
reprezentanţii părţilor, cu participarea experţilor internaţionali, au lucrat în secţiuni
tematice, examinând probleme de educaţie, ecologie, economie, comerţ, transporturi
şi infrastructură. În particular, părţile au efectuat un schimb de viziuni referitor la
soluţiile pentru asigurarea liberei circulaţii a populaţiei de pe ambele maluri ale
Nistrului, circulaţia trenului Chişinău-Sankt Petersburg prin regiune, recunoaşterea
documentelor de studii transnistrene, procesul de instruire în şcolile moldoveneşti cu
predare în baza grafiei latine, situate în regiune.
Delegaţia Republicii Moldova a încercat fără succes să pună în discuție
probleme legate de statutul regiunii transnistrene şi de necesitatea apropierii dintre
locuitorii celor două maluri ale Nistrului. Vicepremierul Eugen Carpov a exclus ideea
„divorţului civilizat‖ lansată de liderul transnistrean Evghenii Şevciuc, apreciind-o
drept inacceptabilă, care nu poate fi susţinută nici de Chişinău, nici de comunitatea
internaţională. El a motivat poziţia prin faptul că, sarcina principală a participanţilor
la procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană constă în depăşirea
problemelor existente și apropierea, nu îndepărtarea poziţiilor dintre părţi.
Răspunsul şefii delegaţiei transnistrene a fost unul sarcastic. Nina Ştanschi a
declarat că nu este necesar de apropiat cele două maluri ale Nistrului, adică de
schimbat landşaftul râului, ci de construit poduri între cele două maluri, pe care să
locuiască oamenii ca buni vecini, să colaboreze între ei și să poată să circule liber [7].
Ea a îndemnat participanţii la conferinţă să facă abstracție de temele politice, deoarece statutul transnistriei este definit de oamenii ce locuiesc în „republică‖. Nina
Ştanschi a criticat cursul de politică externă al Moldovei, ca având impact negativ
asupra economiei transnistriei. Potrivit lui N.Ştanschi, prioritatea negocierilor trebuie
s-o constituie problemele cu caracter social-economic. Iniţial se preconiza participarea la conferinţă a lui Evghenii Şevciuc, care însă a anunţat la 22 mai că nu va
participa la conferinţă, motivând cu lipsa de conţinut a acestei (a documente care să
poată fi semnate în urma acestei întrevederi). Astfel, forumul s-a finalizat fără ca să
înregistreze rezultate și înţelegeri concrete.
La 7 iunie 2014, Evghenii Şevciuc a acordat un interviu pentru Euronews, în
care a insistat pe teza sa de „divorţ civilizat‖ cu Chişinăul [8]. În opinia lui Şevciuc
regiunea transnistreană este în stare să supravieţuiască pe cont propriu. La 10 iulie
2014, Parlamentul de la Chişinău a adoptat o Declarație cu privire la procesele
reintegrare teritorială a ţării în contextul parcursului european al Republicii Moldova.
Declaraţia a reprezentat o deschidere a Chişinăului față de autoritățile tiraspolene în
vederea acordării de asistenţă în scopul aplicării Acordului de liber schimb pe întreg
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teritoriul țării. Ea venea să pună capăt speculațiilor legate de presupusa blocadă
economică a regiunii transnistrene.
Următoarea rundă de negocieri în format oficial urma să se desfăşoare la 17-18
iulie 2014 la Viena, însă ea nu a avut loc. La 2 iulie, vicepremierul Eugen Carpov a
anunţat că a treia rundă de negocieri în formatul 5+2 au fost amânate pentru 11-12
septembrie, la insistența Tiraspolului și Moscovei. D-ul Eugen Carpov a reiterat că
Chişinăul nu consideră binevenită autoizolarea regiunii şi pledează pentru continuarea
negocierilor fără amânări. La 1-2 iulie, Evghenii Şevciuc s-a aflat în vizită la
Moscova, fiind însoţit de un grup numeros de membri ai guvernului transnistrean, în
frunte cu Tatiana Turanscaia (pretins premier). Delegaţia transnistreană a semnat cu
oficialii ruşi 7 memorandumuri, în prezenţa lui D.Rogozin și Ev.Şevciuc, care presupun intensificarea cooperării bilaterale în domeniul economiei, industriei, transportului, agriculturii, activităţii antimonopol, educaţiei şi ştiinţei, culturii între ministerele
de profil [9]. Evenimentul venea să reprezinte o acţiunea de răspuns la parafarea de
către Moldova a Acordului de asociere la UE la sfârşitul lunii iunie. La 14 iulie, Jan
Plešinger (şeful adjunct al misiunii OSCE în Moldova) a criticat planul de „divorţ
civilizat‖ cu Moldova, reiterat de N.Ştanschi la Viena la ultima rundă de negocieri.
Jan Plešinger a specificat că atunci când aude pe Şevciuc că vorbeşte despre un
„divorţ civilizat‖, replica sa este – că una astfel de plan nu este posibil, deoarece
însăşi frontiera între regiunile, pe care le controlează Tiraspolul nu se află tot timpul
pe Nistru [10].
Tot în aceiaşi perioadă erau semnalate tentative de stabilire a unei legături
dintre administraţia de la Tiraspol cu cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei –
„DNR‖ şi „LNR‖. Astfel, la 11 iunie 2014, aşa-numitul preşedinte al legislativului din
autoproclamata „Republică Populară Lugansk‖, Аleksei Kariakin, a cerut conducerii a
13 ţări (inclusiv Transnistriei) și două regiuni din Federaţia Rusă, recunoaşterea
independenţei. La 8 iulie 2014 liderii autoproclamatei „DNR‖ au expediat un apel
oficial Transnistriei şi Abhaziei, solicitând recunoaşterea în plan diplomatic, iar peste
două zile, la 10 iulie 2014, un descendent al vechii administraţii de la Tiraspol –
generalul locotenent V.Antiufeev (ex-ministru al securităţii de stat al Transnistriei,
care a părăsit regiunea în 2012 după alegerea lui Ev.Şevciuc în funcţia de pretins
preşedinte transnistrean), a fost numit în funcţia de aşa numit vice-premier al
„Republicii Doneţk‖, responsabil de formarea structurilor de forţă. La scurt timp după
numirea sa, V.Antiufeev a numit alţi doi subalterni de-ai săi din transnistria la funcţii
importante în „DNR‖: Oleg Berioza – la funcţia de ministru al afacerilor Interne și
Andrei Pinciuc – la funcţia de ministru al Apărării, ambii fiind foşti ofiţeri ai
serviciilor speciale transnistrene. Tiraspolul nu a răspuns la acest apel fiind conştient
de consecinţele negative pentru sine din partea Ucrainei în cazul în care dădea curs
apelului din „DNR‖. Cursul său politic extern însă a rămas neschimbat – obţinerea
recunoaşterii internaţionale și separarea definitivă de Republica Moldova. La 31 iulie
2014, Ev.Şevciuc a confirmat acest lucru într-un interviu acordat jurnalistului britanic
Stephen Sackur pentru programul „HardTalk‖ de la postul BBC World News,
specificând că Tiraspolul nu este de acord cu reunificarea la Moldova. La 5 august
2014, Ev.Şevciuc a semnat punerea în aplicare a noului cod aerian care stabilea
bazele juridice în utilizarea spaţiului aerian transnistrean, care confirma la modul
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practic lipsa de dorinţă a Tiraspolului să contribuie la identificarea unei soluţii
reciproc avantajoase în cadrul procesului de negocieri cu Republica Moldova.
În aceste condiţii era clar că perspectiva negocierilor în formatul oficial 5+2 era
pusă sub semnul întrebării din cauza poziţiei intransigente a administraţiei de la
Tiraspol. Acest lucru a devenit clar după declaraţia lui Ev.Şevciuc din 3 septembrie
2014, în care el a anunţat că transnistria solicită o amânare a următoarei runde de
negocieri oficiale în formatul 5+2, preconizate pentru 11-12 septembrie la Viena,
motivând că Chişinăul întreprinde măsuri de neînţeles împotriva reprezentanţilor
transnistriei (intentarea de dosare penale). La întrevederea „Carpov-Ştanschi‖ din 19
septembrie 2014, părţile au avut doar un schimb de acuzaţii, ea finalizându-se fără
rezultate.
La 26 septembrie 2014, la Tiraspol s-a aflat în vizită Kord Meier-Klodt
(reprezentant al ministerului german de Externe), care a avut întrevederi cu
Ev.Şevciuc. În cadrul întrevederii Şevciuc a reiterat obiectivul de obţinere a
recunoaşterii internaţionale și „divorţul civilizat‖ cu Moldova ca o formă „civilizată‖
de soluţionare a conflictului. Partea transnistreană, în dorinţa sa de a se victimiza a
învinuit Chişinăul de urmărire penală a conducerii transnistrene, de blocarea
exporturilor de produse agricole spre Rusia, dar și blocajul din partea Ucrainei la
libera circulaţie, dând de înţeles că aceste restricţii vor duce la tensionarea situaţiei
din zonă. La 28 octombrie 2014, Radojko Bogojevic (reprezentantul special al
Preşedintelui în exerciţiu al OSCE) sa întâlnit la Tiraspol cu Nina Ştanschi cu care a
discutat perspectiva procesului de negocieri. În cadrul întrevederii Nina Ştanschi a
anunţat că partea transnistreană nu vede sensul continuării negocierilor în formatul
5+2, în condiţiile în care continuă acţiuni de „sufocare‖ a transnistriei, învinuind
Chişinăul de noi tentative de urmărire penală a funcţionarilor din stânga Nistrului.
În acest fel constatăm o sporire a divergenţelor poziţiilor între părţi ca urmare a
radicalizării politicii promovate de Tiraspol.
La 4-5 decembrie 2014, la Basel (Elveţia) sa desfăşurat reuniunea anuală a miniştrilor de externe ai statelor OSCE. În cadrul reuniunii Natalia Gherman (ministrul
de Externe al RM) a reiterat apelul către Rusia de a-şi retrage forţele militare de pe
teritoriul Moldovei şi necesitatea transformării actualei operaţiuni de menţinere a
păcii într-o misiune civilă. Chişinăul a reiterat poziţia sa ce presupune o soluţionare a
conflictului transnistrean doar cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
ţării.
În declaraţia finală a reuniunii ministeriale a OSCE, se insistă pe identificarea
unei soluţii paşnice pentru soluţionarea conflictului transnistrean, pe elaborarea unui
statut special al regiunii transnistrene care să garanteze drepturile populației din
regiune. Totodată OSCE a îndemnat Tiraspolul şi Chişinăul să promoveze măsurile
de consolidare a încrederii şi să se abţină de la măsuri de destabilizare a situaţiei din
regiune.
În anul 2015 procesul de negocieri a stagnat din cauza ambiţiilor și
condiţionărilor nerelevante revendicate de echipa de negociatori de la Tiraspol.
Disputele existente dintre Tiraspol și Chişinău nu au permis desfăşurarea reuniunilor
în formatul oficia 5+2, totuşi existând contacte la nivel bilateral și unele reuniuni în
format neoficial. Astfel, la 10 aprilie 2015, Primul ministru al Republicii Moldova
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Chiril Gaburici s-a întâlnit la Tiraspol cu Evghenii Şevciuc cu care a discutat problema asigurărilor auto obligatorii. Chiril Gaburici și Ev.Şevciuc au semnat un protocol „cu privire la mecanismul de cooperare a subiecţilor de asigurare în Republica
Moldova și transnistria‖, care prevede recunoaşterea reciprocă a documentelor de
asigurare auto. Anterior, la 7 aprilie documentul a fost parafat de reprezentanţii politici ai Chişinăului și Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ştanschi.
La 21 aprilie 2015, la Viena s-a desfăşurat o reuniune în formatul 5+2 pentru
reglementarea conflictului transnistrean. Delegaţia Republicii Moldova a fost
reprezentată de vicepremierul pentru Reintegrare Victor Osipov, iar delegaţia
transnistreană – de Nina Ştanschi (a.n. ministru transnistrean de externe). În cadrul
discuţiilor au fost reconfirmate obligaţiunile de respectare a principalelor documente
ale formatului, au fost analizate acordurile atinse anterior în procesul de negocieri şi
au fost examinate mecanismele de asigurare a îndeplinirii acestor.
La 18 mai 2015, Președintele Parlamentului Republicii Moldova, d-ul Andrian
Candu s-a întâlnit cu Mihail Burla (pretinsul președinte al legislativului de la
Tiraspol). Întrevederea s-a desfășurat la Bender în la sediul misiunii OSCE, la inițiativa Președintelui Parlamentului de la Chişinău, în scopul impulsionării dialogului cu
regiunea transnistreană. Discuțiile au durat circa 3 ore, timp în care Andrian Candu și
Mihail Burla au abordat mai multe subiecte de ordin social-economic. S-a abordat
problemele din domeniul ocrotirii sănătăţii şi învățământului, dezvoltarea comună a
unor proiecte de infrastructură, medierea procesului de dialog între camerele
de comerț și industrie, etc. Un subiect aparte al discuțiilor s-a referit la importanța
proiectelor de infrastructură comună, în special în domeniile telefoniei, electrificării
căii ferate și a serviciilor medicale de urgență (extinderea zonei de intervenție
a SMURD-ului în stânga Nistrului). Părțile au mai discutat aspecte privind comerțul
extern începând cu 1 ianuarie 2016. S-a abordat și posibilitatea creării unui grup
de dialog între deputați, participarea Universității „T.Şevcenco‖ din Tiraspol la
programul european pentru învățământul superior „Erasmus‖. La 1 iunie 2015, Mihail
Burla a contramandat întrevederea care urma s-o aibă cu d-ul Andrian Candu, despre
care convenise la întrevederea din 18 mai. Burla a anunțat că nu poate veni din cauza
agendei sale încărcate. În schimb, Mihail Burla a participat la 1 iunie la deschiderea
câtorva grădinițe în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost prezenţi doi
deputaţi din Duma de Stat a Federaţiei Ruse.
La 24 iunie 2015, a devenit cunoscut faptul că Nina Ştanschi (pretinsul ministru transnistrean de externe) a adresat la 12 iunie o scrisoare Reprezentanţei ONU în
Republica Moldova (PNUD) și misiunilor diplomatice de la Chișinău, în care Tiraspolul a învinuit Republica Moldova și Ucraina de situaţia social-economică catastrofală din regiune ca urmare a „blocării‖ comerţului extern transnistrean. Scrisoarea
conţinea un avertisment şi chiar o ameninţare că transnistria va rupe orice contacte cu
Republica Moldova și va introduce regimul de „situație economică extraordinară‖ și
că va desfăşura un referendum privitor la raţionalitatea purtării în continuare a
negocierilor cu Republica Moldova. Totodată, în scrisoare se menţionau unele
„contra-măsuri‖ pe care le va adopta Tiraspolul la adresa Chişinăul, cum ar fi: introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova; aplicarea unei taxe
de 100% la importul produselor din dreapta Nistrului; naţionalizarea capitalului
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companiilor aflate în regiune, dar care sunt înregistrate la Chişinău; intentarea unor
dosare penale pe numele demnitarilor moldoveni, care nu vor respecta „constituţia‖
transnistreană; închiderea instituțiilor subordonate autorităților constituționale, etc.
Este necesar să menţionăm aici că în pofida ameninţărilor Tiraspolului Nina
Ştanschi împreună cu fiica sa continuau să beneficieze de libera circulaţie pe teritoriul
Republicii Moldova, revenind la 4 iulie 2015 din vacanţă de peste hotare prin
Aeroportul Chişinău, pe un de a trecut nestingherit.
În a doua jumătate a anului 2015 au avut loc mai multe întrevederi între
reprezentanţii politici ai Chişinăului Tiraspolului – Victor Osipov (vicepremier pentru
reintegrare) şi Vitalii Ignatiev (pretins ministru interimar de externe), care însă nu au
adus careva soluţii la problemele existente între părţi.
La 29-30 octombrie 2015, în or. Rottach-Egern din Germania s-a desfăşurat
conferinţa anuală dedicată măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de
reglementare a conflictului transnistrean, la care au participat delegaţiile tuturor părţilor participante la negocieri. Delegaţia Republicii Moldova a fost condusă de Victor
Osipov (vicepremierul pentru reintegrare), iar cea transnistreană de Vitalii Ignatiev
(pretins ministru transnistrean de externe). Întrevederea s-a finalizat fără rezultate
semnificative. Agenda conferinţei a inclus probleme actuale, alte subiecte de interes
comun, ce vizează aspecte din domeniul economiei şi comerţului, transportului,
ecologiei etc. În cadrul conferinţei, au avut loc discuţii tematice ale experţilor în domeniul economiei, ecologiei, transportului. Experţii în domeniul ecologiei au parafat
o decizie protocolară privitor la cooperarea în domeniul protecţiei mediului ambiant şi
utilizării raţionale a bogăţiilor naturale. Delegaţia transnistreană a mai abordat problema libertăţii activităţii economice externe a agenţilor economici transnistreni, problema dosarelor penale intentate pe numele funcţionarilor transnistreni şi eliberarea din
detenţie din Grecia a lui Maxim Cuzmiciov (fiul pretinsului ministru transnistrean de
externe). De asemenea, delegaţia moldovenească a anunţat despre anularea temporară a restricţiilor de circulaţie pentru maşinile înregistrate în stânga Nistrului, care
a fost salutată de către reprezentanţii Tiraspolului. La rândul lor, reprezentanţii Chişinăului au subliniat necesitatea intensificării dialogului pentru reglementarea problemei transnistrene. În acelaşi timp, mediatorii și observatorii formatului de negocieri
5+2 au subliniat importanţa definirii statutului special al regiunii, în cadrul frontierelor Republicii Moldova. La eveniment au participat și experți internaționali în
probleme economice, transport și ecologie.
La 4 noiembrie 2015, la Chişinău s-a desfăşurat cea de-a 25-a ședință a Consiliului Consultativ al EUBAM, în cadrul căruia șefii instituțiilor de frontieră moldoucrainene, Dorin Purice și Victor Nazarenko, au semnat două tratate internaționale de
o majoră importanță strategică:
● Acordul cu privire la organizarea schimbului de informații privind
persoanele și mijloacele de transport, cu care persoanele traversează frontiera de stat
moldo-ucraineană – între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al
Ucrainei;
● Protocolul privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere
internaţional „Pervomaisc-Kuciurgan” pe teritoriul Ucrainei” – între
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Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI al Republicii Moldova, Serviciul Vamal
al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.
La 3-4 decembrie 2015, le Belgrad s-a desfăşurat cea de-a 22-a reuniune a
Consiliului Ministerial al OSCE. În cadrul ei Natalia Gherman (ministrul de externe
al RM) a ţinut un discurs în care a abordat reglementarea transnistreană și retragerea
trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Ea a prezentat viziunea Republicii
Moldova cu privire la noile amenințări în adresa securității în arealul OSCE, crizele
fără precedent cauzate de fluxurile migraționale, atacurile teroriste și conflictul din
Ucraina. La rândul său Federica Mogherini (șefa diplomației europene) a exprimat
îngrijorarea UE de conflictele nerezolvate din Transnistria, Nagorno-Karabah și
Georgia și este gata să participe în continuare la procesul de soluționare a acestora. La
finalul reuniunii participanţii au adoptat o rezoluție care a vizat și problema
transnistreană. În textul declaraţiei se menţiona că reglementarea transnistreană
rămâne o prioritate pe agenda OSCE, iar țările membre reiterează necesitatea de a
obține o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului, având la bază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru transnistria, care va garanta pe deplin drepturile politice, economice și sociale ale populației. În declarație se sublinia necesitatea de a avansa activitatea Conferinței permanente pe problemele politice în cadrul negocierile pentru reglementarea transnistreană
în formatul 5+2.
În anul 2016 preşedinţia în exerciţiu a OSCE a fost preluată de Germania, fapt
care a fost apreciat pozitiv de partea rusă şi a determinat o impulsionare a procesului
de negocieri. La 26 ianuarie, Alexandr Lukaşevici (reprezentantul permanent al FR
pe lângă OSCE) a declarat că preşedinţia Germaniei nu va purta un caracter anti-rus
deoarece ea trebuie să aibă rol de mediator într-un proces complicat de a lua în
consideraţie interesele tuturor celor 57 de state membre a OSCE. La 15-16 februarie
2016, Cord Meier-Klodt (reprezentantul special al Germaniei pentru procesul de
reglementare transnistreană) s-a aflat în vizită la Chişinău şi Tiraspol, unde a abordat
perspectiva reluării negocierilor.
La 1 marție 2016, George Balan (vicepremierului pentru Reintegrare) a anunţat
despre relansarea platformelor de comunicare în formatul 1+1 şi 5+2 pentru
reglementare transnistreană, precum și faptul că comunicarea în grupurile de lucru
sectoriale reprezintă prioritatea de bază a Guvernului Republicii Moldova. Totodată,
el a precizat că Guvernul Republicii Moldova optează doar pentru acordarea unui statut juridic special regiunii transnistrene şi exclude orice discuţii despre o eventuală
federalizare a Republicii Moldova. Tot în luna mai au avut loc câteva întrevederi a
reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană, Gheorghe Bălan și
Vitali Ignatiev la care s-a discutat în principal reluarea negocierilor în format oficial
5+2.
La 5-6 aprilie 2016, reprezentanţii formatului de negocieri 3+2 (ai Rusiei,
Ucrainei, UE, SUA și OSCE) au întreprins o vizită la Chişinău şi Tiraspol. Delegația
de mediatori și observatori a fost condusă de Cord Meier-Klodt (reprezentantul
special al președintelui în exercițiu al OSCE), fiind compusă din Bridget Brink (
adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA), Thomas Mayr-Harting (director
general pentru Europa și Asia Centrală din cadrul Serviciului European pentru
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Acțiune Externă), Serghei Gubarev (reprezentant MAE al FR al negocieri), Valerii
Jovtenco (reprezentant al MAE al Ucrainei). Obiectivul vizitei – identificării unui
compromis pentru reluarea negocierilor oficiale.
La 2-3 iunie, la Berlin s-a desfăşurat o nouă rundă de negocieri în formatul
oficial 5+2, după o pauză de circa 2 ani. Agenda de lucru a cuprins subiecte de
actualitate și interes major pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului, abordate
în cadrul platformelor existente de dialog dintre Chișinău și Tiraspol. Reuniunea s-a
finalizat cu semnarea unui protocol „foaie de parcurs‖, care conţinea acţiunile pe care şi
le-au propus să le realizeze părţile în decurs de o lună, rezultatul cărora urmând a fi
discutate la conferinţa de la Bavaria, preconizată pentru mijlocul lunii iulie 2016.
Conform protocolului, părţile au confirmat disponibilitatea de a continua
reuniunile regulate la nivel de grupuri de lucru şi reprezentanţi politici pentru a atinge
o serie de înţelegeri. În protocol sunt indicate 7 puncte, asupra căror trebuie să se
lucreze:
1) privind apostilarea diplomelor eliberate în transnistria, părţile au convenit să
continue lucrul în baza recomandărilor din 2014 ale experţilor europeni;
2) privind participarea automobilelor cu plăcuţe de înmatriculare transnistrene
la traficul rutier internaţional părţile au convenit să continue lucru în baza concluziei
tehnice a EUBAM din 2015;
3) în domeniul telecomunicaţiilor părţile au convenit să continue lucru și să
pregătească o decizie de rigoare;
4) în domeniul ecologic, până la 15 iunie 2016 părţile vor pregăti și semna
protocoale de cooperare în domeniul meteorologiei şi protecţiei mediului ambiant în
bazinul râului Nistru;
5) în privinţa dosarelor penale părţile au exprimat disponibilitatea de a obţine
progres vizibil și s-au angajat pe viitor să organizeze întrevederi regulate şi consistente, inclusiv în ceea ce priveşte lupta cu criminalitatea. Schimbul de liste actualizate
ale dosarelor penale va deveni un pas important pentru consolidarea încrederii în procesul de elaborare a deciziei finale de compromis în acest domeniu, inclusiv asigurarea trecerii libere a oficialilor din ambele părţi;
6) privind garantarea respectării acordurilor atinse în cadrul procesului de
negocieri, părţile au exprimat fidelitatea faţă de documentul din 2012 şi au confirmat
disponibilitatea de a continua activitatea de implementare a acordurilor atinse;
7) părţile reiterează angajamentele asumate de a soluţiona toate subiectele doar
la masa de negocieri cu ajutorul şi sprijinul OSCE, FR şi al Ucrainei.
Ţinem să evidenţiem că au existat mai multe reacţii faţă de rezultatele rundei
de negocieri de la Berlin, multe din ele sugerau la eventuale presiuni exercitate asupra
delegaţiei moldoveneşti în vederea acceptării mai multor revendicări din partea
Tiraspolului. Astfel, la 7 iunie, Dan Dungaciu (geopolitician și sociolog român) a
apreciat drept greşeală negocierile dintre Republica Moldova și Federația Rusă pe
tema conflictului transnistrean. El a sugerat stoparea lor, deoarece orice negociere,
chiar și pe aspectele tehnice sunt în avantajul părții transnistrene şi Rusiei, care va
face mai dificilă eventuala negociere a statutului politic al transnistriei. În opinia
autorului, prin cedări la nivelul „pașilor mărunți‖, Republica Moldova nu face decât
să afecteze contextul în care va ajunge să negocieze aspectele politice și de securitate.
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Analistul este de părere că orice cedare a Chișinăului va afecta și Kievul și viceversa,
în contextul în care negocierile în formatul 5+2 se desfășoară concomitent cu
negocierile dintre Kiev și Moscova pe tema statutului Donbasului. În opinia sa partea
rusă așteaptă ca veriga slabă să cedeze și să accepte o „autonomie extinsă‖ (care
însemnă de facto federalizare) în Donbas sau transnistria, pentru a duce modelul și la
vecin [11].
La 15 iunie, Victor Chiril (director executiv al Asociației pentru Politică
Externă), comentând rezultatele negocierilor de la Berlin, a menţionat că în pofida unor
presiuni din partea unor participanți la negocierile și a indiferenței altor participanți,
reprezentanții Chișinăului la masa de tratative s-au descurcat destul de bine. El a
menționat că Rusia a încercat să facă presiuni și să-și promoveze propria agendă și
proiecte. A venit chiar cu un proiect de protocol care i-a fost prezentat părții moldovenești pe ultima sută de metri. Victor Chiril a fost de părere că respectivul protocol
avea mai multe formulări care contraveneau intereselor naționale ale Republicii
Moldova, formulări care aduceau atingere suveranității noastre și vulnerabilizau pozițiile Republicii Moldova în eventualitatea negocierilor asupra statutului politic al
regiunii transnistrene [12].
În concluzie constatăm că chiar dacă procesul de negocieri a fost reluat, fapt care
deja reprezintă un progres în sine, totuşi contextul în care sunt purtate negocierile la
moment, nu este unul favorabil negociatorilor moldoveni. În primul rând observăm că
mesajul de la Tiraspol nicidecum nu şi-a diminuat retorica agresivă și este axat în
continuare pe vectorul politic extern secesionist, orientat spre obţinerea recunoaşterii
internaţionale și separarea de Republica Moldova. Cât priveşte protocolul semnat la
Berlin în urma ultimei runde de negocieri în formatul oficial, constatăm că în el se
regăsesc preponderent subiecte abordate de Tiraspol și mai puţin de către Chişinău, fapt
care ne facem să suspectăm o poziție comună a Tiraspolului și Moscovei, care nu este
favorabilă poziţiei Moldovei şi va determina noi cedări din partea Chişinăului, fără ca
problema de bază – statului politico-juridic al regiunii să fie pus în discuţii la negocieri.
Pentru a evita adoptarea unor decizii nefavorabile în cadrul formatului de
negocieri 5+2, considerăm că este necesar de condiţionat orice decizii cu caracter
social-economic la problemele abordate de Tiraspol de iniţierea negocierilor vis-a-vis
de statul politic al regiunii transnistrene în cadrul statului unitar Republica Moldova.
Un prim pas în acest sens ar fi semnarea de către negociatorii Tiraspolului a unei
declaraţii politice (contrasemnate de ceilalţi participanţi la negocieri în formatul 5+2)
în care se angajează să revină în câmpul constituţional al Republicii Moldova.
Considerăm că doar în astfel de condiţii se va putea de negociat statutul politic
al regiunii în componenţa satului reintegrat și de pregătit opinia publică din stânga
Nistrului privitor la lipsa de alternativă la revenirea în componenţa Moldovei.
Totodată, acest lucru ar permite developarea adevăratelor poziţii ale mediatorilor şi
observatorilor procesului de negocieri.
La moment economia regiunii transnistrene este într-o criză profundă, fiind
aproape de colaps. Această stare de lucruri a survenit ca urmare a promovării cursului
politic secesionist faţă de Moldova și neglijarea intereselor reale ale locuitorilor
regiunii, fiind neglijate mai multe oportunităţi de dezvoltare în cadrul statului reunificat Republica Moldova.
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IMPACTUL PROVOCĂRILOR ORGANIZAȚIEI
TERORISTE „STATUL ISLAMIC”
LA ADRESA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA
ÎN CONTEXT SUBREGIONAL
Spațiul public, cel virtual și mass-media abundă cu relatări mai mult sau mai
puțin obiective despre activitatea organizației teroriste „Statul islamic‖ și gestionarea
crizei din Orientul Mijlociu, una care periclitează securitatea în regiune o perioadă
prea îndelungată de timp. Amplificarea amenințărilor din partea acestei organizații
teroriste cuprinde o rază mai extinsă decât zona unde se desfășoară unul din conflictele regionale cu implicare internațională – războiul din Siria.
În același sens de idei, cercetările științifice elucidează acest subiect în raport
cu anumite probleme pe coordonatele geopolitică și securitar-militară, mai puțin pe
cea socială cu toate derivatele sale. O explicație ar fi afinitatea autorilor sau cercetătorilor pentru politica unor actori majori ai scenei globale în Orientul Mijlociu și interesele de perspectivă ale acestora în regiune sau apartenența lor la anumite instituții
decidente ori de cercetare cu proiecție pe această subregiune. În opinie, ar fi de menționat două probleme-cheie cel mai des abordate: lupta pentru gestionarea resurselor
energetice și extinderea sau menținerea zonei de influență în acest spațiu geopolitic.
O altă explicație ar fi schimbarea tectonicii securitare regionale și a echilibrului
intraregional de forțe care cade sub incidența unor planuri neconfirmate oficial de
retrasare a frontierelor în Orientul Mijlociu. În acest context, ar fi necesar de amintit
succint, fără incursiuni în istoria regiunii, semnificația și evoluția sintagmei Orientul
Mijlociu în sens de proiect și rolul acestuia în politica marilor puteri. Orientul Mijlociu Extins reprezintă o expresie din domeniul geopolitic, fundamentată pe proiectul
elaborat de Departamentul de Stat al SUA și pus în aplicare la începutul anilor ’80 ai
secolului XX, care presupune extinderea Orientului Mijlociu prin includerea Turciei,
Statului Israel, Iranului, Afganistanului, Pakistanului, statelor din Caucaz și a unor
țări din Asia Centrală. Noțiunea Noul Orient Mijlociu este un alt concept geopolitic,
intrat în uzanța politică în anul 2006 și inspirat din proiectul de remodelare a Orientului Mijlociu Extins, care a devenit obiectiv strategic prioritar al SUA cu proiecție pe
gestionarea rezervelor energetice și instaurarea unei noi ordini regionale. Reieșind din
definițiile de sinteză abordate este clar că Orientul Mijlociu reprezintă un mare proiect politic în plină desfășurare, cu obiective durabile și anumite perspective pentru
marii actori ai scenei globale, însă, sub aspect societal și cel al securității umane, în
opinie, acestea se arată mai degrabă sumbre și incerte.
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Orientul Mijlociu – o regiune care, timp de mai multe decenii, rămâne în centrul atenției pe scena politică globală, deoarece prezintă în mod constant un generator
de conflicte cu impact asupra securității internaționale. Acest lucru deja nu mai surprinde, dat fiind faptul că aici devin confluente interesele geopolitice atât cele ale
marilor puteri, cât și ale actorilor regionali. Prezența resurselor energetice semnificative permite de a influența nivelul prețurilor acestora alături de manifestările acute ale
fanatismului religios, fapt care creează un teren de „reproducere‖ a teroriștilor. De
asemenea, este important de menționat problemele nesoluționate de creare a statelornațiune, diversitatea etnică și religioasă a populației, achizițiile colosale de armament,
toate împreună fiind menționate pentru a reprezenta plenitudinea imaginii complinită
cu anxietate.
De menționat ar fi, că la prima vedere, odată cu dispariția lui Osama bin Laden
de pe „scenă‖ au fost așteptări ca în asemenea conjunctură să „înceapă‖ sfârșitul terorii internaționale, însă apariția organizației „Statul islamic din Siria și Irak‖ în plină
fază de metamorfozare, care a venit cu intenția să creeze un califat la nivel mondial, a
eclipsat cele mai teribile acțiuni ale grupării teroriste al-Qaida. În plus, această grupare a impus o administrație care se bazează pe legi absurde pentru statele democratice,
dar care, spre surprinderea tuturor, funcționează.
Constatăm că organizația teroristă „Statul islamic‖, potrivit ziarului Der Spiegel, reprezintă planul macabru al unui ofițer irakian din serviciile secrete ale lui Saddam Hussein, Haji Bakr – un naționalist rămas fără slujbă, care a profitat de revoluțiile arabe și de războiul din Siria pentru a crea și conduce un grup terorist în Siria, ce
urma să atace apoi și Irakul, însă este ucis la începutul anului 2014 [6, p. 10]. În cadrul perchezițiilor, după cum susține L. Niculescu, în locuința acestuia au fost găsite
numeroase documente privind crearea unei grupări armate și unele planuri de atac,
dar nici un Coran sau vreo altă publicație cu caracter religios, fapt care demonstrează
repetat că pentru cercul conducător al „Statului islamic‖ religia afișată este doar un
paravan pentru a succeda la putere [6, p. 11].
Pentru a aduce lumină asupra apariției și evoluției „Statului islamic‖, precizăm
că organizația Tawhid al-Jihad (Monoteism și Jihad) condusă de Abu Musab al
Zarqawi a devenit mai târziu „Statul islamic din Siria‖, care a fuzionat apoi cu alQaida din Irak. În anul 2010, când Abu Bakr al-Baghdadi a preluat conducerea lui,
grupul a revenit la fosta sa denumire „Statul islamic din Siria‖. În anul 2013, după ce
a fuzionat cu o aripă a Jabhat al-Nusra, un gup jihadist sirian afiliat la al-Qaida organizația și-a schimbat numele în acronimul ISIL („Statul islamic din Irak și Levant‖).
În cele din urmă chiar înainte de proclamarea califatului, „Statul islamic din Siria și
Irak‖ a devenit „Statul islamic‖, pe când în Siria chiar de la începuturi această organizație a fost cunoscută ca al-Dawlat, adică „statul‖. Mai mult ca atât, L. Napoleoni
menționează că „Statul islamic‖ este privit ca un califat originar creat de profetul
Mohammed în secolul VII – „o societate perfectă guvernată printr-un mandat divin –
expresia politică a voinței lui Dumnezeu‖ [6, pp. 14-15].
După cum demonstrează situația creată, occidentalii au considerat „Statul islamic‖, la fel cum au făcut-o cu timp în urmă privitor la Al-Qaida, o organizație anacronică preocupată să dea înapoi „ceasul istoriei‖ [4]. Însă nu s-a ținut cont de o particularitate esențială care o deosebește de alte grupări armate – modernizarea și prag72

