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ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONDUCERE ÎN 

DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE  

ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 
                                                          

                                                                  Ion COROPCEAN1 

 

Abstract: Armata și poliția au un rol considerabil în viaţa societăţii, ele 

fiind principalul factor de rezistenţă a poporului nostru, apărând interesele 

naţionale, independența și integritatea teritorială a statului nostru.  Din 

debutul formării acestora, pentru conducerea politică a devenit prioritară şi 

oportună elaborarea suportului normativ, mecanismelor politico-juridice de 

gestiune a activităţii Forţelor Armate şi structurilor sale de comandă în scopul 

asigurării apărării naţionale, stabilităţii interne şi securităţii. Fundamentele 

de organizare și conducere a structurilor de forță au fost adaptate în linii mari 

la cerinţele timpului. 

În același timp, o revizuire a legislației ne va arăta necesitatea de 

perfecționare a acestui sistem, îndeosebi în perioada acțiunilor antiteroriste și 

stării de urgență. Anume în această perioada se cere o verigă suplimentară în 

sistemul de conducere în domeniul securităţii şi apărării naţionale. 

Abstract:  The Army and the Police have a considerable role in the life 

of the society, being the main factor of resistance of our people, defending the 

national interests, independence and territorial integrity of our state. Since the 

foundation of mentioned structures, in order to ensure national defense, 

internal stability and security, the drafting of the normative base and the 

politico-legal mechanisms, as well as managing the activity of the Armed 

Forces and its command structures, became a priority and opportunity for the 

political leadership. The fundamentals of establishing and leading force 

structures have been broadly adapted to the current demands.  

At the same time, a review of the legislation will show us the need to 

improve this system, mainly the anti-terrorist actions and the state of 

emergency. Now it is the time when an additional chain in managing the 

national security and defense system is required.  

Cuvinte - cheie: Consiliul Suprem de Securitate, Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor Interne, Comandamentul Suprem,Comisia pentru Situații 

Excepționale, conducerea militară. 

 
1doctor în științe politice, Centrul de studii strategice de apărare și securitate, Academia 

Militară „Alexandru cel Bun” 
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 Keywords:  Supreme Security Council, Ministry of Defense, Ministry of 

Internal Affairs, Supreme Command, Commission for Exceptional Situations, 

military command. 

Forţele Armate sunt subordonate în exclusivitate voinţei poporului pentru 

garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii, integrităţii teritoriale şi 

democraţiei constituţionale [1]. Elaborarea suportului normativ, mecanismelor 

politico-juridice de conducere a activităţii Forţelor Armate şi structurilor sale 

de comandă în scopul asigurării apărării naţionale, stabilităţii interne şi 

securităţii a fost și rămâne o sarcină importantă a conducerii politice a statului.  

Însă, odată cu obținerea independenței, procesul de creare a bazei 

legislative militare s-a dovedit a fi foarte dificil, deoarece nu existau concepţii 

şi programe clare în domeniul securităţii naţionale şi al construcţiei militare în 

stat, sistematizate şi coordonate cu interesele naţionale. Totodată, conflictul 

armat de la Nistru a intervenit cu corectările sale și a demonstrat necesitatea 

unificării tuturor forţelor militare ale statului ca un garant al integrităţii 

teritoriale şi independenţei ţării. Cadrul conceptual de organizare şi de 

funcţionalitate a structurilor de forță a fost creat pe 17 martie 1992, când 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 964 cu privire la apărare 

[2], Legea nr. 966 cu privire la Forţele Armate [3] şi Legea nr. 968 cu privire la 

obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova [4].  

Din cadrul reliefat se evidenţiază următoarele aspecte clar determinate: 

este stabilită şi definită noţiunea de Forţe Armate; sunt stabilite organele puterii 

de stat şi ale administraţiei de stat, atribuțiile instituţiilor şi organizaţiilor în 

domeniul apărării, inclusiv de conducere a acestuia; obligaţiunea militară a 

stabilit categoria de cetăţeni care sunt pasibili serviciului militar; tipurile de 

serviciu militar, fiind instituit serviciul militar în termen, serviciul militar prin 

contract şi serviciul militar în rezerva Forţelor Armate; componenţa instituţiilor 

statului în care serviciul militar poate fi/este executat. Vom remarca că pe 18 
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decembrie 1990 a fost aprobată Legea nr. 416 cu privire la poliție care a stabilit 

că poliţia Republicii Moldova este un organ armat de drept al autorităţilor 

publice, aflat în componenţa Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere, 

pe baza respectării stricte a legilor, viaţa, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, 

interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri 

nelegitime [5]. 