matismul. „Statul islamic‖ utilizează foarte abil impactul „propagandei fricii‖. În
acest sens, F. Pichon s-a expus destul de critic privitor la politica Franței, dar și asupra celei a aliaților săi occidentali, însă nu putem să nu-i dăm dreptate atunci când
relatează despre doctrina Psywar drept principiu al oricărei operații psihologice ce se
articulează în jurul a trei elemente: a ascunde o parte a realității, a stârni emoții și a
furniza mijloacelor de informare în masă ceea ce așteaptă, iar această strategie psihologică a fost perfect asimilată de rebelii din Siria în lupta asimetrică contra celor două
forțe ale regimului [7, p. 59]. Faptul că frica este o armă mai eficientă decât prelegerile religioase este un lucru pe care Al-Qaida nu a reușit să-l perceapă. Teroriștii au
analizat mașinăria de propagandă aplicată de administrațiile SUA și a Marii Britanii
pentru a justifica atacurile preventive din Irak, în 2003, dar și ale Rusiei în 2014 pentru justificarea ocupației peninsulei Crimeea și a susținerii separatiștilor din regiunile
estice ale Ucrainei.
Revenind la valul revoluționar arab, după cum menționează E. Grinin, avalanșa
revoluțiilor declanșate la sfârșitul anului 2010 a provocat inițial o reacție entuziastă
din partea Occidentului și a intelectualilor din societatea islamică, aceste evenimente
fiind numite „primăvara arabă‖. După cum s-a văzut în timp, revoluțiile nu au rezolvat practic niciuna dintre problemele presante ale țărilor din regiune, totodată, provocând o serie de lovituri de stat, războaie civile, intervenții, precum și agitarea confruntărilor în societate, ceea ce a condus la o teroare agresivă și represiuni [11]. Astfel, la
scurt timp după „primăvara arabă‖ sau mai bine zis după eforia „primăverii arabe‖, în
opinia unor experți, a venit „toamna arabă‖, care amenința să se instaureze pe un timp
mult mai îndelungat decât se prognoza.
Într-un asemenea context incert, studiul teoretic complex al fenomenului „Statul islamic‖ impune o analiză profundă a evenimentelor din ultimii cinci ani, produse
în țările din Orientul Mijlociu, însă acesta ar fi incomplet dacă nu ar rezuma unele
rezultate ale dezvoltării anterioare a regiunii și ar releva cauzele eșecului revoluțiilor
arabe. Turbulențele din subregiunile Orientului Mijlociu reprezintă începutul unui
nou proces de redimensionare a ordinii mondiale, mai exact – o continuare a reconfigurării sistemului internațional contemporan.
La etapa actuală, comunitatea internațională se confruntă cu probleme sociale
grave, acestea devenind din ce în ce mai vizibile prin acțiunile generațiilor mai tinere,
care au crescut deja obișnuite cu violența atât cotidiană, cât și cu cea din spațiul virtual. Un număr impunător de tineri, convinși de faptul că problemele lor sunt cauzate de
către altcineva de altă religie și sorginte, păstrează o retorică foarte agresivă, pledând
pentru agitarea sentimentului de frică pentru cetățenii statelor occidentale în propria
lor țară. Fiecare atac terorist creează un sentiment explicabil de dominare – serviciile
speciale din întreaga lume se confruntă cu anumite impedimente în anihilarea „soldatului solitar al jihadului‖, în mâinile căruia, chiar și pentru un scurt moment, se află
viețile multor oameni, iar acest reprezentant al mașinăriei jihadului își poate face apariția în oricare colț al lumii.
Liderii grupării teroriste „Statul islamic‖ au realizat la timp că în Siria nu ar fi
posibilă o intervenție militară străină conjugată de tipul celor din Libia și Irak, astfel
utilizând cu succes războiul din Siria – o versiune contemporană a războiului tradițional prin intermediari la care iau parte o serie de sponsori și grupări armate. Retorica
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foarte diferită de cea a talibanilor – un mesaj politic puternic, parțial pozitiv către
lumea musulmană: reîntoarcerea Califatului și o nouă „Epocă de Aur a Islamului‖. În
conjunctura incertă creată o asemenea abordare a părut pentru un număr mare de sunniți nu emergența unei noi grupări teroriste, ci ascensiunea unei noi și promițătoare
entități politice din ecoul masacrelor și ruinelor.
Odată cu asediul orașului Mosul în iunie 2014 de către gruparea teroristă „Statul islamic‖ a fost anunțată constituirea unui califat la nivel mondial, fapt care a provocat dispute printre politicieni, oameni de știință și jurnaliști din diferite țări privitor
la adevăratul scop al acestei organizații. Între timp, „Statul islamic‖ s-a transformat
într-una dintre cele mai periculoase organizații teroriste din istoria omenirii, iar prin
ignorarea frontierelor naționale a preluat controlul teritoriului, comparabil cu cel al
Regatului Unit. Enumerând doar o parte din ororile și atrocitățile săvârșite de această
grupare, cum ar fi: execuțiile în masă, purificare etnică, distrugerea monumentelor
istorice, renașterea oficială a sclaviei, recrutarea mercenarilor prin intermediul rețelelor de socializare, lista infracțiunilor este departe de a fi completă. Utilizarea pe scară
largă și foarte profesionistă a rețelelor de socializare, „Statul islamic‖ a creat mitologii la fel de false ca cele create de alți mari actori ai scenei politice globale pentru a
crea prozeliți, a recruta și a colecta bani din tot arealul musulman. De menționat ar fi
că civilizația modernă se confruntă pe bună dreptate cu o nouă amenințare globală,
însă pentru a opune rezistență și a eradica un asemenea fenomen este necesar de a
intra în esența acestuia prin a-l defini corect, a-i identifica particularitățile și vulnerabilitățile, dar și de a veni cu soluții concrete de contracarare.
Este deja clar că actualii militanți din arealul islamic nu au apărut întâmplător
și peste noapte. Acest subiect a fost pe larg dezbătut de către experții în analiză politică din întreaga lume, iar numărul impunător al monografiilor, culegerilor de studii
științifice, notelor analitice și a rapoartelor anuale ale instituțiilor abilitate în contracararea terorismului confirmă interesul cu care această problemă este ținută în vizor.
Unul dintre cercetătorii preocupați de subiect, L. Mlecin, în elaborările sale despre
istoria terorismului în secolele XX și XXI, abordează pe larg problema despre care
susține că a început cu mult înainte de atacul aerian din 11 septembrie 2001 [14].
De aceeași părere sunt și M. Weiss și H. Hassan, care într-o apariție publicistică, căutând răspuns la întrebarea „De unde a apărut ISIS și cum a reușit să producă un
dezastru atât de mare într-un timp atât de scurt‖, au reușit să pună pe tapet anumite
particularități ai acestei organizații considerată de autori drept „ultimul front al unei
dispute vechi și tot mai sângeroase între diversele paliere ale jihadismului internațional‖ [8, p. 17]. Raționamentele expuse de jurnaliști au fost fundamentate pe interviurile și declarațiile foștilor agenți secreți militari americani, oficiali din domeniul contraterorismului și diplomați occidentali care au monitorizat, au admonestat și au arestat
mercenari al-Qaida în Irak. De asemenea, în lucrare au fost aduse argumente bazate
pe relatările activiștilor sirieni și irakieni pentru drepturile omului, ale luptătorilor în
cadrul grupării „statul islamic‖, agenților, imigranților ilegali, precum și ale rezidenților din regiune. Aceștia din urmă au fost dispuși să colaboreze cu jurnaliști și experți
interesați în subiectul menționat, iar preocuparea lor a fost valorificată în unele publicații ce conțin confesiuni ale ostatecilor, sclavelor sexuale și ale victimelor filierelor
de recrutare ale „Statului islamic‖ [1].
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Decenii la rând, în Orientul Mijlociu, se duce o luptă aprigă cu o varietate de
grupări armate ce poartă denumiri dificil de pronunțat, acestea din urmă înregistrând
unele „succese‖ sau confruntându-se cu anumite dificultăți, însă activitățile acestora
nu depășesc cadrul „local‖. Însă în anul 2014, s-a declanșat fenomenul despre care
mai mulți analiști politici de talie internațională au avertizat – lumea islamului radical
a dat naștere unei organizații teroriste „Statul islamic‖.
Această grupare, după cum menționează A. Kemal, controlează deja zone vaste din Siria și Irak, trupele sale luptându-se în Libia, Nigeria și Egipt cu pretenții să
„aducă‖ războiul în Asia Centrală și Afganistan fără a ține cont de prezența NATO în
subregiunile respective [13, p. 8]. Mai mult ca atât, amintind că forța motrice a acestei
organizații teroriste este constituită din foștii ofițeri ai armatei lui Saddam Hussein și
reprezentanți ai triburilor susținătoare ale lui Muammar al-Gaddafi, profesorul F.
Lukyanov a numit fenomenul „revanșa dictatorilor morți‖ [10, p. 10], de fapt, corect
ar fi „revanșa dictatorilor asasinați‖ adăugăm noi.
Este de amintit că gruparea teroristă „Statul islamic‖ a publicat o înregistrare
video propagandistică, în care vorbește despre o așa-numită „Coaliție a diavolului‖,
principalul său dușman. Jihadiștii au inclus în această structură 60 de țări, printre care
și Republica Moldova. Alături de puterile care au luptat și mai luptă contra rețelei
extremiste sunt și state care nu s-au implicat în conflictul din Siria. Printre acestea se
numără Ucraina, România, Cehia, Polonia, Letonia și Republica Moldova. În filmuleț, islamiștii amenință statele enumerate, citând hadithuri din Coran [2], însă amenințările sunt valabile și pentru marile puteri intrate în lupta declarată contra „Statului
islamic‖.
Într-un asemenea context, la prima vedere par inexplicabile acțiunile de înrolare a tinerilor din țările sus-menționate, dar și altele, însă reevaluând conjunctura actuală din statele europene în contextul unui flux migrațional dificil de gestionat depistăm adevărata cauză a aderării occidentalilor la gruparea „Statul islamic‖, acest fenomen fiind determinat de propaganda extrem de abilă dusă de jihadiști în Europa.
De asemenea, considerăm că trebuie să preocupe cazul unui islamist pe nume
Abdullah al-Moldovi care s-a prezentat drept cetățean al Republicii Moldova, devenit
membru al grupării teroriste „Statul islamic din Irak și Siria‖ a oferit într-o înregistrare video unele justificări în favoarea creării unui califat islamic, potrivit datelor oferite
de Institutul SITE care monitorizează site-urile fundamentaliste. În aceeași ordine de
idei, o înregistrare video difuzată de centrul media Al-Hayat, conține declarații ale
aceluiași islamist, cetățean al moldovean, care contesta pretențiile rebelilor talibani
afgani privind instituirea propriului califat, argumentând ca singurul califat legitim
este cel creat în Siria și Irak de grupul terorist sunnit „Statul islamic‖ [3].
Situația politico-economică critică din Republica Moldova și nivelul redus de
informare a populației, în special a tinerilor, privitor la profilul acestei grupări teroriste și metodele de recrutare ale acesteia reprezintă un teren favorabil de racolare a potențialilor mercenari. Această practică este una pe larg răspândită în fostele republici
sovietice din Asia Centrală, situația economică precară din câteva state centralasiatice determinând înrolarea benevolă a tinerilor din pătura social-vulnerabilă a
societății în rândurile mercenarilor teroriști. Deosebirea dintre tinerii din acele state și
tinerii din Republica Moldova reprezintă doar convingerile religioase, însă această
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diferență a fost depășită prin abilitatea și carisma unor „recrutori cu vocație‖. Ar mai
fi de precizat și un alt moment-cheie – nivelul extrem de redus al educației spirituale a
tinerilor din Republica Moldova, fapt care îi face destul de vulnerabili la acțiunile de
convertire la o altă religie, în cazul acesta fiind vorba de islam. Varietatea tacticilor de
recrutare a atins performanțe datorită progresului tehnologic avansat, rețelele de socializare numărându-se în top-ul acestora. Iar atunci când aducem în discuție cazul tinerilor nu se are neapărat în vedere doar populația de gen masculin. Potrivit unei statistici oficiale, printre destinațiile cu oferte de lucru atractive pentru tinere în calitate de
însoțitoare de bord, menajere, vânzătoare, servicii „au pair‖ de curând se numără și
unele țări din Orientul Mijlociu, fapt care ar trebui să pună în gardă serviciile abilitate
privitor la tipul de activitate care a fost desfășurat în aceste țări și ce activitate urmează să le preocupe pe tinere la întoarcerea în țară. Același lucru fiind valabil și pentru
tinerii care pleacă la muncă în Federația Rusă sau Turcia.
Reiterăm ideea că „Statul islamic‖ nu este doar o nouă organizație teroristă, ci
și una care, în opinia L. Napoleoni a știut să se adapteze și să exploateze din plin noul
peisaj politic multipolar internațional [6, p. 11], fiind înființată ca răspuns la lipsa
credibilității sistemului politico-administrativ, la disoluția ordinii actuale din Orientul
Mijlociu și la eșecul statelor sirian și irakian. După cum menționează, V. Naumescu,
frustrările și presiunea în regiune erau mult mai mari decât se anticipase, accentuând
că resursele de care dispunea și de care dispune „Statul islamic‖ sunt suspect de mari
și nu ar fi putut apărea fără complicități criminale din exteriorul Siriei [5, p. 513].
Gruparea teroristă „Statul islamic‖ și-a stabilit propriile bastioane teritoriale în regiuni
strategice din punct de vedere financiar, cum ar fi bogatele câmpuri petroliere din
estul Siriei. Ar mai fi de adăugat că potrivit estimărilor Wall Street Journal bugetul
„Statului islamic‖ constituie peste 2 milioane de dolari SUA pe zi doar din extragerile
de petrol [6, p. 28], însă, deocamdată, nu sunt făcute publice datele privitor la veniturile colosale provenite din alte activități „antreprenoriale‖ ale teroriștilor.
Dincolo de motivele reale ale apariției grupării teroriste „Statului islamic‖, care
rămân intervenția occidentală în Irak și non-intervenția occidentală în Siria, pretențiile
„Statului islamic‖ au rămas aceleași – crearea unei versiuni moderne a vechiului califat cu instaurarea unei ordini dure pe teritoriile pe care le-a ocupat prin a îmbina mentalitatea medievală cu modernitatea secolului XXI. Dacă obiectivul declarat a reprezentat reconstituirea califatului prin includerea teritoriilor aflate sub jurisdicția Imperiului otoman indiferent de statutul pe care îl avea entitatea statală la acea perioadă,
atunci obiectivul final al „Statului islamic‖ simbolizează reconstrucția califatului, care
să devină ceea ce este Statul Israel pentru evrei: un stat fondat pe teritoriul străvechi,
dar revendicat astăzi, un puternic stat religios care să-i protejeze oriunde s-ar afla.
Acest mesaj este viguros transmis tinerilor musulmani lipsiți de drepturi care trăiesc
în haosul politic creat de factori perturbatori cum ar fi: corupția excesivă, inegalitatea
și nedreptatea din statele musulmane moderne, dictatura lui Bashar al-Assad în Siria,
refuzul guvernului condus de Nouri al-Maliki la momentul oportun de a-i integra pe
sunniți în viața politică a Irakului, eșecul înlocuirii infrastructurii socioeconomice
distruse în timpul războiului și rata ridicată a șomajului. Prin urmare, constatăm că
„Statul islamic‖ reprezintă prima grupare armată care redesenează harta Orientului
Mijlociu trasată de francezi și britanici cu un secol în urmă.
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Revenind la Republica Moldova, ar fi de amintit că teritoriul acesteia intră în
numărul statelor moderne aflate cândva în poziție de vasalitate față de Înalta Poartă.
Deși Moldova Medievală nu a fost pașalâc turcesc, ideologii agramați ai grupării
„Statului islamic‖ nu fac diferență între un stat vasal și o provincie guvernată de un
pașă. Cu toate acestea însă, declarația făcută de gruparea „Statul islamic‖ ne privește
direct, iar cum teroriștii intenționează să răstoarne statele moderne, securitatea națională este pusă în pericol fără să fie cunoscută tactica de joc.
Cu referire la algoritmica funcționării rețelelor teroriste și a profilurilor psihocomportamentale ale teroriștilor se disting o serie de lucrări științifice și investigații
cu caracter aplicativ. Printre cele mai relevante am putea menționa cercetările lui M.
Sageman, expert cu renume, fost agent CIA în Pakistan și psihiatru, care au fost fundamentate pe studierea meticuloasă a datelor cu caracter personal și a profilurilor ai
172 de participanți în „războiul jihadist‖, oferind publicului larg o primă interpretare
sub aspect social a acestui val de activism. Autorul a identificat rădăcinile „activismului‖ menționat în Egipt, evoluția lui în Afganistan în timpul războiului sovieto-afgan,
legătura cu Sudanul și scindarea prolifică a „celulelor teroriste‖ în întreaga lume.
Cercetătorul a reușit să ilustreze cu lux de amănunte activitatea cotidiană a celulelor
localizate în Hamburg și Montreal, unde a fost elaborat planul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra SUA [6]. Prin recurs la metodele corelative de analiză a surselor
și de sinteză în demonstrarea unor raționamente logice conjugate cu experiența personală acumulată în comunicarea cu fundamentaliștii islamici, M. Sageman a reușit să
valorifice înțelegerea profundă a istoriei și aplicarea cu succes a altor metode particular-științifice precum cea a teoriei rețelelor, de modelare și cea a psihologiei medicolegale. În opinie, studiul identității teroriștilor reprezintă o muncă colosală și un material teoretico-factologic valoros cu valențe practice în depistarea precoce a potențialilor teroriști și lupta de contracarare a terorismului.
Este greu de crezut că situația privind securitatea Siriei va fi remediată în următorii ani, existând probabilitatea ca intensitatea războiului intern să scadă cu includerea în jocul geopolitic a altor mize de natură politică, religioasă sau economică. Anul
2015 s-a dovedit a fi unul crucial pentru Siria, dat fiind faptul că conflictul intern, sau
mai bine zis unul din „elementele declanșatorii‖ – gruparea insurgentă afiliată AlQaida „Statul islamic‖ – a transgresat violent atât frontiera siriană, cât și cele mai
elementare norme de decență, fiind indispensabilă implicarea internațională în scopul
luptei cu terorismul. Privitor la prima jumătate a anului 2016, situația scapă pe unele
segmente atât de sub controlul aliaților, cât și a autorităților care încearcă să gestioneze criza. Constatăm că limitarea excesivă a prezenței militare ruse nu a reușit să
schimbe configurația forțelor implicate în conflict [12, 15].
În cazul în care strategia aplicată de „Statul islamic‖ reușește, comunitatea internațională va fi forțată să se confrunte cu un nou scenariu apărut în cursul istoriei
terorismului și al construcției naționale prin a furniza soluție realistă la „dilema terorismului‖, care rămâne până când ultima provocare la adresa statului modern. Însă
există o dilemă care se naște din dubla responsabilitate a statului: de a proteja cetățenii săi de dușmanii din exterior sau de infractorii din interiorul statutului indiferent de
statutul lor în acest stat.
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După cum menționează cercetătorul F. Lukyanov, gruparea teroristă „Statul islamic‖ nu-și va putea continua „marșul său triumfător‖ declarat pe termen lung, deoarece dinamica schimbărilor în Orientul Mijlociu este una prea rapidă și mai mulți
actori majori ai scenei globale au declarat că-i vor cauza pierderi irecuperabile [10, p.
10]. În contextul deconstrucției Orientului Mijlociu, proces în plină desfășurare, este
firesc ca pe ruinele unor entități statale mai vechi să fie trasate noi frontiere, nu este
exclus să apară noi state, fapt confirmat și de specialistul în Studii Orientale S.
Bagdasarov [9, p. 281], deși fundamentele rămân deocamdată necunoscute. O asemenea conjunctură se arată una favorabilă emergenței unui nou „produs‖ de tipul „Statului islamic‖, metamorfoză care considerăm că se va produce până la instaurarea unui
echilibru atât în la nivel regional, cât și internațional.
După cum am relatat anterior, o amenințare probabilă la adresa securității Republicii Moldova a apărut în același timp cu o declarație din partea liderilor „Statului
islamic‖ prin care și-au anunțat pretenția de a „recupera‖ teritoriile de altă dată ale
Imperiului Otoman, odată cu includerea Republicii Moldova în lista celor 60 de țări și
înregistrarea video a cetățeanului moldovean din Cahul, convertit la islam, toate împreună lăsând de gândit asupra unei amenințări reale, timpul și formă sub care s-ar
putea materializa acestea.
Prin urmare, autoritățile de stat ale Republicii Moldova sunt chemate spre o înțelegere mult mai profundă a situației create atât în țară, cât și în regiunea menționată,
iar elaborarea unor mecanisme de a riposta în fața amenințărilor, pentru moment indirecte, venite din partea organizației teroriste „Statul islamic‖ nu trebuie să întârzie.
Considerăm că situația actuală incertă creată în Republica Moldova reprezintă un
teren favorabil de extindere indirectă a domeniilor de acțiune ale acestei organizații
teroriste, manifestată prin racolarea din rândul cetățenilor moldoveni a potențialilor
luptători pentru „cauzele Statului islamic‖ prin diverse mijloace, inclusiv prin stimularea interesului financiar. În acest context, se arată necesar de amintit un fenomen
negativ înregistrat în Republica Moldova la începutul anilor ’90, când unele persoane
din familii social-vulnerabile, preponderent din localități rurale, cu vârste cuprinse
între 20 și 35 de ani, fiind plătite cu sume mizere de către intermediari, benevol donau
un rinichi pentru a supraviețui în condițiile dificile după anul 1991 cu sentimentul că
salvează o viață fără a realiza faptul că ei însuși rămân invalizi. Acest exemplu a fost
adus, deoarece a creat un precedent, atunci când cetățeanul aflat în imposibilitate de
a-și asigura minimumul de existență ar accepta fără ezitare orice tip de activitate
pentru care i s-ar promite remunerare, un alt subiect de discuții constituind modalitățile de plată și dacă acesta urmează să fie remunerat cu adevărat.
În această succesiune de idei, o direcție de ordin prioritar pentru instituțiile decidente din Republica Moldova – Parlamentul și Guvernul – va rămâne soluționarea
crizei economice și sporirea nivelului bunăstării populației. Al doilea pilon va constitui schimbarea paradigmei educaționale articulată cu o atitudine cu caracter determinant imperios de necesară în consolidarea accentelor și fundamentelor în sfera educației adolescenților și tinerilor. Acestea ar putea fi valorificate prin a include atât în
ciclul gimnazial, cât și în cel liceal discipline de studii ce ar complementa educația
spirituală și ar spori nivelul de cultură generală prin cunoștințe elementare despre
amenințările și pericolele secolului XXI. De asemenea, tergiversarea adoptării sau
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regândirii unor legi și documente strategice cu adaptări funcționale, cum ar fi: Legea
securității statului din 31 octombrie 1995, Concepția Securității Naționale a Republicii Moldova, Strategia Securității Naționale, împreună reprezintă un impediment în
realizarea politicii de securitate națională.
În final, conchidem printr-o formulare mai dură, însă directă, că așa cum în Republica Moldova politizarea instituțiilor de stat a devenit un fenomen firesc, există
riscul ca după elaborarea sau regândirea legii și a documentelor menționate în urma
unor consultări largi și transparente a experților și a opiniei publice, într-un final,
acestea, din motive „politicianiste‖ să fie ulterior ignorate sau contrazise în anumite
situații cruciale pentru securitatea națională.
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TERORISMUL – PRINCIPALA AMENINȚARE
LA ADRESA SECURITĂȚII INTERNAŢIONALE
POSTRĂZBOI RECE
După încheierea conflagrației bipolare, terorismul devine principalul pericol la
adresa securității internaționale în proces de redimensionare a arhitecturii sale.Deși
terorismul nu este un fenomen absolut nou pentru comunitatea internaţională, căutarea surselor sale istorice și a trăsăturilor esenţiale, a tendinţelor de dezvoltare şi elaborarea măsurilor de contracarare mai mult sau mai puțin eficientă constituie obiectul
cercetărilor ştiinţifice şi luărilor de poziție ale oamenilor politici, cercetătorilor științifici, experților și reprezentanților mass-media. La etapa actuală, această problemă a
devenit fundamentală pentru relaţiile internaţionale de securitate datorită descentralizării monopolului asupra aplicării forţei, destinderii geopolitice, dispersării surselor
terorii, fabricării şi accesibilităţii armamentelor ultrasofisticate şi cu potenţial enorm
de distrugere în masă, dezvoltării accelerate a infrastructurii şi mijloacelor de comunicare în masă. Până în anii ’90 ai secolului XX predomina opinia că teroriştii urmăresc un scop precis: de a declanşa actul terorist în locuri publice pentru a avea câţi
mai mulţi martori. Actualmente, potrivit ziarului The Economist, acest adevăr nu mai
este valabil decât în parte: teroriştii continuă să opereze în spaţii publice nu doar de
dragul publicităţii, ci din dorinţa de a face cât mai multe victime și de a provoca pagube cât mai mari. În plus, un obiectiv major rămâne tentativa de a provoca panică și
neîncredere, iar mass-mediei dictându-i-se grila de știri.
Terorismul a parcurs calea de la atacul cu pietre sau bombe artizanale pînăla utilizarea gazelor toxice în calitate de armă de distrugere în masă, însă rezultatul este identic: fanatismul provoacă pagube materiale şi pierderi umane greu de suportat. „Noul
terorism― se dovedeşte a fi mai devastator decât vechile practici (deturnări de avioane
soldate cu eliberarea ostaticilor, explozii izolate). Terorismul actual nu mai poate fi
circumscris unor şabloane, iar unii analişti consideră că gesturile radicale sînt rezultatul
unor mutaţii survenite în gândirea politică a celor care promovează teroarea ca formă de
manifestare a politicului. În timpul terorismului clasic grupările Brigăzile Roşii, Armata
Revoluţionară Irlandeză, Fracţiunea Armata Roşie, Mişcarea Revoluţionară Tupac
Amaru, Sendero Luminoso, Al Fatah, Hamaz, Partidul Muncitorilor din Kurdistan sau
Forțele Armate Revoluționare din Columbia intenţionau să răstoarne sistemul sau chiar
ordinea internaţională. Războiul avea o logică, iar dilema „terorist ori luptător pentru
libertate în legitimă apărare‖ a provocat multe controverse. O serie de personaje au fost
eroii unor spectaculoase răsturnări: iniţial au fost acuzaţi că susţin practicile teroriste
sau epurările etnice, pentru a deveni ulterior negociatori, parteneri de dialog şi chiar
partizani ai păcii.
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Istoria a avut parte de multe evenimente care ar putea fi numite acte teroriste.
Debutul terorismului modern îl reprezintă atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914,
iar Gavrilo Princip este primul terorist contemporan. Principala sursă globală de terorism este Orientul Mijlociu, unde, potrivit lui P. Wilkinson, s-a născut la sfîrşitul anilor ’60 ai secolului XX terorismul modern și de unde au pornit în ultimul deceniu
aproximativ 25 la sută din autorii operaţiunilor criminale internaţionale. La etapa
actuală teatrul operaţiunilor acoperă întreaga scenă planetară, iar Ousamabin Laden a
fost considerat prototip al unui nou gen de terorist: întreprinzător particular care se
foloseşte de firmele sale prospere pentru susţinerea unei reţelei nternaţionale a terorismului. Conform datelor statistice, este sesizabilă tendinţa în creştere a cifrei diverselor forme și tipuri de acte teroriste: în perioada 1970-1978, potrivit Internațional
Security Review, au fost înregistrate 5534 de acte teroriste. Conform altor surse, în
1981 au fost săvârşite 2700 de acte teroriste de către 125 de grupări localizate în toate
regiunile dar cu precădere în 50 de ţări ale lumii. Către 1985, numărul actelor teroriste
s-a mărit cu 15 ia suta, această tendinţă în creştere fiind atestată până la mijlocul anilor ’90 ai secolului XX, datorită dezintegrării blocului socialist, inclusiv a Uniunii
Sovietice.
Se cuvine de subliniat că în anii ’90 actele teroriste se disting printr-o cruzime
mai mare, executorii lor se organizează şi se înarmează mai bine, stabilesc legături reciproce mai strânse, iar ţinta atacurilor deseori este populaţia paşnică şi persoanele aflate
în misiuni de mediere ori de caritate. Datorită utilizării pe larg a armamentului mai sofisticat și cu o rază mare de acţiune, numărul victimelor terorismului internaţionalcreşte:
comparativ cu 1995, acesta a crescut în 1996 cu 311, numărul răniţilor fiind de 2652
persoane. Vom sublinia că structural-funcțional organizațiile teroriste se transformă,
modificând activitatea pentru a extinde durata de existență și a cauza cât mai mult haos,
însoțit de numeroase jertfe și dezorganizare a vieții publice. Astfel, modul de activitate
a formațiunii Statul Islamic a făcut istorie ca și Al-Qaeda, dat fiind că a devenit practic
o structură economică autosuficientă, care nu depinde de sponsori, ci obține mijloace
financiare din trafic, sporind capacitățile de recrutare, alături de alți factori, a aderenților.
Deşi suînt evidente numeroase dificultăţi în elaborarea conţinutului noţiunilor
„teroare‖şi „terorism‖, nu încetează tentativele de a le defini, chiar și cu riscul repetării
unor fundamente sau insistându-se numai asupra unui singur aspect, celelalte fiind trecute cu vederea. Cuvîntul „terorism‖, specifică „Tratatul de Drept Internaţional Penal‖
sub redacţia lui M. Bassioni şi V. Nundey, poate însemna, în acelaşi timp, teroare şi
barbarie, intimidare şiviolenţă, aceasta fiind una dintre principalele dificultăţi în elaborarea aparatului ideatic.
În lucrarea „Terorismul internaţional şi securitatea mondială‖, B. Mailison şi S.
Mallison şi-au propus să definească noţiunile „teroare‖şi „terorism‖. În opinia lor,
teroarea este folosirea sistematică a violenţei sau ameninţarea cu aplicarea ei pentru a
atinge scopurile politice ori publice urmărite. Teroarea întruchipează acţiuni de violenţă fizică, psihologică sau ideologică în masă înfăptuite de structurile care deţin
putere nelimitată asupra contingentului social aflat în sfera activităţii ei în scopul
impunerii unui anumit comportament. Terorismul este tratat în sens mai larg şi semnifică ameninţare prin violenţă, acte individuale sau campanii violente care urmăresc, în
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special, insuflarea treptată a fricii. Prin urmare, teroarea și terorismul se dovedesc a fi
fenomene distincte, de diferit nivel în ierarhia evenimentelor sociale, având consecinţe sociale diverse și deosebindu-se în linii mari prin următoarele:
a) terorismul este un act săvîrşit o singură dată sau o serie de acte de această
factură, care nu poartă un caracter total, de masă, ci unul local;
b) locurile de înfăptuire a actelor teroriste și executorii acestora sîntnelimitaţi la
număr;
c) dacă teroarea este mai degrabă un factor social-politic, terorismul este un fenomen de calitate penal-juridică, efectele lui generate pe fondul stării de frică sînt de
importanţă nu atât generală, cât locală, deşirezonanţa este destul de mare.
Terorismul se caracterizează prin patru trăsături esenţiale:
a) creează pericol pentru toţi prin săvârşirea actului terorist sau ameninţarea cu
săvârşirea acestuia în sectorul ales pentru crimă. Pericolul trebuie să fie real şi să cuprindă un număr nedefinit de oameni;
b) caracterul public al executării actului terorist. Spre deosebire de alte crime,
care, de regulă, nu presupun transparenţă, terorismul nu există în afara publicităţii şi
exprimării publice a cerinţelor, el fiind o formă de violenţă ce urmăreşte percepere de
masă;
c) crearea cu premeditare a stării de frică, tensiune și depresiune. Atacurile
asupra oamenilor politici și de stat, asupra colaboratorilor organelor de drept şi cetăţenilor simpli, distrugerea sau deteriorarea întreprinderilor şi mijloacelor de transport
ori alte acţiuni identice pot urmări diferite scopuri, însă despre terorism se poate vorbi
numai atunci când sensul actului este înfricoşarea şi provocarea groazei. Starea de
frică şi încordare este creată nu la nivel individual sau îngust de grup, ci la nivelul
social şi prezintă un factor social-psihologic care influenţează asupra altor persoane
impunându-le la anumite acțiuni în interesele teroriştilor ori la acceptarea condiţiilor
lor. Ignorarea acestor circumstanţe conduce la faptul că terorismului îi sunt atribuite
orice acţiuni ce provoacă spaimă şi nelinişte în societate. Însă terorismul se deosebeşte de alte crime ce creează frică prin făptui că aceasta nu apare de la sine în urma acţiunilor cu rezonanţă socială și este provocată de cei ce se fac vinovaţi nu de dragul
spaimei însăşi, ci pentru alte scopuri şi serveşte în calitate de pârghie de influenţă
orientată spre un anumit scop. Crearea stării de frică nu este un scop în sine, ci un
mijloc de atingere a scopului. Datorită stării de frică provocate, teroriştii tind să-şi
atingă scopurile, însă nu pe contul propriilor acţiuni, ci datorită faptelor altor persoane, asupra cărora trebuie să influenţeze intimidarea. În acest sens, spre deosebire de
alte crime, terorismul este generator nu de frică paralizatoare, ci mobilizatoare pentru
alegerea variantelor de comportament care ar conveni celor în culpă;
d) ţinta violenţei este îndreptată cu prepondernță spre unele persoane sau bunuri, iar influenţa psihologică îndreptată spre obţinerea comportamentului dorit vizează alţi oameni. Violenţa influenţează asupra adoptării deciziei de către victimă nu în
mod nemijlocit, ci mijlocit, actul de terorism fiind îndreptat spre impunerea luării
unei hotărâri sub presiunea circumstanțelor. Influenţa asupra factorilor de la care teroriştii îşi propun să obţină rezultatul scontat poate fidirectă sau indirectă.
Codul Statelor Unite ale Americii, titlul 22, secţiunea 2656 f(d) stipulează că terorismul înseamnă violenţă premeditată şi motivată politic împotriva noncombatanţilor
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(atât civili, cât şi personal militar neînarmat) practicată de grupuri subnaţionale sau de
agenţi clandestini care urmăresc, de obicei, influenţarea publicului. Conform Biroului
Federal de Iinvestigații al SUA, terorismul este utilizarea ilegală a forţei ori violenţei
împotriva persoanelor sau proprietăţilor pentru a intimida ori constrânge un guvern,
populaţia civilă sau oricare segment al acestora în vederea promovării obiectivelor sociale sau politice urmărite.
Potrivit Agenției Centrale de Investigații a SUA, terorismul este ameninţarea
cu aplicarea sau aplicarea violenţei în scopuri politice de către indivizi izolaţi ori grupe de persoane ce-şi desfăşoară activitatea împotriva guvernului existent în ţara dată,
în condiţiile în care asemenea acţiuni urmăresc cauzarea loviturilor şi înspăimântarea
unui grup mai numeros decât victima nemijlocită faţă de care a fost săvârşită violenţa.
Această definiție oferea temei SUA pentru a califica drept teroristă violenţa parvenită
din partea mişcărilor de eliberare naţională, în acelaşi timp, a fost o tentativă a Occidentului de a crea un front comun de luptă a terorismului sprijinit şi promovat de
URSS în „lumea a treia―. În această ordine de idei este de subliniat că Uniunea Sovietică a practicat teroarea împotriva popoarelor proprii, dar şi terorismul internaţional
prin susţinerea multilaterală a pretinselor mişcări revoluţionare, urmărind instaurarea
regimurilor procomuniste în diferite regiuni ale lumii finanţând şi înarmând organizaţiile teroriste.
I. Antonian consideră că terorismul este o acţiune periculoasă pentru societate,
săvîrşită public și îndreptată spre intimidarea populaţiei ori a grupurilor sociale în scopul de a influenţa fie în mod direct, fie indirect asupra adoptării unei decizii ori refuzului la o decizie în interesele teroriştilor. În opinia lui R. Aron, actul de violenţă poate fi
calificat drept terorist în cazul în care efectul lui psihologic este invers proporţional
adevăratelor lui rezultate fizice. E. Aregach consideră că terorismul este un act care
corespunde formelor tradiţionale de crime de drept comun, săvârşite cu premeditare,
pentru a provoca panică și dezordine în societatea organizată, a demola ordinea socială,
a paraliza contraacţiunile din partea forţelor sociale interesate și a spori numărul nenorocirilor şi suferinţelor din societate. Potrivit Dicţionarului explicativ al lui V. Dahl,
sensul terorismului este de a înfricoşa prin moarte, execuţie şi violenţă. Menționăm
cătratarea lui V. Dahl a cuvântului „terorism― este mai aproape de noţiunea contemporană „a teroriza― şi presupune: a înfricoşa, a ţine în supunere prin ameninţare cu violenţă şi nimicire fizică; a reprima prin măsuri drastice, inclusiv prin împuşcare şi tortură.
V. Ojegov subliniază că teroarea este violenţă fizică ce se extinde până la exterminarea
fizică a adversarilor politici. Această interpretare însă restrânge în mod neîntemeiat
noţiunea de „terorism―: în cazul în care violenţa este aplicată din motive politice nu faţă
de adversarii politici, ci de oamenii simpli, acest act nu poate fi atribuit terorismului.
M. Tamcoch exprimă o opinie diametral opusă și nu consideră că orice act de
terorism urmăreşte scopuri politice. Terorismul este ceva mai larg decât anarhismul
îndreptat spre nimicirea vieţii umane și ordinii existente de dragul nimicirii. Terorismul este o formă groaznică a barbariei şi nu conţine semnificație politică, cu excepţia
cazului luptei bolşevicilor pentru dominaţia mondială. Această înţelegere îngustă a
terorismului politic trece cu vederea terorismul internaţional în varianta naţionalistă.
Terorismul este un fenomen care se rezumă la folosirea ilegală a formei extreme de violenţă sau la ameninţarea cu aplicarea ei pentru a intimida adversarul în ve83

derea atingerii scopurilor urmărite. În literaturade analiză noţiunea „terorism― întruchipează acţiuni ale organizaţiilor de opoziție care practică omorurile politice, iar
noţiunea „teroare― se reduce expres la acţiunile de represiune ale statului împotriva
cetăţenilor săi. Există deosebire între teroarea promovată de stat și terorismul parvenit
din partea organizaţiilor de opoziţie, dar este atestată şi o verigă intermediară de legătură între aceste două forme – terorismul susţinut şi ghidat în secret de către stat. În
cazul în care acţiunile terorismului de stat sunt îndreptate în exterior şi urmăresc scopul de a cauza daune altor state, de a se amesteca în afacerile lor interne și a modifica
relaţiile internaţionale de securitate, aceste acţiuni capătă caracter de terorism internaţional. De remarcat, de asemenea, terorismul din interiorul statului; acesta conţine
acţiuni ale grupurilor special organizate ori ale indivizilor izolaţi îndreptate spre atingerea unor scopuri politice în cadrul acestui stat.
Însă riscul instituţionalizării terorismului ca politică guvernamentală este limitat. Această formă poate fi contracarată, iar terorismul susţinut de stat, de asemenea,
poate fi identificat și chiar anihilat. În perioada postrăzboi rece statele suspectate de
promovarea terorismului sînt izolate de comunitatea internaţională, spre deosebire de
bipolaritate, când logica confruntării bipolare impunea alte realităţi, condamnarea sau
justificarea săvârşirii actului terorist fiind pentru fiecare bloc în parte un instrument
de dobândire a dividendelor politice. Menţionăm că sintagmele „terorism internaţional―, „act terorist cu caracter internaţional―, „terorism de stat‖ n-au fost elaborate
plenar, iar preocupările cercetătorilor sunt orientate, cu predilecţie, asupra primei
noţiuni. În „Tratatul de Drept Internaţional Penal― se stipulează că terorismul este o
crimă internaţională care ameninţă liniştea şi securitatea umană, insultă conştiinţa şi
provoacă daune demnităţii omului. Terorismul zdruncină bazele statale și politice ale
ţărilor, cauzându-le daune materiale şi ameninţându-le integritatea teritorială. Conform opiniei lui S. Agravala, elementele indispensabile ale terorismului internaţional
sunt ameninţarea cu violenţă sau cu aplicarea violenţei, creându-se astfel condiţii de
primejdie pentru oameni nevinovaţi ori pentru populație în ansamblu şi caracterul
internaţional al crimei. Cercetătorul indian nominalizează actele teroriste care afectează numai într-o anumită măsură relaţiile internaţionale, dar nu ameninţă atât actorii
lor şi ordinea internaţională, cât populaţia paşnică.
L. Cabrai a propus de a include în categoria crime internaţionale următoarele
tipuri deacţiuni: atentat împotriva şefului statului străin sau personalului oficial care îl
însoţeşte, precum şi împotriva reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale; acapararea navelor aeriene în timpul zborurilor internaţionale şi alte acţiuni de această factură; crime împotriva mijloacelor și căilor de comunicare internaţională; atentate săvârşite în locurile de desfăşurare a întrunirilor cu caracter internaţional, atacuri la adresa
cartierelor generale ale organizaţiilor internaţionale, satelor olimpice ş.a. Analistul
argentinian trece cu vederea faptul că obiect al ţintelor teroriştilor internaţionali, chiar
și în condiţiile prezenţei motivelor politice, pot fi oamenii paşnici. În cazul în care
acţiunile externe din partea grupărilor teroriste sunt realizate de sine stătător şi practic
nu urmăresc încălcarea și transformarea statu-quoului în relaţiile internaţionale, se
poate vorbi despre terorismul transnaţional. În calitate de teme și de suport pentru
evidenţierea diferitelor forme de terorism servesc deosebirile ce vizează subiecţii
acţiunilor teroriste şi direcţiile de obţinere a rezultatelor scontate.
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D. Levin susține că terorismul internaţional este asasinarea reprezentanţilor diplomatici şi, în general, a oamenilor politici ai statelor străine în scopul intensificării
stării de tensiune internaţională şi dezlănţuirii conflictelor politice şi militare. Această
definiție nu ţine cont însă de faptul că actul de teroare poate fi săvârşit nu numai faţă
de agenţii diplomatici ai statelor străine, ci și de alţi cetăţeni, transformaţi în ostatici,
pentru eliberarea cărora se cere satisfacerea unor cerinţe de nuanţă politică. I.
Blişcenko şi N. Jdanov exprimă supoziția că terorismul internaţional cuprinde nu
numai violenţa împotriva reprezentanţilor statelor străine ori violenţa săvârşită pe
teritoriu străin de către persoane care au cetăţenie deosebită de cea a ţării în care s-a
produs actul terorist, dar și activitatea subversivă a unui stat împotriva altuia sau stimularea unei asemenea activităţi de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altuia. De subliniat însă că asocierea terorismului aproape în exclusivitate cu activitatea subversivă
a serviciilor speciale ale statelor străine (opinie ce a predominat mult timp în literatura
sovietică de analiză) nu corespunde întocmai realităţii, în special, în epoca
„postrăzboi rece― din cauza că numeroase acte teroriste sunt săvârşite de grupări sau
indivizi izolaţi nu din însărcinarea acestora. În plus, actualmente serviciile speciale
tind să-şi coordoneze eforturile în vederea luptei mai eficiente cu terorismul.
În opinia lui I. Karpet, terorismul este o crimă cu caracter internaţional de un
tip deosebit. Scopurile terorismului, echivalat cu crimele internaţionale, sînt: prejudicierea transformărilor sociale democratice și progresiste; cauzarea daunelor proprietăţii instituţiilor şi a persoanelor private; înfricoşarea oamenilor prin aplicarea
violenţei şi exterminarea fizică de dragul concepţiilor şi ideologiilor reacţionare de
sorginte fascistă, rasistă, anarhistă, şovină ori militar-birocratică; acoperirea și susţinerea elementelor criminale, obţinerea profiturilor de pe urma activităţii acestora;
dezorganizarea şi prejudicierea relaţiilor normale dintre state. L. Modjorean a exprimat opinia că se cuvine de făcut distincție între terorism ca delict de stat și terorism ca
delict cu caracter internaţional, ce afectează interesele a două şi mai multe state ori
violează ordinea internaţională. Un act terorist poate fi numit crimă cu caracter internaţional în cazurile următoare: teroristul şi victimele actului terorist sunt cetăţeni ai
unui singur stat sau ai diferitelor state, însă crima este săvârşită în afara hotarelor lor;
actul terorist este îndreptat împotriva persoanelor ce se bucură de protecție internaţională; pregătirea actului terorist se desfăşoară într-un stat, dar se săvârşeşte în altul;
săvârşind actul terorist într-un stat, executorul se ascunde în altul și apare problema
extrădării.
Prin urmare, definiţiile terorismului internaţional nu oferă o concepţie plenară
şi distinctă a acestui fenomen. Un deosebit interes prezintă tratările care raportează
terorismul internaţional la delictele internaţionale, analizând în context subiectul,
obiectul și trăsăturile lui esenţiale. Majoritatea cercetătorilor subliniază caracterul
politic al acţiunilor teroriste internaţionale şi pericolul serios la care sunt expuse relaţiile internaţionale de securitate. Există însă unii analişti care lărgesc noţiunea de „terorism internaţional‖, raportând-o la acţiunile care cad sub incidenţa dreptului comun.
Terorismul internaţional este o formă de violenţă care afectează în diferită măsură
relaţiile internaţionale. Teroarea lipsită de motivație politică nu se înscrie în categoria
„terorism internaţional―, precum, organizarea omorurilor în masă de către traficanţii
de droguri în scopul înlăturării concurenţilor.
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Notăm că în pofida diversităţii subiecţilor terorismului, lozincilor promovate și
cerințelor revendicate, în linii mari pot fi nominalizate următoarele lui variante contemporane, remarcând în context că acestea rareori se întâlnesc în formă pură și se
întretaie, completându-se reciproc:
a) social-politic – urmăreşte scopurile modificării plenare sau parţiale a orânduirii social-economice ori politice a propriei ţări;
b) naţionalist-etnic – cuprinde organizaţiile de sorginte etno separatistă şi organizaţiile ce şi-au propus lupta împotriva dictatului economic şi politic al altor state
ori al reprezentanţilor acestora;
c) religios – poate viza următoarele direcţii: lupta în cadrul unui stat a reprezentanţilor ce confesează o religie împotriva părtaşilor altei credinţe; tendinţa de a
submina și răsturna puterea laică și a o înlocui cu teocraţia.
Unul din factorii principali care animează terorismul internaţional contemporan
este fundamentalismul islamic. Orientul Mijlociu este mediul pe care s-au dezvoltat
organizaţiile fundamentaliste islamice inspirate după modelul revoluţiei religioase
iraniene şi susţinute de regimul din Iran, dispus să pornească războiul sfânt împotriva
Occidentului, mai ales împotriva SUA și a guvernelor arabe prooccidentale. Trebuie
de subliniat însă că în ultimul timp autorităţile iraniene se distanţează de politica fundamentalistă și încarcă să ocupe o poziție mai moderată şi mai loială în relaţiile cu
Vestul. Această ordine s-a reliefat foarte bine în timpul negocierilor pe marginea dosarului nuclear iranian, soldat cu reîntoarcerea Iranului în circuitul internațional și
încheierea tranzacțiilor comerciale de sute de milioane de dolari americani.
Existenţa statului evreu şi eforturile diplomatice, în special, din partea Statelor
Unite ale Americii, nevoite să suporte de unul singur consecinţele jocurilor de interese geopolitice din Orientul Mijlociu, destinate împăcării entităţilor din fostul mandat
Palestina, practic au adâncit substanțial dezacordurile arabo-israeliene, dar care mai
degrabă se află în ultimii ani într-o stare latentă din cauza războiului cu formațiunea
Statul Islamic, precum şi disensiunile interarabe, facilitând activitatea grupărilor radicale de tipul Hamas, Hezboilah, Septembrie Negru sau Kachţi Kahane Had’.
Conflictele interetnice și interconfesionale reprezintă una dintre dilemele principale ale securităţii internaţionale în perioada postrăzboi rece, actele de ură
interrasială ori interetnică concretizându-se deseori în acte teroriste. Principalele conflicte din ultimii ani au la bază factori interetnici și interconfesionali, făcând sesizabilă prezenţa Armatei Republicane Irlandeze sau Mişcării de Rezistenţă Islamică. Vom
nota că ideologia politică, generatoare a extremismului atât de stingă, cât şi de dreapta, cum ar fi marxismul, leninismul, maoismul, troţkismul, pe de o parte, neonazismul, naţionalismul extremist, xenofobia, rasismul, pe de alta, alcătuiesc fonduri de
idei ale terorismului extremist, iar formaţiunile paramilitare de extremă stângă, datorită mai ales khmerilor roşii, s-au distins printr-un grad mult mai mare de cruzime decât
extrema dreaptă care în unele ţări a optat pentru luptă politică legală, fiind prezentă nu
numai în legislativ, dar și în executiv, cum ar fi, Partidul Popular Austriac sau Liga
Nordului. Grupările extremiste de stânga, precum Brigăzile Roşii, Fracţiunea Armata
Roşie, 17 Noiembrie, Celulele Combatante Comuniste, Mişcarea Revoluţionară
Tupac Amaru, Sendero Luminoso, Partidul Kampuchiei Democratice au devenit celebre prin numeroase atentate cu bombe, răpiri, ambuscade sau chiar genocid.
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Este necesar de subliniat că în ultimul timp se manifestă tot mai frecvent unele
forme noi de terorism: generate de diverse cauze sociale, cum ar fi campaniile antitrust ori antiimigranţi sau de mişcările puritaniste şi antiprogresiste; cyberterorismul –
plasarea unor viruşi în reţelele de computere în vederea subminării unor servicii ori
descurajării adversarului, declanşându-se, astfel, un veritabil război informațional
psihologic, consecinţele grave ale căruia nu se lasă aşteptate. Ținem să precizăm că
după exterminarea fizică a liderilor formațiunilor Al-Qaeda și Taliban terorismul internațional continuă să existe în formă de mișcare cu un centru aproape general acceptat și cu o rețea extinsă de grupări organizate, acesta fiind asumat de formațiunea Statul Islamic, care în contextul transnaționalizării hotarelor și fluxului de migranți, în
special din Siria și Irak, s-a extins substanțial mai ales în Europa. Actualmente au
suferit transformări principiile de organizare, mobilizare și funcționalitate a grupărilor
teroriste, exprimîndu-se prin următoarele: există un spectru extins și neomogen de
„celule de criză‖, care acționează, mai degrabă, pe cont propriu, dar fac apel la formațiunile Al-Qaeda sau Statul islamic în tentativa „de a beneficia de autoritatea și imaginea‖ acestor entități pentru a provoca teamă și a-și asigura respectabilitate; actele
teroriste sunt săvârșite nu numai de musulmani din lumea musulmană, dar și de către
alte două categorii – musulmani din lumea nemusulmană și musulmani convertiți la
islam, aceste categorii beneficiind de unele privilegii, cum ar fi libertatea circulației în
cazul cetățenilor din statele comunitare sau în perimetrul altor spații geopolitice actele
de la Paris din 2015 și, respectiv, Bruxelles din 2016 fiind emblematice în ordinea
expusă de idei; completarea componenței grupărilor teroriste se produce și prin recrutarea femeilor, obiectivele urmărite constau în încurajarea bărbaților și asigurarea
continuității prin educarea în spiritul intoleranței valorice a copiilor; atacurile teroriste
sunt săvârșite nu numai de grupări bine organizate și bine coordonate, dar și de lupi
singuratici, care dindiferite motive se angajează în acțiuni de acest gen.
Așadar, terorismul provenit din fundamentalismul islamic actualmente reprezintă focarul principal de insecuritate internațională. Însă mișcările teroriste se disting
printr-o diversitate extremă, întrunind diferite forme de proveniență și de activitate,
iar linia frontului este prezentă pretutindeni, fiind invizibilă, solicitându-se măsuri și
acțiuni conjugate de contracarare a acestui flagel. Cert este că la moment lupta cu
terorismul nici nu este pierdută, dar nici câștigată.

Bibliografie
1. Shelley Louise I. DirtyEntanglements: Corruption, Crime, andTerrorism. Cambridge University Press, 2014. 368 p.
2. Starr-DeelenDonna. PresidentialPolicies on Terrorism: From Ronald Reagan
toBarack Obama. PalgraveMacmillan, 2014. 288 p.
3. Lovelace Douglas. Terrorism: Commentary on SecurityDocuments Volume 135:
AssessingFuture U.S. National DefenseNeeds. Oxford University Press, 2014. 384 p.
4. Lovelace Douglas. The DroneWars of the 21st Century: CostsandBenefits.
Terrorism: Commentary on SecurityDocuments Volume 133. Oxford University Press, 2014.
387 p.

87

5. Barela Steven J. International Law, New DiplomacyandCounter-terrorism: An
Interdisciplinarystudy of legitimacy. Routledge, 2014. 310 p.
6. Dinu M. Influența factorilor etnic și religios asupra dinamicii mediului de securitate. București: editura Universității Naționale de Apărare „Carol I‖, 2008. 47 p.
7. http://gtmarket.ru/news/2014/11/19/6978. (19.11.2014)
8. http://expert.ru/2014/11/18/terrorizm-nastupaet/. (18.11.2014)
9. Cosma M. Riscuri și amenințări la începutul secolului XXI. Sibiu: Alma Mater,
2008. 229 p.
10. http://www.aon.com/terrorismmap/2014-Terrorism-Map.pdf. (09.12.2014)
11. http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Inde
x%20Report%202014_0.pdf. (26.09.2014)
12. Marret J. Tehnicile terorismului. București: Corint, 2002. 184 p.
13. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_tsat14_web
_1.pdf. (12.10.2014)
14. Andreescu A., Radu N. Organizațiile teroriste. Managementul combaterii terorismului și criminalității transfrontaliere. Timișoara: Timpolis, 2007. 257 p.
15. Bârnă C. Terorismul ultima soluție? Mărirea și decăderea Al Qaeda. București:
Geopolitic, 2010. 159 p.

88

Vasile BUBUIOC,
doctorand, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

ASPECTE TEORETICO-CONCEPTUALE
PRIVIND ACTIVITATEA DE INTELLIGENCE
Actualitatea temei abordate este determinată de necesitatea acordării unei atenții sporite activității de informații în contextul schimbărilor categoriilor de riscuri și
amenințări, ce prezintă un pericol semnificativ pentru securitatea națională și care
reprezintă condiția fundamentală a existenței unei națiuni și a statului.
La etapa actuală, în Republica Moldova nu există deocamdată o cultură de securitate* 11 (concept ce include cultura de intelligence** 5, p. 53) la fel de solidă
ca în țări cu tradiție democratică, așa cum sunt SUA, Franța sau Marea Britanie, mai
exact în lucrările elaborate de cercetători precum M. Lowenthal 8, A.N. Shulsky și
G.J. Schmitt 17, P. Robinson 15 ș.a.. De asemenea, nu se atestă referate de cercetare, studii de specialitate, articole științifice în domeniul intelligence, prin care să se
explice publicului larg rolul și locul serviciilor de informații în procesul consolidării
societății civile din Republica Moldova din perspectiva integrării europene.
În secolul al VI-lea î.Hr., generalul chinez Sun Tzu a venit cu următoarele
afirmații expuse în lucrarea de strategie militară „Arta războiului‖: „Cunoaște-ți inamicul și cunoaște-te pe tine însuți; într-o sută de bătălii nu te vei expune nici unei
primejdii; Când nu-ți cunoști inamicul, dar te cunoști pe tine însuți, șansele tale de
victorie sau de înfrângere sunt egale; Dacă nu-ți cunoști nici inamicul și nici pe tine
însuți, ești sigur că te vei găsi în primejdie în fiecare bătălie‖ 18, p. 31-33. În viziunea strategului chinez, războiul poate fi evitat sau câștigat prin stăpânirea a ceea ce
poate fi numit Intelligence. Menționăm că, în raport cu ideile susținute de Sun Tzu
privitor la activitatea de informații, epoca modernă s-a remarcat doar prin a fi adăugate mijloacele și sistemele tehnice de culegere a informațiilor.
La nivel conceptual, termenul de intelligence nu este suficient definit. De
exemplu, în Dicționarul enciclopedic 4 nu găsim referire la această noțiune. Indis*

NOTĂ: În acest context definim cultura de securitate precum totalitatea noţiunilor,
ideilor și informaţiilor de care dispun, la un moment dat, cetăţenii statului, referitoare la
valorile, interesele și necesităţile naţionale de securitate.
**
NOTĂ: În acest context definim cultura de intelligence precum un complex de idei,
concepte şi norme prin intermediul căruia personalul serviciului de informaţii, este pregătit
pentru a fi capabil să asigure, atât la pace, cât şi în situaţii conflictuale, protecţia valorilor
naţionale în faţa unui potenţial adversar, precum și pentru a furniza beneficiarilor informaţii şi
analize informative utile în luarea deciziilor: un complex de idei, concepte şi norme prin intermediul căruia personalul serviciului de informaţii, este pregătit pentru a fi capabil să asigure, atât la pace, cât şi în situaţii conflictuale, protecţia valorilor naţionale în faţa unui potenţial adversar, precum și pentru a furniza beneficiarilor informaţii şi analize informative utile
în luarea deciziilor.
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pensabilitatea introducerii acestui termen în dicționarele de specialitate ale serviciilor
de informații a fost argumentată de unii specialiști din sectorul de securitate, precum
Sh. Kent 6, V. Walters 22, M. Lowenthal 8, ș.a, în diverse lucrări și articole,
menționând necesitatea de a-l studia cât mai temeinic și de a-l utiliza pe scară largă.
În viziunea lui Sh. Kent, termenul de intelligence se referă la acele informați și
analize relevante pentru promovarea intereselor naționale de securitate, pentru formularea politicilor strategice în domeniu și pentru gestionarea amenințărilor provenind
de la inamicii actuali sau potențiali 6. În sens mai restrâns, potrivit „Dicționarului
Concise Oxford Lingua Englez-Român‖ 3, noțiunea de intelligence are înțelesul de:
a) informații; b) serviciu de informații.
În același context, I. Ciuflea menționează că termenul de intelligence, la nivel
lingvistic, se regăsește în următoarele arii semantice: abilitatea de a învăța, de a înțelege, de a aplica sau de a gândi abstract, în special, în legătură cu situații noi sau provocatoare; o entitate inteligentă; actul de a înțelege; știre, informație; informație despre posibili inamici sau despre o anumită zonă; agenție specializată în obținerea unei
informații din categoria menționată anterior 2, p. 84.
După cum afirmă cercetătorii M. Marinică și I. Ivan, este indispensabilă o precizare referitoare la distincția dintre informație și intelligence 10, p. 41, autorii venind cu următoarele distincții:
 informația reprezintă un material neevaluat, adesea cu caracter descriptiv,
provenit din observații, interceptări ale unor comunicații, rapoarte, zvonuri sau imagini. Informațiile pot fi adevărate sau false, precise ori imprecise, confirmate sau neconfirmate, pertinente ori fanteziste, și este un material brut pentru cunoștințe;
 intelligence constituie produsul rezultat în urma colectării, evaluării și interpretării informațiilor, de obicei, acesta fiind confirmat de mai multe surse, de preferință într-un proces conex.
Conceptul de intelligence este unul dintre cele mai complexe, în sensul în care
poate fi utilizat din cel puțin trei perspective: în calitate de proces, organizație și produs 20, p. 26.
În calitate de proces, intelligence reprezintă, în opinia lui T. Tănase, „ansamblul operațiilor de culegere, filtrare, analiză a datelor și informațiilor și de diseminare
a produselor de intelligence cu valoare acționabilă pentru a satisface necesitățile unui
consumator specific‖, procesul respectiv (intelligence) fiind alcătuit din două componente: strategică și operațională 20, p. 26. Prima componentă asigură beneficiarilor
informațiile necesare pentru definirea politicii naționale sau pentru luarea unor decizii
de interes național cu efect pe termen lung. Aceste informații vizează o analiză pe
termen lung, fiind regăsite în studii de intelligence și în prognoze. Cea de-a două
componentă asigură informarea continuă și în timp real a liderilor politici și militari,
prin documente reprezentate în special de buletine informative curente și rapoarte de
analiză pe termen scurt. 20, p. 26
Același cercetător afirma că în calitate de organizație intelligence definește
structurile, serviciile, agențiile, care pun în practică procesul respectiv și elaborează
produsul final. În esență, agențiile/serviciile de intelligence au scopul de a căuta și
procura date, a le analiza și transforma în informații necesare conducerii politice,
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economice și militare a unui stat, în procesul/ciclul informațional. Modalitatea în care
este organizat și se desfășoară acest proces determină structura și modul de funcționare al unei agenții/servicii de informații 20, p. 27.
În literatura de specialitate din diferite state, cu referire la serviciile de intelligence, sunt utilizate mai multe sinonime, după cum urmează: servicii de informații,
servicii speciale, servicii secrete, servicii de informații și contrainformații, servicii de
informații și securitate, servicii de inteligență, agenții de inteligență. Ținând cont de
această particularitate și de faptul că sintagmele nominalizate sunt identice ca sens
(conținut), în cadrul studiului vor fi utilizate unele din acestea denumiri.
T. Tănase susține că serviciile de informații pot fi clasificate în funcție de mai
multe criterii și anume după: interesele strategice, potențialul și teritoriul statului,
scopul, obiectivele și aria, spațiul de acțiune, modul de relaționare cu regimul, felul în
care se subordonează, tipul de structură, etc. 21, p. 39.
În funcție de interesele strategice, potențialul și suprafața teritoriului statului,
capacitatea lor militară și economică, statele puternice sau slabe, în viziunea lui B.
Buzan 1, p. 105, pot avea o politică sau un comportament cu caracter ofensiv sau
defensiv. Statele puternice se presupune că vor promova mereu un intelligence ofensiv, în timp ce statele slabe – un intelligence defensiv. Prin urmare, activitatea serviciilor de informații se desfășoară la scară națională și/sau internațională. Considerăm
necesară conștientizarea faptului că există două tipuri de intelligence, primul fiind
distinct statelor puternice cu misiunea de a susține eforturile acestor puteri de maximizare a influențelor globale, pe când cel de-al doilea fiind caracteristic majorității
statelor lumii.
De regulă, serviciile de informații se împart în servicii interne și externe, în
funcție de misiunile pe care le au 9, p. 314, astfel:
– serviciile interne de informații (Biroul Federal de Informații – FBI, Serviciul
Federal de Securitate al Federației Ruse – FSB, Serviciul Român de Informații – SRI
etc.) au ca misiune obținerea, centralizarea și evaluarea informațiilor relevante pentru
securitatea internă (protecția statului, a teritoriului și a societății împotriva actelor de
spionaj, organizarea unor formațiuni paramilitare ilegale, diversiune, extremism, terorism, crimă organizată, trafic de arme, droguri și ființe umane și alte materiale supuse
regimurilor prohibite);
– serviciile externe de informații (Agenția Centrală de Informații – CIA, Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse – SVR, Serviciul de Informații Externe
a României – SIE etc.) au ca misiune obținerea, centralizarea informațiilor relevante
pentru securitatea externă a statelor (intenții, capacități și activități ale puterilor, organizațiilor și grupurilor non-statale, a agenților acestora care reprezintă amenințări
curente sau potențiale la adresa statului și intereselor sale) 9, p. 314.
Serviciile externe de informații ale unor state (în special dintre cele a statelor
puternice) au și sarcini de realizat sub acoperire, care pot consta în activități și operațiuni, inclusiv violente, menite a influența guverne, organizații neguvernamentale
străine, persoane ori evenimente, în sprijinul realizării obiectivelor de politică externă
și de apărare a statului propriu 13, p. 119.
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Serviciile interne și cele externe de informații necesită o organizare și coordonare unitară a activităților care privesc apărarea țării și securității statului, de către o
structură guvernamentală competentă (Consiliul Suprem de Securitate) pentru a evalua și coordona culegerea de informații referitoare la amenințările, pericolele și riscurile transnaționale (terorism, proliferarea armelor de distrugere în masă, droguri).
Informațiile sunt culese de ambele servicii pe același subiect, iar din acest motiv este
necesară asigurarea unei colaborări care să permită accesul regulat la informațiile
fiecăreia dintre părți.
Serviciile de informații pot fi, de asemenea, civile sau militare, ambele servicii
fiind organizate în raport cu interesele de securitate ale statului, cu forma sa de guvernământ, precum și cu totalitatea de riscuri și amenințări care aduc atingere securității
naționale. Serviciile de informații civile organizează și execută activități pentru culegerea, verificarea, evaluarea, păstrarea și valorificarea informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie sau ar putea constitui
riscuri și amenințări la adresa securității naționale. Spre deosebire de primele, serviciile de informații militare organizează și execută activități pentru culegerea de informații și de informare a beneficiarilor (conducerea militară și politico-militară a
statului) asupra tuturor evoluțiilor fenomenului militar și politico-militar internațional
care ar putea afecta interesele externe, suveranitatea și integritatea statului.
Exprimăm acordul cu opinia lui M. Mamaische, care a identificat unele caracteristici comune indiferent de categoria serviciilor de informații (interne ori externe,
civile sau militare), acestea fiind următoarele 9, p. 316:
 au ca materie primă informația, pe care o caută, o cizelează și o integrează
sintetic într-un produs analitic final;
 posedă competențe pe anumite fapte, fenomene și activități care prezintă un
pericol real la adresa valorilor fundamentale apărate de Constituție, fără a intra în
sfera criminalității de drept comun;
 folosesc în procesul de obținere a informațiilor surse deschise și surse secrete
de informații, umane și tehnice;
 sunt încadrate cu persoane pregătite în domeniul informațiilor, care au statut
de militari ori funcționari civili, acționând în mod deschis sau sub acoperire;
 activitatea serviciilor de informații are caracter secret, de stat ori de serviciu,
de unde și denumirea uzitată de servicii secrete, lăsând să devină publice doar informațiile care nu le afectează acțiunile specifice ori sunt rezultatul lor, care trebuie diseminat la factorii de decizie din stat;
 includ o componentă contrainformativă evidentă, acționând pentru protecția și
secretizarea acțiunilor, mijloacelor și metodelor specifice, personalului care desfășoară activitate informativă;
 beneficiază de prerogativele autorității de stat și lucrează pentru și în numele
acesteia;
 sunt supuse controlului parlamentar, ca și garanție a respectării Constituției și
legilor țării în care acționează.
Principalele funcții ale serviciilor de informații sunt:
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 informativă, care constă din ansamblul măsurilor, acțiunilor și operațiunilor
pentru planificarea, culegerea, verificarea, prelucrarea analitică și valorificarea datelor
și informațiilor, procesarea acestora în documente analitice care emit avertismente,
rapoarte și evaluări de situație necesare fundamentării politicilor și strategiilor guvernamentale;
 contrainformativă, ce consistă din ansamblul măsurilor, acțiunilor și operațiunilor pentru obținerea de informații documentate și întreprinderea unor acțiuni
concrete în scopul neutralizării activităților serviciilor de informații străine, îndreptate
împotriva statului propriu;
 specială de investigații, care reprezintă o procedură cu caracter secret și/sau
public, efectuată de autoritățile competente, cu sau fără utilizarea echipamentelor
tehnice speciale, în scopul culegerii de informații necesare pentru prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor 7.
Pentru realizarea acestor funcții serviciile de informații desfășoară o activitate
specială (de informații). Activitatea de informații are drept scop prevenirea și contracararea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, diminuarea ori înlăturarea consecințelor în cazul materializării acestora, precum și protejarea și promovarea intereselor naționale.
A. Shulsky și G. Schmitt în lucrarea „Războiul tăcut‖ 17, p. 33 menționează
că indiferent de raza de acțiune, activitățile serviciilor de informații pot fi clasificate
în patru categorii, menționate de obicei ca fiind „componente ale domeniului informațiilor‖: culegerea, analiza, acțiunile secrete/sub acoperire și contrainformațiile.
Culegerea reprezintă prima componentă a domeniului de informații și se referă
la colectarea datelor brute, prin spionaj (surse umane), metode tehnice (fotografiere,
interceptarea comunicațiilor electronice și alte metode care implică tehnologia), exploatarea „surselor deschise” (de exemplu, publicațiile, emisiunile de radio și televiziune) sau prin orice alte metode 17, p. 33. În acest sens, precizăm că procesul de
culegere a informațiilor din surse umane (spionajul) implică de obicei identificarea și
recrutarea unei persoane (agent) din rândul cetățenilor statului propriu, străinilor ori
apatrizilor care, prin poziția de încredere pe care o ocupă în mediile de interes (guvern, aparatul serviciilor secrete străine, organizații teroriste și criminale sau alte medii adverse antrenate în activități subversive), este capabilă să furnizeze în mod secret
informații care nu sunt accesibile publicului.
În mod clasic, în procesul de colaborare secretă, sunt implicate persoane cu două roluri diferite: un ofițer de informații, angajat al unui serviciu de intelligence, și o
sursă (agent), care îi furnizează ofițerului date pentru a fi transmise conducerii serviciului de informații.
În activitatea de spionaj, serviciile secrete utilizează așa termeni ca „acoperirea
ofițerului de informații‖, „acoperirea diplomatică‖ sau „acoperirea oficială‖. Ofițerii
de informații trebuie să aibă „acoperire‖, adică un motiv plauzibil pentru a se afla în
mediul în care operează. Menționăm că potrivit cercetărilor realizate de A. Shulsky și
G. Schmitt, în limbajul actual din SUA se face diferență dintre sintagmele acoperire
oficială și acoperire neoficială. Prima se referă la deghizarea unui ofițer de informații
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în diplomat sau într-un alt tip de funcționar guvernamental care este trimis în străinătate, pe când cea de-a doua vizează orice alt tip de deghizare: ca om de afaceri, jurnalist, turist etc., ceea ce ar putea justifica prezența unui ofițer de informații în țara respectivă 17, p. 36.
În cadrul procesului de „producere‖ a unei informații relevante pentru securitatea națională, analiza informațiilor – a doua componentă a domeniului de informații,
ocupă un rol important. Această etapă se referă la procesul de selectare din volumul
de informații acumulate, compararea cu alte date și integrarea sub orice modalitate
într-un produs utilizabil de intelligence 11, p. 25 care poate fi folosit de factorii de
decizie. Rezultatul sau „produsul informațional‖ poate lua forma unor memorandumuri scurte, rapoarte oficiale detaliate, expuneri sau orice alte mijloace de prezentare
a informațiilor.
Menționăm că întotdeauna a existat riscul ca serviciile de intelligence să nu
evalueze corect o situație, iar eșecul cel mai grav, care se poate solda cu cele mai mari
prejudicii, se înregistrează atunci când are loc o agresiune armată, forțele militare ale
țării fiind luate prin surprindere. În aceeași categorie poate fi inclusă săvârșirea oricărui atentat terorist soldat cu moartea ori vătămarea integrității corporale sau a sănătății, provocând, de asemenea, daune esențiale proprietății sau mediului.
În acest context, merită atenție opinia exprimată de A. Shulsky și G. Schmitt
17, p. 107, care consideră că eșecul în activitatea serviciilor de informații constă în
înțelegerea eronată a unei situații, fapt ce determină un guvern (sau forțele sale militare) să întreprindă acțiuni inadecvate sau contraproductive din perspectiva intereselor
sale. Iar în asemenea circumstanțe, menționăm că deși elita de la guvernare poate fi
luată prin surprindere de cele întâmplate, acest moment rămâne mai puțin important
decât faptul că acționează sau continuă să o facă într-o manieră greșită.
A treia componentă a domeniului de informații, după cum afirmă aceeași autori, se referă la acțiunile secrete/sub acoperire. Acestea din urmă, conform legislației
americane, sunt definite drept „activitate sau activități desfășurate de guvernul Statelor Unite în scopul de a influența situația politică, economică sau militară din alte țări,
rolul jucat de (guvern) nefiind dezvăluit sau recunoscut public, astfel de activități nu
includ… activitatea tradițională de contrainformații… activitățile diplomatice… militare… sau ce țin de domeniul aplicării legii‖ 17, p. 126.
Scopul acțiunilor secrete este de a influența acțiunile unor guverne străine sau
evenimente/conjuncturi din altă țară, vizând guvernul statului respectiv, populația în
întregime sau un anumit segment al acesteia 17, p. 129. Metoda cea mai simplă și
mai directă de a influența acțiunile unui guvern străin, în accepția cercetătorilor A.
Shulsky și G. Schmitt, este de a recurge la agenți de influență – agenți a căror principală misiune constă nu în culegerea informațiilor, ci în exercitarea influenței directe
asupra unor persoane sau grupuri sociale. În acest sens, remarcăm obiectivul major al
acestora care constă în promovarea intereselor de ordin politic, economic, militar sau
social în avantajul statului cu care ar colabora prin serviciile de intelligence.
Cu referire la acțiunile sub acoperire, menționăm că diversitatea acestora din
urmă determină gruparea lor în funcție de gradul de violență pe care îl pot provoca.
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Una din tipologiile acceptate, expusă în studiul respectiv, este cea structurată de M.
Lowenthal în lucrarea „Intelligence: From Secrets to Policy‖ 8, p. 17.
A. Shulsky și G. Schmitt consideră propaganda una dintre cele mai vechi metode politice de diseminare a informațiilor care au fost concepute pentru a îndeplini
un obiectiv politic specific. Propaganda poate avea un caracter atât pozitiv, în sensul
susținerii unor indivizi sau grupuri prietene, cât și negativ, în sensul discreditării oponenților. Tehnicile propagandei includ generarea de zvonuri false, atacuri directe asupra unor indivizi, provocarea instabilității politice sau a crizei economice etc. 17, p.
17.
Un alt tip de acțiune secretă/sub acoperire, care depășește registrul primar al
propagandei, reprezintă activitatea politică. În cele din urmă, menționăm că aceste
două categorii pot fi utilizate concomitent pentru eficientizarea unei operațiuni. În
plus, A. Shulsky și G. Schmitt atestă o diferența dintre acțiunile de propagandă și
activitatea politică, aceasta fiind fundamentată pe raționamentul că cea de-a doua
metodă permite intervenții directe în procesul politic al statului-țintă, fie prin susținerea financiară a unor partide politice în cazul regimurilor democratice, fie prin controlarea unor lideri politici 17, p.17.
În contextul acelorași idei, remarcăm activitatea economică, identificată de A.
Shulsky și G. Schmitt ca următoarea acțiune secretă/sub acoperire. Aceasta, în opinia
lor, poate fi îndreptată atât împotriva statelor democratice, cât și a celor totalitare,
chiar dacă rata de succes a unor asemenea măsuri este mai sporită în cazul primelor.
Tehnicile economice pot varia de la distrugerea unor culturi de cereale vitale, la inundarea unui stat cu bani contrafăcuți pentru a provoca pierderea încrederii în sistemul
monetar. Iar în acest sens, autorii menționați consideră că activitățile economice pot fi
corelate cu tehnicile colective legate de eventuale prăbușiri ale economiei 17, p. 18.
Abordând subiectul loviturilor de stat, menționăm că obiectivul principal al
acestora constă în răsturnarea prin forță a unui guvern, de regulă prin utilizarea unor
interpuși. Așa cum demonstrează istoria, de cele mai dese ori, lovitura de stat este
organizată de o parte a membrilor aparatului de stat, de obicei de către forțele armate,
dar poate fi întreprinsă și de forțe externe, precum mercenarii străini. Loviturile de
stat nu presupun utilizarea unităților militare combatante ale unui stat, deoarece în
această situație s-ar activa o stare de război.
După estimările lui P. Robinson, în ultimii 50 de ani au avut loc peste 300 de
lovituri de stat în întreaga lume, 200 dintre acestea fiind încununate cu succes, dar
incidența acestora a scăzut de la încheierea Războiului Rece. Loviturile de stat cel
mai frecvente au avut loc în Africa, America Latină și Sud – Estul Asiei 15, p. 123.
Cu referire la operațiunile paramilitare, R. Ștefureac afirmă că acestea sunt cele mai ample, cele mai violente și cele mai periculoase acțiuni secrete/sub acoperire,
care implică echiparea și pregătirea unor grupuri armate mari în vederea unui atac
direct asupra adversarilor 19, p. 18. De asemenea, este necesar să facem o distincție
clară între forțele care desfășoară operațiuni paramilitare și Forțele pentru Operații
Speciale care reprezintă personal militar în uniformă.
A. Shulsky și G. Schmitt, în lucrarea citată, oferă o tipologie a acțiunilor secrete/sub acoperire care se intersectează în foarte multe puncte cu cea prezentată de M.
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Lowenthal. Astfel, ca tehnici de acțiune secretă/sub acoperire pot fi evidențiate pe
următoarele tipuri:
– sprijinul secret acordat guvernului unui stat prieten (nu implică activități de
informații) pleacă de la garantarea siguranței personale a liderului statului aliat sau
furnizarea unor echipamente de comunicații securizate, până la pregătirea și antrenarea de trupe sau schimbul de informații provenite din surse secrete. Asistența pe linie
de informații reprezintă alt tip de asistență acordată guvernului unui stat prieten și
constă în furnizarea sau schimbul de informații provenite din surse secrete 17, p.
129-131;
– influențarea opiniilor altui stat cu scopul modificării strategiei, evenimentelor sau circumstanțelor din statul respectiv în folosul propriilor interese 17, p. 131,
reprezintă cel mai frecvent și mai caracteristic tip de acțiune secretă. Metodele de
influență sunt utilizarea agenților de influență (oficial guvernamental sau membru
marcant al clasei politice din țara țintă, ce are acces la alți oficiai guvernamentali, la
liderii de opinie și la mass-media), respectiv informarea și dezinformarea (transmiterea de informații adevărate sau false pentru a determina un alt stat să acționeze într-o
direcție dorită);
– influențarea opiniei populației din alt stat reprezintă un tip de tehnică cu obiective pe termen lung și presupune recrutarea de agenți de influență din rândul massmedia, utilizarea propagandei anonime – (propaganda neagră) sau a falsurilor;
– sprijinul pentru forțe politice prietene se referă la suportul material acordat
unor formațiuni/partide politice prietene, cum ar fi partidele politice (sprijinul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice acordat partidelor comuniste din alte țări sau
suportul acordat de CIA partidelor necomuniste în perioada de după război), grupurile
civice, sindicate (asistența americană acordată sindicatului polonez Solidaritatea) și
presă 17, p. 142, care duc o politică loială. Astfel de acțiuni se pot desfășura și la
vedere, însă utilizarea în secret a acestei tehnici este mai eficientă, evitând suspiciunile privind ingerințele externe în politica unui stat.
În opinia lui R. Ștefureac, influențarea evenimentelor politice prin mijloace violente include sprijinirea loviturilor de stat, a războaielor de eliberare națională, prin
susținerea unor grupări care utilizează mijloace violente sau prin crearea unor grupărimarionetă, inclusiv cu ajutorul unor forțe paramilitare. De asemenea, în această categorie pot fi incluse actele de violență îndreptate împotriva unor persoane sau proprietăți (asasinate, acțiuni de sabotaj) 19, p. 18.
Cel mai dificil de definit, în opinie, rămâne activitatea de contrainformații, a
patra componentă al domeniului de informații. În linii mari, contrainformațiile se
referă la datele culese și analizate, precum și la operațiunile întreprinse pentru a preveni operațiunile de culegere de informații de către serviciile de informații adverse.
Totuși, într-un sens mai restrâns, activitatea de contrainformații se referă de cele mai
multe ori strict la depistarea, identificarea, exploatarea și neutralizarea activităților de
culegere de informații ale serviciilor speciale adverse.
Contrainformațiile, în opinia lui S. Petrescu, reprezintă efortul național de a
contracara serviciile de informații străine și grupurile și mișcările politice controlate
din exterior, care, adesea, sunt sprijinite de servicii de informații, începând de la infil96

trarea în instituțiile statului și stabilirea potențialului de angajare în activități de spionaj și până la acțiuni subversive sau de sabotaj 13, p. 122.
În calitate de produs, intelligence-ul este acel material realizat la nivelul structurilor de informații ce oferă liderilor politici sau militari, informațiile necesare luării
unor decizii de interes național. Acest produs poate fi prezentat sub formă de: note
(note primare), note informativ-analitice, sinteze, note analitice, studii analitice, rapoarte, buletine (buletine informative), instrucțiuni, studii, alte tipuri de documente de
informare.
Potrivit afirmațiilor lui I. Mamaische, deja s-a ajuns la concluzia că standardul
de calitate a produselor de intelligence este fundamental determinat de abilitatea de
utilizare a informațiilor obținute din toate categoriile de surse. După caracterul secret
al acestora, sursele de informații se împart în surse deschise (nesecrete ori cu acces
nerestricționat) și surse secrete 9, p. 315.
Menționăm că, în categoria surselor deschise de informații sunt incluse sursele
publice (publicații, agenții de știri, posturi de radio și televiziune, mijloace de presă
electronice, Internet), și sursele oficiale (baza de date, evidențe, cartoteci, deținute de
către instituțiile statului sau organisme private și la care serviciile de informații au
acces pentru a-și extrage datele necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice) 9, p. 315316. Atestăm și alte tipuri de surse deschise exploatate de persoane specializate în
domeniu, cum ar fi: expozițiile tematice, saloanele tehnice, congresele științifice,
simpozioanele, documentația comercială oferită de societățile de profil pentru prezentarea produselor.
Sursele secrete de informații prezintă și ele două componente, respectiv sursele
secrete umane și sursele secrete tehnice. Categoria surselor secrete umane definește
acele persoane care acționează în mod secret prin metode speciale de intelligence,
organizat și liber consimțit, sub îndrumarea unui serviciu de informații, în scopul
obținerii de informații sau pentru îndeplinirea altor sarcini ce au legătură cu securitatea națională. De regulă, în opinia lui S. Popescu, sursele umane dețin informații obținute, fie din întâmplare, fie datorită poziției lor profesionale în cadrul unei instituții de
interes, fie obținute din alte surse proprii, care, la rândul lor, au acces direct la informațiile de interes 14, p. 270. Pe lângă aceasta, informațiile din sursele umane se
obțin prin metode și procedee pasive sau active, cu caracter legal și ilegal.
Cu referire la sursele tehnice secrete, subliniem că acestea reprezintă acele mijloace tehnice de securitate, tehnologii și metodologii, care sunt utilizate conform legii
de structurile de intelligence pentru completarea și clarificarea informațiilor cu relevanță pentru securitatea națională.
În afară de o clasificare a surselor, mai putem realiza o diferențiere a motivelor
pentru care acestea furnizează informații. Cele mai des întâlnite motive de furnizare a
informațiilor poartă o tentă politico-ideologică (patriotică), unele sunt generate de
dependență sau cointeresare, altele au ca scop aventura sau răzbunarea. Importanța
relativă a acestor motive depinde de caracteristicile societăților implicate și de tacticile serviciilor de informații adverse. Astfel, motivele ale colaborării secrete a persoanelor cu serviciile de intelligence se formează și consolidează în cadrul recrutării,
precum și în cadrul îndeplinirii misiunilor serviciilor de informații.
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Exprimăm acordul cu concluziile formulate de către cercetătorul I. Nițu, inspirate din doctrina de securitate a comunității de informații a SUA. Autorul afirmă că
termenul de intelligence desemnează 12, p. 19-20:
 procesul prin care diferite tipuri de informații cu relevanță pentru securitatea
național sunt solicitate, colectate, analizate și puse la dispoziția beneficiarilor;
 produsele rezultate în urma acestui proces;
 activitatea de protejare a acestor procese și informații de acțiunile entităților
de contrainformații;
 asigurarea conformității acestor operațiuni cu normele stabilite de autoritățile legal abilitate.
Prin urmare, într-un asemenea context, considerăm că serviciile de informații
sunt parte inseparabilă a sectorului de securitate națională a statului și evoluează odată cu acesta. În acest sens, serviciile de intelligence reprezintă autoritatea publică specializată care identifică riscurile și amenințările la adresa securității naționale, punând
la dispoziția factorilor de decizie unele informații necesare fundamentării deciziilor
politice. În vederea realizării cu succes a scopurilor pentru care sunt create, serviciile
de informații necesită o reformare (structura, metodele și instrumentele) și conformare la evoluțiile mediului de securitate internațional. Optimizarea performanțelor serviciilor secrete va depinde, în mare măsură, sporirea substanțială a capacității anticipative și a capabilităților de răspuns la riscuri și amenințări tradiționale și asimetrice la
adresa securității naționale.
Așadar, în secolul al XXI-lea, războiul a dobândit o altă dimensiune – cea informațională, iar abilitatea de a deține informația, nemijlocit, asigură accesul spre
putere. Într-o asemenea conjunctură, unele state, precum Republica Moldova, vor
determina serviciile de informații proprii spre o adaptare, sub aspect conceptual și
funcțional, la modelul structurilor de intelligence moderne, prin perfecționarea cadrului legislativ, implementarea unor concepții, practici, procedee și mecanisme mai
performante în activitatea de informații.
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CONSIDERAȚIUNI PRIVIND
SECURITATEA NAȚIONALĂ
Actualmente, globalizarea se află într-un proces continuu și se desfășoară pe întreg mapamondul. Are loc sporirea vitezei de reacție la stimulii interni și externi cauzați de interconectarea și dependența, economiilor naționale în cadrul sistemelor economice regionale și internaționale, precum și a înlocuirii epocii nucleare cu cea informațională. Această tendință, în opinia lui T. Frunzeti, generează modificări majore
asupra stării de percepție a noțiunii de securitate națională și internațională de către
liderii politici, mass-media și opinia publică din majoritatea statelor lumii [5, p. 9].
Pentru o mai bună comprehesiune a problematicii securității naționale, dar și a
efectuării unei analize sistematice, vom apela la definirea conceptelor de securitate
națională.
Problematica securității a constituit reperul principal de studiu pentru mulți autori și subiectul multor lucrări de specialitate.
În viziunea lui Ghica L. A. și Zulean M. „Securitatea națională constituie încrederea poporului că statul are capacitatea de a preveni folosirea forței de către adversarii săi sau încrederea că îi poate apăra în cazul unei agresiuni‖ [6, p. 39].
Autorul american Smoke R. consideră că: ‖securitatea națională cuprinde studiul problemelor de securitate ale unei națiuni, politicile și programele de dezvoltare a
acestor probleme și, deasemenea, procesul guvernamental prin care aceste procese și
programe sunt formulate și realizate [16, p. 301].
Printre definițiile date pînă acum securității, găsim cîteva încercări de sintetizare a acestora în lucrările unor autori străini, precum:
„Securitatea națională este acea parte a politicii guvernamentale care are drept
obictiv crearea condițiilor politice, naționale și internaționale, favorabile protejarea
sau extinderea valorilor naționale vitale împotriva adversarilor existenți sau potențiali‖ [10, p.4].
„Securitatea poate fi concepută drept ceea ce se numește în teoria limbajului
un act de vorbire, afirmînd însăși constituie actul. Pronunțînd ‖securitate‖, un reprezentant al statului deplasează cazul dinspre particular spre o zonă specifică pretinzînd
un drept special de a folosi toate mijloacele necesare pentru a bloca această evoluție‖
[18, p.12].
„Securitatea națională este menținerea unui mod de viață acceptabil pentru popor și compatibil cu nevoile și aspirațiile legitime ale celorlalți. Ea include absența
atacurilor armate și absența subversiunii interne și absența eroziunii valorilor politice,
economice și sociale, care sunt esențiale pentru calitatea vieții‖ [13, p.11].
Avînd aceste definiții conștientizăm faptul că, termenul de „securitate‖ reprezintă un concept încă neclar și este frecvent utilizat, ajungându-se să-i fie confundată
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semnificația, deoarece această noțiune este utilizată pentru desemnarea unor evenimente sau activități. Deseori, termenul de securitate are semnificații diferite, după
cum afirmă B. Andronic și E. Siteanu [13, p.10].
Pentru a defini noțiunea de securitate, apare necesitatea delimitării sensului termenului de „amenințare‖. Astfel, prin termenul de „amenințare‖ se subînțelege acțiunea sau succesiunea evenimentelor care amenință în mod grav și contribuie la degradarea calității vieții cetățenilor unui stat sau constituie o amenințare la adresa libertății
de alegere a politicii unui guvern al statului.
În secolul XX, majoritatea lucrărilor tratau securitatea în cadrul studiilor strategice, în funcție de interesele politice ale statelor și de aspectele militare ale relațiiloe
dintre acestea. De aceea, a și apărut „dilema securității‖ în care încercările de întrajutorare a statelor pentru asigurarea propriilor interese erau interpretate de celelalte
state, potrivit cercetătorilor I. Irimia și I. Emil, ca o creștere a insecurătății acestora,
„întrucât fiecare dispune de propriile măsuri ca fiind defensive, iar pe cele ale adversarilor le consideră potențial amenințătorae‖ [8, p. 5].
Sensul conceptului de securitate este de „libertate în fața amenințării‖, așa cum
rezultă din inscripțiile pe o medalie din timpul împăratului Hostilian în anul 250 d.Hr.
De asemenea, în Franța în secolul al XIII-lea, prin „securitate‖ se subînțelegea „raison
d’État‖ (rațiune de stat), din care deriva noțiunea de „stare de necesitate‖, în baza
căreia guvernul statului era împuternicit să ia măsuri pentru asigurarea securității
statului.
Dicționarul Limbii Române definește „securitatea‖ drept o noțiune ce provine
din limba latină securitas/securitatis care prsupune înțelegerea lipsei de grijă, faptul
de a fi „la adăpost de orice pericol‖ sau „sentimentul de încredere și de liniște pe care
îl dă cuiva absența oricărui pericol‖ precum și „protecție, apărare‖ [4, p. 969].
În opinia cercetătorului N. Albu, securitatea (națională) a fost divizată în două
tipuri: absența ipotetică a pericolului pentru individ, societate, stat și reala apărare a
acestora de pericole, capacitatea de a face față amenințărilor. De asemenea autorul
asociază noțiunea de securitae fie cu un individ, fie cu o colectivitate, definită la rândul ei, de o serie de caracteristici, cea mai importantă fiind apartenența la un teritoriu
strict delimitat, desemnat de locuință, localitate, regiune, țară, grup de state membre
ale unei uniuni formale sau situate într-o regiune geografică subcontinentală ori continentală pe glob [1, p. 11].
În acest context se înscrie și opinia lui A. Wolfers privind caracterizarea securității (naționale) ca „simbol ambiguu‖. În viziunea cercetătorului, securitatea națională
s-ar putea să nu aibă nici un înțeles, poate pentru faptul că, la fel ca și alte concepte,
cum ar fi: puterea, dreptatea, pacea, egalitatea și libertatea – securitatea a fost și probabil va rămâne mult timp un concept contestat [8, p. 6].
Trebuie remarcat faptul că, deseori există o suprapunere între conceptul de securitate și cel de putere. Prin urmare, caracteristic perioadei Războiului Rece a fost
lupta acerbă pentru putere, ceea ce este relevant pentru înțelegerea acestei suprapuneri. Deoarece statele erau angajate în lupta pentru putere, securitatea era înțeleasă ca
un derivat al puterii, mai cu seamă a celei militare și era prezentată conceptual până la
aprecierea gradului se stabilitate a balanței internaționale a puterilor. Drept urmare,
securitatea este redusă la sinonimul de putere și nu avea o relevanță independentă în
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termeni sistemici mai largi. Însă, după cum remarcă B. Andronic și E. Siteanu, puterea devine esența securității doar în situații de conflict și de război și nu este adevărat
faptul că această identificare devine permanentă, între anii ’70 și ’80 ai secolului trecut termenul de securitate fiind considerat un concept alternativ pentru putere [13,
p.11].
În ultimele decenii, lumea a urmat două căi pentru a obține pacea și securitatea:
teoria realistă a pus accentul pe soluția militară, în timp ce teoria liberală punea accentul pe soluția politică.
Adepții teoriei realiste asupra relațiilor internaționale văd statele drept principalii și singurii actori importanți în relațiile internaționale. Școala realistă scoate în evidență conceptul de putere, considerând că, raporturile dintre state sunt dominate de
anarhie și, pentru a-și asigura supravețuirea și securitatea, statele încearcă să-și sporească puterea. Maximizarea puterii fiind obiectivul principal pentru a descuraja un
potențial inamic sau a-l putea învinge în cazul izbucnirii unui conflict, iar războiul sau
amenințarea cu război reprezentând esența de bază a securității. În același sens de
idei, T. Frunzeti și V. Zodian au subliniat că, pentru a atinge acest obiectiv, statele
utilizează trei instrumente de bază: alianțele, echilibrul puterii și controlul
armametului [6, p. 10].
Statele recurg la formarea alianțelor cu scopul coordonării deciziilor adoptate și
acțiunilor în situații de urgență militară, având drept scop principal sporirea potențialului militar, deci, creșterea puterii militare. Constituirea alianțelor sau achiziționarea
de noi echipamente militare sunt căile prin care statele pot ajunge la acest rezultat.
Din punct de vedere economic, menționăm că formarea alianțelor, este spre avantajul
statelor, deoarece costurile militare sunt împărțite între membrii alianței.
Într-o „lume realistă‖, statele recurg la formarea alianțelor internaționale sau
regionale preponderent economice și comerciale, spre exemplu: APEC, ASEAN etc.
În același sens de idei, remarcăm că, doar NATO are caracteristicile unei comunități
de securitate, axată pe structuri politico-militare integrate, constituirea celor din urmă
fiind realizată pe timp de pace. De menționat ar fi faptul că ultimul deceniu a dus la
crearea unor blocuri politico-militaro-economice, cum ar fi: SUA-UE-NATO.
Crizele și confruntările armate din ultimul deceniu al secolului XXI pun statele
în fața realității de formare a coalițiilor internaționale. Scopul lor fiind gestionarea
crizelor și conflictelor, de regulă, dintre două state vecine sau într-o altă regiune, pentru stoparea conflictului și impunerea sau restabilirea păcii, folosind mijloacele diplomatice sau chiar recurgerea la forță. Un exemplu elocvent fiind formarea coaliției
internaționale, la începutul anulor ’90 ai secolului XX, în timpul războielor etnice din
Balcani. Un exemplu recent este coaliția internațională condusă de SUA împotriva
organizației teroriste „Statului Islamic‖ din Siria.
Analiza realizată de G.H. Snyder prezintă o viziune amplă asupra raportului
dintre alianțe și securitate, cercetătorul considerând că „beneficiul principal al alianțelor este, în primul rând, o securitate sporită‖. În același sens de idei, G.H. Snyder
delimitează între posibilități și capacități beneficiile securității în cazul unei apărări
comune în cadrul unei alianțe. În accepțiunea sa aceastea includ, pe lângă „o posibilitate mai redusă de a fi atacat (efectul de descurajare), o mai mare capacitate de ripostă
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în cazul unei agresiuni (apărare), precum și prevenirea posibilității unora din aliați de
a încheia alianțe cu adversarul (efectul de excludere)‖ [7, p. 83].
Într-o abordare sociologică, puterea este „capacitatea cuiva de a-și impune voința în cadrul unei relații sociale, în ciuda oricărei rezistențe întâmpinate și indiferent
de factorii care determină această capacitate [12, p. 478].
Cu referire la același termen, puterea este o relație asimetrică între indivizi,
grupuri, organizații, state, iar exercitarea acesteia este strâns legată de intențiile, nevoile, valorile sau interesele acestora, precum și de distribuția inegală a resurselor. După
cum menționează C. Băhnăreanu, puterea are la bază trei categorii de surse, cum ar fi
cele naturale, socio-psihologice și sintetice, viziune pe care o împărtășim.
Studiind varietatea de abordări, unii cercetătorii moderni, ca de exemplu J.
Nay, operează cu noțiunile de putere soft (soft power) și putere hard (hard power).
Prima derivă din surse culturale sau imagologice, influența exercitându-se mai mult
prin atragerea celui mai slab către un anumit model și mai puțin prin coerciție, pe
când ce de-a doua este constituită mai ales din mijloace militare și economice ce contribuie la impunerea voinței unui actor asupra altui actor. Exprimăm acordul cu afirmația lui J. Nye că „aceste forme ale puterii nu se exclud una pe cealaltă, ci, dimpotrivă, combinarea mijloacelor soft și hard înlesnește atingerea cu o eficiență sporită a
scopului propus‖ [6, p. 20].
Cu referire la puterea națională, același autor consideră că aceasta se bazează
pe teritoriu, populație, resurse naturale, capacități industiale, capacități științifice,
tehnologice, capacități de guvernare, forță militară, forță morală, și, totodată, exprimă
capacitatea statelor de a obține realizarea unor scopuri superioare prin amenințarea cu
război. Definind puterea militară, J. Nye afirmă că aceasta este capacitatea de acțiune
armată a unui stat, asigurată de potențialul său militar (buget, personal, infrastructură,
armament, logistică, industria de apărare și instituțiile de cercetare-dezvoltare specifice), în scopul asigurării propriei securități și a aliaților și îndeplinirii intereselor politico-militare [6, p. 21].
În acelaș timp, puterea militară are la bază o fundamentare politică solidă.
Conducerea statelor este realizată de cel care trasează direcțiile de realizare și manifestare a puterii militare, iar puterea militară le vine în sprijinul celei politice prin
apărarea intereselor naționale. Aceasta se află într-o relație de interdependență cu
celelalte componente de putere: politică, economică, demografică, culturală, tehnicoinformațională.
Definind noțiunea de putere, se poate conluziona că relațiile dintre actorii internaționali permit materializarea unui echilibru (balanțe) de putere. Acesta din urmă
asigurând un mijloc modern de menținere a echilibrului de putere și constă în dezvoltarea economico-socială și militară a puterii. Statele recurg la crearea de alianță în
aceleași scopuri.
Conceptul de securitate îl găsim elucidat și în conținutul documentelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în următoarea definiție „părțile vor contribui la
dezvoltarea continuă a relațiilor internaționale de pace și prietenie prin consolidarea
instituțiilor libere, prin facilitarea unei mai bune înțelegeri a principiilor de bază cărora sunt fondate aceste instituții și prin promovarea condițiilor de asigurare a stabilității
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și bunăstării. Ele vor căuta să elimine conflictele din politicile lor economice internaționale și vor încuraja colaborarea economică bilaterală sau multilaterală‖. [11].
Astfel, reeșind din definițiile autorilor am putea definitiva termenul de ‖securitate națională‖ drept un concept teoretic destul de complex şi greu de definit, pentru
că intervine percepţia subiectivă a indivizilor, a grupurilor sociale sau a diferitelor
şcoli de gândire.
Conform Concepției Securitățioi Naționale a Republicii Moldova, adoptată de
Parlament, la data de 22.05.2008, ‖prin securitate naţională a Republicii Moldova se
subînțelege: asigurarea şi apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale,
ordinii constituţionale, dezvoltării democratice, securităţii interne, consolidarea statalităţii Republicii Moldova. Securitatea naţională nu este numai securitatea statului, ci
şi securitatea societăţii şi a cetăţenilor Republicii Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi peste hotarele ei [12].
Securitatea națională, ca parte a idealului național, este privită de T. Frunzeti în
calitate de „condiție ce rezultă din stabilirea și menținerea unor măsuri de protecție
care asigură o stare de inviolabilitate față de acte sau influențe ostile [5, p. 21].
Cu referire la o amenințare în adresa securității naționale, R. Ullman a afirmat
că „aceasta este o acțiune sau o secvență de evenimente care amenință sever sau un
timp relativ scurt să ducă la degradarea calității vieții locuitorilor statului sau amenință semnificativ să restrăngă evantaiul opțiunilor disponibile guvernului unui stat sau
ale unor entități private, neguvernamentale din interiorul statului‖ [10, p. 12].
Conform definiției lui C.-Gh. Balaban, „securitatea înseamnă capacitatea unei
națiuni de a împiedica un război sau, dacă acest lucru nu reușește, de a câștiga un
război pentru a nu-și pierde intergitatea și independența națională‖ [2, p. 19]. Același
autor, prezintă a altă definiție „securitate națională reprezintă prezervarea nivelului de
viață acceptabil al populației, comparabil cu nevoile și aspirațiile legitime ale altora‖,
ceea de include lipsa agresiunilor armate sau a coerciției,
În concordanță cu cele discutate mai sus, se poate afirma că securitatea este
„lipsa pericolelor cu nimicirea și asigurarea calității vieții compatibilă cu aspirațiile
unui popor‖.
În același sens de idei, A. Sarcinschi este de părerea că în definițiile securității
nu se precizează principiile, normele și modalitățile de determinare a stării de securitatea, relația dintre securitate, putere și justiție în condițiile globalizării, ce înseamnă
putere în era globalizării și dacă a fi puternic înseamnă a fi în securitate, definirea
termenilor de ameninșare și agresiune în raport cu activitățile normale, sensul evoluției riscurilor, pericolelor și amenințărilor la adresa securității [11, p. 16-20].
În pofida multiplelor studii și dezbateri, conceptul securitate rămîne neclar, fiind deseori folosit ca platformă pentru dezbateri politice mai mult sau mai puțin justificate. În concluzie remarcăm că, securitatea națională îmbină cu sine toate tipurile de
securitate a populației, societății și statului în general. Securitatea națională constituie
libertatea unui popor de a-și alege modul de viață derivînd din suveranitatea acestuia.
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IMPACTUL INOVAȚIILOR
ASUPRA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Nivelul de dezvoltare al activității științifice și inovatoare în condițiile moderne determină nu numai poziția fiecărei țări în sistemul internațional, competitivitatea economiei
sale, dar și gradul securității sale naționale. În scopul de a asigura securitatea națională, în
conformitate cu „Strategia de securitate națională până în 2020‖, se prevăd un set de măsuri, printre care o atenție deosebită se concentrează asupra resurselor asupra creșterii
economice, bazate pe dezvoltarea sistemelor naționale de inovare și de investiții în capitalul uman, știință și tehnologie, educație, asistență medicală.
În opinia autorilor, în Republica Moldova, în ansamblu, sunt necesare măsuri pentru formarea premiselor întru prevenirea fiabilă a amenințărilor interne și externe la adresa
securității naționale, dezvoltarea dinamică și transformarea ei într-una dintre puteri la
nivelul progresului tehnologic, calitatea vieții, influența asupra proceselor globale. Cu
toate acestea, ritmul lent al transferului economiei naționale pe făgașul inovațional de
dezvoltare, face dificilă integrarea Republicii Moldova în spațiul economic mondial și
diviziunea internațională a muncii. Starea actuală se caracterizează printr-o activitate inovativă slabă al agenților economici ale economiei naționale, și cu impact redus asupra
punerii în aplicare a inovațiilor tehnologice. Astfel, putem constata că ponderea organizațiilor de aplicare al inovațiilor tehnologice, în numărul total de întreprinderi industriale din
Republica Moldova (în baza datelor ale unor țări ex-socialiste din Fig. 1) este mult mai
mică decât în țările Uniunii Europene, Norvegia și Turcia.

Fig. 1. Ponderea organizațiilor inovatoare în domeniul tehnologic în totalul
întreprinderilor industriale în anul 2015. Sursa: banca de date SIPRI [6]
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Ponderea produselor inovatoare, lucrări și servicii în volumul total de mărfuri
transportate, lucrărilor, serviciilor, companiilor industriale în Moldova rămâne scăzută, inclusiv și ponderea cheltuielilor interne pentru cercetare și dezvoltare în PIB (vezi
Fig. 2).

Fig. 2. Dinamica ponderii produselor, lucrărilor, serviciilor și ponderea cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare în Republica Moldova.
Sursa: datele BNS a Republicii Moldova [2]
Datele din Fig. 3 indică că, pe fonul creșterii volumului producției inovative în
Uniunea Europeană a crescut circa de două ori în sumă din anul 2005 până în anul
2010 (ritmul de creștere constituind 113,69%) a crescut și volumul alocărilor pentru
inovații tehnologice în prețuri constante (cu 178,30% și 58,48% corespunzător), eficiența alocărilor în inovații în ultima perioadă a fost în diminuare. În cazul în care, în
anul 2005, costul per 1 unitate era de 4,34 unități per produse inovative, în anul 2010
– doar 3.33 unități.
Principalele obstacole în calea implementării depline a inovațiilor tehnologice
în companii sunt: ratele dobânzilor ridicate la credite și lipsa de fonduri proprii pentru
reforme inovatoare, costurile ridicate la capitalul de inovare și perioada lungă de recuperare a investițiilor, povara fiscală sporită, ponderea cheltuielilor energetice, de
transport și costurile de producție înaltă [1, p.47].
Autorii menţionează faptul dependenței de importurile de echipamente științifice, instrumente și componente electronice, materiale strategice, transferul neautorizat
în străinătate a tehnologiilor interne competitive sancțiuni unilaterale nefondate asupra organizațiilor științifice și educaționale, lipsa de dezvoltare a bazei normative și
juridice și motivația slabă pentru scopuri științifice – cercetarea activităților profesionale din cauza salariilor mici.
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Fig. 3. Randamentul costurilor de inovare tehnologică a întreprinderilor industriale
din Uniunea Europeană, anii 2005-2010. Sursa: banca de date SIPRI [6]
Activitatea scăzută de inovare din economia autohtonă slăbește în mod semnificativ poziția sa în spațiul politic și economic global [4, p.163].
Autorii sunt de părere că acutizarea războiului informațional la nivel mondial,
creșterea amenințărilor la adresa stabilității dezvoltării socio-economice și a instituțiilor democratice din întreaga lume, dezvoltarea naționalismului, separatismului, extremismului, înrăutățirea situației demografice la nivel mondial a problemelor de mediu și a altor provocări externe determină relevanța unui sistem pe scară largă de dezvoltare inovatoare a întreprinderilor cu destinație militară.
În ceea ce privește aspectele militare sub "inovație" se subînțelege activitatea
umană în domeniul militar, orientată spre dezvoltarea și acumularea de cunoștințe
prin cercetare și dezvoltare (C&D), dezvoltare și de muncă experimentală, înregistrarea rezultatelor acestor studii (de cunoștințe), sub formă de inovare, introducerea inovațiilor în practică (producție), precum și asigurarea difuzării acestora sub forma unor
produse noi sau îmbunătățite, precum și introducerea pe piață a produsului competitiv, în scopul de a obține diferite tipuri de efecte (militare, economice, științifice, tehnice, de mediu, integrale).
Către factorii, care afectează eficiența funcționării sistemului de cercetare și
dezvoltare în industrie, se referă cele politice, organizatorice, manageriale, economice
etc., a cărui stare este determinată, mai presus de toate, de politica de stat în domeniul
inovației, tendințele în dezvoltarea structurilor organizatorice ale sistemului național
de inovare, caracteristicile și tendințele de finanțare C&D. Mulți experţi din domeniul
securităţii remarcă lipsa de fonduri bugetare, întârzieri în fluxul de fondurilor, conducând în mod inevitabil la întreruperea programe de cercetare.
Autorii remarcă faptul că până în prezent s-au pierdut 36% din tehnologiile de
producere al materialelor, motiv pentru care în produsele utilizate de arme și echipamente militar de bază componentele străine constituie peste 65%, ceea ce este alar108

mant și plin de consecințe negative asupra capacității de apărare și de securitate tehnologică. De asemenea, autorii menţionează că posibilitățile industriei militare din
țările (și teritoriile) învecinate, în multe privințe sunt superioare capacităților militartehnologice autohtone (vezi Tab. 1). De menţionat, că experții militari prezic o creștere semnificativă al capacităților de luptă ale echipamentelor militare din principalele
țări străine, în perioada de până la anul 2025.
Autorii consideră că situația se complică prin faptul că cea mai mare parte a
echipamentului din dotare, a fost creat înainte de anii 1990, prin urmare, către anii
2012-2015 aceste arme și-au epuizat aproape complet resursele lor morale și fizice.
Actualmente, echipamentul modern constituie produse inteligente, cu un înalt grad de
tehnicitate. Strategia Națională de Securitate prevede restructurarea, optimizarea și
dezvoltarea complexului militar-industrial, orientate la provocările timpului, prin
dotarea și furnizarea în timp util a forțelor armate cu tipuri moderne de armament și
tehnică specială.
Tabelul 1.
Ratingul țărilor după cheltuieli militare din anul 2015.
Sursa: banca de date SIPRI [6]
Nr.

Țara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SUA
China
Arabia Saudită
Rusia
Marea Britanie
India
Franța
Japonia
Germania
Coreea de Sud
Brazilia
Italia
Australia
Emiratele Arabe Unite
Israel
Republica Moldova
Top 15
Total pe glob

Cheltuieli,
miliarde
USD
596,0
215,0
87,2
66,4
55,5
51,3
50,9
40,9
39,4
36,4
24,6
23,8
23,6
22,8
16,1
0,02
1350
1676

3,3
1,9
13,7
5,4
2,0
2,3
2,1
1,0
1,2
2,6
1,4
1,3
1,9
5,7
5,4
0,5

Schimbări
2006-2015,
%
-3,9
132
97
91
-7,2
43
-5,9
-0,5
2,8
37
38
-30
32
136
2,6
1,2

2,3

19

Ponderea
din PIB, %

Ponderea
în lume, %
36,0
13,0
5,2
4,0
3,3
3,1
3,0
2,4
2,4
2,2
1,5
1,4
1,4
1,4
1,0
0,3
81
100

România, de exemplu, în anul 2012, a beneficiat de un buget al apărării de peste 2,145 de miliarde USD, ceea ce a reprezentat 1,3% din PIB-ul țării. Spre comparație, în 1988, România cheltuia aproape nouă miliarde USD pentru înarmare, ceea ce
echivala, la acea dată, cu 4,3% din PIB [3, p.14]. În schimb, cheltuielile militare din
Moldova au fost de doar 21 de milioane USD, la nivelul anului 2011, adică 0,3% din
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PIB. Țara noastră, în ultimii 10 ani, rămâne printre ultimele, la nivel mondial, în ceea
ce privește banii alocați pentru apărare. Raportat la PIB-ul fiecărei țări, Arabia Saudită a alocat cel mai mare procent înarmării (13,7%) din PIB sau fiind destinat apărării,
ceea ce a însemnat 87,2 miliarde USD [2].
Autorii au ajuns la concluzie, că pentru a redresa situația, trebuie de creat un
sistem de prognoză științifice și tehnologică, definirea priorităților științifice și tehnologice, consolidarea integrării științei, educației și industriei.
Specificitatea întreprinderilor din complexul militar-industrial constă în faptul
că cea mai importantă sursă de fonduri, permițându-le să mențină un nivel suficient al
volumelor producției, pentru a menține cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a
sprijini forța de muncă, pentru a continua cercetarea și activitatea de dezvoltare este
comanda de stat pentru apărării. În perioada post-criză, din cauza scăderii accentuate
a cererii pentru produse high-tech civile, veniturile obținute din această sursă de cofinanțare a proiectelor de cercetare nu mai poate fi utilizată. Soluția rezolvării simultane a problemelor de reducere drastică a decalajului existent între nivelul de dezvoltare
tehnologică a economiei naționale, în general, și crearea condițiilor pentru avansarea
dezvoltării progresului în sectoarele prioritare necesită o investiție semnificativă în
reînnoirea mijloacelor fixe în crearea de noi industrii de înaltă tehnologie, bazată pe
realizările științei moderne. Acest lucru va conduce la crește rolul comenzilor de stat,
acționând în calitate de beneficiar, stabilind obiective și sarcinile complexului militar
al țării, care determină traiectoria formării unei industrii militare bazate pe cunoaștere,
inovatoare și tehnologii de vârf al țării.
În conformitate cu logica și strategia de securitate națională din mai multe țări,
putem constata că principalul organism de coordonare în ceea ce privește cercetările
de bază și formarea potențialului științific și tehnologic în domeniul apărării și securității naţionale este Ministerul Apărării, angajat în colaborare cu Ministerul Educației
și Academia de Științe. În aşa caz, este de așteptat să se creeze un consiliu de coordonare cu participarea altor organisme ale puterii executive care ar prevede schimbul
necesar de informații și de interacțiune cu organizațiile comanditare, de cercetare și
de dezvoltare a sectorului.
Obiectivele strategice ale securității naționale în domeniul științei, tehnologiei
și educației s-ar putea de formulat ca:
• Dezvoltarea stării organizațiilor științifice și tehnologice care pot oferi un
avantaj competitiv al economiei naționale și necesitățile apărării naționale printr-o
coordonare eficientă a cercetării și dezvoltării sistemului național de inovare;
• Creșterea mobilității sociale, nivelului general de educație medie și profesională a populației, creșterea calităților profesionale ale personalului de calificare înaltă
datorită accesului la învățământul competitiv.
În opinia autorilor, întru asigurarea securităţii tehnologice al țărilor, trebuie de
prevăzut următoarele: îmbunătățirea stării de inovare și politica industrială, sistemul
de contracte și sistemul comenzilor de stat pentru pregătirea profesioniștilor de înaltă
calificare și muncitori calificați, dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul
științei și tehnologiei, pentru a crea condiții de integrare a științei, educației și industrie, efectuarea de studii sistemice, în scopul de a aborda obiectivele strategice ale
apărării naționale, siguranței publice, precum și dezvoltarea durabilă a țării.
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Strategia de Securitate a ţării reprezintă modul în care statul asigură apărarea și
securitatea țării și a cetățenilor săi. Securitatea internaţională tinde tot mai mult să-şi
manifeste caracterul indivizibil, iar comunitatea internaţională este tot mai conştientă de
răspunderile ce îi revin. În caz contrar, autorii consideră că ţările care nu răspund acestor exigenţe riscă să piardă şansa de a beneficia de efectele pozitive al globalizării [5].
În conformitate cu strategiile de dezvoltare inovatoare din mai multe țări pentru
perioada de până în anul 2020, mecanismul esențial de coordonare între sectorul civil
și de apărare ale sistemului de inovare va fi stabilită o comisie în cadrul Guvernului,
prin desfășurarea, organizarea și coordonarea dezvoltării activităților militare inovatoare ale puterii executive complexe, științei și tehnologiei pentru apărare și securitate
națională. Un rol important în schimbul de tehnologii și produse între sectoarele civile
și de apărare ar avea schimbul reciproc de tehnologii de vârf, programe soft avansate
etc. O importanță semnificativă în cercetările de bază va fi acordată domeniului de
apărare și securitate, la executarea cărora vor fi implicate organizațiile de cercetare
notorii. . Este necesar de creare a unor structuri separate în domeniul comenzilor și
călăuzirii cercetărilor de perspectivă, cu un grad de risc sporit. Pentru a asigura coordonarea activității de cercetare este necesară implicarea structurilor economice de stat
pentru a coordona și elabora mecanisme economice stimulatorii.
În baza celor spuse mai sus, autorii evidenţiază următoarele concluzii:
1. Problemele majore ale securității naționale se bazează, în mare parte, pe prioritatea țării în domeniul diminuării factorilor de risc ca globalizarea surselor de ameninţare, terorismul contemporan, ameninţări de natură politică, ameninţările sociale,
ameninţări economice, ameninţări militare, ameninţări transfrontaliere, terorismul,
corupţia şi economia tenebră, crima organizată, traficul de persoane, droguri şi materiale strategice, ameninţări de natură ecologică, ameninţări la adresa informaţiilor,
epidemii și pandemii;
2. Situația evaluată, vizând planificarea strategică din acest sector, indică faptul
că starea deplorabilă din domeniu se datorează, în primul rând, nivelului extrem de
redus de acoperire a necesităţilor minime ale Armatei Naționale prin comenzi și elaborări inovative autohtone;
3. Situația din țările învecinate, vizând aventuriere în conflicte fără o bază solidă de prioritate, poate afecta grav interesele naționale;
4. Analiza prevederilor Bugetelor naționale denotă frecvent ignoranța intereselor priorității inovative în apărarea națională, lipsa voinței politice de securitate națională, de a răspunde misiunilor sale constituționale;
5. Strategiile din domeniul securității militare inovatoare nu fac o legătură directă dintre politici, priorităţi, obiective, rezultate scontate și cheltuieli. În acest context este necesar de a face o joncțiune între necesitățile domeniului și factorii de influență;
6. Finanțarea insuficientă al domeniului de inovare nu poate asigura un proces
de devansare al riscului și creșterea nivelului de securitate;
7. Pentru ameliorarea situației din domeniu propunem ca Proiectul bugetului
sectorului Apărare Naţională să fie în prealabil calculat, argumentat și examinat de
Preşedintele țării, Consiliul Suprem de Securitate, Comisia de Securitate Națională,
Apărare și Ordine Publică din Parlament etc., apoi supusă legiferării.
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PERSPECTIVE ȘI IMPEDIMENTE
PRIVIND FEZABILITATEA ABORDĂRII INTEGRATE
A APĂRĂRII PENTRU REPUBLICA MOLDOVA1
Statele mici sunt asemenea unor femei
îmbrăcate indecent –
acestea ispitesc pe cei rău intenționați.
Julius K. Nyerere,
Președinte al Tanzaniei, 1964
Noua configurație de securitate din regiunea Mării Negre și, în special, evenimentele ce au loc în Ucraina impun atît clasa politică aflată la guvernare, cît și societatea civilă, să răspundă la o întrebare firească: în ce măsură sistemul național de apărare al Republicii Moldova este capabil să reacționeze la realitățile determinate de
schimbările intervenite în mediul de securitate?
În încercarea de a formula un răspuns la acestă întrebare se propune de a analiza, prin prisma abordării integrate a apărării, unele din măsurile care au fost întreprinse în ultima perioadă de către instituțiile statului responsabile de asigurarea apărării
naționale. Astfel, subiectul în cauză se va observa din perspectiva schimbărilor intervenite în mediul de securitate, relevanței conceptului de abordare integrată a apărării
pentru Republica Moldova, evoluției cadrului legal în domeniul apărării, organizării
structurilor de stat pentru un răspuns consolidat provocărilor. În final, se vor identifica impedimentele principale, dar și factorii necesari ce ar contribui la o instituționalizare de reușită a apărării integrate în Republica Moldova.
Schimbările care au afectat paradigma de securitate a Republicii Moldova
Modul în care Federația Rusă face uz de forță militară, exploatînd problemele
interne din țările vecine, a pus în alertă chiar și statele Europei de Est, care fac parte
din Alianța Atlanticului de Nord („paradoxul Narva‖2). Astfel, un șir de experți internaționali menționează capacitatea Rusiei de a „orchestra‖ tensiuni etnice și revolte
sociale în statele aflate în imediata apropiere, precum și un potențial impunător de
lansare și infiltrare rapidă a forțelor înarmate, cu scopul de a agrava și a valorifica la
maxim, în interes pretins „național‖, perturbările politice3. Totodată, cursul evenimentelor din Ucraina demonstrează că acțiunile „non-lineare‖4 ale Rusiei creează confuzie
în determinarea contramăsurilor care pot fi exercitate, lăsînd statului „victimă‖ timp
limitat pentru punerea în aplicare a acestora.
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Cazul „Novorossiya‖ atestă că este posibilă crearea unei „mărci politice‖ în
foarte scurt timp și aceasta poate mobiliza mulțimea, iar mai apoi folosită de pizmași
în tîrgul geopolitic5. Deja nu există nici o îndoială că Moscova consideră Transnistria,
Abhazia, Osetia de Sud, Crimeea și Donbasul ca „ostatici‖, prin intermediul cărora va
putea împiedica statele Parteneriatului Estic de la o integrare mai profundă în structurile europene și euro-atlantice.
Ca potențial subiect al unei eventuale imixtiuni externe, Republica Moldova se
află într-un context destul de vulnerabil, avînd pe teritoriul său un șir de focare de
instabilitate (Transnistria, UTA Găgăuză și Taraclia, Bălți și Ocnița, etc), care pot fi
cu ușurință exploatate în scopul destabilizării situației social-politice. În eventualitatea unui atare scenariu, circumstanțele pot fi mult mai agravante, în condițiile prezenței trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, element ce constituie factorul
cheie în tehnologia rusească de stabilire a controlului asupra anumitor regiuni din
componența statelor străine (recent utilizat cu succes în Abhazia, Osetia și Crimeea).
O împrejurare pentru o posibilă intervenție directă a unităților forțelor armate ruse
(probabil fără semne distinctive) ar fi, cel puțin, pierderea pe termen scurt a controlului direct din partea autorităților legale asupra unei părți a teritoriului țării și apariția
(proclamarea) unei cvasientități (exemplu – „republica Bugeac‖6, „republica Bălți‖7
etc.).
Întreprinderea de urgență a unor măsuri pe timp de pace pentru a putea răspunde imediat și în forță unei agresiuni, are o importanță deosebită, pe motiv că perioada
inițială de desfășurare a unei crize poate fi determinantă pentru statalitatea (destinul)
țării. De exemplu, unii analiștii politici consideră că, de fapt, niște acțiuni decisive și
prompte ale autorităților ucrainene și ale structurilor ei de forță, în faza de început a
declanșării crizei, întreprinse pentru eliminarea imediată a surselor de destabilizare în
Crimeea și Donbas, foarte probabil că ar fi putut să elimine condițiile de invazie directă a trupelor ruse care au urmat ulterior8.
Luînd în considerare faptul că strategia Rusiei în raport cu statele din așanumita vecinătate apropiată este una oportunistă, aceasta nu va iniția acțiuni directe
pentru sfidarea suveranității lor, dacă nu sînt condiții favorabile clare pentru aceasta.
În situația cînd se atestă o degradare a mecanismelor soft de asigurare a securității
statului, devine imperios ca Republica Moldova să ia măsurile necesare pentru consolidarea apărării naționale, bazate pe o abordare integratoare interinstituțională, care
vor fi direcționate atît pentru a izola amenințările externe, cît și pentru a diminua vulnerabilitățile interne ale statului9.
Abordarea integrată a apărării
Revizuirea conceptuală a domeniului de apărare contemporană, relevă necesitatea unei planificări concertate, pregătirea și întreprinderea unor acțiuni comune de
către actorii interesați din cadrul structurilor guvernamentale și non-guvernamentale,
deoarece instituțiile de forță nu posedă întregul spectru de capabilități de care este
nevoie pentru a face față unui set complex, multidimensional și dinamic de riscuri și
amenințări de ordin militar.
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Potrivit unor studii de specialitate, „apărarea integrată‖ nu reprezintă o noțiune
nouă, ci în esență este aceeași „apărare totală‖. Ambele concepte presupun mobilizarea resurselor întregii societăți în apărarea statului în perioade de criză și război10.
Apărarea totală constituie o noțiune moștenită din timpul „războiului rece‖, care în
dependență de țară se caracteriza printr-o abordare teritorială (Țările Scandinave) sau
funcțională (caracteristică statelor mici, exemplul Singapore) 11. Republica Moldova,
la etapa constituirii statalității, a preluat aceeași bază conceptuală și legală a apărării
totale.
Spre deosebire de apărarea totală, apărarea integrată extinde domeniile apărării
totale prin adăugarea activităților de asigurare a securității interne, de furnizare a serviciilor vitale și a celor internaționale. Astfel, apărarea integrată, suplimentar la apărarea militară și contribuția civilă cuprinde și domenii nemilitare (politic, economic,
cultural, psihologic și informațional)12. Dacă vom diviza această activitate pe instituții
specifice, vom avea o următoare reprezentare a responsabilităților: Ministerul Apărării – apărare militară, Ministerul Afacerilor Interne – securitatea internă, apărarea și
protecția civilă, sustenabilitatea serviciilor vitale; Ministerul Economiei – reziliența
economiei și asigurarea activității complexului industrial care poate produce echipament militar; Ministerul Afacerilor Externe – efortul internațional; Ministerul Culturii
– apărare societală (culturală); Aparatul Guvernului și instituții mass-media controlate
de stat – apărarea psihologică și informațională.
În fond, apărarea integrată este orientată spre combaterea amenințărilor de ordin militar și poate fi considerată o componentă a abordării atotcuprinzătoare a securității13, care, la rîndul ei, se bazează pe aceleași principii în organizarea unui răspuns a
statului în vederea prevenirii sau micșorării amenințărilor și vulnerabilităților de securitate.
Criza din țara vecină a arătat că Ucraina ca stat care, la începutul desfășurării
acesteia, exercita declarativ o apărare totală, nu a fost în măsură să răspundă efectiv
unei agresiuni. Pentru conjugarea eforturilor naționale a fost nevoie de întreprinderea
unui șir de măsuri de urgență care au mers mai departe de domeniul militar, cele mai
reprezentative fiind crearea batalioanelor de Gardă Națională și a celor teritoriale,
instituirea Centrului de analiză și informație, ca organ de lucru al Consiliului Național
de Securitate și Apărare al Ucrainei, precum și constituirea activității de voluntariat
desfășurate ca sprijin al societății ucrainene în lupta pentru integritatea țării, etc.14
Evoluția cadrului legal în domeniul apărării
La momentul de față, cadrul legal în domeniul apării nu menționează expres
responsabilitățile structurilor statului în procesul de interacțiune între ele, dar și cu
instituţiile neguvernamentale, în baza unor reglementări clar definite, transparente și
interdependente15.
Legislația Republicii Moldova în domeniul securității naționale și apărării nu a
suferit modificări esențiale de mai mult de 10 ani. În același timp, necesitatea revizuirii ei este conștientizată de clasa politică și vociferată de nenumărate ori de comunitatea de experți16.
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Deși actuala Strategie a securității naționale prevede faptul că Republica Moldova „pentru dezvoltarea unui sistem național de apărare robust, eficient şi pe măsura mijloacelor disponibile va întreprinde acțiunile necesare în vederea mai bunei
instituționalizări a procesului de formulare a politicii de apărare”, iar pentru aceasta
va „elabora un cadru legal corespunzător”, în care va fi prevăzută „delimitarea rolurilor și a responsabilităților între structurile de stat, existența unui mecanism de
coordonare și de planificare strategică, precum și informarea deplină și implicarea
activă a societății în procesul de elaborare a politicii de apărare”, în perioada 20122014 nici o lege cadru din domeniul apărării nu a fost aprobată sau modificată esențial de către Parlamentul Republicii Moldova17.
Această stare se poate explica prin existența unei situații volatile politice interne în care se consumă reciproc partidele politice de la guvernare și, totodată, rezistenței instituționale care percepe schimbările ca o perdere a monopolului și influenței
asupra unor domenii în care la momentul de față deține controlul un anumit partid
politic. Nu este de mirare faptul, că în anul 2014, a fost ratată oportunitatea de a folosi
în mod constructiv „lecțiile învățate‖ din „cazul Ucraina‖ și de a înfăptui, cel puțin,
modificări în actele legislative și normative aferente pentru a asigura instituțiilor statului o libertate de acțiune în situații de criză.
Spre deosebire de Republica Moldova unele țări vecine Ucrainei au considerat
de importanță efectuarea modificărilor legislative ce vizează securitatea și apărarea
țării. Astfel, în noiembrie 2014, Republica Polonă a aprobat noua Strategia de apărare
națională, iar în decembrie2014 și ianuarie 2015, Republica Belarus a aprobat Planul
de apărare a țării și respectiv a efectuat amendamente la Legea cu privire la starea de
război, în care foarte clar a descris responsabilitățile și împuternicirile ministerelor și
structurilor de stat18.
Organizarea actuală a structurilor de stat pentru un răspuns consolidat
Factorii majori care determină ușurința cu care instituțiile de forță și cele civile
ale unui stat interacționează, sînt cultura (tradiția) de guvernare în domeniul de apărare și existența pronunțată a consensului politic și social asupra obiectivelor, căilor și
mijloacelor de asigurare a securității naționale.
Actualul model de apărare națională a Republicii Moldova a evoluat de-a lungul a două decenii de relativă securitate, consecință a misiunii de pacificare în vederea reglementării conflictului transnistrean19. Încercările, din ultimii ani, de a revizui
și a ajusta domeniul de apărare la schimbările parvenite în urma determinării, cel puțin declarative, a vectorului de dezvoltare a țării nu au avut finalitate. Percepția predominantă, potrivit căreia apărarea națională este, în primul rând, responsabilitatea
Președintelui și a Ministerului Apărării (sau respectiv a partidului din partea căruia a
fost numit ministrul apărării) nu a favorizat dezvoltarea continuă a capabilităților de
apărare a țării lăsînd domeniul fără o susținere politică din partea Parlamentului și un
sprijin financiar din partea Guvernului.
Deși desfășurarea Analizei Strategice a Apărării în perioada 2007-2012 și
aprobarea Strategiei securității naționale în 2011 au impulsionat provizoriu procesul
de reformare a sectorului, acesta, nefiind o prioritate pentru clasa politică și birocrația
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instituțională, a fost în continuare neglijat. În mare parte, Ministerul Apărării nu a
reușit să explice tuturor actorilor implicați în desfășurarea Analizei Strategice a Apărării necesitatea urgentă a reformelor, iar în final să convingă conducerea statului să
aprobe o decizie politică cu privire la alocarea resurselor pentru dezvoltarea Forțelor
Armate.
Trebuie de recunoscut, că conștientizarea gravității evenimentelor din Ucraina,
nu a produs o mobilizare deplină a guvernării și nu a generat o revizuire profundă a
stării de facto a componentelor sistemului național de apărare (în special forțele, resursele și infrastructura teritorială). Astfel, au rămas în afara atenției mai multe aspecte ce vizează apărarea națională cum ar fi rezervele materiale, mobilizarea economiei,
pregătirea profesională a carabinierilor ca forța de bază în situații de urgență, pregătirea batalioanelor de apărare teritorială.
Suplimentar, divizarea societății pe diferite criterii și orientări politice a redus
din presiunea acesteia asupra guvernării de a întreprinde măsuri ample și a aloca resurse suficiente sectorului de apărare. Doar instituțiile de forță, presate de așteptările
unei părți a societății de a demonstra capabilități de apărare, au desfășurat activități
demonstrative întrunite, care nefiind destul de credibile foarte probabil că nu au avut
un efect de descurajare în plan militar asupra autorităților Transnistrene și a celor din
Federația Rusă20. Este de presupus, că în final, clasa politică a acceptat riscul,
minimizîndu-și efortul și resursele alocate pentru consolidarea apărării, în speranța că
cel mai grav scenariu (agresiunea directă sau indirectă) nu se va realiza21.
Totodată, ambiguitatea procesului de luare a deciziilor pe problemele de securitate națională și apărare (în special în situații de criză) sau, cum sugerează unii analiști, lipsa unei culturi strategice, a îndreptat așteptările atît a instituțiilor de stat cît și a
societății civile spre Consiliul Suprem de Securitate, considerînd-ul o ultimă instanță
de luare a deciziilor22.
Totuși, lipsa aranjamentelor legale de luare a deciziei, analiză, planificare la nivel național a impus o cooperare dintre instituțiile de stat prin crearea ad-hoc a unor
consilii anticriză, grupuri interinstituționale, celule de criză etc. Toate aceste construcții au facilitat interacțiunea și conjugarea eforturilor structurilor de stat posibilă și pot
fi într-o măsură considerate elemente ale unei abordări integrate arhaice.
Impedimentele principale și factorii necesari ce ar contribui
la o instituționalizare de reușită a apărării integrate
Procesul de instituționalizare a abordării integrate a apărării (un caz ideal ar fi
integrarea acestuia în cadrul instituționalizării abordării atotcuprinzătoare de securitate) la nivelul structurilor de stat și a celor neguvernamentale este condiționată de un
șir de factori determinanți.
În acest sens, pentru Republica Moldova se întrevăd un șir de probleme majore
care trebuie depășite și anume: lipsa aranjamentelor legale și a unei culturi de planificare strategică, neclaritatea determinărilor în procesul de luare a deciziilor și constituirii structurilor de comandă la nivel strategic (în special pentru situații de criză, urgență).
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Concluzii generale și recomandări
Conștiențizând natura multidimensională și dinamică a domeniului de securitate și apărare contemporan trebuie să admitem faptului că soluțiile pentru combaterea
provocărilor la adresa securității naționale nu pot fi generate doar de o singură instituție de stat.
Confruntările recente din Crimeea și regiunea Donbas prezintă o ilustrare a
unui scenariu în care agresorul folosește un șir de domenii pentru atac (nu doar cel
militar dar și cel informațional, economic, social, psihologic etc.) și exploatează mai
multe dintre instrumentele puterii, într-o manieră coordonată. Republica Moldova,
dispunînd de experiența conflictului de la Nistru și analizînd situația din țara vecină,
ar trebui să desfășoare activități ample de consolidare a apărării țării, iar instituționalizarea abordării integrate a apărării ar putea intensifica aceste eforturi.
Angajarea în procesul de instituționalizare a apărării integrate, la nivelul instituțiilor de stat, ar fi o încercare ambițioasă cu implicări extinse pentru modul cum se administrează problemele de apărare națională. Pentru a avea un impact real, principiile
apărării integrate (sau cele a securității atotcuprinzătoare) trebuie transformate în aranjamente instituționale esențiale, practici și cultură de cooperare. Pentru etapa curentă
Ministerul Apărării (Ministerul Afacerilor Interne) cu sprijinul Președintelui Republicii
Moldova, Parlamentului și al Guvernului ar trebui să realizeze următoarele:
1. Inițierea și promovarea dezbaterilor pe aspecte conceptuale și practice ce vizează abordarea integrată a apărării (sau în contextul mai larg la abordarea atotcuprinzătoare a securității).
2. Revizuirea cadrului legal și normativ în vederea precizării rolului și responsabilităților instituțiilor și aranjamentelor de comandă și control pentru întreg spectrul
situațiilor de criză (de la cea de preurgență pînă la război).
3. Organizarea și desfășurarea exercițiilor (simulărilor) de nivel strategic (național) cu implicarea largă a actorilor contribuabili la asigurarea apărării naționale. Totodată, e necesar de a folosi lecțiile învățate, pentru inițierea modificărilor în cadrul legal,
formalizarea procedurilor de operare, reducerea problemelor de interoperabilitate.
4. Atragerea organizațiilor nonguvernamentale relevante și membrilor societății civile în procesul de elaborare a politicilor naționale cu privire la apărare.
5. Folosirea instituțiile academice de stat și departamentale, pentru efectuarea
de cercetări tematice, instruirea interinstituțională a personalului și ca platforme pentru organizarea de dezbateri la care participă reprezentanții instituțiilor de stat, celor
neguvernamentale și a societății civile.
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COMPONENTA MILITARĂ
ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI NAȚIONAL
DE SECURITATE
Situațiile tensionate din țara noastră, precum și situațiile de conflict din vecinătatea apropiată impun revizuirea întregului sistem de apărare a Republicii Moldova,
iar un rol relevant, în acest sens, îl are potențialul militar al țării.
Ameninţările militare la adresa Republicii Moldova pot apărea atît din spațiu
terestru, cît și din spațiu aerian dar și cel maritim. Pentru a răspunde acestor amenințări, statul nostru are nevoie de un număr suficient de forțe bine pregătite și dotate,
precum și mijloace moderne.
Consider că statutul de neutralitate al Republicii Moldova ne este un garant
real al securității militare a statului și impune regîndirea sistemului militar. Problema
modernizării Forțelor Armate, dar în mod special al Armatei Naționale, ar trebui să
devină o prioritate în vectorul de modernizare a țării, iar aici ne referim atât la
aspectul structural, cât și la cel acţional.
Una din simplele definiții a apărării naționale este aceea de protejare a intereselor națiunii organizate în stat de pericolele externe. Organizarea apărării naționale
reprezintă una din cele mai vechi funcții statale și a impus existența armatelor, ca
instrument al utilizării violenței armate și a autorităților executive de administrare a
nevoilor armatei.
De regulă, pentru asigurarea apărării naționale un stat poate fi singur sau împreună cu alte state. Republica Moldova de la momentul formării sale ca stat independent, a optat pentru prima variantă, adoptând un statut de neutralitate.
Astăzi, puţine state optează pentru această modalitate de apărare în special cele
mici sau slab dezvoltate, iar logica Republicii Moldova de a-și asigura individual
apărarea națională va duce la formarea unui deficit de securitate.
Apărarea națională trebuie privită ca un sistem care este și parte componentă a
sistemului de securitate naţională a Republicii Moldova. Sistemul include: autorităţile
publice, instituţiile publice, întreprinderile de stat înfiinţate de autorităţile publice,
precum și teritoriile militare și alte obiecte de infrastructură, forţele şi resursele destinate în scopul asigurării suveranităţii Republicii Moldova, inviolabilităţii şi integrităţii teritoriale, efectuării apărării militare interne și externe şi cooperării militare internaţionale, conform angajamentelor asumate, precum și alte funcţii legate de apărarea
naţională.
Este de remarcat abordarea altui specialist cu referire la elementele ce ar putea alcătui sistemul național de apărare: organele de conducere ale apărării, forțele luptă122

toare, mijloacele apărării, logistica și infrastructura teritorială. [8] Importante sunt
unele propuneri privind structura forțelor participante la efortul defensiv național:
a) Forțele armate care includ: armata; forțele teritoriale: trupe teritoriale, formațiunile de pază, ordine și intervenție, formațiunile de rezistență, formațiunile de
pregătire premilitară.
b) Forțele necombatante care includ: formațiunile de apărare civilă; formațiunile sanitare voluntare de Cruce Roșie.
Cât privește logistica apărării, un alt element al sistemului de apărare, aceasta
cuprinde ansambluu organismelor de stat, centrale sau locale, al mijloacelor materiale
și al forțelor umane, precum și al activităților ce au ca scop asigurarea bazei tehnice,
materiale, financiare, medicale, de transport, prestări de servicii și de altă natură, necesare efortului de apărare. De rtemarcat este faptul că subsistemul dat are un rol foarte important și asigără, practic, funcționalitatea întregului sistem de apărare.
Infrastructura teritorială este constituită ansamblul construcțiilor, lucrărilor,
obiectivelor și amenajărilor care prin natura lor pot contribui la amplificarea unor
factori de putere și la valorificarea capacității de luptă a trupelor. Între elementele
componente ale acestui subsistem se află cele care pot fi utilizate în scopul apărării
prin convertire și cele cu caracter permanent.[7]
Evenimentele regionale recente (în special cele din Ukraina), ne relatează că în
cazul unui conflict armat sau unui război de amploare, dus pe teritoriul statului nostru,
Republica Moldova va avea deficultăți pentru a riposta. Totodată, fiind dispusă pe
una din principalele direcţii de interzis a alianței politico-militare NATO, ea va fi
obligată, să-şi rezolve numai cu forţele proprii problemele de securitate naţională.
Apărarea militară este de competenţa armatei, de fapt, a tuturor categoriilor de
forţe ale armatei (forţe terestre, forţe aeriene și forţe navale). Ea are obiective strategice de descurajare, de protecție a populaţiei, a teritoriului etc., de prevenire a pericolelor pentru a garanta interesele fundamentale ale naţiunii. Într-un fel şi într-o anume
măsură, apărarea militară, în ultima vreme, include și participarea armatei la acţiunile
umanitare din ţară şi din afara acesteia, precum şi misiunile de menţinere şi impunere
a păcii. [5].
Sfârșitul războiului rece a pus începutul a mai multor evenimente tensionate și
de conflict în diferite regiuni ale globului. Toate acestea au impus constituirea unor
sisteme de apărare moderne ca urmare a noilor riscuri și amenințări, precum și a mutațiilor din domeniile politico-economic, tehnico-științific, demografic, informațional,
militar și de altă natură. Excepție nu sunt și sistemele militare moderne.
Potrivit specialiștilor români, organizarea și dotarea sistemelor militare trebuie
să marcheze dubla lor funcționalitate, descurajarea producerii războiului și desfășurarea luptei armate în situația unei crize politico-militare deosebit de complexe.[6]
Aceiași autori propun o variantă a sistemului militar modern valabil și pentru
Republica Moldova. Acesta trebuie să cuprindă subsisteme din diferite domenii, cum
ar fi:
– forțele armate permanente – structuri capabile să pregătească și să ducă acțiuni militare după un plan strategic elaborat din timp;
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– forțele armate nepermanente – organizate după principii militare, din rândurile populației civile care îmbină activitatea civilă cu cea militară sau participă în timp
de război;
– formațiuni de ordine interioară – poliție, unități de securitate, gărzi militare
naționale etc.;
– formațiuni de pregătire militară – destinate pentru educația militară și pregătirea tineretului până la încadrare în armată, precum și pregătirea rezerviștilor;
– instituțiile economico-industriale cu destinație militară – cuprind întreprinderi ale industriei de apărare, institutele și laboratoarele de studii, cercetări și experimentări militare;
– resursele umane și materiale constituite și gestionate din timp de pace destinate pentru completarea și mobilizarea forțelor armate.
Este evident că pentru constituirea sistemelor militare moderne, este necesar de
luat în considerare careva factori:
– caracteristicele teatrelor de acțiuni militare;
– apartenența statului la alianțe militare, economice sau politice;
– nivelul de dezvoltare a armamentulșui și a tehnicii de luptă;
– particularitățile naționale, istorice, poziția geopolitică și geostrategică a statului/statelor;
– nivelul teoriei și practicii militare;
– organizarea și modul de acțiune a potențialilor adversari ai statului.
O caracteristică tot mai pronunțată a sistemelor militare moderne este definită
de reducerea forțelor naționale și integrarea în structuri militare supranaționale. Statutul de neutralitate a Republicii Moldova nu acceptă această caracteristică, însă tot ce
ține de reformarea țării, în general, și reformarea sectorului de securitate, în particular, impune revederea acestui statut. Potențialul militar al statului nostru este unul
foarte sensibil, iar concentrarea acestuia alături de alte potențiale ar fi o alternativă de
consolidere a sectorului de apărare.
Considerăm că trebuie de evidențiat și alte caracteristici structurale ale sistemelor militare moderne: adaptabilitate, dinamism, coeziune internă, standardizare, integrare și modulare.[7]
Descriindu-le succint, menționăm că adaptabilitatea este caracteristică întregului sistem social global. Societatea, în ansamblul său, se află într-un evident progres și
o înoire permanentă, iar sistemul militar nu poate rămâne în afara procesului de transformare.
Referindu-ne la dinamism menționăm că orice sistem militar trebuie să aibă o
capacitate acțională mereu îmbunătățită, performantă și credibilă. Această caracteristică presupune măsuri tehnico-organizatorice de către întreaga economie națională
pentru al aduce într-o stare calitativă și performantă.
Cât privește coeziunea internă, ne referim la toate elementele componente ale
sistemului. Având o legătură internă strânsă în interior, atât pe verticală, cât și pe orizontală, sistemului militar își va putea îndeplini toate misiunile pentru care a fost creat.
Luând în considerare faptul că Republica Moldova în ultima perioadă a devenit
și generator de securitate și rezolvă diverse misiuni alături de alte țări partenere, standardizarea este esențială din punct de vedere structural.
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Integrarea structurală trebuie înțeleasă sub spectulconferirii compatibilității
acționale la nivel global și conferirii armoniei și eficienței.
Modularea structurală este strâns legată de misiunile pe care sistemele de forțe
le îndeplinesc în diferite situații ce pot fi create pe teritoriul național sau al unui teatru
(zonă) de operații.
Potrivit legislației Republicii Moldova, sistemul naţional de apărare cuprinde
conducerea, forţele, resursele și infrastructura teritorială.[1].
Sistemul naţional de apărare include și alte forțe: formaţiunile (structurile) Poliţiei de frontieră, de carabinieri, de poliție cu destinație specială ale Ministerului Afacerilor Interne ce au capabilităţi de executare a misiunilor în cadrul operaţiilor (acţiunilor de luptă), desfăşurate de Forţele Armate, de apărare teritorială, precum și instituţiile statului cu atribuţii în domeniul apărării.
Instituţia de bază a sectorului este Ministerul Apărării care este responsabil de
construcţia și dezvoltarea Armatei Naţionale și de pregătirea ei pentru executarea
misiunilor de apărare a ţării. Structurile consultative și de conducere ale Armatei Naționale asigură funcţionalitatea sistemului de apărare pe timp de pace şi război.
Armata Națională, privită ca sistem militar al țării, este structurată pe categorii
de forțe, specifice fiecărui mediu de desfășurare a acțiunilor militare. Categoriile de
forțe sunt privite ca subsisteme. Acestea sunt forțele terestre și forțele aeriene.
Ambele categorii de forțe au structuri solide ce le conferă o funcționalitate distinctă în cadrul sistemului militar global, întemeiată pe un set de principii acționale.
Cerinţa fundamentală în folosirea categorii de forțe este aceea de a îndeplini scopurile
strategice în timp scurt, cu pierderi umane și materiale minime. Exemplificând, redăm
unele principii acționale ale forțelor terestre, dar valabile și pentru forțele aeriene:
a) înţelegerea, difuzarea clară şi de comun acord a responsabilităţilor asupra
capacităţilor şi limitelor celorlalţi participanţi;
b) sprijinul logistic, pentru îndeplinirea cu succes a planului operativ, inclusiv
asigurarea resursei umane și regenerarea oportună a capacităţii de luptă;
c) concentrarea forţelor la timpul şi în locul stabilit, pentru atingerea obiectivului (obţinerea unor rezultate precise);
d) economia forţelor, prin asumarea riscurilor în acele zone ce nu corespund
obiectivelor principale;
e) flexibilitatea planurilor în vederea adaptării acestora la situaţii neprevăzute,
atribuind comandantului libertatea de acţiune;
f) iniţiativa ca atribut al comandantului, în sensul recunoaşterii şi stăpânirii
oportunităţilor şi soluţionării problemelor într-o manieră originală;
g) menţinerea unui moral ridicat, care depinde de o conducere bună, de
promovarea încrederii în sine și în subordonaţi, de dezvoltarea curajului şi voinţei, de
grija pentru personalul subordonat;
h) elementul – surpriză, care se bazează pe viteză, discreţie, derutare şi este
fundamental în distrugerea coeziunii inamicului;
i) siguranţa forţelor, măreşte libertatea de acţiune prin reducerea vulnerabilităţii asupra acţiunilor de luptă, personalului, ameninţărilor şi scurgerea informaţiilor
către inamic;
j) simplitatea planurilor și ordinele clare evită interpretările greşite și confuzia;
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k) rezervă.[4]
Numărul de forțe și mijloace de luptă reprezintă bineînțeles un mijloc de cuantificare a potențialului militar al țărilor, însă un mare spațiu de reflecție rămâne asupre
calității forțelor. Trebuie să ne punem mereu întrebare de ce sunt în stare forțele într-o
situație de criză, asediu sau de război? Sunt forțele capabile să răspundă așteptărilor
societății în noile condiții în care apărarea militară a statului nu se face doar săpând
tranșee de-a lungul frontierelor? Răspunsul la aceste întrebări, dar și la multe altele de
acest gen, deseori nu le găsim în strategiile sectoriale de dezvoltare și chiar în programele de guvernare.
Un proiect de eficientizare și modernizare a Armatei Naționale din Republica
Moldova poate fi cel menționat în următoarea figură:
Personal profesionalizat,
Militari competenți
Tehnologii, armament și
tehnică moderne

Structure flexibile,
modulare
CALITATEA
ARMATEI
Finanțare pe programe
și management riguros
al resurselor

Instruire standardizată

Învățămînt militar modern

Potenţialul militar al unui stat este determinat de posibilităţile statului sau
coaliţiei de state de a întreţine și 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 și de război și să asigure atingerea scopului războiului.
S-au identificat indicatorii potenţialului militar al uniu stat care pot fi luate în
considerare și pentru Republica Moldova. Aceştea sunt:
– posibilităţile militare-ştiinţifice și militare-economice;
– capacităţile statului și a naţiunii să întreţină și 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 și de război și 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 și forţelor
armate, capacitatea lor de a se desfăşura rapid în maximă componenţă;
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– nivelul de pregătire de luptă, operaţional și 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 și conducerii de vârf ale acestora;
– situaţia moral-psihologică și nivelul de pregătire militară a populaţiei statului;
– nivelul de elaborare a teoriilor militare şi corespunderea acestora cu pracica
militară.[9]
Concluzii. Apărarea țării în actualele condiții interne și externe se poate realiza
numai prin efortul conjugat al întregii societăți corespunzător timpului de agresiune
sau amenințare. Dintre determinările material de tip nou ce-și pun în mod obiectiv
amprenta asupra sistemului național de apărare, cele legate de economia de piață, de
dificultățile economic-financiare generate de perioada de tranziție au rolul cel mai
important deoarece în diferite etape pot concura la alocarea unor resurse insuficiente
pentru nevoile de apărare.
Evoluțiile pe plan militar, concluziile și învățămintele desprinse din analizele
întreprinse asupra celor mai recente conflicte și din evoluția fenomenului politicomilitar contemporan au, de asemenea, un rol important în stabilirea structurii și a misiunilor elementelor ce compun sistemul național de apărare.
Înlocuirea modelelor învechite de armament şi tehnică de luptă, care au indicii tehnici de exploatare şi de luptă scăzuţi, cu alte tipuri, mai mobile și 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.
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POLITICA REGIONALĂ ȘI
CONTROLUL ARMAMENTELOR
Demersul propus este destinat dezvoltării unei serie de idei elaborate în cadrul
cercetărilor CSSAS şi personale, referitoare la modele de asigurare a ordinii internaţionale1. Mai precis, cum se poate explica existenţa, conţinutul, schimbarea şi uneori,
declinul unei forme politice speciale, regimurile de securitate. Una dintre principalele
exemple de cooperare, acestea sunt legate deseori de tematici precum cele ale dezarmării şi controlului armamentelor, ceea ce înseamnă că se suprapun unor preocupări
tradiţionale ale statelor, cele referitoare la pace şi război.
Contribuţia ştiinţelor politice și a subdisciplinei relaţiilor internaţionale constă
în reliefarea aspectelor politice, considerate a fi decisive pentru explicarea acestor
tipuri de instituţii. Cu toate acestea, nu există un consens teoretic general în acest
domeniu, cercetătorii fiind obligaţi să extindă, rafineze sau să respingă diferite aspecte ale perspectivelor conceptuale dominante din domeniu. Astfel, într-o tentativă de
nuanţare a realismului structural, una dintre propunerile cognitive, va fi încercată o
sintetizare a aspectelor de putere și culturale, din perspectiva stabilităţii şi schimbării
internaţionale, pe baza unei concepţii epistemologice pozitiviste și a uneia metodologice inspirată de ideile lui A. George și A. Bennett despre proiectarea cercetării şi
studiile de caz2.
Tratatul de reducere a forţelor convenţionale din Europa (CFE) a fost ales ca
studiu de caz, util pentru demersul teoretic propus deoarece prezintă toate momentele
transformării unui regim, enumerate mai sus şi a fost considerat ilustrativ pentru o
nouă viziune asupra relaţiilor internaţionale în regiune, securitatea comună3. La fel ca
multe expresii vagi, cu o anumită nuanţă idealistă, aceasta s-a dovedit a fi dezamăgitoare, în cele din urmă, ceea ce ar fi fost de aşteptat, dintr-o perspectivă realistă pentru
care politica este conflictuală aproape prin definiţie. Din punct de vedere academic,
ceea ce contează însă este de ce și cum s-a întâmplat acest lucru, fiindcă rezultatul
respectiv se poate interpreta prin mai multe perspective teoretice rivale, cu implicaţii
practice deseori contradictorii.
1. Teoria relaţiilor internaţionale și problema regimurilor
1.1 Definiţii. Conceptul de regim internaţional a fost utilizat în cadrul ştiinţelor
politice și relaţiilor internaţionale pentru a trece dincolo de studiul formalist al acordurilor și tratatelor, către o abordare care să includă atât tratarea cauzelor, cât și evaluarea comportamentelor pe care le reglementează. De aici derivă și valoarea sa teoretică, permiţând o abordare teoretică şi empirică a problematicii cooperării şi conflictu128

lui, susceptibilă unei validări raţionale. De asemenea, oferă ocazia comparării între
diverse abordări intelectuale rivale4.
Determinarea terminologică deja clasică îi aparţine lui Stephen Krasner pentru
care regimurile internaţionale desemnează ―seturi de principii, norme, reguli şi proceduri de luare a deciziilor, implicite şi explicite, în jurul cărora converg aşteptările actorilor într-un anumit domeniu‖5. Ele sunt legate, ca urmare a evoluţiilor politice, militare,
economice, sociale și tehnice, de anumite problematici specifice, grupate în zone tematice, sectoare autonome aflate pe agenda decidenţilor, cum ar fi încălzirea globală, proliferarea nucleară sau sistemul monetar. Zonele tematice pot evolua în moduri variate și
avea anverguri diferite, globale, regionale etc.6
În cazul de faţă, avem de-a face cu o problematică regională, reunind spaţiul Europei, aşa cum a fost el conceput de diplomaţi şi de liderii politici şi subiectul armamentelor. În general, există două scopuri ale acordurilor şi instituţiilor din domeniu, dezarmarea și controlul, separate în funcție de concepţii şi scopuri, dar care se pot suprapune
deseori. Astfel, primul termen se referă la eliminarea unor categorii de tehnologie militară și poate avea un caracter general sau limitat, iar al doilea, la controlul armamentelor
presupune limitarea sau reducerea unor categorii de armamente7.
Deosebirea dintre cele două concepte poate fi privită ca opoziţia dintre o viziune
universalistă asupra relaţiilor internaţionale și una pluralistă8. Cu toate acestea, dezarmarea și controlul armamentele prezintă şi trăsături comune, ceea ce permite tratarea
acestora în cadrul aceleiaşi cercetări. Amândouă sunt forme de cooperare internaţională,
implicând existenţa unui context caracterizat printr-o combinație de interese, parţial
cooperative, parţial conflictuale. Rezultă că sunt improbabile în situaţiile definite prin
ostilitate intensă sau relaţii amicale9. Aici, întrebarea principală se referă la condiţiile
care fac mai probabile, apariţia, funcţionarea şi schimbarea regimurilor internaţionale,
anume structurii intereselor.
1.2. Teorii şi controverse despre regimurilor internaţionale. Problematica
armamentelor şi corelaţia dintre aceasta și conflictualitate a fost prezentă în disciplina
relaţiilor internaţionale aproape de la începutul său, în perioada imediat următoare
încheierii Primului Război Mondial și a marcat profund studiul regimurilor de securitate. Avem la dispoziţie o diversitate de explicaţii, care, în general, nu au suferit
schimbări radicale10. Continuă divergenţe fundamentale referitoare la natura sistemului internaţional, a cauzelor sau, mai nou, asupra ce înseamnă o explicație ştiinţifică.
Tradiţiile intelectuale dominante ale teoriei relaţiilor internaţionale, studiilor strategice şi de securitate sunt realismul, liberalismul, constructivismul, cărora li se adaugă
diferite versiuni ale teoriei critice sau feminismului11. Ele evidenţiază cauze specifice
(distribuţia de putere, interesele, reprezentările sociale); modele conceptuale diferite
(cauzalitate, constituire, procesualitate), aşteptări deseori contradictorii (recurenţa conflictelor, progres instituţional, diversitate). Cu toate acestea, numărul lor nu este atât de
mare pentru a determina pulverizarea cercetării în domeniile respective.
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1.2.1 Niveluri de analiză și relaţia dintre ele. În comunicarea de faţă, vor fi
dezvoltate o serie de concepte din tradiţia realistă, inspirate în principal de cercetările
efectuate de H. Morgenthau şi Barry Buzan12. Vor fi urmărite două categorii de factori cauzali, puterea, definită în principal ca resursă destinată controlului comportamental, în sensul lui Robert Dahl, şi cultura, ca ansamblu de valori, norme şi practici
care coordonează comportamentele actorilor13. Pentru început, trebuie tratată problematica nivelurilor de analiză, adică a dimensiunilor realităţii sociale unde presupunem
existenţa cauzelor şi efectelor studiate, sub forma sa cea mai recentă, a dilemei agentstructură.
Aceasta îşi propune să stabilească din ce domeniu trebuie abordat un anumit
subiect și tipurile de relaţii existenţe între diferitele niveluri de analiză, oferind în mod
tradiţional două răspunsuri standard. Holismul consider că întregul, grupul sau anumite caracteristici ale sale joacă rolul determinant, în timp ce individualismul consideră
că actorii, prin comportamente şi alegeri, definesc o anumită societate14. Chiar dacă
este o problemă filosofică şi metodologică dificil de rezolvat, este utilă precizarea
opţiunilor de cercetare, pentru a asigura o mai mare claritate explicaţiilor propuse.
Va fi adoptată o concepție intermediară pentru necesităţile studiului de faţă,
deoarece atât holişti radicali, cât și atomiştii par a oferi argumente lipsite de credibilitate: socialul ca organism şi individul ca singura realitate valabilă. Istoricul social
american William Sewell a propus o conciliere, care menţine importanţa structurii/sistemului/formei interacţiunilor de grup, dar o leagă de comportamentul actorilor,
care o pot menţine sau schimba, în funcție de resursele disponibile și de schemele
mentale, ideile/reprezentările avute15. Putem avea de-a face cu schimbări radicale de
sistem, cum a fost prăbuşirea Uniunii Sovietice, dar acestea sunt destul de rare.
În funcţie de subiectul tratat, stabilirea nivelurilor de analiză poate varia, însă,
de obicei, studiul relaţiilor internaţionale identifică două fundamentale, stat și internaţional, cărora li se adaugă diverse nuanţări: regiuni, indivizi etc. Barry Buzan, Ole
Waever, John J. Measheimer sau Andrei Miroiu au elaborat o serie de teorii interesante referitoare la securitatea regională, de exemplu. Cum obiectivul de aici se referă la
identificarea relaţiilor fundamentale, regiunea va fi tratată în mod analog cu sistemul,
cu tot riscul implicat de această simplificare.
1.2.2 Definirea factorilor cauzali: relaţiile de putere și cultura. După tratarea
tematicii nivelurilor de analiză și a relaţiei agent-structură, trebuie luaţi în calcul factorii cauzali. Tradiţia realistă scoate în evidenţă importanţa puterii, îndeosebi felul în
care distribuţia capabilităţilor şi rapiditatea schimbărilor configurează mediul în care
se desfăşoară relaţiile internaţionale, făcând mai probabile anume fenomene, precum
declanşarea unor războaie şi crize politice. Dar puterea singură este insuficientă,
deoarece descrie o serie de condiţii necesare și nu reprezintă singurul factor sistemic,
aşa cum au argumentat destul de convingător constructiviştii inspiraţi de tradiţia antropologică, oferind cultura ca alternativă.
Nici o structură de idei nu reprezintă un răspuns în întregime convingător, din
motive similare: orice acţiune este motivată de interese articulate de identităţi, dar nu
toate reprezentările se impun în mod similar. Mai mult, o tradiție intelectuală care
începe cu F. Nietzsche, şcoala de la Frankfurt, postmodernismul lui M. Foucault,
sociologia lui P. Bourdieu și l-ar putea include chiar pe H. Morgenthau, alături de E.
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H. Carr, subliniază interdependenţa dintre valori și capabilităţi. Astfel, alături de alţi
autori din domeniu, în studiul de faţă este propusă o sinteză între caracteristicile de
putere și cele culturale.
1.2.2.1. Critica literaturii de specialitate. Un prim model al interacţiunii dintre
putere și cultură a fost elaborat de Barry Buzan și colaboratorii săi. Nuanţând concepţiile despre actorii internaţionali, el defineşte statul analitic drept o combinație între
cultura politică (‖ideea de stat‖), instituţii şi un ansamblu „fizic‖, compus din teritoriu
şi populaţie, unde trebuie urmărită coerenţa actorului, produs al coeziunii sociopolitice şi nivelului de violenţa16; la nivel regional/internaţional, avem ca factori distribuţia puterii, relaţia culturală de amiciție şi civilizaţia, în principal. Aceşti vectori
au fost nuanţaţi cu un fenomen intern flexibil, securitizarea, anume retorica folosită
de elite pentru a include teme în agenda de securitate17.
Încercarea de integrare a factorilor materiali şi ideatici reprezintă un demers
meritoriu, dar, din perspectiva de faţă, principala obiecţie, pe care, de altfel, autorul
şi-o asumă se referă la ambiguitatea conceptelor18. Ideea de stat şi securitizarea se pot
referi la un număr foarte mare de obiecte, ceea ce face ca afirmaţiile precise să devină
aproape imposibile. Din acest motiv, în lucrările sale, Buzan preferă să vorbească mai
curând despre cadre de analiză decât despre teorii, sporind gradul de incertitudine al
afirmaţiilor19.
Un alt demers aparţine realismului neoclasic, care s-a întors spre o serie de
concepţii interesante despre domeniul intern, elaborate cu scopul de a completa teoria
neorealistă sistemică, anume, cea elaborată de K. Waltz, conform căreia, în condiţii
de anarhie/absenţă a autorităţii şi de supravieţuire ca scop minimal, actorii tind mai
curând să balanseze concentrarea puterii în mâinile unuia dintre ei 20. Aici putem
enumera autori ca S. Krasner, B. Posen, R. Schweller şi alţii, care au adus contribuţii
importante referitoare la caracteristicile elitelor şi autonomia statului, însă tindeau să
ignora rolul ideilor. În acelaşi curent, putem remarca tentativa lui Ch. Layne, care, în
Pacea iluziilor. Marea strategie americană din 1940 până în prezent, a oferit o sinteză între teoria lui Waltz și o explicație internă care îmbină importanţa decisivă a elitelor în domeniul securităţii cu ideologia liberală pentru a înţelege deciziile și comportamentul extern al Statelor Unite21.
Esenţa teoriei sale se referă la predominanţa intereselor grupurilor conducătoare şi argumentarea lor în termenii ‖Porţilor Deschise‖. Însă ceea ce poate fi un argument destul de convingător într-un singur caz, devine dificil de generalizat, reducând
speranţele ştiinţelor politice referitoare la generalizări, măcar valabile contextual,
pentru o anumită categorie de obiecte sau o anumită perioadă22. O explicație interesantă a domeniului intern ar trebui să stabilească măcar unele categorii valabile şi în
alte cazuri23.
La rândul său, Stanislav Secrieru a elaborat o teoretizarea interesantă în tradiţia
curentului constructivist social, care pune accent pe idei și cultură ca fundamente ale
stabilirii intereselor, deciziilor și comportamentelor politico-militare ale statelor, în
principal, într-o analiză pe două niveluri, extern și intern, cu accent pe al doilea element. Aici, identificăm două etape: în prima, elitele stabilesc caracteristicile culturii
strategice, prin conflicte şi alianţe între componenţii lor; iar în a doua, prin ideologie
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şi coaliţii de sprijin, promovează noua identitate24. La nivel extern, proiectele interacţionează cu resursele și capacităţile altor actori25.
Ca şi în cazul lui Layne, sinteza este interesantă, dar termenii de elită, cultură
politică și coaliţii sunt trataţi nediferenţiat, ceea ce reduce capacitatea de generalizare
a construcţiei teoretice dincolo de cazurile studiate. Elitele pot fi, la rândul lor diferite
și socializate într-un mediu ideatic, în timp ce, cel puţin din perspectivă realistă, este
de aşteptat ca impactul factorilor de putere şi culturali să fie diferit la nivel extern
decât la cel intern. Totuşi, conceptele de cultură politică și de coaliţie socială (incluzând elitele) sunt utile, deoarece conectează direct relaţiile internaţionale de două
tradiţii importante de cercetare, una din interiorul ştiinţelor politice, lansată de G.
Almond şi S. Verba şi alta, din cadrul sociologiei istorice, reprezentată de Ch. Tilly,
după cum vom vedea ulterior26.
1.2.2.2. Un model extins al deciziilor de înarmare. Pornind de la premise durkheimiene, adoptate de K. Waltz şi parţial criticate de J. G, Ruggie, argumentăm că
un grup este definit cultural (‖reprezentările sociale‖), ca urmare a intensificării interacţiunilor și creşterii volumului acestora27. Odată definită societatea, asistăm la divizarea sa în elită şi populaţie, iniţial lipsită de anvergură, dar care devine din ce în ce
mai importantă, odată cu dezvoltarea contactelor și specializarea rolurilor. Cultura
asigură integrarea socială a indivizilor și reprezintă principalul factor de coeziune
internă a unei societăţi.
Caracterul interpretativ şi structural al culturii implică necesitatea folosirii coerciţiei pentru asigurarea respectării valorilor, normelor şi regulilor, atunci când metodele uzuale, precum cutumele sau presiunea conformismului devin ineficiente28.
Grupul mărindu-se, asistăm la o dezvoltare a instituţiilor politice de forţă, care, printre
altele, asigură şi integrarea socială, în numele unui sistem ideatic. Caracteristicile elitelor explică alegerea unor politici, dar acestea nu pot devia prea mult de la prescripţiile modelului cultural, în timp ce coaliţiile realizate cu alţi actori din interior ne ajută
să înţelegem distribuţia beneficiilor, conţinutul acţiunilor oficiale şi, în ultimă instanţă, stabilitatea socială29.
În modernitate, suveranitatea şi naţiunea au reprezentat nuclee fundamentale ale
definirii identităţii şi culturii sociale. Ele au constrâns elitele să se remodeleze și să îşi
caute formule de legitimare alternative la modelul aristocratic clasic, aşa cum argumenta Hans Morgenthau și au contribuit la definirea unui tip nou de actor, statul-naţiune.
Relaţiile de putere, îndeosebi capacitatea de a purta război, evocată de Charles Tilly, ne
explică, însă, de ce această formulă instituţională s-a impus30.
Procesele de creştere a intensităţii şi volumului interacţiunilor s-au manifestat
și în exterior, dar aici, structura era anarhică într-un dublu sens, subliniat de Raymond
Aron31. Aşa cum au argumentat Hans Morgenthau și Kenneth Waltz, nu doar că lipseşte o autoritate politică mondială, dar nu există nici măcar o cultură globală autentică, definită nu doar ca anvergură, ci şi ca profunzime 32. În consecinţă, ne aşteptă ca
relaţiile de putere să fie mai importante la nivel internaţional decât reprezentările sociale în exterior, iar în interior, situaţia să fie inversată, cultura configurând grupul și
limitând comportamentul elitelor şi coaliţiilor sociale.
Pentru a studia regimurile internaţionale din domeniul înarmării, în consecinţă,
presupunem că decisive sunt politicile urmate de state în domeniu. Configuraţiile fa132

vorabile sau nefavorabile, identificate, de pildă, în teoria jocurilor, depind de explicaţiile propuse pentru opţiunile actorilor fundamentali. Astfel, pentru a înţelege regimurile, este mai important, în context realist, să investigăm statele; dacă preferinţele lor
devin contradictorii, ne aşteptăm ca formulele de cooperare internaţională să eşueze.
Avem, astfel, o analiză pe două niveluri, cu doi factori fundamentali, reducând
problema la studiul politicilor de înarmare şi de securitate, în general.. La nivelul
sistemic, am optat pentru distribuţia puterii, similar neorealismului şi omogenitatea/pluralismul culturii politice internaţionale, un element a cărui importantă a fost
subliniată de realişti clasici precum Morgenthau, Kissinger şi Aron33. Din cauza anarhiei, ne aşteptăm ca gradul de integrare valorică a sistemului internaţional să fie mai
redus decât cel intern34. În consecinţă, nu privim statele ca actori analogi indivizilor,
în sensul în care ar fi socializaţi potrivit modelului cultural dominant, ci structura ca
rezultatul comportamentelor unităţilor, care îi pot conserva sau modifica trăsăturile.
Puterea relativă stabileşte felul în care un sistem rezistă sau se modifică.
La nivel intern, au fost selectate coaliţiile sociale (tipul de elită şi dimensiunile)
și cultura politică drept factori explicativi, care, prin intermediul dezvoltării unor seturi de instituţii, decid în favoarea dezvoltării anumitor capabilităţi sau pentru politici
de dezarmare şi control al armamentelor35. Elitele pot fi unitare, pluraliste, consensuale şi divizare, modelul de interacţiune dintre ele influenţând creşterea sau nu a armamentelor, pe baza distincţiilor clasice ale lui Dahl şi Lijphart 36. Pentru prima categorie, este mai uşor să stabilească adoptarea unui program de creştere a puterii militare,
deoarece nu trebuie împartă puterea; în cazul celor pluraliste (competiţie între grupuri
definite prin controlul unor capabilităţi diferite), contează intenţiile celor care se impun temporar; consensualismul reduce şansele, deoarece resursele trebuie împărţite în
funcție de membrii coaliţie, iar diviziunile radicale slăbesc abilitatea de acţiune pe
plan extern.
În ceea ce priveşte cultura politică, aici contează valorile, atitudinea faţă de sistemul internaţional şi concepţia despre relaţia dintre politic şi economic adoptată37. Ea
are atât rol de dezvoltare a unor capabilităţi, dar și de ghidare a comportamentelor
prin definirea identităţilor38. Putem avea sisteme normative statu-quo, neutre sau revizioniste, dintre care primele vor promova o apărare moderată, cele din urmă, se vor
dota masiv cu armament, în timp ce în cazul neutrilor, rezultatul este indecis39.
Tabelul nr. 1.
Factori explicativi ai dezarmării şi controlului armamentelor
Nivel de
analiză
Extern

Factori
explicativi
Distribuţia puterii

Extern

Cultura politică
internaţională
Coaliţii sociale:
elite

Intern

Caracteristici
Unipolară
Bipolară
Multipolară
Omogenă
Pluralistă
Unitare
Pluraliste
Consensuale
Divizate

Înarmare
Moderată
Intensă
Indeterminat
Moderată
Intensă
Intensă
Indeterminat
Redusă
Stat eşuat
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D și CA
Au şanse de succes
Limitate
Indeterminat
Au şanse de succes
Limitate
Limitate
Indeterminat
Şanse modeste de succes
Nu au şanse de succes

Intern

Coaliţii sociale,
dimensiuni:
Cultura politică
internă

Restrânse
Extinse
Valori civile
Valori pro forţă
Atitudine deschisă
faţă de exterior
Atitudine sceptică
Relaţia stat-economie
centralizată
Relaţie descentralizată

Moderată
Intensă
Redusă
Intensă
Redusă

Indeterminat
Nu au şanse
Au şanse
Şanse mici
Au şanse

Intensă
Intensă

Şanse mici
Şanse mici

Redusă

Au şanse

Combinaţia dintre cei doi factori explică deciziile interne referitoare la înarmare. Aceste scopuri, politici și comportamente sunt apoi agregate sau influenţate de
cele două caracteristici ale sistemului internaţional, care le pot modera sau stimula.
De exemplu, un sistem valoric împărtăşit, ca cel al sistemului Congreselor din secolul
al XIX-lea putea reduce stimulii pentru creşterea competitivă a puterii militare. În
Tabelul 1 este rezumată explicaţia propusă.
La rândul lor, deciziile de înarmare explică viabilitatea unui regim internaţional
de control al armamentelor și de dezarmare. Presupunerea de bază este că sporirea capabilităţilor devine o ameninţare pentru alţi actori, conform dilemei securităţii, ceea ce
face cooperarea dificilă40. Aici presupunem că momentul de ruptură nu depinde neapărat de caracteristicile armamentelor, ci de considerente interne și externe mai generale.
Într-un sistem unipolar (o singură mare putere), existenţa unei culturi politice
omogene tinde să stimuleze dezvoltarea regimurilor internaţionale de înzestrare şi control al armamentelor. Actorii vor adopta aceste politici dacă au o elită politică consensuală sau dacă grupul decidenţilor promovează valori civile, legate de menţinerea statuquo, iar implicarea instituţiilor publice în dezvoltarea economică este privită cu scepticism. Schimbarea relaţiilor de putere la nivel internaţional tinde să destabilizeze acordurile încheiate în aceste domenii, deoarece puterea militară reprezintă un element esenţial
atât pentru creşterea influenţei la nivel internaţional, iar integrarea culturală este moderată. Aceasta este una dintre implicaţiile propuse în cadrul versiunii revizuite de realism
propusă aici, asupra căreia ne vom concentra, deoarece se referă direct la tematica noastră, cea a dezarmării în regiunea Europei înţeleasă într-un sens larg.
Într-un sistem bipolar, în tradiție waltziană, este de aşteptat să existe și înarmare și control, de teama riscului reprezentat de exagerarea ameninţărilor; dar intervin
tendinţe de creştere, în cazul elitelor unitare şi al celor pluraliste, dacă ultimele sunt
motivate de o ideologie ofensivă și sprijinite de o coaliție extinsă41. Multipolaritatea
rămâne nedeterminată, aici accentul explicaţiilor deplasându-se pe plan intern, mai
curând decât extern.
Am optat pentru tratatul CFE deoarece principalii factori cauzali s-au schimbat
în perioada de existenţă a regimului pe care l-a creat. Este un exemplu de studiu de
caz favorabil, adică de investigare a unei cerinţe minimale, care, dacă nu este îndeplinită, anulează validitatea explicaţiei; în caz contrar, însă, teoria nu este validată, ci
doar devine mai credibilă. Aşa cum argumentau A. George și A. Bennett, reprezintă
un demers util dezvoltării teoriilor42.
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2. Tratatul CFE, între politică și cultură
Considerat odată drept un succes al noului spirit caracteristic relaţiilor internaţionale după Războiul Rece, în care confruntarea ar fi fost înlocuită fie de cooperare,
fie de o concurenţă economică paşnică și reglementată, Tratatul de reducere a forţelor
convenţionale din Europa (CFE) s-a dovedit a fi nesatisfăcător, în lumina convulsiilor
politice şi identitare şi a devenit, în cele din urmă, mai curând un simbol al unor aspiraţii, decât un model. Cu toate că nu a reprezentat un eşec complet, el a depins mult
prea mult de contextul relaţiilor Est-Vest și mai ales, de politicile Moscovei în interior
și în „vecinătatea apropiată‖. Prin urmare, poate servit ca un test util de credibilitate a
teoriei schiţate anterior.
Astfel, anticipăm că un regim internaţional este mai probabil să devină vulnerabil și să se dezintegreze atunci când, la nivel internaţional, au loc schimbări rapide
de putere şi valorile actorilor tind să devină contradictorii, iar în interior, elite unificate sau pluraliste sunt animate de concepţii pro forţă, scepticism faţă de exterior, controlează un volum important de resurse economice și se bucură de sprijinul unei coaliţii sociale extinse. Dacă aceste condiţii persistă și formula de cooperare internaţională
nu este afectată în mod semnificativ, atunci trebuie găsită o explicație mai bună. Cum
teoria de faţă este abia la început și încă afectată de ambiguitate, un caz nu poate fi
considerat decât un test trecut, nu o confirmare.
Moştenitor al discuţiilor şi parţial, mentalităţilor Războiului Rece, regimul CFE
a fost gândit, în principal, pentru a face imposibil un război convenţional Est-Vest,
asigurând securitatea părţilor prin reducerea mijloacelor disponibile unui atac prin
surprindere. Este însă interesant de remarcat că tratativele au condus la rezultate numai când confruntarea bipolară şi-a redus intensitatea și apoi, a dispărut. Semnat în
noiembrie 1990, tratatul a configurat o serie de cerinţe considerate necesare adaptării
la noul mediu de securitate şi a reunit acceptul a 22 de părţi, intrând în vigoare în
1992, fiind legat de sistemul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, o
instituţionalizare a conferinţei periodice reunind reprezentanţi ai celor două blocuri,
responsabilă pentru supravegherea respectării prevederilor sale43.
Conţinutul său poate fi clasificat funcție de două etape, definite în funcție de
concepţiile diferite referitoare la potenţialele surse de instabilitate şi conflict în teritoriul european. Influenţată încă de contextul bipolar sau de amintirea sa, prima etapă
stabilea restricţii membrilor NATO și Pactului de la Varşovia, distribuite egal într-un
spaţiu situat la Vest de munţii Urali44. Rapid s-au dovedit a fi desuete.
Astfel, dispariţia blocului estic și al Uniunii Sovietice, tulburările din Balcani şi
din Est au stimulat cerinţe de modificare a prevederilor documentului, pornind de la
premisa schimbării caracteristicilor ameninţărilor militare. Federaţia Rusă a solicitat
extinderea dimensiunii cantităţii de armament care se putea disloca în zona de flanc
definită de tratat, dar menţinând restricţiile generale, conducând la un compromis,
ceea ce promitea adaptarea tratatului45. În acelaşi sens, tratatul CFE a fost revizuit în
noiembrie 1999, abordarea pe blocuri cedând uneia centrată pe state, ocazie cu care
Federaţia Rusă a promis reducerea forţelor din Georgia și retragerea celor din Republica Moldova, dar aceste cerinţe nu s-au materializat46.
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În condiţiile extinderii NATO, conflictului din Kosovo, al doctrinei intervenţiei
umanitare şi ascensiunii politice a lui Vladimir Putin, Moscova îşi sublinia interesul
de menţinere a primatului politico-militar în spaţiul fost sovietic. Decidenţii occidentali au ratificat, în replică, o a doua versiune a tratatului, decidenţii ruşi au anunţat
suspendarea participării la document în 2007, anul următor fiind martorul conflictului
din Georgia47. Intensificarea tensiunilor Est-Vest în contextul conflictului din Ucraina
a condamnat tratatul CFE. Liderii de la Kremlin au denunţat acordul şi s-au retras din
formulele consultative48.
Aici întâlnim, la nivel sistemic, o fisurare a consensului post 1991, de cooperare limitată Est-Vest, în timp ce Statele Unite au trecut printr-o perioadă de ‖singurătate a superputerii‖, contestată intens din 2003 încolo, iar Federaţia Rusă a profitat, din
2000, de resursele de hidrocarburi şi de mai ales, de centralizarea politică pentru a-şi
reafirma interesele în spaţiul post-sovietic. Tehnic, tratatul CFE nu a prevenit atacul
prin surprindere al unui stat european, deoarece depindea de climatul politic şi de
disponibilitatea de cooperare a părţilor, dar cel puţin, a limitat cantităţile necesare
unui conflict militar generalizat49. În linii mari, se poate considera că explicaţia elaborată aici are o anumită credibilitate, chiar dacă un test nu este definitiv.
Concluzii
Dezbaterile teoretice din domeniul ştiinţelor politice și relaţiilor internaţionale
prezintă interes datorită potenţialului explicării şi eventual, influenţării fenomenelor
studiate. Chiar dacă majoritatea conceptualizărilor sunt vagi, totuşi, nu orice cauză și
proces se materializează în realitatea socială studiată, contrar implicaţiilor postmoderniste, ceea ce justifică speranţele pozitiviste de cunoaştere a, cel puţin, regularităţilor şi tendinţelor principale din domeniile respective50.
Situată în această tradiţie, comunicarea de faţă şi-a propus două scopuri majore:
să contribuie la dezbaterea intelectuală din domeniu, prin elaborarea unei schiţe explicative și să îi aplice un test preliminar legat de un subiect interesant atât din punct
de vedere teoretic, cât şi practic, tratatul CFE. O influenţă majoră a reprezentat-o concepţia metodologică şi epistemologică elaborată de A. George şi A. Bennett, care au
oferit o formulă de integrare a studiilor de caz în ajutorul conceptualizări teoretice de
anvergură medie51.
Bazată pe un studiu elaborat în cadrul CSSAS şi pe o cercetare postdoctorală,
lucrarea de faţă şi-a propus să explice politicile de înarmare ale statelor, dintr-o perspectivă realistă, ca rezultat al conjugării a două categorii de factori, cei de putere și
cei culturali, funcţie de două niveluri de analiză, într-o viziune generală structuraţionistă, în care configuraţiile de grup constrâng acţiunile individuale, dar uneori, pot
fi schimbate, datorită rolului fundamental al comportamentelor52. Puterea și cultura
devin, concomitent, forţe de conservare dar și potenţial, de schimbare a sistemelor.
Pe baza acestor considerente, factorii respectivi au fost divizaţi funcţie de nivelurile de analiză, potrivit asumpţiilor realiste despre caracterul potenţial conflictual al
structurii anarhice în cadrul societăţii globale. Astfel, la nivel extern, avem de-a face
cu tipuri de polaritate şi de omogenitate culturală diferite, în tradiţia lui H. Morgenthau, R. Aron și H. Kissinger. În interior, ne-am orientat asupra coaliţiilor sociale
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(tipuri de elite, dimensiuni) şi culturii politice (valori, orientare externă, concepţii despre stat şi economie).
Ipotezele de bază susţin că o serie de combinaţii ale acestor factori explică dimensiunile politicilor de înarmare, care, la rândul lor, ne ajută să înţelegem destinul
regimurilor internaţionale din domeniu. Studiul de caz, tratatul CFE, o situație favorabilă schemei conceptuale, pare să acorde o anumită credibilitate explicaţiei. Cu toate
acestea, concepţia rămâne încă la un stadiu preliminar, fiind destul de ambiguă în
ceea ce priveşte operaţionalizarea conceptelor, clarificarea relaţiilor dintre ele şi a
interacţiunii factorilor, necesitând noi demersuri de clarificare și precizare.
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PROTECȚIA INFRASTRUCTURII CRITICE –
SARCINĂ PRIORITARĂ
ÎN CAZUL AMENINȚĂRILOR DE TIP HIBRID

Infrastructura devine din ce în ce mai mult unul dintre domeniile de maximă
prioritate ale modului de viață al oamenilor. Evident, ea a fost dintotdeauna importantă, dar, astăzi, infrastructura redefineste conceptele de geopolitică și geostrategie. În
cadrul acesteia, fiecare stat, fiecare entitate care contează în dinamica lumii îsi
defineste și îsi identifică infrastructura critică sau esențială, de care depinde în mare
măsură funcționarea tuturor sistemelor și proceselor specifice societății omenesti.
Infrastructurile constituie o condiție esențială a vieții oamenilor. Fac parte din suportul material al civilizației. Sunt mijloace materiale ale securității vieții oamenilor,
definesc modul de viață al omenirii, fac parte din natura umană, din realitatea umană.
Din acest motiv, aceasta necesită o atenție specială la definirea, identificarea și asigurarea securității acestora.
Termenul generic de infrastructură acoperă persoane, organizații, procese,
produse, prestații, flux de informații, chiar construcțiile și echipamentele tehnice și
fizice care izolează sau unesc, permit funcționarea societății, a economiei și a statului,
asigurând aprovizionarea lor cu bunuri și servicii esențiale. De fapt, infrastructurile
fac parte din structura de rezistență a unui ansamblu coerent de componente, sunt
relaționale și funcționale și constituie în totalitate suportul necesar pentru ca sistemul
să se identifice, să se individualizeze, să intre în relații cu alte sisteme, să se stabilizeze și să funcționeze optim.
În continuare apreciem că procesul de redefinire a conceptului de infrastructură
este departe de a se încheia datorită, în principal, interacţiunii mai multor factori care
determină o diversitate de abordări de natură militară, economică, academică, informatică sau socială. În prezenta lucrare ne propunem să abordăm impotanța protecției
infrastructurilor militară, economică, academică, informatică și socială în prevenirea
și combaterea amenințărilor hibride [1]. (Tabelul I)
Tabelul 1
Infrastructura
„... ansamblul construcţiilor, lucrărilor, obiectivelor şi amenajărilor care,
prin natura lor, ... contribuie la valorificarea la cote maxime a capacităţii
de luptă a tuturor forţelor, precum și la menţinerea viabilităţii şi fiabilităţii
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Perspectiva de
abordare

sistemului de apărare,.....‖.
(Cernăianu Adrian – Infrastructura teritorială. Concepte, componente,
utilitate, Bucureşti, 2003)
„...sistemele de autostrăzi, porturi etc. care furnizează elementele fundamentale ale funcţionării unei economii‖.
(Joseph E. Stiglitz și Carl E. Walsh – Economie, ediţia a 3-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005)
„... sistem de relaţii între elementele fundamentale ale unui macrosistem‖.
(***Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1998)
„... reţeaua fizică folosită pentru a interconecta computerele şi utilizatorii‖.
( http:// Whatis.com )
„... ansamblul sistemelor și reţelelor cuprinzând obiective industriale,
instituţii de stat, de distribuţie a produselor şi serviciilor asigurând funcţionarea guvernului la toate nivelele cât şi a societăţii ca întreg‖.
(*** Critical Infrastructure Protection Concept Document,
EAPC[CPC]WP[2003]3)

Militară

Economică
Academică
Informatică

Socială

Dacă ne referim la infrastructurile critice, acestea sunt instalațiile fizice și tehnologice de informații, rețelele, serviciile și activele care, în caz de oprire sau distrugere, pot să aibă grave incidențe asupra sănătății, securității sau bunăstării economice
a cetățenilor. Infrastructurile critice se găsesc în numeroase sectoare ale economiei,
inclusiv în sectoarele bancar și financiar, în transporturi (rutiere, feroviare, navale,
aeriene), în sistemul energic, în servicii, în sănătatea și aprovizionarea cu produse
alimentare și comunicații, ca și unele servicii administrative de bază.
În opinia noastră amenițările teroriste au avut impactul hotărâtor în accelerarea
finalizării, într-o primă fază, a dezbaterilor pe tema definirii conceptului de infrastructură critică. În tabelul nr. 2 prezentăm câteva perspective de abordare a conceptului de
infrastructură critică [2].
Tabelul 2
Definiţii ale conceptului de infrastructură critică
Infrastructura critică
„...sisteme şi valori fizice sau virtuale, de importanţă deosebită pentru Statele Unite, încât perturbarea sau distrugerea acestor sisteme sau valori ar putea avea un impact
negativ asupra securităţii, securităţii economice, stării de
sănătate şi siguranţă publică‖.
„... infrastructura prin a cărei avariere sau distrugere, afectează sănătatea, siguranţa sau nivelul de trai al unei naţiuni
sau mediul de funcţionare al guvernului ţării afectate‖.
„... instalaţii fizice și tehnologii ale informaţiei, reţele de
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Perspectiva
de abordare
The USA Patriot Act,
octomber 26, 2001

Critical Infrastructure
Protection Concept
Document,
EAPC(CPC)WP(2003)3
The European Council

servicii şi valorile care, în caz de oprire sau de distrugere
ar putea avea grave consecinţe asupra sănătăţii, securităţii
sau bunăstării economice a cetăţenilor sau pentru funcţionarea guvernelor statelor membre‖.
„... acele resurse fizice, servicii şi instalaţii de tehnologie a
informaţiei, reţele sau valori, a căror distrugere sau perturbare poate avea un impact negativ deosebit asupra stării de
sănătate, siguranţei, securităţii sau bunăstării economice a
poporului canadian sau asupra bunei funcţionării a guvernului‖.
„... sistemele sau instalaţiile de mare importanţă pentru
comunitate, a căror distrugere sau avariere cauzează o
prelungită lipsă de servicii, perturbări semnificative ale
ordinii publice sau alte consecinţe dramatice‖.
„... bun material care este vital pentru funcţionarea economiei şi a societăţii‖.

Directive for critical
infrastructure protection
identification, COM
(2006)787 final
Office for critical
infrastructure protection
and emergency
preparedness – An
Assessment of Canada's
National Critical
Infrastructure Sectors,
Otawa, July 2003
http://www.bmi.bund.de
– Germania –
Grigore Alexandru și
Gheorghe Văduva –
Infrastructuri critice.
Pericole, ameninţări la
adresa acestora. Sisteme de protecţie, Editura
Universităţii Naţionale
de Apărare, Bucureşti,
2006.

Infrastructurile au o importanță colosală pentru viața oamenilor. Ele sunt însă
extrem de vulnerabile atât la efectele fenomenelor naturale (cosmice, geofizice, climatice etc.), cât și, mai ales, la acțiunile ostile și distructive ale oamenilor. în războaiele din toate timpurile ale oamenilor împotriva oamenilor, primele care au fost vizate
(create, construite, folosite sau distruse), în funcție de condițiile concrete ale confruntării, au fost infrastructurile. Oamenii și-au construit, în timp de pace, case, localități,
drumuri și fortificații, iar în timp de război și le-au distrus reciproc. Exemple elocvente care ne demonstrează rolul pe care îl are infrastructura ne poate servi invazia
Avganistanului de către Uniunea Sovietică care a avut ca punct decisiv asaltul Palatului lui Amin de către forțele speciale sovietice, care a durat aproximativ patruzeci de
minute. În timpul asaltului Amin a fost ucis. Instituţiile guvernamentale din Kabul au
fost capturate de desantul aeropurtat sovietic [3]. De asemenea, în timpul războaielor
din Iugoslavia, din ultimul deceniu al secolului al XX-lea în timpul bombardamentelor, infrastructura Serbiei a suferit pagube însemnate, dar au fost avariate şi sedii ale
unor companii, şcoli, spitale, sediile unor instituţii media și monumente culturale.
Potrivit unor estimări, în timpul bombardamentelor ar fi fost ucise între 1.200 și 3.500
de persoane [4].
Un alt exemplu elocvent, care ne demonstrează importanța protecției infrastructurii critice sunt protestele din șapte aprilie 2009, care au avut loc în țara noastră. Astfel, unii manifestanți au pătruns în clădirea Parlamentului și în cea a Președinției și
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le-au incendiat. În Președinție, datorită pasivității suspecte a forțelor de ordine, manifestanții au pătruns forțând ușa și stricând geamurile cabinetelor de unde au sustras
documente importante de stat (care au fost mai târziu arse), mobilier și computerele
Aparatului Președintelui. În Parlament, manifestanții au ocupat câteva birouri, iar în
celelalte se baricadaseră polițiștii. Persoanele care au pătruns în clădirea Parlamentului au aruncat în stradă o parte din mobilier și i-au dat foc. Poliția din capitală a intervenit, utilizând tunuri de apă și gaze lacrimogene. În replică, protestatarii au răspuns
acțiunii poliției printr-un „bombardament‖ cu pietre. În timpul demonstrațiilor, unii
dintre manifestanți au agitat steaguri românești, precum au și arborat drapelului României și al Uniunii Europene pe clădirile Parlamentului și Președinției [5].
După cum am putut observa prin distrugerea infrastructurii critice sau ocuparea
acesteia se pot realiza cu pierderi minime și într-un timp scurt obiectivele politice/militare propuse.
În continuare ne propunem să facem o analiză succintă a conceptelor de război
hibrid, ca ulterior să analizăm impactul amenințărilor acestuia asupra infrastructurilor
critice.
Războiul hibrid, în opinia noastră, presupune o angajare complexă într-o confruntare, nedeclarată de catre state sau alţi actori, unde, cel care generează agresiunea
urmăreşte obţinerea unor efecte sinergice prin exploatarea combinată a slăbiciunilor
societatii (tensiuni etnice, instituţii slabe şi corupte, dependenţa economică/energetică
etc.) cu cele militare, dar acestea din urmă nefiind asumate în mod explicit. Efectele
propuse pot fi atinse la toate nivelele războiului [6].
Potrivit NATO, „ameninţările hibride sunt lansate de adversari, cu capacitate
de a utiliza simultan mijloace convenţionale şi neconvenţionale de o manieră
adaptativă pentru a-şi atinge obiectivele [7].
Având în vedere opiniile descrise mai sus, apreciem că războiul hibrid este
acea formă de război bazat pe o strategie flexibilă care combină inovativ capacități
convenționale, neregulate, teroriste și criminale, integrând simultan forțe și mijloace
militare, paramilitare şi civile ale unor actori statali sau non-statali, care exploatează
vulnerabilităţile părţii adverse, pentru obținerea unor efecte strategice.
Războiul hibrid a ajuns acum „soluţia‖ adoptată de insurgenții separatişti din
Ukraina. Acest tip de război este caracterizat prin integrarea acţiunilor clasice cu cele
neconvenţionale, completat de extinderea conflictului către domeniile economic, civil, diplomatic, cultural, mediatic şi informaţional, la care se pot adăuga acţiuni de
distrugere a infrastructurilor critice.
În contextul celor descrise mai sus consideram oportun să ne referim la discursul Șefului Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse generalului
de armată Valeriu Gherasimov, care la sfârșitul lunii ianuarie 2013 a participat la o
adunare generală a Academiei de Științe Militare. La adunarea respectivă au participat reprezentanți ai guvernului și ai conducerii Forțelor Armate ale Federației Ruse.
În continuare vom menționa citeva din principalele puncte ale raportului șefului Statului Major al Forțelor Armate Ruse cu tematica „Principalele tendințe în dezvoltarea
formelor și metode de utilizare a Forțelor Armate, sarcinile actuale ale Științei Militare pentru realizarea acestora‖.
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De fapt constatăm, că aproximativ cu un an înainte de începerea operației militare în Crimeea și celelalte regiuni ale Ukrainei, șeful militar rus practic a expus ce
urma să se întîmple în Ukraina: în secolul XXI se observă tendința de ștergere a distincției dintre starea de război și cea de pace. Războaele nu se mai declară, dar odată
începute, nu merg pe șabloanele obișnuite. Experiența conflictelor militare, inclusiv
cele asociate cu așa-numitele revoluții colorate din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, confirmă faptul că un stat prosper în timp de cîteva luni sau chiar zile se poate
transforma într-o arenă de luptă armată, să devenă o victimă a intervenției străine, să
se scufunde în haos, într-un dezastru umanitar și război civil.
După numărul jertvelor, distrugerilor, consecințelor catastrofale sociale, economice și politice, consecințele conflictului de tip nou sunt comparabile cu consecințele unui război clasic. Chiar și legile războiului s-au schimbat. A crescut rolul mijloacelor non militare pentru atingerea obiectivelor politice și strategice, care în unele
cazuri după eficiența lor au depășit substanțial puterea armamentelor. Accentul folosirii metodelor de contracarare se deplasează spre folosirea pe larg a acțiunilor non
militare și politice, economice, informaționale, umanitare etc. cu implicarea potențialului de protest a populației locale. Toate acestea se conjugă cu acțiuni militae ascunse, inclusiv cu contramăsuri informaționale și acțiunile forțelor speciale. Forța se va
aplica în mod deschis sub forma operațiilor pacificatoare sau de rezolvare a crizei
doar la faza finală pentru a obține victoria în conflict. În prezent, simultan cu aplicarea formelor tradiționale, se implementează și procedeele nestandarde. Crește rolul
grupărilor mobile de forțe întrunite, care acționează într-un spațiu de cercetare și informațional unic pe baza folosirii posibilităților noi a sistemului de conducere și asigurare. Acțiunile de luptă devin mult mai dinamice, active și cu finalități mari. Dispar
pauzele operative și tactice, pe care inamicul poate să le folosească. Tehnologiile
informaționale noi au permis să se reducă semnificativ ruperea spațială, temporală și
informațională dintre forțele luptătoare și organele de conducere. Confruntările frontale a grupărilor mari de forțe la nivelul strategic și operativ treptat trec în istorie.
Acțiunea asupra inamicului fără contact de la distanță devine mijlocul principal de
atingere a scopului luptei și operației. Distrugerea obiectivelor sale se execută pe toată
adâncimea teritoriului. Se șterg diferențele dintre nivelele strategic, operativ și tactic,
dintre acțiunile ofensive și defensive. Întrebuințarea sistemelor de lovire de înaltă
precizie capătă caracter de masă. În afacerile militare se implementează armamente
pe principii fizice noi și sistemele robotizate. S-au răspândit pe larg acțiunile asimetrice, care permit echivalarea superiorității inamicului în lupta armată. La acestea se
referă folosirea forțelor speciale și a opoziției interne pentru crearea unui front de
acțiune continuu pe tot teritoriul statului inamic, de asemenea și influențarea informațională, forme și metode ale căreia permanent se perfecționează.
Un alt aspect prezentat de șeful militar rus este nevoia schimbării caracterului
luptei armate pentru atingerea scopurilor politice și se referă la „folosirea măsurilor
politice, diplomatice, economice, militare combinate cu folosirea forței militare‖.
De asemenea, acesta vine cu forme și metode noi de ducere a acțiunilor de lutpă cum
ar fi:
– Începerea acțiunilor militare cu grupările de forțe pe timp de pace (fără desfășurare strategică);
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– Acțiuni de luptă manevriere, fără contact a grupărilor de luptă întrunite;
– Slăbirea potențialului economico-militar al statului prin distrugerea obiectivelor infrastructurii critice civile și militare într-un tipm scurt;
– Folosirea în masă a sistemelor de lovire cu precizie înaltă, folosirea la scară
largă a forțelor speciale, de asemenea a complexelor robotizate și armamentului bazat
pe principii fizice noi, întrebuințarea în luptă a componentei civil-militare;
– Acțiunea simultană asupra trupelor și obiectivelor inamicului pe toată adâncimea teritoriului acestuia;
– Lupta armată în toate mediile fizice și cel informațional;
– Aplicarea acțiunilor asimetrice și a acțiunilor indirecte;
– Conducerea cu forțele și mijloacele într-un mediu informațional comun [8].
Din cele expuse mai sus concluzionăm că în cazul unui război hibrid acesta nu
se va declara și nu se va desfășura pe șabloanele obișnuite. De asemenea, ne pitem
astepta ca în timp de cîteva luni sau chiar zile statul nostru se poate transforma într-o
arenă de luptă armată, să devenă o victimă a intervenției străine, să se scufunde în
haos, într-un dezastru umanitar și război civil. Remarcăm faptul că punctul decisiv
numărul unu al operației ofensive nemijlocit pe teritoriul statului țintă va fi slăbirea
potențialului economico-militar al statului prin distrugerea obiectivelor infrastructurii
critice civile și militare într-un tipm scurt. Ulterior după distrugerea/capturarea infrastrucurii critice vor urma celelalte acțiuni. Un semnal alarmant pentru noi ar fi posibilitatea folosirii pe larg a acțiunilor non-militare și politice, economice, informaționale, umanitare etc. cu implicarea potențialului de protest a populației locale (publicul
țintă în cazul Republicii Moldova: Regimul separatist de la Tiraspol și manifestările
atitudinilor „anti-Chişinău‖ în diverse raioane ale Republicii Moldova – Găgăuzia,
Bălţi și Taraclia). Toate acestea se vor conjuga cu acțiuni militae ascunse, inclusiv cu
contramăsuri informaționale și acțiunile forțelor speciale.
Având în regiunea de est a țării o misiune de menținere a păcii, care include și
componemta Federației Ruse trebuie să tragem concluziile respective la sintagma
„Forța se va aplica în mod deschis sub forma operațiilor pacificatoare sau de rezolvare a crizei doar la faza finală de obținere a scuccesului în conflict‖.
Având în vedere dezbaterea propusă în articolul de față, o provocare foarte serioasă la adresa securității statului nostru va fi metoda nouă de ducere a acțiunilor de
luptă, care este a treia în clasamentul șefului militar rus „Slăbirea potențialului economico-militar al statului prin distrugerea obiectivelor infrastructurii critice civile și
militare într-un tipm scurt‖.
În continuare ne propunem să analizăm succint fazele operațiilor desfășurate de
forțele armate ale Federației Ruse în Crimeia și în estul Ukrainei pentru a stabili în ce
fază și cum se va ataca infrastructura critică în contextul unui eventual război hibrid.
Conform Russia’s Hybrid War în Ukraine, Breaking the Enemy’s Ability to
Resist de András Rácz războiul hibrid poate fi descris ca fiind compus din trei faze,
fiecare fază la răndul ei fiind compusă din trei secții. Noi vom analiza doar primele
dopuă faze (fără faza de stabilizare), care se referă în mod expres la subiectul propus
pentru dezbatere în articol. În continuare vom descrie ce include fecare fază [9].
Prima fază este Faza de pregătire, care se concentrează pe determinarea vulnerabilităților strategice, politice, economice, sociale și ale infrastructurii țării țintă și
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stabilrea mijloacelor necesare pentru angajare a acestora. Aceste măsuri pot include
stabilirea organizațiilor loiale Rusiei, căpătarea influienței economice, stabilirea unei
influențe mass-media puternice, suportul mișcărilor separatiste și a altor sentimente
antiguvernamentale cu scopul exercitării presiunii asupra statului țintă. Toate aceste
măsuri fiind luate cu scopul de a servi interesele Federației Ruse.
Secțiunea 1. Pregătirea strategică:
– Exploatarea punctelor vulnerabile ele administrației statului, economiei și a
Forțelor Armate ale statului țintă;
– Stabilirea ONG-urilor și a canalelor mass-media loiale agresorului în statul țintă;
– Stabilirea pozițiilor diplomatice și mediatice pentru a influența audiența internațională;
Secțiunea 2. Pregătirea politică:
– Încurajarea dezacordului cu autoritățile centrale în țara țintă prin folosirea instrumentelor politice, diplomatice, operațiilor speciale și mass-mediei;
– Consolidarea mișcărilor separatiste locale și amplificaerea tensiunilor etnice,
religioase și sociale;
– Folosirea activă a măsurilor informaționale împotriva guvernului și țării țintă;
– Recrutarea politicienilor, oficialităților administrației locale și ofițerilor Forțelor Armate și atragerea acestora de partea statului atacator;
– Stabilirea contactului su oligarhii și oamenii de afaceri locali, făcându-i pe
aceșea dependenți de statul atacator prin contracte profitabile;
– Stabilirea contactelor cu grupările criminale locale.
Secțiunea 3. Pregătirea operativă:
– Lansarea presiunilor coordonate politice și de dezinformare;
– Mobilizarea politicienilor, oficialităților administrației locale și ofițerilor Forțelor Armate care au fost atrași de partea statului atacator;
– Mobilizarea Forțelor Armate ruse sub pretextul exercițiilor militare.
Pe parcursul etapei de pregătire, nici o violență nu este angajată în mod deschis și
măsurile luate nu contravin cursului politic sau judiciar, care ar face ca țara-țintă să ia
conta măsuri active serioase. Cu toate acestea, în cazul în care guvernul vizat detectează acești pași și devine preocupat, acest lucru servește deja scopurilor Rusiei, iar
presiunile simțite vor face țara mai receptivă la cererile și interesele Rusiei. Ezitarea
și frica constituie componente importante din inventarul politicii externe a Moscovei.
Efectele pregătirilor devin vizibile numai în faza următoare, atunci când atacul este de
fapt lansat.
Următoare fază care derulează este Faza de atac. Toate vulnerabilitățile stabilite
pe timpul fazei de pregătire devin instatntaneu vizibile cînd statul agresor lansează pe
tot spectrul de operații ofensiva hibridă.
Diferența este că violența începe în mod deschis. Criza a izbucnit într-un mod
similar în Crimeea și Ukraina de Est: unități fără semne distinctive, folosind uniformele rusești, arme, vehicule și echipamente a apărut și au început să creeze baricade
și puncte de control, blocând porțile unităților Armatei Ukrainene și clădirile poliției.
Nu a fost tras nici un foc de armă, dar a devenit repede clar că unitățile militare ucrainene nu mai pot părăsi bazele lor fără a utiliza forța împotriva militanților fără
insemne distinctive.
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Obiectivele politice au fost de o importanță primară: în Crimeea, atacul a început cu „oamenii verzi politicoși‖, care au ocupat clădirile Parlamentului, Consiliului
Suprem al Crimeei, la data de 27 februarie 2014, în mod eficient au fos înlăturați din
exercițiul funcțiunii factorii de decizie locali.
În Donetsk, clădirea administrației de stat regionale a fost printre primele obiective care urmau să fie preluate în aprilie 2014, iar clădirea încă servește ca sediu al
așa-numitei Republici Naționale Donețk. Polția și forțele locale de securitate nu au
reușit să apere clădirile, mai ales din cauza lipsei de comenzi clare pentru a face acest
lucru, și, de asemenea, din cauza moralul scăzut, lidership-ului slab și echipamentelor
inadecvate.
În paralel cu aceste acțiuni, bine organizate, de multe ori demonstranți, îmbrăcați în haine civile, înarmați și care demonstrau înalte competențe tactice, au început
să preia administrația publică, clădiri, mass-media și infrastructura civilă. Capturarea
posturilor de televiziune și radio, precum și turnurile de emisie a fost de o importanță
cheie, deoarece a permis atacatorilor să preia guvernul central, canalele media și să le
înlocuiască cu canalele rusești.
Atât atacatorii cât și „bărbații politicoși verzi‖ au susținut în mod constant că ei
erau protestatari locali nemulțumiți de guvernul central de la Kiev.
Discursul oficial rus și mass-media în mod constant se refereau la ei ca fiind
„opoziția‖ sau „rezistența‖, utilizând termenul „opolchenie‖.
Operația ofensivă este sprijinită de o campanie informațională extrem de intensă orientată spre eliminarea factorilor decidenți, crearea sentimentului de furie și insatisfacție vis-a vis de puterea centrală, diminuarea rezistenței armatei și poliției prin
scăderea moralului acestora. În paralel cu acestea, comanda și controlul se perturbează, se bruiază prin atacuri sabotore, oficiali corupți și război electronic. Ca rezultat al
presiunilor multidimensionale, precum și în urma ezitărilor guvernului central, practic, toată armata, poliția și flota ukraineană s-a predat în Crimeea. Aceeași procedură
a avut lor și în regiunea Donbas.
Faza de atac a războiului hybrid de asemenea poate fi divizată în trei secțiuni:
Secțiunea 4. Explodarea tensiunilor
– Organizarea masivă a protestelor antiguvernamentale în țara atacată;
– Infiltrarea forțelor speciale deghizate în civili locali, executarea primelor
atacuri de sabotaj, capturarea primelor clădiri administrative în regiunile țintă (cu
sprijinul activ sau pasiv al oficialităților corupte locale și a poliției) în cooperare cu
grupările criminale locale.
– Provocări și acte de sabotaj au loc peste tot în țara țintă cu scopul de a distrage atenția și resursele puterii centrale;
– Mass-media țării agresoare lansează o campanile puternică de dezinformare;
– Între timp, posibilitățile de contraatac a țării atacate sunt blocate de forțele
armatei ruse, care sunt desfășurate la frontieră pentru a prezenta un pericol eminent al
unui atac convențional superior ca forțe și mijloace;
Secțiunea 5. Înlăturarea puterii centrale din regiunea țintă
– Neutralizarea puterii centrale prin capturarea clădirilor administrației centrale și infrastructurii de comunicații din regiunea țintă;
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– Blocarea mass-mediei administrației centrale și stabilirea monopolului informațional și al comunicațiilor;
– Neutralizarea forțelor armate ale puterii centrale prin metode non-militare:
blocarea cazarmelor, luarea comandanților, distrugerea moralului acestora. Neutralizarea grănicerilor este de o importanță majoră;
– Concomitent, diplomația, mass-media, actorii economici și forțele armate
ale statului agresor exercită presiuni puternice asupra țării țintă. Mass-media atacatorilor începe să dezorieneze audiența internațională și să discrediteze țara țintă.
Secțiunea 6. Instaurarea puterii politice alternative
– Declararea centrului politic alternativ pe baza clădirilor administrative capturate, cu implicarea separatismului real sau fabricat;
– Înlocuirea organelor administrative ale puterii centrale cu structuri politice
noi, creând o quasi-legitimitare;
– Mass-media statului atacator întărește legitimitatea structurilor politice
nou-formate;
– Separarea populației locale de puterea centrală prin monopolul informațional;
– Opțiunile de contraatac ale puterii centrale continuu sînt blocate prin pericolul unui atac militar convențional.
Analizând fazele de pregătire și atac ale războiului hibrid, putem concluziona, că
infrastructurile critice ale statului vor fi puncte decisive în primele două faze ale războiului hibrid pentru atingerea obiectivelor propuse de către statul adversar: începînd
cu determinarea punctelor vulnerabile ale infrastructurii critice și ale personalului
administrației publice locale (centrale)/militarilor/polițiștilor, care își desfășoară activitatea în aceste infrastructuri și finalizând cu declararea centrului politic alternativ pe
baza clădirilor administrative capturate, cu implicarea separatismului real sau fabricat.
De asemenea, infrastructurile critice vor fi primele care se vor supune atacurilor
prin infiltrarea forțelor speciale deghizate în civili locali, care vor neutraliza puterea
centrală prin capturarea clădirilor administrației centrale și infrastructurii de comunicații din țara țintă, blocarea mass-mediei administrației centrale și stabilirea monopolului informațional și al comunicațiilor, blocarea unitățlor militare, sectoarelor de
poliție și sediilor poliției de frontieră.
CONCLUZII. În cazul țării noastre societatea este marcată de managementul
defectuos al procesului tranziției economice și sociale (cu accente pe fenomenul corupției, inerției birocratice și politizării instituțiilor statului), efectele nefaste ale crizei
financiare mondiale (care se reflectă în mod direct asupra capacității statului de a
asigura cofinanțările necesare pentru demararea marilor proiecte de infrastructură).
Toate acestea au dus, în mod gradual, dar dramatic, la două efecte pe termen mediu și
lung:
– diminuarea eficienței instituțiilor statului în modernizarea infrastructurii pe
toate cele trei paliere (aerian, terestru și naval);
– degradarea continuă a infrastructurii existente, ceea ce semnifică, de fapt,
lipsa resurselor (de toate tipurile) pentru conservarea, păstrarea infrastructurii critice
deja existente.
Infrastructura critică (militară, economică, academică, informatică și socială) a
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te nemodernizate, care au termene de explotare depășite, prin sectoarele critice de cǎi
feroviare, în stare necorespunzǎtoare de viabilitate și cu o capacitate redusǎ de preluare a fluxurilor mari, gǎrile și aeroporturile care sunt parțial modernizate, cu excepția
cǎilor rutiere (au fost reabilitate din fondurile europene și ale SUA 16.900 kilometri
de drumuri naționale, locale și intravilane ) [10].
Republica Moldova are progrese doar la tehnologa informaţiei și comunicaţiilor (TIC) (la nivel mondial Republica Moldova, este situată în categoria ţărilor cu
nivel mediu de dezvoltare TIC și s-a plasat pe locul 66 din 167 de state) [ 11].
În opinia noastră, protecția infrastructurilor critice în Republica Moldova ar
trebui să înceapă cu un proces de dezvoltare, modernizare a infrastructurii critice de
apărare, a elementelor vitale ce vizează pregătirea instituţiilor, societăţii, economiei și
teritoriului naţional pentru a face faţă riscurilor și ameninţărilor hibride la adresa securităţii. De asemenea, să se elaboreze „Strategia națională privind protecția infrastructurilor critice‖.Trebuie reconfigurate instituţiile și procedurile naţionale în concordanţă cu dinamica riscurilor și ameninţăriloe de natură hibridă. Ulterior se vor
gestiona integral riscurile, respectiv, definirea măsurilor ce pot elimina sau limita
efectele nedorite produse de trecerea riscurilor din starea latentă în cea de manifestare
activă. în acest sens, se pot aminti următoarele domenii:
– prevenirea (de exemplu, măsuri de amenajare a teritoriului);
– pregătirea (de exemplu, planuri de urgență sau de continuitatea a activităților);
– intervenția (de exemplu, sistemele de alarmă, protecție fizică)
– asigurarea ( prin forțele de securitate, comunicarea de criză unită);
– repunerea în starea de funcționare (de exemplu, repararea provizorie a infrastructurilor);
– reconstrucție (de exemplu, a infrastructurilor afectate de materializarea
unor amenințări) [12].
În ce privește protecția fizică a infrastructurii critice, aceasta ar trebui să asigure securitatea personalului și limitarea strictă a accesului la acesta, protecția impotriva
acțiunilor de spionaj, sabotaj, defectare și furt, controlul și supravegherea continuă a
echipamentelor și a locurilor de lucru ale personalului (monitorizarea video), asigurarea pazei neintrerupte și apărării căilor de access spre infrastructura critică. De asemenea, o măsură important ar fi securitatea, din punctul de vedere al personalului,
care trebuie să aibă în veder selecția și verificarea prin prisma securității.
Istoria ultimelor decenii ne arată că oraşul cu infrastructura sa critică și bătălia
sunt două realităţi inseparabile. Neîndoielnic, este clar că, marile localităţi constituie
obiective de prim rang, pentru că ele înglobează puterea politică, populaţia, capacităţile economice, mijloacele mass-media, elementele de infrastructură, capacităţile de
depozitare a resurselor, porturile, aeroporturile şi gările. În acelaşi timp, ca un răspuns
la forţa super-tehnologizată etalată de către un agresor de calibru care nu lasă unui
oponent de talie mică nici un gram de speranţă pe un câmp de luptă tradiţional rămâne
o singură soluţie inteligentă: protecţia oferită de infrastructura critică a mediului urban.
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SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ:
MĂSURI PREVENTIVE și DE RĂSPUNS
Introducere. Importanța actuală a securității informaționale este greu de subestimat. în fiecare zi folosim Internetul și alte tehnologii informaționale, acestea au
schimbat viața noastră și sunt parte integrantă a acesteia. Dar, oportunități de informare au și dezavantaje. Cu cât sunt mai sensibile informațiile pe care le încărcați în rețea, cu cât mai mult le vom împărtăși cu colegii, cu atât există mai mare probabilitatea accesului neautorizat la acestea, de către părți terțe.
Este indiscutabilă asigurarea protecției informaționale, care, în general, este
privită ca starea informației (datelor) în care sunt asigurate [1, p. 2]:
 confidențialitatea – accesul la informație numai persoanelor autorizate;
 accesibilitatea – imposibilitatea ascunderii informației de la persoane autorizate;
 integritatea – imposibilitatea modificării neautorizate.
Măsurile privind asigurarea securității informaționale, de obicei, sunt clasificate după nivele de realizare (componente protecției informației) [2, p.35]:
 securitatea administrativă:
– protecţia juridică,
– protecţia prin măsuri procedurale;
 protecţia personalului posesor de informații:
– acces la informații,
– control activității,
– control psihologic;
 protecţia fizică
– bariere, îngrădire, gratii,
– pază și apărare,
– sistem antiincendiar,
– sistem de semnalizare la invazie;
 securitatea informațională operativ-tehnică (INFOSEC):
– securitatea rețelelor de comunicații (TRANSSEC),
– securitatea emisiilor (EMSEC),
– securitatea criptografică (CRYPTOSEC),
– securitatea fizică a rețelelor și personalului tehnic.
Cu toate acestea, mai important pentru practici este divizarea acțiunilor pe
principiul: până la atacul împotriva sistemei informaționale (informației) și în timpul/după atacul.
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Utilizând acest principiu, metodele de securitate pot fi împărțite în două grupe,
dintre care:
 grupa cu titlu „proactivă‖ care este exercitat cu cunoștințele actuale asupra
celor ce urmează să fie recepționate [3, p. 116];
 grupa cu titlu „reactivă‖, provocat de forța de reacție [4, p. 76].
Drept scop al acestui articol constă în analiza măsurilor privind asigurarea securității informaționale sub aspectul împărțirii la măsuri preventive și de răspuns.

Fig. 1. Algoritmul securităţii proactive
(elaborată de autor)
1. Măsurile preventive (proactive)
Sistemul proactiv de securitate are ca scop prevenirea amenințărilor de securitate. El este îndreptat spre previziunea amenințărilor și blocarea lor prealabilă.
Acest sistem este direcționat spre timp viitor – probabile, posibile, previzibile,
așteptate, dar care încă nu au devenit realitate. Algoritmul de activitate al specialiștilor privind organizarea sistemului proactiv de securitate, în opinia noastră, poate avea
următoarea succesiune logică (vezi Fig. 1):
 analiza amenințărilor față de sistemul informațional;
 căutarea/depistarea vulnerabilităților sistemului informațional;
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 evaluarea/managementul riscurilor (tratate ca suma amenințărilor și vulnerabilităților);
 luarea deciziei privind adoptarea măsurilor de securitate de către topmanagerii;
 efectuarea unor măsuri privind reducerea vulnerabilităților sau preîntâmpinarea amenințărilor descoperite.
În funcție de esență, măsurile proactive pot fi grupate astfel:
– măsuri soft (sisteme anti virus, sisteme de detectare a invaziei, aplicații de
control al traficul etc.);
– măsuri hard (zone tampoane, firewall-uri etc.);
– măsuri procedurale (acces în sistem, reglementarea activității, divizarea
drepturilor etc.).
Pentru atingerea securității eficace, la crearea arhitecturii sistemului informațional sunt pe larg utilizate următoarele principii:
 continuitatea securității în timp și spațiu;
 eșalonarea securității;
 urmarea standardelor, întrebuințarea soluțiilor verificate;
 fortificarea verigei care este cea mai slabă;
 minimizarea privilegiilor;
 dirijarea simplă cu aparataj/soft de securitate;
 diversificarea mijloacelor/procedeelor.
De asemenea, este necesar crearea serviciilor de securitate principale, după
cum urmează:
– identificare și autentificare,
– dirijare cu acces în sistem,
– protocolare și audit,
– criptare,
– controlul integrității,
– ecranarea serverelor,
– analiza stării securității,
– asigurarea stabilității la refuz,
– asigurare restabilirii rapide și sigure,
– tutelarea legăturilor la distanță,
– conducerea rapidă cu regimuri de securitate.
Putem distinge următorii factori care caracterizează activitatea specialiștilor
privind organizarea/desfășurarea securității proactive:
 motivarea spre previziune (amenințări caracteristice, răspândite larg, generate de particularitățile informației specifice și de arhitectura/lucrul sistemului informațional concret);
 limitarea cu analiza amenințărilor deja cunoscute;
 timpul de planificare/desfășurare destul de mare (suficient în situația aparte);
 lipsa, în general, limitărilor conceptuale tehnice privind măsurile aplicate;
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 limitarea măsurilor de securitate de buget (mai specific, de argumentarea
decidenților de către specialiștii TI privind necesitatea adoptării măsurilor de apărare
adecvate riscurilor);
 luarea deciziilor colegial, prin consultații cu decidenții.
2. Măsurile de răspuns (reactive)
Sistemul reactiv de securitate are ca scop reacția la incidente de securitate (vezi
Fig. 2). El este îndreptat spre blocarea incidentului și lichidarea consecințelor sale.
Acest sistem are direcționarea extremă spre timpul trecut sau curent – incidente
în proces de desfășurare sau deja finalizate.

Fig. 2. Sistemul reactiv de securitate
(elaborată de autor)
Algoritmul de activitate al specialiștilor privind organizarea sistemului reactiv
de securitate poate avea următoarea succesiune logică:
 detectarea invaziei;
 analiza rapidă a incidentului;
 oprire/blocare a invaziei (acțiunilor nesancționate);
 localizarea breșei în perimetrul apărat;
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 restabilirea sistemului securității;
 lichidarea consecințelor (restabilirea informațiilor, serviciilor, etc.);
 identificarea infractorului și cauzelor duse la incident;
 trecerea la măsuri proactive menite de a preveni incidente similare în viitor.
La dispoziția specialistului privind securitatea informațională, în situații de apariție a unui incident, sunt aplicații soft specifice și soluții hard de dirijare cu regimurile de lucru al sistemului informațional. Uneori ultima soluție pentru oprirea incidentului este deconectarea sistemului.
Factori, care caracterizează activitatea specialiștilor privind organizarea/desfășurarea securității reactive, sunt:
 motivarea spre reacție (incidentul caracterizat prin invazie sau infectare a
sistemului informațional, acțiuni nesancționate, apariția problemelor în lucrul sistemului informațional sau al unor servicii);
 posibilitatea apariției atacului de caracter necunoscut;
 timpul de planificare/desfășurare relativ de mic (oprirea cât de posibil rapidă
a efectului negativ);
 limitarea măsurilor de securitate de setul măsurilor deja implementate în sistem;
 limitarea deciziilor posibile, în concordanță cu instrucțiunile elaborate;
 luarea deciziilor, în general, individual de către specialistul de serviciu.
3. Considerații privind diferența măsurilor preventive și de răspuns
În ciuda procedeelor și metodelor utilizate similare, putem observa aspecte destul de diferite ale măsurilor de securitate în cadrul sistemelor de acțiuni proactive și
reactive, legate cu:
 motivarea activității,
 caracterul amenințărilor/atacurilor,
 timpul de planificare și desfășurare,
 limitarea în măsuri și decizii,
 algoritmul de desfășurare,
 deprinderile personalului tehnic.
Prin deprinderi diferite avem în vedere:
– abilitățile personalului legat cu activitățile proactive:
 analiza profundă a spectrului de amenințări;
 analiza corectă a vulnerabilităților sistemului informațional existent;
 managementul riscurilor, evaluarea corectă a nivelului de amenințare;
 cunoașterea gamei de procedee operativ-tehnice privind securizarea sistemului informațional;
 argumentarea justă a necesității de adoptare a procedeelor concrete.
– abilitățile personalului legat cu activitățile reactive:
 analiza situației în condiții deficitului de timp;
 utilizarea rapidă a procedeelor prescrise de instrucțiuni;
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 localizarea/oprirea incidentului, folosind metoda cea mai eficace cu daune
cât mai posibil minime pentru lucrul sistemului informațional în întregime sau pentru
servicii lor aparte;
 cunoașterea gamei de procedee operativ-tehnice privind securizarea sistemului informațional;
 abilitățile pentru revindicarea rapidă a sistemului informațional cu blocarea
amenințării care a generat incidentul.
Având în vedere diferența arătată, putem constata necesitatea creării diferitor
subdiviziuni pentru desfășurarea măsurilor proactive și reactive privind securitatea
informațională.
În opinia noastră, sistemul informațional militar trebuie să aibă cel puțin două
module diferite: modulul de analiză a securității informaționale și modulul reacții la
incidente.
Primul modul trebuie să aibă următoarele atribuții:
 analiza amenințărilor existente prin monitorizarea evenimentelor științifice,
publicațiilor periodice și a practicii incidentelor;
 analiza vulnerabilităților sistemului informațional existent prin diferite metode;
 revista procedeelor operativ-tehnice existente privind securitatea informațională;
 efectuarea managementului riscurilor cu elaborarea propunerilor privind
fortificarea perimetrului/nivelului de securitate;
 argumentarea necesităților financiare privind securitatea informațională.
Modulul reacții la incidente se configurează ca postul de 24 ore din cel puțin 2 persoane de serviciu, care trebuie să aibă următoarele atribuții:
 monitorizarea incidentelor de securitate;
 analiza rapidă a incidentului și blocarea/oprirea sa în conformitatea cu algoritmul stabilit de instrucțiuni în vigoare;
 restabilirea rapidă a sistemului de securitate;
 restabilirea rapidă a funcționării sistemului informațional în întregime sau
serviciilor informaționale aparte afectate de incident;
 descrierea concluziilor privind incidentul și a propunerilor pentru evitarea
cazurilor asemănătoare pe viitor.
În afară de atribuțiile de bază, putem propune și poziționarea modulelor propuse la exerciții/antrenamente în cadrul sistemului de instruire. Primul modul poate juca
pentru adversar generând atacuri de diferite feluri pentru sistemul informațional. Modulul al doilea trebuie să perfecționeze reacții prompte la atacuri în scopul asigurării
stării de funcționare a sistemului. Rezultatele unor asemenea evenimente sunt benefice atât pentru perfecționarea deprinderilor personalului din ambele subdiviziuni, cât și
pentru elaborarea sistemului eficient de securitate.
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Concluzii
Ideile generale expuse mai sus au fost integrate în Concepția de reorganizare a
unităților de comunicații și informatică ale Armatei Naționale [5] și deja sunt parțial
realizate.
Însă, suntem încrezuți, că argumentarea necesității creării subdiviziunilor diferite pentru efectuarea securității proactive și reactive cere reorganizarea nu doar a
nucleului sistemului informațional al Armatei Naționale ci și al nivelului tactic. Pentru activitatea eficace, în opinia noastră, nu dimensiunile (numărul personalului) au
sens hotărâtor, ci logica corectă de acțiuni.
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RĂZBOIUL HIBRID – O AMENINŢARE
LA ADRESA SECURITĂŢII
REPUBLICII MOLDOVA
În ultimul deceniu Europa se confruntă cu un nou tip de ameninţare hibridă a
securităţii care îmbină o serie de tipuri diferite de luptă – care variază de la unități
militare convenționale, neregulate sau speciale, economice și cibernetice, inclusiv
prin acte de terorism şi activități criminale. Dezvoltarea unui răspuns eficace la aceste
ameninţări înseamnă nu numai a se prezinta soluţii pe o durată lungă, dar va fi nevoie,
de asemenea, de o abordare cuprinzătoare a tuturor forţelor de securitate, de poliție și
servicii vamale, militare şi de informaţii. În Republica Moldova lipseşte încă o definiţie clară a ameninţărilor hibride, precum și o discuție profesională a actorilor relevanți
care se ocupă cu gradul de pregătire al forţelor de securitate (din Republica Moldova)
precum și capacitatea lor de a răspunde în mod adecvat acestor amenințări. Prin urmare, ar fi nevoie de implimentat un proiect de cercetare în domeniul dat.
În concepţia lui Clausewitz, războiul este văzut ca o continuare a politicii de
stat prin mijloace violente, care sunt folosite pentru a forţa adversarul să execute voinţa noastră. Rolul principal în acest concept este jucat de folosirea violenţei armate în
forma sa simetrică sau asimetrică. În acest scop se folosesc toate resursele societăţii
ca ulterior elaborată în conceptul de război total [1, p. 27]. Cu toate că războiul hibrid
serveşte în acelaşi scop, şi anume realizarea scopurilor politice, care pot fi foarte diverse, ea diferă de război din conceptul Clausewitz (denumit în continuare ca „război
clasic‖), în mai multe caracteristici diferite [1, p. 28].
Cu mult timp înainte de invazia rusă din Ucraina, dezbaterile experţilor în privinţa războiului hibrid au început în presă și literatura de specialitate [2]. În opinia
autorului, slăbiciunea acestei dezbateri constă în faptul că definiţiile disponibile nu
stabilesc criterii de delimitare explicite pentru a distinge între războiul clasic și cel
hibrid. Dacă dorim să facem o diferenţiere între război hibrid și război clasic, principalul criteriu de delimitare, în a mea judecată este folosirea mijloacelor care sunt utilizate pentru atingerea obiectivelor razboiului. În războiul hibrid, este important ca
mijloace non-militare să joace rolul principal. În mod ideal, statul ce atacă nu trebuie
să utilizeze în mod explicit forţa militară. Scopul atacatorului este de a controla
gîndirea clasei politice și a populaţiei statului atacat prin utilizarea propagandei, campanii de ducere în eroare și intimidare prin teroare. În cazul în care se foloseşte forța
militară, trebuie să fie folosită în secret. Utilizarea criteriilor de demarcare, acordând
prioritate instrumentelor non-militare și desfășurarea războiului în secret, aceste aspecte fac o deosebire clară între războiul hibrid şi alte tipuri de război.
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Războiul hibrid este un conflict armat realizat printr-o combinație de mijloace
non-militare şi mijloacele militare care urmăreşte ca scop constrângerea inamicul să
ia astfel de măsuri pe care nu le-ar face de bunăvoie [3, p. 2]. Cel puţin pe de o parte a
conflictului este statul. Rolul principal în atingerea obiectivelor de război este jucat
prin mijloace non-militare, cum ar fi operațiunile psihologice şi de propagandă, sancțiuni economice, embargouri, activități criminale, activităţi teroriste, și alte activităţi
de natură similară. Operaţiunile militare ale atacatorului sunt desfăşurate în secret de
către forţe neregulate care combină metode simetrice și asimetrice de operaţiuni de
luptă împotriva întregii societăți şi, în special, împotriva structurilor sale politice, a
autorităților de stat și de guvernare locale, economia de stat, moralul populaţiei și
împotriva forțelor armate.
În opinia analiştilor ruşi, idea războiul se bazează încă pe definiţia clasică a lui
Clausewitz, care definește războiul ca continuarea politicii pe alte căi, şi anume pe căi
violente [1, p. 28]. Primele articole despre războiul hibrid în Rusia apar abea pe la
mijlocul anului 2014 [4]. Declaraţii şi publicaţii oficiale a Ministerului Apărării a
Federaţiei Ruse nu discută pe larg conceptul de război hibrid, dar acest principiu a
fost observat în Rusia, doar pe o perioadă scurtă, în timpul perestrocii lui Gorbaciov.
La moment în dicţionarele și manualele militare ruseşti s-a păstrat definiţia lui
Lenin de război aproape cuvânt în cuvânt. În conformitate cu aceste definiţii războiul
este un fenomene sociale și politice legate de schimbările radicale în relațiile dintre
state şi popoare. Război înseamnă un transfer de la metode non-militare şi nonviolente la arme și violență, în scopul de a atinge obiectivele politice și economice. În
conformitate cu definiţiile din dicţionar, forța armată este instrumentul principal pentru război.
Şeful Statului Major General al Forţelor Armate ale Rusiei, general al armatei
Valeriu Gerasimov a descris războiul hibrid rusesc încă în iarna anului 2013,
anticipînd chiar și metodele folosite de ruşi în Ucraina. Potrivind lui operaţiunele
asimetrice sunt folosite pe larg. Acestea sunt folosite pentru a echilibra superioritatea
adversarului în luptă armată [5]. Doctrina militară rusă din 2010 şi în special
actualizatarea ei mai târziu în 2014, descrie modul în care metodele de luptă s-au
extins şi modul în care impactul va fi direcţionat pe întregul teritoriu al adâncimii
întregii zone la începutul conflictelor militare moderne. Schimbări în metodele de
luptă nu au avut încă o influenţă asupra exerciţiilor practice și pregătirea forţelor armate rusești, cel puțin într-un mod vizibil [6]. Accentul principal este încă în
demostrarea tradiționale de forţă militară şi de pregătirea de a fi folosite în cadrul
operaţiunilor militare comune.
Pe de altă parte conceptul războiului hibrid a fost de mai mulţi ani şi este și în
prezent subiect pentru cercetările ştiinţifice și articole în Statele Unite ale Americii.
Pe durata desfăşurării operațiilor din Irak și Afganistan, s-a considerat că activităţile
inamicul necesită un alt tip de abordare pentru utilizarea forţelor armate.
În 2010, în Statele Unite ale Americii a fost observat şi examinat de către experţi faptul că Ministerul Apărării are definit un tip nou de război, cel hibrid, modul în
care războiul hibrid diferă de alte tipuri de războaie și în ce măsura Ministerul Apărării îl implică în planificarea documentelor strategice [2, p. 8]. Analizînd documentele
Ministerului Apărării, publicaţiile academice, au ajuns la concluzia că războiul hibrid
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combină abordările războiului convenţional şi a celui neconvenţional dea lungul întregului spectru de conflict. În urma acestor analize pentru a-l defini pe scurt, războiul
hibrid poate fi văzut ca o combinație de război de informaţii şi metodele iregulare de
ducere a luptei pentru atingerea obiectivelor strategice. Graniţa dintre război și pace
este foarte greu de observat, neclară.
Conflictul armat dintre Rusia și Georgia, a izbucnit în vara anului 2008 în momentul Jocurilor Olimpice de la Beijing, respectiv a stârnit îngrijorare profundă în
comunitatea internațională. Potrivit unor experți, a fost prima confruntare armată între
Est și Vest după încheierea Războiului Rece. Scopul principal al Rusiei a fost să-și
păstreze influenţa prin operaţiuni militare, să recunoască independenţa regiunilor în
cauză, precum și de a menține o prezenţă militară semnificativă în aceste teritorii [7].
Ultimul dar nu cel mai principal, Rusia a „îngropat‖ şansele Georgiei de a realiza
aderarea la NATO în viitorul apropiat, pe care Georgia la solicitat încă din 2002. În
acest caz, nu a fost un război hibrid, în sensul definiţiei de mai sus, propusă. A fost un
război în conformitate cu definiţia clasică, în care Rusia a intervenit în mod deschis
cu forţa şi militar folosind unele elemente ale războiului hibrid pentru a pregăti şi
sprijini desfăşurarea operaţiunilor de luptă. Obiectivele politice ale operaţiunii au fost
realizate în principal prin forţă militară, în timp aplicînd elemente ale războiului hibrid cum ar fi: sancţiuni economice și embargouri, război de informaţii, război în
spaţiul virtual, care au jucat mai mult un rol de sprijin.
Ambele părţi ale conflictului armat au purtat un război de informare intensă,
făcându-l dificil să se separe faptele de dezinformare diseminate în mod intenţionat.
În paralel cu războiul informaţional împotriva Georgiei, a avut loc și războiul cibernetic [7]. Un total de 38 de site-uri web georgiene au fost atacate, inclusiv site-ul web al
preşedintelui georgian, ministerului afacerilor externe, banca naţională, parlament şi
instanţa supremă. Aceste atacuri au fost gestionate și coordonate la nivel central. Este
dificil de evaluat performanţa forţelor armate ruseşti, aşa cum nu este pe deplin clar
dacă a fost operaţiuni militare pre-planificate și pregătite cu atenție, sau dacă a fost de
ambele părţi un război neașteptat, pentru care părţilor aflate în conflict nu au fost
pregătite. Cu toate acestea, rapiditatea desfăşurării forțelor militare ruseşti în teren
muntos, deschiderea timpurie a unui al doilea război hibrid: un fenomen nou în mediul de securitate al Europei în Abhazia, activităţi de spionaj ruseşti în regiune, provocări militare în ajunul războiului, doborârea unui avion georgian fără pilot şi, nu în
ultimul rând, exerciţiile militare rusești în regiune („Caucaz 2008‖) demonstrează
disponibilitatea Rusiei de a escalada conflictul [7]. Conflictul, cu toate acestea, a relevat multe neajunsuri ruseşti, în special deficienţe în coordonarea la sol, forţele navale
și aeriene. Potrivit unor surse disponibile, un rol important în operaţiunele militare a
fost jucat de unităţile aeriene și forţele speciale. Reformele anunţate de către preşedintele rus imediat după război reflectă intenţia de a îmbunătăţi capacitatea Rusiei de a
conduce în mod eficient campanii prin utilizarea tehnologiilor şi proceduri moderne
de operare.
Rusia a folosit și încă utilizează împotriva Ucrainei o gamă largă de mijloace
de luptă militare (asimetrice și simetrice), economice, propagandistice, diplomatice și
poate chiar cibernetice. Activitatea diplomaţiei ruse, desigur, nu poate fi rezumată
într-un text al acestui domeniul de aplicare, dar pe scurt, putem spune că Rusia doreş160

te să slăbească Kievul la forumurile organizaţiilor internaţionale, în special prin promovarea federalizarii Ucrainei. În ceea ce priveşte mijloacele economice, Moscova
manipulează preţul de import a gazelor naturale din Rusia și adoptă măsuri netarifare
restrictive privind produsele alimentare din Ucraina. Pentru economia Ucrainei, sancțiunea cea mai severă este o interdicție privind utilizarea spațiului aerian rus de către
companiile aeriene din Ucraina [8].
Rusia folosește așa-numita „noua propagandă‖, care nu caută să convingă destinatarul, să umbrească ceea ce este adevărat şi că destinatarul poate avea încredere.
Pentru a asigura sprijinul pentru război, ea folosește o varietate largă de canale media,
în special televiziunea de stat, care, în aria de acoperire a Ucrainei poate influenţa în
mod semnificativ opinia publică locală. Printre acestea se numără Rusia Astăzi, Vocea din Rusia, Sputnik, agenția de presă ITAR-TASS şi agenția RIA Novosti. Este, de
asemenea de menționat că mai multe surse au confirmat existența unei armate din
troli plătite de guvern. Aceştea sunt bloggeri de internet care postează opiniile preferate de guvernul rus pe site-urile interne și externe. În ceea ce privește zona de spaţiul
virtual, mai multe atacuri împotriva guvernului ucrainean au fost înregistrate pe siteuri și sisteme (de exemplu, sistemul electronic electoral din Ucraina, reţeaua de transport din Ucraina, precum și atacurile asupra site-uri web de voluntariat) [9]. Cu toate
acestea, nu este posibil să se determine cu certitudine dacă a fost munca forţelor rusești. De asemenea, este necesar să se sublinieze că toate atacurile cibernetice sunt
doar vârful iceberg-ului. Amploarea atacurilor cibernetice ruseşti folosind malware
sau spyware nu poate fi determinată cu certitudine excepţia cazului în care Rusia dezvăluie aceste informații în mod voluntar.
În dimensiunea militară, Rusia și separatiştii sunt în măsură să desfășoare un
spectru larg de unităţi în conflict. Potrivit Departamentului Apărării al SUA, în noiembrie 2014 Rusia a avut 7.000 de soldați în Ucraina (excluzând Crimeea). La acestă
zi, se presupune că mai mult de 40.000 de militari ruşi au fost rotiţi în Ucraina. Rusia
şi organizaţiile din Rusia sprijină în mod activ separatiştii (cu logistica, materiale și
personal), care sunt o combinație a populației locale, cetățeni ai Federația Ruse și,
ocazional, cetățeni ai multor alte țări. Fără sprijinul logistic din exterior, este imposibil ca separatiștii să efectueze operațiuni de luptă în măsura în care le vedem în estul
Ucrainei. Rusia este singura țară din regiune care are capacitatea și motivația. Dacă
aplicăm definiția de lucru în introducere, atunci putem vorbi de război hibrid, în special, pentru a descrie ocupația rusă din Crimeea și operațiuni ale Rusiei până în vara
anului 2014 [10]. Evaluarea conflictului, în vara anului 2014, nu este atât de clară.
Începând cu vara anului 2014, este destul de evident că trupele rusești regulate operează în estul Ucrainei și, dacă este necesar (de exemplu, iminenta înfrângerea separatiștilor) pot fi folosite unități militare organice, chiar întregi. Negarea participarii directe a armatei Ruse face parte din instrumentele de război hibrid. Pe de altă parte,
intervenția militară directă a Rusiei sugerează că război hibrid a atins limitele.
Este aceasta o nouă abordare? Roca de bază a conceptului de război hibrid este
acela de repunere în discuție, care cuprinde patru etape principale:
1. Demoralizarea societății țintă;
2. Destabilizarea societății țintă;
3. Precipitarea unei crize în societatea țintă;
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4. Sechestrarea controlul societății-țintă de către forțele interne care acționează
în mod concertat cu atacatorul [11].
Acesta este un concept vechi sovietic (marxist-leninist), aplicat spre Occident
de către URSS de-a lungul existenței sale. Atacurile asupra adversarului politic, propaganda, instigare la neliniște, crearea de „republici ale oamenilor‖, acestea sunt
componente bine cunoscute sub paravanul noului război hibrid. Războiul modern
hibrid este un fenomen nou în mediul de securitate al Europei, al Republicii Moldova.
Tehnologiile informației permit multiplicarea efectului care aduce o nouă calitate și
caracterul periculos al acestui fenomen [11].
Potențialul de război hibrid în spațiul mediatic este considerat extrem de periculos. Susținătorii acestui punct de vedere se referă de obicei la generalul rus
Gerasimov, care susține că războiul hibrid poate perturba chiar și un stat bine guvernat și prosper [5]. Acest optimism (sau pesimism, în funcție de perspectivă) este cel
mai dificil pentru a susține în lumina probelor empirice curente. Într-o analiză de securitate a acestei fenomen, este important să nu subestimăm și nici să supraestimăm
posibilitățile sale.
Problema principală pentru apărător este de a identifica momentul în care el este ținta unui atac hibrid. Prin urmare, apărarea împotriva războiului hibrid depinde în
primul rând de serviciile de informații și, în al doilea rând pe o societate civilă autentică. Chiar și în cazul Ucrainei, care se află în mediul post-comunist prototip a unui
stat prost guvernat, gestionat ca o companie care stabilește ouă de aur pentru oligarhi,
războiul hibrid a reușit doar în prima etapă în Crimeea [5]. Cu toate acestea, de-a
doua etapă, când Rusia, încurajată de succesul său în Crimeea, a încercat să împartă
Ucraina de-a lungul liniei Odesa-Harkov, acest concept în mod fatal a eșuat și înfrângerea forțelor neregulate rusești în secret până atunci în estul Ucrainei a trebuit să fie
prevenită printr-o intervenție deschisă de limba rusă, în vara anului 2014. Această
intervenție continuă până în prezent să producă consecințe politice, economice și militare negative.
Dacă ne gândim la un potențial suplimentar de război hibrid utilizat împotriva
Occidentului și țările apropiate de aceasta, trebuie să ținem cont de faptul că Rusia a
pierdut elementul de surpriză. Ţinte potențiale ale acestui tip de război, care în regiunea noastră înseamnă în primul rând statele baltice și indirect NATO, ar fi acum mai
puțin șocate decât în 2014. Acest lucru este relevant și în celelalte țări din Occident.
Război hibrid trebuie să fie analizat cu atenție și trebuie să fie întreprinse careva masuri pentru prevenirea și ducerea lui. Țările din Europa Centrală ar trebui să
acorde o atenție deosebită Rusiei. O luptă împotriva unui adversar care are capacităţi
de a demara un război hibrid este sarcina pentru întreaga societate și trebuie să se
desfășoare în toate domeniile. Ultimul, dar nu cel din urmă, societatea trebuie să fie
pregătită să facă contraatacuri hibride în domeniul războiului informațiilor și în spațiul cibernetic împotriva atacatorului. Cu toate acestea, în opinia mea, o forma mult mai
periculoasa a agresiunii ruse împotriva membrilor NATO ar fi o repetare a scenariului
georgian, mai ales în cazul în care este susținută de amenințări nucleare din Rusia.
Concluzii. În final vin cu propunerea unor măsuri pentru îmbunătățirea capacității statelor pentru o posibilă confruntare de tip hibrid:
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• Consolidarea capacității statului de a-și îndeplini funcțiile sale de bază și, prin
urmare, loialitatea cetățenilor către stat;
• Efectuarea permanentă a analizelor analitice a informaţiiei și activităților, în
scopul de a detecta pregătirile posibilului adversar pentru un război hibrid;
• Întărirea coeziunii sociale a țării. Politica de stat activă nu permite crearea zonelor excluse social definite în mod diferit (de exemplu, bazată pe etnie, religie sau
statut social), pe care un potențial atacator ar putea să se bazeze pe și care el ar putea
exploata în campania sa;
• Construirea şi dezvoltarea relațiilor politice cu alte ținte potențiale de agresiune hibride, schimb de experiență atât pe platforme multilaterale corespunzătoare
(NATO și UE), precum și la nivel bilateral;
• În domeniul politicii externe, să depună eforturi pentru a aborda amenințările
asociate cu războiul hibrid în cadrul organizațiilor internaționale pentru apărarea colectivă a care statul este membru;
• Reducerea la minimum nivelul necesar al diplomaţiei economice, militare, și
relații culturale cu țările care au fost evaluate ca potențial atacator hibrid;
• Dezvoltarea unei game largi de capabilități necesare pentru ducerea unui război hibrid, în special capabilități de informații, inclusiv abilitățile de a opera în spațiul
virtual și de a folosi operațiuni de informare;
• Construirea capabilităților militare pentru a folosi toate tipurile de operații
expediționare pentru apărarea statului;
• Consolidarea capacității poliției de a acționa împotriva neregulelor și identificarea formațiunilor armate incognito chiar în momentul în care încearcă să paralizeze
autoritatea de stat și guvernarea locală;
• Crearea condițiilor legislative pentru a se asigura că forțele de poliție ar putea
fi consolidat rapid pe teritoriul național de către militari în lupta împotriva armatelor
neidentificate într-un moment în care statul nu declarat în mod oficial război;
• Continuarea studiul științific al problemei războiului hibrid folosind abordările tuturor discipline științifice relevante.
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ROLUL FACTORULUI GEOGRAFIC
ÎN TEATRELE DE ACȚIUNI MILITARE
Spațiul geografic în care au loc conflicte armate constituie unul din elementele
de bază ale strategiei, influențând într-o mare măsură pregătirea și desfășurarea luptei
armate. În Primul Război Mondial [4, p. 348], la care au participat 38 de state, acțiunile militare s-au desfășurat pe teritoriul a numai 14 țări, precum și pe câteva mări și
oceane. Prin urmare, nu a existat un spațiu unitar al desfășurării războiului. Acesta a
cuprins o serie de întinderi geografice dispersate, acțiunile militare ducându-se numai
pe anumite porțiuni, potrivit scopurilor politico-militare și în funcție de nivelul dezvoltării forțelor armate de care dispuneau. De fapt, războiul s-a desfășurat pe mai
multe teatre de operații, determinate de situația politico-militară existentă, de relațiile
și alianțele între diferite state, de așezarea geografică a diferitelor obiective de importanță strategică. Așa au fost teatrele de operații de vest-est, din Caucaz, Italia, Balcani, Palestina, Mesopotamia, Marea Mediterană, Marea Neagră, Oceanul Atlantic,
Oceanul Pacific și cel Indian.
În cel de-al Doilea Război Mondial [3, p. 361] situația a fost similară, numai
că numărul statelor participante și al celor pe teritoriile cărora s-au desfăşurat acțiunile a fost mai mare. Au participat 61 de state, dar acțiunile militare s-au desfășurat, ca
și în Primul Război Mondial, pe un spațiu mai restrâns, cuprinzând teritoriile a 40 de
țări beligerante. Numărul teatrelor de operații a fost mai mic (7 față de 12 în războiul
din 1914-1918) și anume: din Europa, din Africa de nord, din Extremul Orient și din
Oceanul Pacific. Dimensiunele acestora au fost mai mari față de Primul Război Mondial, operațiilor amploare ca urmare a cantității excelente de forțe participante și dezvoltării unor noi categorii de tehnică de luptă cu posibilitățile sporite.
Gândirea militară contemporană apreciază ca spațiul geografic în care s-ar extinde un viitor conflict armat va fi mult mai mare ca în trecut. Aceasta se datorează, în
primul rând, dezvoltării capacităților forțelor armate și înzestrării acestora cu tehnica
modernă, ceea ce face ca amploarea operațiilor să sporească și mai mult.
Conform opiniei lui Semionov V., în cel de-al Doilea Război Mondial o operație ofensivă de armată se desfășura în medie pe o lărgime de 20-30 km [5, p. 114] și o
adâncime de 70-80 km, iar operația ofensivă de front – pe o lărgime de 100-120 km și
o adâncime de 200-300 km. În prezent, datorită posibilităților mereu crescânde ale
trupelor, o operație de armată poate avea loc într-un spațiu de peste 60-80 km lărgime
și de aproximativ 150 km adâncime, iar o operație de front (grup de armate) – într-o
fâșie largă de peste 200-350 km și pe o adâncime ce se apropie de 400 km.
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În trecutul nu prea îndepărtat, anumite spații geografice erau invulnerabile, pe
când în prezent asemenea situații nu mai există datorită faptului că rachetele balistice
intercontinentale pot lovi orice punct de pe suprafața globului pământesc.
Dacă spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial aviația a ajuns la o rază
de acțiune de aproximativ 4000 km și un plafon de zbor de 8-10 km, astăzi, în zborurile cosmice, acești parametri sunt practic nelimitați, însuși spațiul cosmic devenind
un teren utilizat în scopuri militare.
Refeindu-ne la războaile locale, care se caracterizează prin limitări geografice,
există posibilitatea ca acțiunile militare să se desfășoare pe teritoriul unei singure părți
beligerante sau chiar al unui singur stat, cum ar fi: acțiunile militare din Vietnam [8]
desfășurate de S.U.A., invazia URSS în Afganistan [7], aceste exemple ne
demonstreză că acțiunele militare s-au dus pe teritoriul acestor state.
Amploarea, pe care o pot lua operațiile într-un viitor război, crește influența
spațiului geografic asupra acțiunilor de luptă, prin posibilitățile economice și resursele
umane de care dispune zona (raionul) în care acestea se vor deplasa. Desfășurarea
operațiilor ofensive în ritmuri rapide nu se poate realiza dacă spațiul nu dispune de
suficiente căi de comunicații, rețea de telecomunicații și o suficientă bază materială
(depozite de muniții, capabilități de reparații pentru tehnica de luptă și armamentul
din înzestrarea trupelor).
Primul și al Doilea Război Mondial au dat o experiență vastă în îmbogățirea
gândirii militare privind obținerea victoriei într-o conflagrație, dar toate acestea n-au
schimbat principiile de bază – scopul strategiei este nimicirea forțelor armate ale adversarului. Odată cu creșterea numerică a armatelor a intervenit și problema cea mai
privind dotarea și înzestrarea cu armament și tehnică. Ea a devenit dependentă de
economie, de aceea pe lângă nimicirea forțelor armate, a apărut și tendința de nimicire
a potențialului economic. În toate războaiele nu a dispărut importanța celor trei elemente ale unei operații militare: puterea, spațiul și timpul. Puterea este într-o dependență de supremația statului. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în rezultatul amplorii operațiilor și acțiunilor tactice, a crescut rolul timpului.
Noţiunea de spațiu reprezintă locul unde se desfășoară operațiile și acțiunele
militare împotriva forțelor adverse. Până la Primul Război Mondial și inclusiv spațiul
era mai mare decât posibilitățile armatelor să le susțină și să le controleze. În acea
perioadă, comandanții erau departe de a lua în calcul neconcordanța dintre spațiu și
numărul de efectiv. De menţionat ar fi faptul că în războaiele trecute cucerirea teritoriului urmărea realizarea scopurilor operațiilor, iar pe anumite teritorii se construiau
cetăți și fortificații pentru menținerea operațiilor și pentru a nu permite avansarea
inamicului.
Exemple clasice de astfel de metode de război putem constata în campaniile lui
Frederic al II-lea al Prusiei, Napoleon în Războiul civil din America (1861-1865),
Războiul franco-prusac din 1870 și în primele operații militare din Russia în 1914.
În opinia lui Rendulici L., invazia lui Napoleon împotriva Rusiei în 1812 este
un exemplu de operații de neconcordanță între teritoriul vast și valoarea numerică a
armatei [6, p. 33].
În funcție de condițiile politice, economice și tehnice ale conflictelor armate, se
manifestă tendința generală de creștere a amplorii spațiale a acestora, apare necesita166

tea delimitării diferitor regiuni, zone, în care se poartă acțiunele de luptă propriu-zise.
Reeșind din cele spuse asupra spațiului geografic în care poate avea loc războiul, putem evidenția două noțiuni: teatrul de război și teatrul de acțiuni militare.
În literatura de specialitate teatrul de război [2, p. 301] este un vast spațiu terestru, aerian, maritim (oceanic), în limitele căruia, în timp de război, forțele armate
ale beligeranților rezolvă în mod succesiv unele misiuni politico-strategice de mare
însemnătate, de care depinde soarta întregului război sau a anumitor campanii ale
acestuia.
În cadrul teatrului de război, acțiunile militare se pot duce și se duc, de regulă,
numai în anumite spații, pe care le denumim ca atare teatrele de acțiuni militare.
Din punct de vedere geografico-militar, Moldova, în opinia lui Cucu M. [1] este parte componentă a teatrului de acțiuni militare de Sud-Vest.
Specialiștii și organele de planificare și conducere a acțiunilor militare în condiții ale războiului modern definesc teatrul de acțiuni militare ca pe o mare întindere
geografică, cu relief variat, care cuprinde mai multe direcții strategice și operative
care permite ducerea concomitentă a unor operații militare de amploare, pe uscat, pe
mare și în spațiul aerian (cosmic, pentru cine dispune de mijloace) [1]. Totodată, acest
vast spațiu geografic cuprinde mai multe obiective de importanță strategică și operativă, precum și diferite surse materiale și umane necesare acțiunilor militare.
În opinia autorului, teritoriul cuprins între limitele teatrului de acțiuni militare
de Sud-vest aparține mai multor țări cu tradiții istorice, culturi și niveluri de dezvoltare diferite, cu interese strategice și orientări specifice în politica lor externă. În
litetatura de specialitate este stipulată valoarea teatrelor de acțiuni militare care include condițiile și elementele de bază pentru analiza acestuia.
Condițiile și elementele militaro-geografice sunt:
– naturale (fizico-geografice);
– politico-militare;
– economico-militare;
– pregătirea operativă a teritoriului;
Analizând configurația teritoriului național și luând în considerare direcțiile
operative și strategice ce converg spre teritoriul Republicii Moldova, ducerea acțiunilor militare probabile trebuie concepute pe direcții operative și strategice, fapt ce
presupune o fragmentare a teritoriului național pe zone de operații. Acest mod de
abordare a teritoriului național în contextul pregătirii și ducerii acțiunilor militare nu
este un element de noutate ci constituie unul de continuitate, adoptat permanent la
evoluțiile din spațiul de interes strategic al Republicii Moldova.
După cum susţine Cucu M., în împărțirea teritoriului pe zone de operații s-au
luat în considerare următorii factori [1]:
– compartimentarea geografică a teritoriului țării;
– necesitatea și posibilitatea ducerii acțiunilor militare în mod unitar, atât pe
plan national cât și pe plan regional, cu forțele și mijloacele proprii dispuse pe teritoriu;
– direcțiile probabile de pătrundere ale inamicului;
– posibilitățile de manevra ale trupelor și de cooperare;
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– obiectivele politico-administrative și economice importante existente în
anumite compartimente de teren, care influențează desfășurarea acțiunilor militare;
– elementele de pregatire a teritoriului pentru apărare (fortificații, comunicații,
depozite, aerodromuri etc.) existente sau prevăzute a se executa;
– posibilitatea ducerii acțiunilor de luptă în compartimentul respectiv de către
grupările de forțe și mijloace stabilite inițial, fără a se mai efectua în timp de război
ample manevre de forțe și mijloace;
– necesitatea coordonării şi sprijinului reciproc între forțele participante;
– atingerea unor scopuri operative și strategice ale luptei armate;
– necesitatea ca în anumite situații unele grupări de forțe să desfășoare temporar acțiuni independente.
Din cele expuse de mai sus, zona de operații [1] este spațiul geografic reprezentând o parte din teatrul (zona) de război, necesară pentru desfășurarea operației
militare și pentru administrarea unei asemenea operații. Aceasta include obiective de
importanță strategică și operativă a căror mentinere influenteaza în mod substanțial
desfăşurarea apărării strategice şi ducerea ofensivei pentru eliberarea teritoriului naţional.
Pe baza analizei factorilor menționați mai sus, propunem fragmentarea teritoriul țării în următoarele zone de operații: zona de nord şi zona de sud.
Istoria ne demonstrează că conflictele însumează acțiuni militare desfășurate pe
mai multe direcții. În funcție de importanța scopurilor și de amploarea acțiunilor duse
pentru atingerea lor, aceste direcții pot fi strategice sau operative.
Direcția strategică [1, p. 93], reprezintă o fâșie de teren care permite desfășurarea acțiunilor militare cu o mare unitate operativ-strategică de tipul front sau cu o
grupare strategică și care duce spre obiective de importanță strategică. Direcțiile strategice au drept elemente caracteristice obiectivele și aliniamentele strategice.
Obiectiv strategic [1, p. 94] reprezintă zona de mare importanță militargeografic, centre mari politico-economice, regiuni de mare importanță geografică, a
căror cucerire, apărare, distrugere sau neutralizare duc la îndeplinirea scopurilor parțiale sau totale ale războiului.
Aliniamente strategice [1, p. 96] reprezintă amenajarea-neamenajarea genistică, de regulă, revine unor obstacole naturale, care delimitează, obiectivele corespunzătoare misiunilor succesive ale marilor unități în desfășurarea operațiilor strategice.
De asemenea, direcția strategică include fîșia de teren în care se dispun trupele în
vederea desfășurării unei operații strategice, precum și fîșia în care acestea ies după
îndeplinirea unei misiuni strategice.
Direcția strategică cuprinde de regulă două sau mai multe direcții operative [1]
fâșia de teren care permite concentrarea, organizarea și desfășurarea unor acțiuni militare cu una sau mai multe grupări de forțe de nivel devizie, corp de armată.
Elementul natural constituie spațiul al delimitării teatrelor de acțiuni militare
care ca urmare progresului tehnic nu are o influență majoră cum era pe timpuri.
Din cele expuse putem trage concluzia că terenul are o mare influență asupra
desfășurării acțiunilor de luptă, dar fără să constituie elementul de bază.Influența condițiilor fizico-geografice asupra acțiunilor militare se exercită, în primul rînd, prin
intermediul reliefului.
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Terenul șes și mediu frămîntat include direcții operative care favorizează ducerea acțiunilor militare. Terenul înpădurit oferă avantaje pentru dispunerea și mascarea
trupelor, dar creează unele greutăți în ducerea operațiilor ofensive. O influență majoră
asupra ducerii operațiilor exercită rețeaua hidrografică îndeosebi cursurile mari de
apă. Condițiile meteorologice, anotimp, mascarea trupelor și obiectivelor influențează asupra ducerii operaților, necesitatea dispersării trupelor și obiectivelor pe suprafețe mari ne impune viziunea importantă cunoașterii teatrului de acțiuni militare.
Caracterizând elementul economico-militar care exercită o influență hotărâtoare asupra delimitării încă din timp de pace a teatrelor de acțiuni militare. Resursele și
capacitățile economice existente pe teatrul de acțiuni militare reprezintă elementul
cheie a asigurării materiale al operațiilor. Căile de comunicații rutiere, feroviere, aeriene și fluviale împreună cu sistemul de telecomunicații și de transport formează infrastructura teatrului de acțiuni militare, influențând nemijlocit asupra mobilității și a
manevrabilităţii oportune.
Localitățile urbane și rurale constituie elemente componente ale teatrului de acțiuni militare care influențează într-o măsură considerabilă asupra ducerii conflictelor
care pot fi transformate în puternice noduri de apărare a căror cucerire necesită concentrarea numeroaselor forțe și mijloace.
Pregătirea operativă a teritoriului având o influență importantă ne impune
adoptarea încă din timp de pace a unor măsuri ce asigură utilizarea lor eficientă în
scopul obținerii victoriei. Din timpuri străvechi, conducătorii de oști sau state au avut
în preocuparea lor pregătirea terenului ulterior pentru desfășurarea bătăliilor care favorizau obținerea succesului.
Pregătirea teritoriului constituie o preocupare centrală al conducerii de vârf al
statului, armatei și este stipulată în Lege nr. 345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională, art. 19, ea reprezintă o componentă a doctrinei militare care a fost primită prin Hotărârea Parlamentului nr. 482 din 06.06.1995.
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FORMAȚIUNILE PARAMILITARE ILEGALE –
PILONI AI REGIMURILOR SEPARATISTE
În literatura de specialitate se apreciază că asupra statului s-ar putea declanşa
acţiuni agresive: a) externe; b) interne; c) combinate.
Acţiuni agresive externe (presiuni militare, blocade, acţiuni terorist-diversioniste desfăşurate de forţe externe, acţiuni armate desfăşurate de forţe militare terestre,
aeriene şi navale).
Acţiuni agresive interne (acţiuni separatiste, acţiuni terorist-diversioniste, sabotajele, blocarea unor obiective, civile sau militare, a căilor de comunicaţii de importanţă operativă sau strategică, a sistemului energetic naţional, acţiuni de destabilizare
gravă a ordinii de drept).
Acţiunile agresive combinate sunt cele mai periculoase, deoarece la acestea
participă forţe militare externe și forţe paramilitare interne.
Scopurule unui astfel de tip de acţiune ar putea fi:
a) obţinerea controlului asupra unor zone din teritoriul naţional în vederea declarării acesteia ca provincie independentă;
b) instrumentarea unui terorism extern care să oblige statul să admită federalizarea;
c) controlul exclusiv al unor suprafeţe care să facă obiectul unor negocieri, fie
în vederea anexării la alt stat, fie a folosirii lor ca argument de schimb;
d) menţinerea unei zone până la realizarea joncţiunii cu forţe armate din exterior.
Ce este separatismul?
Separatismul este o mişcare politică ce caută să despartă o regiune, o provincie sau
un stat, de ţara sau ansamblul mai vast căruia aceasta aparţine. Scopul este obţinerea, pe o
bază teritorială, a unei recunoaşteri politice şi crearea unui nou stat independent. Această
mişcare se referă explicit şi în mod sistematic la independenţa unui anume teritoriu ce, în
prezent, este componenta altui stat. În acest sens, separatismul se poate defini ca o
mişcare în care se promovează o separare nu a unui stat, ca parte componentă a unei
federaţii de state, ci a unei regiuni din componenţa unui stat [1].
Separatismul la hotarul secolelor destul de activ s-a evidențiat în statele, apărute în
spațiul ex-sovietic. Practic toate statele din comunitatea mondială modernă într-o măsură
oarecare au simțit din experiența proprie influența distructivă a separatismului. Aceasta
demonstrează că nici un stat contemporan nu are garanția de influența proceselor distructive, formate în baza lui. În practică separatismul, deseori, capătă forme detestabile: violență, terorism, conflicte armate și alte fenomene antisociale. Din aceste motive separatismul este unul dintre cele mai grave probleme ale societății moderne.
Mișcările separatiste sunt, de regulă, regimuri politice maximal militarizate. O
caracteristica generală practic pentru toate mișcările separatiste, inclusiv și în spațiul
ex-sovietic, este pretenția fără compromis, orientarea la întrebuințarea metodelor vio170

lente (de luptă armată) pentru atingerea scopurilor sale politice concrete, terorism în
cea mai mare amploare.
Ca exepție se poate de adus regiunea autonomă spaniolă Catalonia, care încearcă
de a proclama (restabili) independența sa de Spania, dar nu crează formațiuni paramilitare
și în cazul obținerii suveranității nici nu va planifica crearea Forțelor sale Armate.
Formaţiunile paramilitare ilegale pot fi organizate din timp de pace, în clandestinitate sau sub forma diferitelor organizaţii (cercuri, cluburi, asociaţii etc.) politice,
sportive, sportiv-patriotice, sportiv-militare, militar-patriotice, culturale, de tineret,
etnice, religioase, de voluntari, de veterani, etc. sau în grabă și deschis în cazul destabilizării situației în stat.
La etapa inițială asestea pot fi grupuri și detașamente disparate, create după
principiul teritorial, structura organizatorică și efectivul cărora nu sunt constante și se
pot schimba în dependendență de misiunile de luptă, condiții concrete ale situației,
existența forțelor și mijloacelor. Iar după evoluția situației, pentru atingerea scopurilor
separatiste rebelii încep să introducă conducerea unică centralizată asupra tuturor
formațiunilor paramilitare cu scopul coordonării acțiunilor lor, iar grupuri și detașamente disparate reorganizează în corpuri de armată, brigăzi, regimente, batalioane
etc., adică crearea forțelor armate reale. Variante de organizare a forțelor paramilitare
ilegale din sud-estul Ucrainei sunt reprezentate în Fig. 1-2.

Fig. 1. Structura de organizare a forțelor paramilitare ilegale
ale așa-numitei Republicii Populare Donețk [2]
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Fig. 2. Structura de organizare a forțelor paramilitare ilegale
ale așa-numitei Republicii Populare Lugansk [3]

Neavând armament, nici un regim separatist n-ar fi rezistat nici o lună. Acum
pentru nimeni nu mai este secret, că din momentul apariției și până în prezent pilonul
de bază al sepatismului este armamentul, armamentul și din nou armamentul.
Înzestrarea cu armament a acestor formaţiuni se va realiza folosind:
1. Căi legale – arme de vânătoare, arme de tir, chiar arme militare.
2. Arme provenite din depozitele armatei, ministerului afacerilor interne și alte structuri de forță.
3. Din traficul ilegal de armament, care a luat amploare în ultimul timp, constituind un fenomen îngrijorător.
4. Armamentul capturat pe timpul luptelor cu structurile de forță ale statului.
5. Din partea regimurilor țărilor vecine.
Una din pricinile de supravețuire a mișcărilor separatiste este susținerea lor
acordată prin diferite forme din partea regimurilor țărilor vecine. Unele grupuri și
mișcări separatiste nu numai uneori primesc de pe teritoriul lor armament, muniții,
echipament și alt ajutor, dar au și posibilitatea temporar să adăpostească o parte din
formațiunile lor paramilitare, amenajarea bazelor și taberelor pentru pregătirea luptătorilor etc.
În încheere se poate de remarcat, că pentru contracararea acțiunilor separatiste
este necesar de a preveni din timp apariția în stat a formațiunilor paramilitare ilegale.
172

Referințe bibliografice
1. Dr. Petre DUŢU, GLOBALIZARE versus SEPARATISM POLITIC, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖, Bucureşti, 2010, p. 65.
2. http://112.ua/ato/gricak-na-donbasse-deystvuyut-chetko-strukturirovannye-armeyskie-korpusa-rf-254811.html, accesat 10.05.2016.
3. http://112.ua/ato/gricak-na-donbasse-deystvuyut-chetko-strukturirovannye-armeyskie-korpusa-rf-254811.html, accesat 10.05.2016.

173

Iurie GÂRNEŢ ,
colonel (r), prodecan Facultatea Ştiinţe militare, lector universitar (nivel 1),
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

TENDINŢE, FACTORI ŞI PERSPECTIVE CARE VOR
INFLUENŢA CONŢINUTUL, DURATA ȘI SUCCESUL
DESFĂŞURĂRII OPERAŢIILOR STRATEGICE
ÎN CADRUL LUPTEI ARMATE
Lupta armată reprezintă cea mai distructivă componentă a războiului. Deseori
războiul este perceput numai atunci când se declanşează lupta armată. Din
bibliografia de specialitate vedem că „lupta armată este un termen generic ce
defineşte specificul războiului ca fenomen social, constînd în folosirea forţelor armate
pentru realizarea scopului războiului. De asemenea, lupta armată include totalitatea
acţiunilor ce se desfăşoară la nivel strategic, operativ şi tactic de către toate
categoriile de forţe armate. Din definiţiile de mai sus înţelegem, că lupta armată
reprezintă componenta militară a războiului şi se realizează atunci cînd statele
folosesc instrumentul militar, pentru a-şi realiza obiectivele politice. În prezent, lupta
armată se desfăşoară în toate trei medii: terestru, maritim şi aerian, iar uneori se mai
vorbeşte, că se deşfăşoară și în mediul cosmic.
Tot din definiţia de mai sus putem conchide, că lupta armată se desfăşoară la
nivel strategic, operativ şi tactic. La nivel strategic şi operativ lupta armată se
desfăşoară de către marile unităţi de nivel srategic și operativ sub formă de operaţii
militare de nivel strategic şi operativ, iar la nivelul tactic se desfăşoară de către unităţi
şi subunităţi tactice sub formă de acţiuni de luptă sau lupte. Cu pregătirea și
conducerea luptei armate se ocupă arta militară. Cu conducerea luptei armate la nivel
strategic se ocupă strategia militară, la nivel operativ se ocupă arta operativă, iar cu
conducerea ei la nivel tactic se ocupă tactica.
Reieşind din cele menţionate mai sus, lupta armată la nivelul strategic se
desfăşoară sub formă de operaţii de nivel strategic şi este condusă de nivelul strategic
al artei militare şi anume strategia militară.
Pentru a înţelege mai bine tendinţele, factorii şi perspectivele, care vor influenţa conţinutul, durata și succesul desfăşurării operaţiilor strategice vom prezenta
câteva repere teoretice cu referire la termenul de operaţie.
Operaţia reprezintă o creaţie relativ recentă, aparţinînd epocii moderne şi
contemporane a istoriei artei militare. Principalii factori, care au dus la apariţia
operaţiei au fost: industrializarea și masificarea armatelor . Aceşti factori la rândul
său au făcut să crescă și amploarea luptei armate, atât în spaţiu cât și timp. Conceptul
capătă amploare odată cu schimbările aduse acţiunii militare de către revoluţia
franceză. În acest context, a avut loc apariţia armatelor naţionale de masă,
tehnicizarea lor tot mai pronunţată, care a creat condiţiile necesare apariţiei noţiunii
de operaţie.
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Deci, ce este totuşi operaţia militară? În lexiconul militar găsim că „operaţia
este totalitatea de acţiuni militare duse de marile unităţi operative și strategice după
un plan unic, în vederea îndeplinirii unui scop operativ şi strategic‖.
În dicţionarul explicativ al limbii române găsim că „operaţia este o acțiune
militară de mare amploare, în vederea realizării unui plan strategic sau a sarcinilor
subordonate acestuia‖.
În doctrinele militare ruseşti găsim că „operaţia este o formă a acţiunilor
militare ce reprezintă un complex de lovituri, manevre, lupte și bătălii coordonate
după timp, loc și scop, care se desfăşoară succesiv sau simultan în corespundere cu o
concepție sau un plan unitar, pentru realizarea unor obiective pe un teatru de acţiuni
militare, teatru de război sau pe o direcție operativă sau strategică.‖
În Doctrina pentru operaţii întrunite ale Forţelor Armate (Chişinău, Editura
miltară, 2013), operaţia este definită ca „o totalitate a acţiunilor duse de o grupare de
forţe, constituită din trupe sau elemente aparţinând mai multor categorii de forţe ale
armatei, în mediul corespunzător fiecăreia, dar cu un scop unitar‖.
Deci, analizând diferite surse putem ajunge la concluzia, că operaţia reprezintă
ansamblul acţiunilor de luptă, duse de către grupării de forţe de nivel operativ şi
strategic, pe baza unei concepţii unitare, într-o perioadă de timp determinată și într-o
zonă sau teatru de acţiuni militare, pe o direcție operativă sau strategică, pentru
realizarea unor obiective de nivel operativ și strategic. În dependenţă de obiectivele,
care urmează a fi îndeplinite, operaţiile militare pot fi: de nivel strategic şi operativ.
Reieşind, din faptul că în continuare vom vorbi despre operaţiile militare de nivel
strategic, ţinem să explicăm, că operaţia de nivel strategic este o astfel de formă a luptei
armate, care este desfăşurată de o mare grupare de forţe de nivel strategic, sau chiar de
întrega armată a statului, care acţionează în cadrul unui teatru de acţiuni militare, pe o
direcție strategică importantă, iar rezultatul desfăşurării acesteia va duce la dezechilibrarea strategică a unuia din participanţi sau la pierderea sau obţinerea victoriei în
desfăşurarea luptei armate.
Desfăşurarea operaţiilor de nivel strategic sunt determinate de următorii factori:
spaţiul geografic de defăşurarea a operaţiei; ameninţările militare existente (potenţialul
militar al adversarului) în teatru de război şi de forţele și mijloacele avute la dispoziţie.
Prima determinantă, spaţiul geografic este un factor, care are o influienţă importantă, atât asupra structurii forţelor armate ale statului, cât şi asupra factorului
acţional la nivel strategic. Dacă să ne referim la componenta structurală, atunci, reieşind din caracteristicile geografice ale teatrului de acţiuni militare se va putea deduce:
mărimea forţei militare necesare pentru acţiunea strategică, categoriile de forţe din
structura forţelor armate, genurile de armă necesare într-o forţă armată și nu în
ultimul rând structura grupărilor de forţe. Deci, dacă Republica Moldova se dispune
geografic pe direcţia strategică de Nord-Est a teatrului de război European, mărimea
forţelor armate ale ţării, va trebui să corespundă caracteristicilor acestei direcţii
strategice, adică lăţimii spaţiului din direcţia menţionată, care include teritoriul ţării
noastre. Dacă, geografic Republica Moldova cuprinde numai spaţiul terestru și aerian,
atunci Forţele Armate vor trebui să încludă două categorii de forţe şi anume forţe
terestre și forţe aeriene. Reieşind din faptul, că spaţiul terestru al ţării noastre este
preponderent de câmpie deluroasă, deci în componenţa forţelor de manevră ale
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forţelor terestre a Republicii Moldova, ar trebui să fie incluse preponderent unităţi de
infanterie motorizată şi de tancuri. Direcţiile operative, care traversează spaţiul ţării şi
anume: direcţia operativă Sud-ucraineană, direcţia operativă Central-ucraineană și direcţia operativă Podolică ne va obliga, ca forţele armate ale ţării să fie grupate pe trei
grupări de forţe de nivel operativ.
Pe lângă faptul că spaţiul geografic înfluienţează structura forţelor armate,
acesta la rândul său va influienţa şi procedeele de desfăşurare a operaţiilor. Deci,
într-un teatru de război cu relief preponderent de câmpie se va da prioritate operaţiilor
strategice ofensive, iar într-un teatru de război cu teren muntos se va recurge mai des
la operaţii de apărare.
Şi în fine, factorul geografic este o determinantă importantă a formelor şi procedeelor de desfăşurare a operaţiilor strategice. El în continuu va constrânge conducerea
strategică în determinarea atât al structurii forţelor, cît și asupra pregătirii şi desfăşurării
operaţiilor strategice. Adaptarea reuşită a planurilor de operaţii la caractetisticile
teatrului de acţiuni militare va duce la desfăşurarea cu succes a operaţiilor strategice.
Un alt factor, cu o influenţa deosebită asupra operaţiilor strategice, este potenţialul militar al adversarului din teatrul de război. Atunci, cînd se vorbeşte despre
factorul menţionat, se va lua în calcul următoarele aspecte: structura forţelor armate ale
adversarului; potenţialul de mobilizare ale forţelor armate ale adversarului; mijloacele
militare ale adversarului; grupările de forţe menţinute în apropierea fronţierelor noastre,
pe principalele direcţii strategice şi operative. În cadrul pregătirii operaţiilor strategice
se va pune accentul, ca raportul de forţe atât cantitativ, cât și calitativ de fie de 3 la 1.
Desigur, dacă se va pregăti pentru operaţia strategică ofensivă se va urmări ca forţele
noastre armate să depăşească forţele adversarului, atât calitativ cît şi cantitatic de 3 ori.
Atunci cînd se va pregăti operaţia de apărare strategică, raportul va fi invers, în folosul
adversarului.
De aici conchidem, că în modelarea grupărilor de forţe strategice sau a forţelor
armate pe lângă rolul determinantei geografice, un rol important îl joacă şi potenţialul
adversar, ceea ce ne constrânge a face corecţiile necesare, reieşind din influienţa
acestui factor.
Forţele şi mijloacele militare avute la dispoziţia fiecăriu stat este al treilea factor
determinat al operaţiilor strategice. La acest capitol astăzi se observă două tendinţe
principale. Prima tendiţă se observă la state bogate, care în strategiile lor pun şi vor
pune accentul pe armate de dimensiuni mai mici, dar cu un puternic potenţial tehnologic. La partea acţională ale strategiilor sale, preferă operaţii strategice cu o durată cât
mai scurtă, dar cu un efect strategic foarte mare. Principalele tendinţe, ale acestor state,
în pregătirea și desfăşurarea operaţiilor strategice vor fi:
a) Strategia forţelor:
– pregătirea forţelor pentru ducerea unui război de intensitate maximă și intensitate mică (conflicte locale);
– armatele menţinute pe timp de pace mici, dar cu o putere de luptă mare, uşor
de a fi proiectate;
– menţinerea unui sistem de mobilizare performant;
– armate completate cu militari prin contract.
b) Strategia mijloacelor:
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– armate dotate cu armament performant;
– menţinerea și modernizarea armamentului nuclear;
– puterea de luptă bazată pe calitatea mijloacelor de luptă.
c) Strategia operaţională:
– desfăşurarea operaţiilor strategice cu o durată scurtă și cu efect maxim;
– desfăşurarea operaţiilor strategice folosind conceptul ―războiului fulger‖;
– tendinţa de a evita acţiunile militare de uzură.
– micşorarea fronturilor şi ducerea operaţiilor pe anumite direcţii strategice
importante;
– desfăşurarea operaţiilor preponderent întrunite;
– păstrarea elemetelor strategiei nucleare;
– tendiţa de ducere a războiului cu pierderi ―0‖;
– punerea unui accent deosebit pe război informaţional.
Operaţiile strategice vor include preponderent următoarele etape: etapa informaţională sau a „războiului informaţional‖, campania aeriană şi campania terestră.
A doua tendinţă se observă la statele sărace, care în strategiile lor pun accentul,
nu pe calitate, ci pe cantitatea forţelor armate. Aceste state, din cauza lipsei de resurse, încearcă să-şi egaleze potenţialul militar prin mărirea numărului de personal
militar, sau mai bine spus, prin menţinerea unor armate în masă. În acţiune aceste state recurg la operaţii strategice de lungă durată cum ar fi: „războaie pe poziţii‖, războaie de gherilă, războaie asimetrice și altele.
Principalele tendinţe, ale acestor state, în pregătirea și desfăşurarea operaţiilor
strategice vor fi:
a) În strategia forţelor:
– pregătirea forţelor pentru ducerea unui război de intensitate maximă;
– organizarea armatelor pe principiul armatelor în masă;
– se va pune un accent deosebit pe sistemul de mobilizare a F.A.;
– de obicei se va menţine serviciul militar obligatoriu;
– puterea de luptă a armatei depinde de cantitate, dar nu de calitate.
b) În strategia mijloacelor:
– armate dotate cu armament învechit;
– puterea de luptă bazată pe cantitatea mijloacelor de luptă;
– pot dispune de arme de nimicire în masă (arma chimică).
c) În strategia operaţională:
– strategia este bazată pe conceptul ―războiului întregului popor‖;
– persistă tendinţa de a transforma războiul într-un război de durată;
– aplicarea strategiei ―războiului de gherilă‖;
– în acţiunile strategice pun accentul pe cantitate;
– punerea unui accent deosebit pe războiul informaţional.
Şi în final, în pregătirea și desfăşurarea operaţiilor strategice, atât în prezent cât
și pe viitor, ar trebui să se ţină cont de principalii factori determinanţi ai luptei armate
aşa cum sunt: spaţiul geografic, potenţiulul adversar şi nu în ultimul rând, de forţele şi
mijloacele avute la dispoziţie. Victoria în desfăşurarea acţiunilor militare se va obţine
numai atunci, cînd conducerea strategică militară va respecta cu stricteţe şi în mod
creativ atât legile și principiile luptei armate cât și principalii factori determinaţi.
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ADL BASED MILITARY SPECIALISTS TRAINING
IN REPUBLIC OF MOLDOVA
Introduction
The necessity to enhance the security on the regional and multinational levels,
the processes of the international consolidation and globalization increase the requirements to the quality of the military specialists training în civil and military sectors.
Taking into account this fact, în the article was analyzed the system of military
specialists training în Republic of Moldova (chapter 1). It was established that Annually, în around of 25% of total number of the university graduates represent the militaries, from which 98% are trained în the civil universities.
It was described one of the new trend în military specialists training based on Information Technologies and Advanced Distributed Learning (chapter 3). It was established that în Republic of Moldova exists the ADL Capacity Building which include
created legislative basis for distance learning education, the methodological basis of
the this kind of education. We have the interuniversity communication network RENAM, which connects the universities between them and with European research and
education network GEANT.
It was analyzed the experience and successes of the Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Study Institutes and of the Armed Forces
Military Academy ―Alexandrucel Bun‖ în the elaboration and implementation of the
learning management system ILIAS, different courses elaborated by the countries
members of the PfPC, we propose to use the LMS ILIAS for preparing of the military
specialists în civil universities (chapter 4).
In chapter 5 there were described the proposed educational architectures for
preparing of the military specialists în civil universities using LMS ILIAS. It was
selected a set of the courses from PfPC server which can be successfully used for
preparing of the military specialists în civil universities (chapter 6).
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1. THE SYSTEM OF MILITARY SPECIALISTS TRAINING
IN REPUBLIC OF MOLDOVA
In Republic of Moldova exists the distributed system of the military specialists
training. în accordance with this system, the military specialists there are prepared în
the Armed Forces Military Academy‖Alexandrucel Bun‖ (AFMA) and în 11 civil
universities, at the military departments.
The operating officers there are prepared by the AFMA on the specialties Infantry, Artillery, Communications, Border guards and Carabineers. Annually AFMA
graduate around 100 officers în the rank of lieutenant.
The officers of the reserve are prepared în 11 civil universities and Military
Academy, on the specialties Infantry, Communications, Engineering, Artillery, Intelligence and Reconnaissance, Medicine (table 1).
Table 1
The preparing of the officers of reserve
Nr

Institution

1

Technical University of Moldova

2
3

Military Specialty

Military Rank
Sergeant

Pedagogical State University

Infantry, Communications, Engineering
Infantry, Artillery

State University Balti

Infantry, Artillery

Sergeant

4

State University of Moldova

Infantry

Sergeant

5

Agrarian State University of Moldova

Infantry

Sergeant

6

State University Cahul

Infantry

Sergeant

7

State University Comrat

Infantry

Sergeant

8

Academy of Economical Studies

Infantry

Sergeant

Sergeant

9

Academy of the Ministry of Internal Affairs

Infantry

Sergeant

10

State University of Physical Education and Sport

Sergeant

11

State University of Medicine and Pharmaceutics

Intelligence and Reconnaissance
Medicine

12

Armed Forces Military Academy

Infantry, Artillery

Lieutenant

Lieutenant

Annually there are prepared around 7600 militaries which represent 25% of
the total number of the universities graduates. The 97% of the militaries graduates (or
7400 graduates) are prepared în 11 civil universities, which represent 41% of the universities. The 93.5% (7100) of the graduates obtained the rank of the sergeant and
6.5% (500) obtained the rank of the lieutenant.
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2. NEW TREND în MILITARY SPECIALISTS TRAINING
The necessity to enhance the security on the regional and multinational levels,
the processes of the international consolidation and globalization increase the requirements to the quality of the military specialists training în civil and military sectors.
One of the modern and effective direction of high quality specialists training is
based on the Information Technologies (IT) and Distant Learning Education (DLE)
or Advanced Distributed Learning(ADL). în Moldova DLE as a third form of education was introduced for the first time by the Law on Education of May 2005 and was
reconfirmed în 2014[1].
There were formed the main directions of activities în DLE such as[2]:Creation
of the interuniversity communications network; Elaboration of the methodological
basis of the DLE; Selection/elaboration of the LMS for DLE; Creation of the DLE
laboratories în the universities; Elaboration of the educational plans; Preparing of the
teachers; Creation of the electronic courses; Creation of the digital libraries etc.
Due to funding by NATO of a set of the projects, în the total amount of around
2mln. USD, it was elaborated and implemented the interuniversity research and
education communication network RENAM (figure 1). At present, the majority of
the universities are connected to Internet via this network. The RENAM network was
connected via a 10Gb optical channel to the European network GEANT (figure 2),
which permit the access to different educational and scientific databases.
There have been performed a number of research activities and experimental
tests regarding the integration of innovative methods and modern information technologies, including DLE, în university education.
Some significant results of these activities represent the elaborated documents:
Distance Learning: Concept and Terminology. Initiation Guide; Development of the
information resources for distance education; Computer assisted testing. Methodology; The study guide on the development of information resources for distance education; The Introduction to distance education; The Glossary of terms used în the distance education; The computer-aided testing methodology.
One of the key questions în DLE is the LMS. în different Moldavian universitiesthere were performed the projects regarding the research/testing/elaboration of the
LMS for DLE. There were studied the LMS as: AEL (Advanced E-Learning),
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ILIAS,
Claorline, Dokheos etc.
The AEL (Advanced E-Learning) system developed by the company SIVECO
(Romania) and used în all the schools and lyceums of Romania, and în over of the
60 schools of Republic of Moldova and în some other countries. This system was
studied profoundly în State University of Moldova, were was trained a group of 36
teachers – users of this system. It was approved a program on distance education, for
the specialization ―Network Technologies‖, specialty ―Computer Science‖.
Another studied system was Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment), which from the point of view of the performance is one of
the most powerful and most commonly used open platforms for e-Learning. This
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platform was tested în State University of Moldova, Technical University of Moldova, Academy of Economical Studies of Moldova and some another universities.
Of a great interest is the LMS ILIAS, elaborated by Partnership for Peace Consortium (PfPC). This LMS integrate the necessary functions and advantages of other
LMS, and it is în the permanent development taking into account the requirements of
the users[3]. Another very important aspect represent the e-courses created by PfPC
countries members.

Figure 1. Interuniversity research
and education communication network RENAM
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Figure 2. Connection of the RENAM network to the European network GEANT

3. ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING în MILITARY ACADEMY OF
ARMED FORCES‖ALEXANDRU CEL BUN‖
Advanced distributed Learning was implemented în the educational and training process within the Military Academy of Armed Forces "Alexandrucel Bun", according to the modern trends and aspirations specific to the current information society[4]. Thus, în order to meet the demands of those who wish to specialize în this area,
and also, to provide an alternative to the classical education, MAAF "Alexandrucel
Bun" laid the foundations for ADL în 2010, according to all legal regulations. This
type of learning is a flexible form of organization of teaching. The ADL of the Military Academy was released for the first time în November 2009. As a result, the
Military Academy leaders decided în early 2010 to develop ADL service at the Continuous Training Centre. în the same year, the Military Academy becomes a member
of the ADL WG within the PfP Consortium; în May 2010 the Military Academy was
the host for the first time of ADL WG Meeting. At this important event, the ADL
service presents the first online course "Conventional signs" developed and published
on the ILIAS platform.
In 2012 it was developed and published the course "Stop human trafficking".
For the development of the course the collaboration with NATO School from Oberammergau and the NGO "Beginning of Life" was important. în August 2013 Academy establishes cooperation and support agreement with the National Institute of Jus-
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tice în Moldova. în September 2013the Military Academy achieved a cooperation
agreement with the E-Government Center of Moldova.
The implementation of this type of learning în the Military Academy, it was an
important step în the military development în the National Army, contributing to the
use of new knowledge through modern efficient learning allowing access without
geographical borders. This form of learning has provided training and improving
military and civilian personnel from the army at an appropriate level în accordance
with the requirements and international quality standards. Courses aredeveloped both
SCORM and using a program that prevents cheating on test platform so students are
forced to study carefully before starting the test. în order to increase the effectiveness
of ADL of the Military Academy, it was developed an electronic library with 4 levels
of security access e-Learning content.
Ilias platform currently holds:2989 users , 4079 graduates and 18 courses, sau
as Microsoft Office Word 2010, HTML-Creating Web Pages, Stop Traficul de FiințeUmane, Preparing Military Actions (platoon level), Conventional Signs, Advanced Course (company level), Staff Course (battalion level), Stop Human Trafficking (Ro &Eng), English for Travelling, StrategieMilitară, Ghidul de ducere a convorbirilor radio înmediulstandardizat NATO, The Management of Public Function
and Civil Servants – III, Cyber Security Course, NATO Basics, Combating Trafficking în Human Beings, Bloom’s Taxonomy, ELTEC, NATO ROE Quiz 3.
Of the 18 courses, 14 are willingness and 4 courses are compulsorydestinated
to develop military personnel. Specialization courses usually are recommended for
military personnel who do not have such training. They provide training and gradually improve knowledge, abilities and skills necessary to perform functional tasks.
4. PREPARING OF THE MILITARY SPECIALISTS
IN THE CIVIL UNIVERSITIES
At the military departments of the civil universities do not using ADL training
technologies at present. Taking into account this fact and the good successes of the
AFMA ―Alexandrucel Bun‖ and PfPC în direction of the elaboration and development of the Lear4ning Management System (LMS), SCORM Editor, DB of the
courses we propose to introduce ADL technologies formilitary specialists training în
civil universities[5, 6].
The main directions of activities to realize this proposal are:Establishment of a
good cooperation between universities, Ministry of Education – responsible for education process în the civil universities,
and Ministry of Defense – responsible for
education at the military departments în the civil universities; Elaboration of the
methodology of the military specialists preparing în the civil universities using LMS
ILIAS; Creation of the ADL laboratories în the universities; Acknowledgment of the
universities with the LMS, SCORM Editor, PfPC DB of the courses; Development of
the interuniversity communications network; Organization of the seminars, trainings,
consulting; Implementation of the LMS în the civil universities; Elaboration of the ecourses for military specialties.
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There were proposedthe possible educational architectures (EA) using LMS
(figure 3-5).The architecture EA1 is destinated for the utilization of the LMS to access the PfPC courses( figure 3). The architecture EA2 (figure 4) supposes the utilization of the LMS for local DLE. The architecture EA3 which supposes the utilization of the LMS for PfPC and local DLE
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Fig.3. The educational architecture 1: the utilization of the ILIAS
to access the PfPC courses
(the standard PfPC educational architecture)
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Fig.4. The educational architecture 2:
the utilization of the LMS for the local DLE
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Fig.5. The educational architecture 3:
the utilization of the LMS for the PfPCand local DLE
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5. THE E-COURSES FOR MILITARY SPECIALISTS PREPARING în THE
CIVIL AND MILITARY UNIVERSITIES
The results of the analysis of the electronic courses elaborated în the different
universities show that în different universities the courses on the same subject are
different due to different curricular. It is necessary to create an interuniversity education commission for elaboration of the unique curricular.The existing electronic
courses have to be developed to be used by LMS.
We analyzed the courses placed on the PfPC server and selected a part of them
which can be successfully used for military and civil specialists preparing în the civil
universities în the Republic of Moldova.
1. English Language Training Enhancement Course.
2. Developing Security Strategy: the U.S. Approach.
3. Building Defense Institutions
4. Chemical and Biological Weapons Non-Proliferation
5. CIMIC Overview for NATO SCHOOL
6. Combating Trafficking în Human Beings
7. Conducting a Computer Assisted Exercise
8. Conflict Management and Negotiation
9. Critical Infrastructure Awareness
10. Defense Against Suicide Bombing
11. English Skills for Staff Officers
12. Ethnic Conflict and Peace Operations: European Security and Defence
Policy
13. Fundamentals of CBRN Defence
14. Human Trafficking: Causes, Consequences, Counter-strategies
15. Introduction to Human Rights: Introduction to Information Operations
16. Introduction to International Humanitarian Law
17. Introduction to NATOIntroduction to Satellite Operations
18. International Security Risks (Drugs, Migration, Climate, Finance,
Terrorism)
19. Information Security Fundamentals: Introduction to Medical Intelligence
20. Map Reading Multinational Crisis Management
21. National Security and Defense Strategy Estrategia de Seguridad y
DefensaNacional: NATO Partner Joint Medical Planners' Course
22. NATO Major Incident Medical Management
23. NATO/Partner Operational Staff Officer’s Module:NATO Partner Senior
Medical Staff Officers'
Course Module
24. NATO's Space Support
25. NATO’s Reserve Forces
26. NATO Modeling and Simulation (M&S) Orientation Course: Operations
în the Information Age Peace Keeping Techniques Security în the Information
Age:SPIRIT: Security Policy, International Relations, and Information Technology
27. Combating Terrorism and Illegal TraffickingCombined Joint Task Force
Training Modules
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28. Intro to Environmental Awareness:Law of Armed Conflict:NATO Peace
Support Operations
29. European Politics, Security and Economy: Introduction to NATO Public
30. Information Resource Management în NATO
CONCLUSION
1. In Republic of Moldova exists a distributed system of the military specialists preparing, în one military and 11 civil universities, which consists 41% of the all
civil universities.
2. Annually, în around of 25% of total number of the university graduates
represent the militaries, from which 98% are trained în civil universities.
3. In Republic of Moldova exists the ADL Capacity Building which include
created legislative basis for distance learning education, the methodological basis of
the this kind of education.We have the interuniversity communication network RENAM, which connects the universities between them and with European research and
education network GEANT.
4. Taking into account the good experience and successes of the Partnership
for Peace Consortium of Defense Academies and Security Study Institutes and of the
Armed Forces Military Academy ―Alexandrucel Bun‖in the elaboration and implementation of the learning management system ILIAS, different courses elaborated by
the countries members of the PfPC, we propose to use the LMS ILIAS for preparing
of the military specialists în civil universities.
5. There were elaborated the educational architectures for preparing of the military specialists în civil universities using LMS ILIAS.It was selected a set of the
courses from PfPC server which can be successfully used for preparing of the military
specialists în civil universities.
6. The described approach of the preparing of the military specialists în the
civil universities using LMS ILIAS can be successfully used în other countries.
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colonel (r), magistru în securitate și apărare,
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

APLICAREA FORȚELOR
ÎN OPERAȚIUNI SPECIALE ÎN CONDIȚII MODERNE
In ultimii ani, în mass-media și în rapoartele din diferitele regiuni în care se
desfășoară operațiuni militare, tot mai des întâlnim abrevierea „forțe speciale‖. Acest
factor, în primul rând, arată rolul sporit al forțelor pentru operații speciale în conflictele armate contemporane.
În limitele unui articol această problemă majoră nu poate fi elucidată, însă, evidențiind importanța ei majoră, considerăm să ne expunem rațional părerea pe unele
momente importante, ce să referă la folosirea unităților cu destinație specială (FOS).
Forţele speciale, „forţele de elită‖ sau forţele pentru operaţii speciale sunt unităţi în măsură să execute, în mod autonom, acţiuni care pot dura de la câteva ore la
câteva săptămâni, într-un context ostil. Acţionând cu efective reduse contra unui adversar mult mai numeros, aceste trupe fac apel la diferite tehnici și tactici speciale în
scopul exploatării punctelor slabe ale adversarului şi obţinerii unui avantaj decisiv.
Experții militari din diferite țări cred că este logic să se considere, că omenirea
intră într-o perioadă de o nouă generație și un nou tip de război, care va fi caracterizat
prin folosirea unor metode netradiționale de utilizare a forțelor și mijloacelor. În acest
context, va crește dorința părților beligerante nu de a distruge fizic inamicul, ci să
asigure descurajarea puterii militare a acestuia.
Pe timp de pace, ele trebuie să ofere puterii politice reglarea unor situaţii de
criză care nu mai pot fi rezolvate pe cale diplomatică sau prin acţiuni militare clasice.
Pe timp de război, utilizarea lor trebuie să se înscrie într-un cadru strategic care să
aducă o contribuție majoră la obţinerea victoriei.
În viziunea lui Cawthorne, intervenţiile realizate de forţele pentru operaţii speciale în cursul ultimelor decenii ne oferă posibilitatea să distingem mai multe tipuri de
misiuni [1, p.85]:
– cercetarea și transmiterea de date;
– eliberarea de ostatici, prizonieri, evacuare de bunuri naţionale;
– neutralizarea obiectivelor vitale ale adversarului;
– pregătirea terenului pentru unităţile convenţionale în cadrul operaţiilor în exterior;
– controlul avansat și pilotarea de nave pentru operaţii aeropurtate sau lovituri
aeriene;
– operaţiile psihologice;
– protecţia de persoane sau zone vulnerabile;
– formarea și asistenţa unor mişcări în anumite state, cu scopul iniţierii unor
operaţii militare de acţiune, gherilă sau contra-gherilă.
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De-a lungul timpului, fiecare epocă istorică şi-a avut propriile forţe de elită
pentru diverse operaţii speciale. De la hitiţi la greci, din Orient în Occident, civilizaţii
numeroase și tehnologic avansate sau civilizaţii tribale, toate acestea au avut definite,
în mod explicit sau implicit, forme speciale de a purta lupta. Totodată, cărţile marilor
strategi militari ai Chinei și Indiei Antice, Sun Tzu și Kautilya, strategi medievali şi ai
modernităţii, cu toţii vorbesc despre formele speciale de a duce războaie şi de a gestiona conflicte. Mai precis, fiecare epocă istorică și /sau conflict şi-a avut propriile sale
forţe speciale.
Forţele pentru operaţii speciale sunt opera unor state independente, cel mai
adesea pe timp de pace. Prin folosirea acestora nu se caută inversarea unui raport de
forţe, ci realizarea unui obiectiv mai precis. Ca regulă generală, este vorba despre
formaţiuni reduse numeric, angajate pe perioade scurte, sub formă de comandouri.
Forţele speciale îşi au originea în Marea Britanie, cea care a inventat acest concept şi
care a ştiut să-l nege atât de creativ, încât ne mai mirăm şi astăzi de acest lucru.
După cum menţionează Forcarde O. și Laurent S [2], primele astfel de forţe au
apărut în Orientul Mijlociu, în vara anului 1941, atunci când căpitanul David Stirling
a creat Special Air Service (SAS). Unităţile de elită SAS nu au dispărut după conflict,
ele fiind folosite și astăzi în Irlanda de Nord, împotriva IRA. Pe timp de pace acţiunea
lor este, în aproape tot timpul, una discretă, dar uneori, secretă încă multă vreme după
evenimente.
Începutul celui de-al Doilea Război Mondial a făcut ca şi Germania să facă
apel la crearea unei structuri de forţe speciale sub forma unor trupe aeropurtate, care
erau unităţi organizate, echipate şi instruite în vederea angajării, prin aeropurtate, în
lupta terestră. Generalul Kurt Student afirma că această decizie nu putea fi decât de
ordin strategic. El susţinea că sosise vremea să se depăşească stadiul unor simple
misiuni de distrugere a unor poduri și noduri de comunicaţii din spatele inamicului
(concepţia Luftwaffe) sau al rolului de sprijin tactic limitat (concepţia Wehrmacht) [3,
p.79]. Trupele aeropurtate, afirma el, trebuiau să fie folosite în operaţii de mare amploare şi să primească misiuni la obiective aflate la mare distanţă, având în vedere
mobilitatea acestora și rază de acţiune. Operaţiile din cel de-al Doilea Război Mondial
aveau să dovedească, în mare parte, justeţea acestui punct de vedere. În prima parte a
războiului trupele germane au executat cinci acţiuni aeropurtate de amploare în cadrul
operaţiilor desfăşurate pentru ocuparea Norvegiei, Olandei, Belgiei, Greciei şi Insulei
Creta.
Istoria cunoaște deja o mulțime de fapte, când utilizarea unor forțe pentru operațiuni speciale, atât înainte, cât și în timpul conflictului, a contribuit la succesul operațiunii și sfârșitul acestuia în ansamblul. Acestea și alte fapte, precum și extinderea
terorismului în lume au permis specialiștilor militari din lume, să extindă funcțiile
Forțelor speciale în sprijinul operațiunilor de luptă la toate etapele. Creșterea rolului
forțelor speciale, în viitor, așa cum am prezis urmează să aibă loc în ultimii ani odată
cu schimbările în puterea politică și militară din lume. Toți acești factori, potrivit
opiniei lui Soare V. [4, p.72], pune recent într-o poziție prioritară forțele speciale în
planurile militare ale ministerelor din diferite țări.
Analiza conflictelor militare din ultima perioadă a anilor precedenți în diferite
regiuni ale lumii ne mărturisesc, că însușirea formelor și metodelor noi de nimicire a
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inamicului, atingerea altor scopuri militare și politico-militare, se pun pe baza unor
operațiuni speciale. În presa militară specializată întrebărilor întrebuințării teoretice a
diviziunilor, unităților și subunităților cu destinație specială în așa tip de operații cu
evidența ultimilor schimbări nu le atrage o atenție deosebită. Nu este vorba de un
secret. Motivul, în opinia noastră, constă în neaprecierea rolului și posibilităților, ce
joacă și vor juca unitățile cu destinație specială în războaie și conflictele militare.
Mărirea imensă în ultimele decenii a luptei în spatele inamicului legată de progresul tehnico-științific, grație căruia la asigurarea dotării grupelor de cercetare, pentru diversiuni și a altor subdiviziuni cu destinație specială au început să vină modele
de muniții nucleare de dimensiuni mici, armament de distrugere și a dispozitivelor
speciale, care esențial au ridicat capacitățile de luptă a acestora. Ca rezultat, daunele
esențiale aduse obiectivelor militare și economice ale inamicului în teatrele de operațiuni militare (TOM), în accepție lui colonel Kadetov V. [5, p.26], sunt suprapuse cu
pierderile de la metodele clasice de ducere a războaielor.
Cu mult mai eficiente au devenit acțiunile FOS în căutarea și distrugerea (scoaterea din funcțiune) a sistemelor de lansare a rachetelor, punctelor de comandă, nodurilor de legătură, obiectivelor de amenajare operativă în TOM. Totodată, FOS au o
importanță majoră în luptele contra insurgenței și a grupurilor paramilitare în asigurarea securității interne a statului.
Structura luptei armate a mărit interdependența părților sale, a ridicat în mod
decisiv importanța factorului timpului în acțiunile trupelor și sprijinul acestora. Chiar
și aparența schimbărilor nesemnificative și perturbațiilor, în sistemele de control,
utilizarea de arme, de comunicații, de aprovizionare, cauzate de acțiuni de sabotaj
intenționat, au consecințe grave și uneori catastrofale pentru întregul curs al luptei
armate.
Odată cu apariția FOS au parvenit condiții pentru reacționarea adecvată asupra
parții beligerante, când scopul nu este de a nimici inamicul, dar de a atinge anumite
obiective militar-politice.
FOS pot fi folosite nu numai în operațiuni speciale militare pe timp de război,
ci și pe timp de pace în situații de criză. Acestea sunt cazurile în care o confruntare
armată între părți nu a dobândit amploarea de război sau atunci când gradul de pregătire militară ale unui potențial inamic a ajuns la o asemenea măsură încât eșecul de
agresiune este posibil numai prin adoptarea unor măsuri preventive. Operațiune specială (acțiuni speciale) (OS), care urmărește obiective și sarcini limitate, dar în același
timp, privarea acțiunilor ofensive și a potențialului inamicului poate deveni un factor,
ce este avantajos pentru a opri deteriorarea în continuare a situației și să nu permită
escaladarea luptelor în război și crearea condițiilor mai favorabile pentru forțele convenționale. În afară de aceasta, FOS, luând în considerație precizia și selectivitatea
prejudiciului cauzat, a pagubelor minime populației civile, pot fi utilizate în cazul în
care utilizarea forțelor armate convenționale este imposibilă sau impracticabilă.
Cu ajutorul FOS, pregătite în regiuni geografice și etnice specifice, care include
cunoașterea limbii și obiceiurile populației locale, este posibilă atingerea obiectivelor
militaro-politice planificate, fără implicarea directă a forțelor armate în conflict.
Tactica de acțiuni ale FOS sunt adaptate la schimbările în natura războiului. Este cunoscut, de exemplu, ce problema pentru comandant este de a obține informații
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secrete fiabile cu privire la localizarea obiectelor și înfrângere garantată a inamicului.
În decizie efectuarea acestora, cum arată experiența războaielor locale, forțele speciale pot juca un rol crucial în anumite circumstanțe.
Vorbind despre natura acțiunilor tactice, trebuie de subliniat faptul că spațiul de
manevră al unităților interarme, unităților și formațiunilor, de regulă, sunt limitate în
zonele de acțiune atât în lupta de apărare, cât și în lupta de ofensivă. Tactica FOS este
elaborată cu o mai mare flexibilitate, nu este necesitatea să dețină obiectivele sau
porțiunile de teren, ceea ce îi fac mai separați în acțiuni și mai greu vulnerabili.
Specificarea acțiunilor FOS permite considerabil ridicarea eficacității folosirii
armelor convenționale. FOS le aplică pe neaşteptate în cele mai vulnerabile locuri, iar
ordinea de aplicare este determinată în principal de nevoile de implementare a sarcinilor primite și a unor indicatori ai situației, care, în opinia noastră, este un avantaj
semnificativ în comparație cu tactica acțiunilor altor forțe.
Importanța semnificativă a FOS a crescut odată cu constituirea în cadrul Forțelor Armate a forțelor mobile. Se are în vedere că formarea acestora, de regulă, e necesară folosirea lor în teatrele de acțiuni, care nu sunt suficient asimilate operațional,
chiar străine și dificile în prognozarea situației. De aceea, inițial va trebui de efectuat
o gamă largă de activități pregătitoare, în componența cărora vor fi incluse: cercetarea, recunoașterea și sabotajul, acțiuni subversive ale FOS. Întruniți de un plan conceptual și combinat, aceste măsuri se efectuează atât pentru a asigura ostilitățile forțelor mobile, cât și de a efectua sarcini independente pentru a distruge (dezactivare) a
obiectelor importante.
Întrebuințarea FOS se aplică pe scale largi și diferite. Însemnătatea tactică, operativă și chiar strategică a activității FOS este determinată, în general, nu de componența forțelor și mijloacelor atrase, a parametrilor spațiali și temporali, ca și alte operațiuni, dar în principal, prin două caracteristici:
 în interesul cărui organ de conducere au fost efectuate aceste acțiuni;
 care sunt rezultatele și impactul asupra schimbării situației sau a luării deciziei.
Destinația directă a FOS – acțiunile în spatele inamicului – și folosirea unor acțiuni specifice în îndeplinirea misiunilor de luptă, în opinia noastră, dau un motiv
pentru a numi aceste acțiuni speciale, dar nu specifice.
Se poate de presupus, că după nivelul scopurilor și misiunilor, extinderii și continuității acțiunilor, conținutului și metodelor de folosire de luptă FOS, organizate
printr-un consens și plan comun, au preluat forma unei operații, mai precis operații
speciale (SO). Prin urmare, din cele expuse mai sus putem formula următoarele concluzii:
1. Întrebuințarea FOS ar trebui să fie utilizate sub forma unei SO, ce reprezintă
un set de acțiuni coordonate asupra unor obiective, sarcini, locul și timpul de acțiune,
desfășurate la nivel strategic sau operațional, în țara de destinație, sau într-o anumită
zonă în conformitate cu un plan și concept comun pentru îndeplinirea misiunii de
luptă;
2. Existența, în prezent, în componența forțelor terestre a subdiviziunilor cu
destinație specială includ toate capacitățile forțelor mobile și trebuie întrunite organizațional în FOS cu comandamente separate;
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3. SO, în opinia noastră, pot fi conduse de către Marele Stat Major al Armatei
Naționale, comandamentul FOS, conducerii fronturilor conform unui plan separat sau
să fie o parte integrată a operațiunilor forțelor armate comune. În cazul în care acestea
sunt efectuate în cadrul altor operațiuni, acestea nu ar trebui să fie considerate, ca
fiind unul dintre tipurile de sprijin, dar ca parte componentă separată;
4. Organizat în beneficiul formațiunilor și unităților, acțiunile speciale pot fi o
parte integrată a acțiunilor de luptă;
5. Luând în considerație că acțiune speciale constituie elementele de bază a
SO, cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că în practica mondială, termenul „operațiune‖ este, de fapt stabilit pentru toate operațiunile și activitățile unităților militare speciale;
6. SO pot fi desfășurate în toate mediile de acțiune, fiind adaptate și pentru
medii sensibile din punct de vedere politic urmărind nu doar atingerea scopurilor
militare, ci și sprijinirea punerii în aplicare instrumentelor diplomatice.
Cerinţele operațiilor speciale sunt:
a) Înţelegerea mediului operaţional. Personalul FOS nu poate domina mediul
în care acționează, fără înțelegerea aspectelor referitoare la mediul operaţional, politic, economic, social, psihologic, geografic și militar, înainte de acţiuni pentru a-l
influenţa. FOS necesită cunoașterea factorilor de decizie proprii și ale adversarului,
obiectivele, strategiile și modul în care interacționează. Condițiile unui conflict se pot
schimba, de aceea FOS trebuie să anticipeze schimbările mediului şi să exploateze
oportunităţile [6, p.38];
b) Înţelegerea implicaţiilor politice. Toţi luptătorii FOS trebuie să înţeleagă că
problemele de natură militară, specifice conflictelor contemporane, sunt determinate
de cauze politice şi că orice activitate desfăşurată în aria de operație (AO) antrenează
consecinţe pe plan politic;
c) Facilitarea cooperării interagenţii. Comandanţii FOS necesită urmărirea
realizării unităţii eforturilor diferitor structuri implicate în desfăşurarea operaţiilor,
accesibili la îndeplinirea misiunilor sensibile, caracterizate de ambiguitate, conflicte
de interese şi adeseori, comandă neunitară. În momente dificile, comandanţii FOS
promovează unitatea efortului comun, solicitând stabilirea misiunilor pentru fiecare
participant. Acțiunile trebuie coordonate permanent cu acțiunile celorlalte structuri
implicate;
d) Angajarea discriminatorie a forţelor. Subunităţile FOS sunt o resursă limitată şi nu pot fi regenerate și înlocuite uşor. Misiunile acestora sunt foarte importante,
cu multiple implicaţii strategice. Planificatorilor le revine dificila sarcină de a alege
când, unde şi cum se întrebuinţează aceste forţe;
e) Efectele pe termen lung. Militarii FOS trebuie să aibă în vedere efectele acţiunilor pe termen lung, analizând fiecare problemă în întregul ei, în conformitate cu
contextul politic, militar şi psihologic, adoptând o formă de abordare pe termen lung
pentru rezolvarea acestora. Personalul FOS trebuie să accepte constrângerile juridice
și politice, regulile de angajare restrictive, specifice unei astfel de abordări, pentru a
evita eşecurile strategice, chiar dacă succesele tactice imediate sugerează o altă abordare. Comandanţii nu trebuie să pericliteze succesul naţional şi obiectivele pe termen
lung, prin dorinţa lor de a obţine un succes imediat, cu o rezolvare a situaţiei pe ter193

men scurt. Politicile SO, planurile şi operaţiile trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile pe care le sprijină. Neconcordanţa acestora poate conduce la pierderea legitimităţii şi credibilităţii la nivel naţional şi internaţional [7, p.39].
f) Asigurarea legitimităţii şi credibilităţii SO. Pentru SO desfăşurate pe timp de
pace, există constrângeri juridice şi politice semnificative. În conflictul modern, legitimitatea este factorul crucial în dezvoltarea și menţinerea sprijinului intern și internaţional. Conceptul legitimităţii include legitimitatea morală și politică a guvernului sau
formaţiunii de rezistenţă. Populaţia locală, naţiunea proprie şi comunitatea internaţională reprezintă factorii determinanți în asigurarea credibilităţii. Credibilitatea este
bazată pe percepţia colectivă a înţelegerii, acceptării şi încrederii acestora în justeţea
cauzei, precum și în metodele întrebuinţate de către FOS. Fără legitimitate şi credibilitate, FOS nu primesc sprijinul localnicilor, propriului popor sau comunităţii internaţionale. Adeseori, comportamentul membrilor FOS, în timpul sau în afara serviciului,
poate avea efecte profunde asupra rezultatelor misiunii;
g) Anticiparea şi controlul efectelor psihologice. Toate SO produc efecte psihologice semnificative, indiferent de obiectivele acestora. Totuşi, în cadrul unor misiuni, obiectivele specifice rezidă tocmai în producerea anumitor efecte psihologice.
Pentru a controla efectele psihologice, militarii FOS trebuie să întrebuinţeze în activitatea lor tactici, tehnici și proceduri specifice operaţiilor psihologice;
h) Întrebuinţarea indirectă a capacităţilor. Un rol important al FOS este de a
consolida, instrui și sprijini forţe militare şi/sau civile locale, servind ca un multiplicator de forţe pentru realizarea obiectivelor de securitate naţională ale statului nostru, cu
minimum de vizibilitate, riscuri şi costuri. FOS trebuie să evite preluarea conducerii
acţiunilor atunci când sprijină un guvern străin. Acesta trebuie să-şi asume autoritatea
și responsabilitatea succesului sau eşecului efortului comun;
i) Adoptarea unor opţiuni multiple. FOS trebuie să-şi menţină flexibilitatea și
libertatea operaţională, având posibilitatea de a alege, în caz de nevoie, dintr-o gamă
largă de opţiuni și planuri. Ele trebuie să fie capabile să schimbe cursul acţiunii, în
funcţie de situaţie, înainte și pe timpul îndeplinirii misiunii;
j) Garantarea susţinerii pe termen lung. Politica, strategia şi programele SO
trebuie să fie durabile, consistente și sustenabile. Nu trebuie demarate programe care
se situează dincolo de posibilităţile economice ori tehnologice ale naţiunii gazdă de a
supravieţui fără ajutor extern;
k) Asigurarea cu informaţii suficiente. Succesul misiunilor SO se bazează pe
informaţiile detaliate, oportune, obţinute din toate sursele. Subunităţile FOS trebuie
să-şi identifice nevoile prioritare de informaţii pentru a nu se suprasolicită cu o mare
cantitate de informaţii, nerelevante sau redundante;
l) Menţinerea echilibrului optim între securitate şi coordonare. Măsurile de securitate domină, de regulă, planificarea şi desfăşurarea SO. Compartimentare excesivă a activităţilor poate duce la excluderea personalului cheie din procesul de planificare. În acelaşi timp, măsurile insuficiente de securitate pot să compromită misiunea,
iar cele excesive pot să ducă, din cauza coordonării inadecvate, la eşecul misiunii [8,
p.39].
În concluzie, trebuie remarcat faptul că formarea FOS este imposibilă fără organizarea interacțiunii tuturor structurilor de forță ale statului, ce includ în componen194

ța sa forțe și resurse pentru SO. Ar fi binevenit crearea unui Centru Național pentru
Operațiuni Speciale (NTSSO), care ar evita duplicarea cercetării și dezvoltării, să
dezvolte abordări comune pentru planificarea și efectuarea unor operațiuni speciale,
în măsura în care este posibil să standardizeze multe exemplare de arme speciale,
mașini, echipamente etc. În plus, ca parte a centrului ar putea fi organizată perfecționarea și specializarea personalului FOS.
În același timp, în opinia noastră, ar trebui să fie luate masuri pentru a dezvolta
un program adecvat, implementarea căruia va necesita un efort considerabil și va dura
mai mulți ani. Primul pas de organizare ar fi crearea în Marele Statul Major al Armatei Naționale, Comandamentul pentru operațiuni speciale.
Aşa dar, punerea în aplicare a programului ar trebui să înceapă cu formarea cadrului legal pentru operațiuni speciale. Discutarea și adoptarea legislației relevante va
da acestui tip de acțiuni a forțelor armate statutul de publică de stat, va contribui la
dezvoltarea și capabilitatea FOS de a executa o varietate de misiuni în spatele inamicului.
Lista abrevierilor
Abrevierea
AO
FOS
ARSOF
NTSSO
SO
SAS
TOM
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Area of Operations
Special Operation Forces
Army Special Operations Forces
National Center for Special Operations
Special Operations
Special Air Service
Theater of military operations

Zona de operaţii
Forţe pentru operaţii speciale
Forţe pentru operaţii speciale
Centru Național pentru Operațiuni Speciale
Operaţii speciale
Serviciile speciale Britanice
Teatrul de operații militare
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PERSOANELE INTERN STRĂMUTATE.
ELEMENTE DE DREPT COMPARAT.
UCRAINA – REPUBLICA MOLDOVA
La începutul anului 2007, în lume erau circa 28.5 milioane de persoane intern
strămutate. Raportul anual al UNHCR privind Tendințele Globale, făcut public la data
de 18.06.2015, arată că fenomenul strămutării la nivel mondial ca urmare a războaielor,
a conflictelor și a persecuțiilor a atins cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată și
urmează un trend de creștere rapidă. La nivel mondial, existau circa 19,5 de milioane de
refugiați și 38,2 de milioane de persoane strămutate în propriile țări [1].
Strămutarea persoanelor în limitele hotarelor țării lor reprezintă o preocupare în
creștere pe întreg globul pământesc. Cele mai des întâlnite amenințări față de
persoanele intern strămutate (în continuare PIS) sunt: atacurile directe și relele
tratamente; pierderea proprietății; pericolul la care sunt supuse familiile; actele
de discriminare, acces la servicii de asistență umanitară de primă necesitate,
provocările în domeniul accesului la serviciile de ocrotire a sănătății și alte servicii
esențiale.
O definiție a persoanelor intern strămutate și cea mai relevantă în opinia mai
multor autori, o regăsim în Principiile Directoare ale ONU privind strămutarea
internă. Astfel, persoanele intern strămutate sunt „Persoanele sau grupurile de
persoane care au fost forțate sau obligate să își părăsească domiciliul sau să plece
de pe teritoriul de reședință, în special ca rezultat sau spre a evita efectele
conflictului armat, situațiilor de violență generalizată, încălcărilor drepturilor
omului sau calamităților naturale sau provocate de om, și care nu au traversat vreo
frontieră de stat recunoscută international ‖ [2].
Principiile Directoare ale ONU se bazează pe standardele internaționale cu
privire la drepturile omului și dreptului umanitar. Respectiv, ele reflectă norme
existente și clarifică cum ele urmează să se aplice în cazul strămutării interne.
Principiile Directoare ale ONU nu crează obligații noi.
Persoanele intern strămutate sunt protejate de toate drepturile omului prevăzute
în instrumentele internaționale relevante, în special codificate în Principiile directoare
ale ONU cu privire la strămutarea internă.
Experiența Ucrainei
Experiența tragică recentă a Ucrainei arată cât de important este adoptarea unor
politici publice privind PIS, care fiind victima unei agresiuni militare din partea Rusiei, s-a văzut nevoită în adoptarea unei astfel de legi.
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Până la adoptarea în Ucraina a Legii cu privire la persoane intern strămutate,
majoritatea persoanelor strămutate intern în satisfacerea nevoilor de bază se bazau
încă pe propriile lor resurse, precum și sprijinul familiei, prietenilor și societății civile,
dar acestea resurse se epuizau iar frustrarea în rândul persoanelor strămutate intern
era în continua creștere [3].
La acel moment, necesitatea adoptării unei legi speciale a stârnit discuții ample
în Rada Ucrainei. Una din cauzele care au stat la baza adoptării tardive a legii PIS în
Ucraina, a fost încrederea eronată că reglementările existente în Ucraina puteau să
asigure o protecție adecvată pentru PIS. Spre exemplu, achitarea îndemnizației de
șomaj către PIS, nu avea acoperire legală [4].
Ulterior, ca urmare a unor discuții și dezbateri ample, și aportului considerabil
al organizațiilor societății civile care acordau asistență juridic, umanitară și socială
către PIS, a fost adoptată Legea privind asigurarea drepturilor și libertăților
persoanelor intern strămutate din 20.10.2014 [5]. La momentul adoptării legi, în
Ucraina erau 4726045 PIS [6].
Conform Raportului Centrului de Monitorizare a Strămutării Interne, la finele
anului 2015, în Ucraina erau aproximativ 1,7 milioane de persoane intern strămutate
[7].
Datele desegregate sunt disponibile numai pentru persoanele intern strămutate
din estul Ucrainei. În luna august 2015, 12,6% din PIS erau copii, 4.2% erau persoane
cu dizabilități, 23,7% erau angajate în câmpul muncii și 59,1% primeau un anumit tip
de pensie [8]. U – u
Cadrul legal al Ucrainei care reglementează drepturile persoanelor intern
strămutate constă din [9]:
– Legea privind asigurarea drepturilor și libertăților persoanelor intern strămutate din 20.10.2014 [10];
– Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei Nr 1094 din 16 Decembrie
2015 privind aprobarea Programului național cuprinzător de sprijinire, adaptare și
reintegrare socială a cetățenilor Ucrainei strămutați în interiorul țării din teritoriile
temporar ocupate și din zona desfășurării Operațiunii anti-teroriste în alte regiuni din
Ucraina pentru perioada de până în 2017 [11];
– Planul de Acțiuni pe anii 2015-2016 privind angajarea și instruirea profesională a persoanelor intern strămutate [12];
– Legea privind garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor și cu privire la
regimul juridic al teritoriul ocupat temporar al Ucrainei [13].
Chiar și cu adoptarea unei legi speciale, persoanele intern strămutate din Ucraina s-au confruntat cu numeroase probleme Reieșind din aceasta, legislația Ucrainei
este într-o continuă adaptare la realitățile și problemele cu care se confruntă PIS, prin
adoptarea unor acte normative noi sau prin modificarea celor existente.
Spre exemplu ca urmare modificării legii privind asigurarea drepturilor și libertăților persoanelor intern strămutate din 20.10.2014 în conformitate cu Principiile
Directoare ale ONU, astfel sub incidența persoanei intern strămutate cad atât cetățenii
Ucrainei cât și cetățenii străini și apatrizii [14].
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Totodată au fost adoptate acte normative menite să reglementeze mai detaliat
aspecte ce țin de: resurse financiare pentru întreținere, mecanisme clare și criterii de
eligibilitate de obținere a suportului social reieșind din starea materială și socială,
informația cu privire la mărimea pagubelor materiale cauzate ca urmare a strămutării
interne și mecanismul de compensare, mecanisme slabe de angajare a persoanelor
intern strămutate, lipsa de informații cu privire la oportunități de angajare, existența
multor persoane intern strămutate cu traume psihosociale și absența unor programe
medicale sau sociale de asistență [15].
Legislația națională a Republicii Moldova
În 1992, Republica Moldova s-a confruntat cu o criză umanitară, atunci când ca
urmare a războiului de pe Nistru, conform unor estimări, circa 130 mii persoane s-au
strămutat (din raioanele de est) [16]. Această cifră reiese din informațiile oficiale
obținute ca urmare a efectuării unor cercetări științifice [17]. Astfel, numărul de
persoane strămutate din zonele de război și înregistrate în partea dreaptă a Nistrului a
fost de aproximativ 51,300 de oameni (dintre ei 28,746 copii). Alte surse indică faptul
că în iulie 1992, în regiunea din stânga Nistrului au fost înregistrate 80,000 [18] de
persoane care au părăsit orașul Bender.
Republica Moldova nu are o lege specială chemată să protejeze persoanele
intern strămutate. Această lege este necesară pentru a determina statutul juridic al
persoanelor strămutate forțat, persecutate pe teritoriul ocupat al RM, pentru a
prevedea procedura de acordare, încetare şi anulare a statutului de PIS, de asemenea
pentru a prevedea și acorda garanții juridice, economice și sociale acestui grup de
persoane, și oferirea de drepturi și obligații acestora.
De fapt, autoritățile naționale, confruntându-se cu un aflux masiv de persoane
intern strămutate, au adoptat în regim de urgență câteva acte normative care aveau ca
scop acordarea asistenței umanitare, facilitatea accesului la servicii de asistență
socială, educație etc. La moment aceste acte normative sunt abrogate.
Deși R. Moldova a făcut progrese semnificative în domeniul azilului, odată cu
aderarea la Convenția privind statutul refugiaților din 1951 și ulterior cu adoptarea
unei legislații în domeniul azilului conform standardelor internaționale, la capitolul
protecției persoanelor intern strămutate nu s-a întreprins nimic, iar cifrele oficiale cu
privire la persoanele intern strămutate lipsesc [19].
Analizând legislația Republicii Moldova, la momentul actual putem constata că
aceasta nu prevede nici noțiunea de persoane intern strămutate, nici careva
mecanisme de protecție pentru această categorie de persoane.
Mai exact, Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova
prevede doar noțiunea de persoane strămutate, care, conform definiției, se referă doar
la persoane străine strămutate din țara lor de origine în alte țări, adică refugiați.
Hotărârea Guvernului nr. 658 din 21.10.1993 privind asigurarea cu spațiu
locativ a cetățenilor forțați să părăsească locul de trai din raioanele de est ale
Republicii Moldova este un act normativ căzut în desuetudine, din motiv că prevede
niște circumstanțe și termene demult depășite.
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Totodată Strategia națională în domeniul migrației și azilului 2011-2020,
prevede în termeni foarte generali faptul că conflictul armat din regiunea
transnistreană din 1992 a generat strămutarea unei părți a populației din această
regiune, iar după încetarea conflictului problema persoanelor intern deplasate a fost în
mare parte soluționată de către autoritățile moldovenești [20].
Astfel, se poate observa că în Republica Moldova, cadrul legislativ este lipsit
de reglementări interne, chiar dacă organizațiile internaționale (ONU [21] sau
Consiliul Europei [22]) recomandă statelor membre să adopte politici publice și legi
privind persoane intern strămutate în conformitate cu Principiile Directoare al ONU
privind strămutarea internă.
Necesitatea adoptării unor reglementări specifice, în special a unei legi privind
persoanele intern strămutate este cu atât mai stringentă cu cât în stânga Nistrului s-a
instaurat un regim de facto, a cărui administrație are unul din cele mai rele caziere în
domeniul drepturilor omului din Europa [23], iar persecuțiile din partea structurilor de
forță din stânga Nistrului obligă unele persoane să părăsească domiciliul lor.
Întrucât persoanele intern strămutate rămân în interiorul statului, această
categorie de persoane, în conformitate cu principiile dreptului internațional, urmează
să beneficieze de protecție din partea statului respectiv.
În absența unor reglementări specifice privind protecția persoanelor intern
strămutate, această categorie rămâne extrem de vulnerabilă la consecințele unor
eventuale strămutări interne.
Totodată, normele existente din domeniul protecției drepturilor omului, nu
întotdeauna pot fi aplicate cu succes, existând următoarele lacune:
1. Pe de o parte există problema lipsei normelor ce ar răspunde explicit nevoilor PIS, de exemplu lipsa prevederilor cu referire la interzicerea strămutării forțate sau
dreptul la o compensație în urma pierderii proprietății.
2. Pe de altă parte, chiar dacă există norme ce ar proteja unele drepturi ale
acestor persoane, nu există nicio normă expresă care ar proteja anume PIS. Spre
exemplu, există dreptul la libera circulație, însă nu există nicio garanție pentru persoanele intern strămutate împotriva reîntoarcerii forțate (asemenea principiului nonrefoulement din domeniul protecției refugiaților).
Efectul strămutării interne asupra PIS, precum și asupra autorităților locale
poate fi devastant. Strămutarea internă de multe ori are ca consecințe pierderea
accesului la domiciliu, loturi de teren, documente personale, membri de familie, rude
și prieteni fapt ce afectează în mod negativ capacitatea PIS de a se bucura de
drepturile fundamentale ale omului.
În mod evident, PIS, imediat devin dependenți de alții în ceea ce privește
necesitățile lor de bază cum ar fi un adăpost, apă sau mâncare. În același timp,
vulnerabilitatea crește atunci când există bariere în acces la servicii de sănătate,
educație, angajare, activități economice pe teritoriul căruia s-au strămutat. Cu cât
strămutarea durează în timp, cu atât mai mare este riscul pentru familii să se despartă.
Această dependență și vulnerabilitate reduce șansele de reintegrare în societate.
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Experiența Asociației Promo-LEX
Începând cu anul 2007, în multiplele cazuri cu care s-a confruntat Asociația
Promo-LEX, persoanele sunt nevoite să părăsească regiunea transnistreană ca urmare
a încălcărilor grave ale drepturilor omului, amenințărilor directe la adresa securității
vieții și sănătății lor în urma acțiunilor ilegale din partea structurilor de forță din regiunea transnistreană. Aceste persoane au avut nevoie de intervenția și suportul instituțiilor statului. Începând cu 2012, Asociația Promo-LEX a atras atenția asupra lipsei
unor mecanisme de protecție pentru PIS[24].
Concluzii
Reieșind din experiența Ucrainei, adoptarea unei astfel de legi ar reglementa
următoarele probleme importante cu privire la strămutarea internă: Numărul de
persoane strămutate și înregistrarea lor; Hrană și îmbrăcăminte; Cazare temporară;
Drepturi sociale și economice; Reședința persoanelor strămutate intern; Acces la
servicii medicale; Acces la educație; Soluții pe termen lung; Coordonarea asistenței
umanitare; Recunoașterea, emiterea și înlocuirea documentelor; Garantarea dreptului
la proprietate; Drepturi electorale, Dreptul la libera circulație, Dreptul la viața de
familie.
La moment toate aceste aspecte nu sunt reglementate de legislația națională, iar
din experiența Asociației Promo-LEX, persoanele intern strămutate din regiunea
transnistreană s-au confruntat cu astfel de probleme.
Adoptarea unei legi speciale, și bugetarea anticipată a unor cheltuieli necesare
implementării, ar preveni o reacție tardivă și necoordonată a autorităților în caz de
strămutare forțată. Costurile de prevenție sunt mult mai mici decât cele ce survin ca
urmare a strămutării.
Asociația Promo-LEX a inclus problema lipsei mecanismelor de protecție
pentru PIS în raportul către Evaluarea Periodică Universală ciclul II [25]. Totodată
este salutabilă includerea de către Oficiul Avocatului Poporului, în raportul său către
Evaluarea Periodică Universală [26], a problemei respective.
Propuneri și Recomandări
1. De elaborat un act normativ care să reglementeze pe larg statutul persoanei
intern strămutate și procedura de recunoaștere și pierdere a acestuia, dar și instituirea
unui organ administrativ abilitat
2. Persoanele intern strămutate ar trebui să beneficieze de o protecție juridică
similară protecției refugiaților. Rolul activ al statului s-ar referi la determinarea concretă prin proceduri simplificate a statutului persoanei intern strămutate printr-un act
legislativ și crearea unor instituții specializate în protecția drepturilor lor, iar atunci
când statul recunoaște că nu poate face față apărării persoanelor intern strămutate, să
recurgă la o agenție internațională specializată, spre exemplu Înaltul Comisariat al
Națiunilor Unite pentru Refugiați.
200

3. La elaborarea politicilor de asistență a persoanelor intern strămutate autoritățile responsabile din Republica Moldova ar trebui să protejeze aceste persoane în
toate cele trei faze ale strămutării: până la strămutare, în timpul acesteia și în timpul
reîntoarcerii. O atenție deosebită statul trebuie să acorde unor categorii aparte cum ar
fi femeile, copiii, persoanele în etate sau persoanele cu dezabilități, odată ce acestea
au nevoie de condiții specifice de trai în timpul strămutării.
4. În ceea ce privește procesul de reîntoarcere, acesta trebuie să aibă loc în
condiții de siguranță. Un element important pentru reîntoarcerea în siguranță este
restituirea locuințelor și a proprietății lăsate. Dacă restituirea nu e posibilă, atunci o
despăgubire materială echitabilă trebuie aplicată.
5. De implementat modalități potrivite pentru ca reacția autorităților responsabile din Republica Moldova la situația persoanelor intern strămutate să fie imediată,
eficientă și bazată pe cele mai proaspete informații, cât și să implementeze un sistem
de monitorizare ce va include analiza cauzelor strămutării, date statistice, informații
privind măsurile de protecție posibile etc. Acest sistem de monitorizare poate facilita
la prevenirea strămutării încă de la apariția primelor alerte.
6. De creat din fondurile Programului Măsurilor de Promovare a Încrederii,
implementat de UNDP cu suportul UE [27], a unor centre de cazare, reabilitare și
asistență a PIS.
7. Biroul de Reintegrare și alte instituții de profil urmează în termeni urgenți să
elaboreze o strategie în domeniul redresării problemelor în domeniul strămutării interne.
În mod specific la elaborarea politicilor publice, autoritățile naționale trebuie în
mod obligatoriu să prevadă următoarele aspecte [28]:
1. Protecție împotriva strămutării (să recunoască dreptul de a nu fi supus deplasării arbitrare, să incrimineze forțarea deplasării arbitrare în dreptul intern la nivel
de crimă împotriva umanității sau crime de război în acord cu Statutul de la Roma);
2. Protecția și asistența în timpul strămutării (furnizarea de asistență umanitară pentru PIS);
3. Garantarea dreptului la libera circulație (Recunoașterea dreptului la libera
circulație a PIS, Eliminarea obstacolelor administrative care ar fi în măsură să limiteze posibilitatea PIS de a ajunge la zonele sigure);
4. Dreptului la viața de familie (Recunoaște sau reafirmă dreptul PIS la unitatea familiei);
5. Dreptului la un standard adecvat de viață (Asigurarea de către autorități,
indiferent de circumstanțe și fără discriminare, accesul persoanelor intern strămutate
la produse alimentare și apă potabilă, adăpost și locuințe, îmbrăcăminte adecvată și
servicii medicale);
6. Recunoașterea, emiterea și înlocuirea documentelor (Instituirea unor mecanisme instituționale și proceduri simplificate de emitere a documentelor esențiale
pentru PIS);
7. Garantarea dreptului la proprietate (recunoașterea dreptului la o compensație în urma pierderii proprietății, Recunoașterea dreptului de proprietate la casele,
terenurile și bunurile abandonate, inclusiv dreptul la protecție și restituirea acestor
bunuri;
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8. Angajare, activități economice și protecție social (Recunoașterea dreptului
la muncă și la asigurare socială pentru PIS);
9. Drepturi electorale (Înregistrarea PIS ca alegător, chiar în timpul strămutării, prin intermediul procedurilor simplificate, Permiterea PIS să voteze la locul strămutării).
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