Fundamentele de organizare și conducere a structurilor de forță au fost 

adaptate în linii mari la cerinţele timpului. Legea cu privire la Forţele Armate 

stabileşte expres: conducerea supremă a Forţelor Armate este exercitată de 

Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, care, concomitent, este 

Comandantul Suprem al Forţelor Armate şi Guvern, în limitele atribuţiilor 

determinate de legislaţie. Ministerul Apărării este autoritatea centrală a 

conducerii de stat a Forţelor Armate, exercitând conducerea lor nemijlocită, 

inclusiv prin Marele Stat Major al Forţelor Armate, subordonat sie direct. 

Notăm că Preşedintele Republicii Moldova obţine atribuţii şi competenţe în 

domeniul conducerii sistemului de apărare prin acordarea funcţiei de 

Comandant Suprem al Forţelor Armate. Hotărârea dată era una imperativă în 

situaţia în care acţiunile de luptă pentru asigurarea suveranităţii, independenţei 

şi integrităţii teritoriale luau amploare. Prin urmare, implicarea Preşedintelui în 

identificarea soluţiilor de reglementare a conflictului din raioanele de est ale 

Republicii Moldova a fost importantă, chiar dacă mai persistă unele 

interpretări.  

Alt aspect care trebuie elucidat este că sistemul de conducere în 

Ministerul Apărării a fost constituit după modelul sovietic, unde ministrul 

apărării era perceput ca persoană militară ce avea în subordine Marele Stat 

Major, care era tratat mai mult ca organ de executare a deciziilor ministrului 

decât de conducere militară. Ne pronunţăm succint pe marginea acestui 
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mecanism creat în acea perioadă ca fiind cu efecte negative, întârziate asupra 

proceselor de edificare a Armatei Naţionale şi de racordare la standarde 

europene. Pe o perioadă îndelungată a fost diminuată importanţa Marelui Stat 

Major ca organ de conducere militară şi, din contra, sporite prerogativele 

ministrului asupra conducerii Armatei Naţionale. 

În legislația națională se evidențiază pentru prima dată serviciul militar în  

rezerva Forțelor Armate și principiile de organizare și de conducere a acestuia. 

Astfel, Forţele Armate se compun din trupe regulate şi din rezervă de militari 

instruiți. Rezerva se compune din rezerva de categoria întâi, destinată 

completării suplimentare a trupelor regulate până la statul timpului de război, şi 

din rezerva de categoria a doua de unităţi şi subunităţi destinate ducerii de sine 

stătătoare a acţiunilor militare [6]. Încorporarea în rezerva Forţelor Armate se 

face de către organele locale de conducere militară. Cetăţenii încorporaţi în 

rezervă sînt obligaţi să îndeplinească riguros cerinţele Regulamentului 

organizării şi funcţionării rezervei Forţelor Armate. Persoanele care se 

eschivează de la îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu în rezervă sînt trase la 

răspundere în conformitate cu legislaţia [7].  

Vom remarca, că creând temelia legislativă a organizării și conducerii 

serviciului militar, a fost posibil ca în jur de 15.000 de militari, rezervişti și 9 

mii de polițiști să fie chemați sub arme și care au participat la acțiunile de luptă 

din primăvara-vara anului 1992. Eroismul, vitejia și sacrificiul înaintașilor 

noștri rămâne un izvor nesecat de recunoștință, omagiu și exemplu de educație 

patriotică. Totodată, această perioada ne oferă mai multe îndrumări pentru 

asigurarea securității statului, iar printre ele este necesitatea elaborării 

politicilor de pregătire, întrebuințare și conducerii eficiente a forțelor și 

mijloacelor armatei și poliției în situații de criză. 
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Vom sublinia, că politica militară (numită şi politică de apărare) 

este politica publică, care  cuprinde măsurile şi iniţiativele întreprinse de 

către guverne sau nu, luarea deciziilor şi obiectivele strategice, cum ar fi  când 

şi în ce mod să se angajeze Forţele Armate naţionale. Politica militară este 

folosită pentru a asigura independenţa naţională şi pentru reducerea greutăţilor 

impuse de actori ostili şi agresivi externi. Ministerul Apărării este principalul 

factor de decizie în politica militară naţională. Problematica formării 

obiectivelor politicii militare este un drept excluziv al conducerii politico-

militare a statului [8]. Responsabilitatea de promovare și implementare a 

propriei politici în domeniul securității se evidențiază în premieră in istoria 

modernă a statului nostru atunci când  prin Decretul Președintelui Republicii 

Moldova nr.162 din 20.08.91 este creat primul Consiliu Suprem de Securitate. 

Anume pe sama acestui Consiliu au revenit examinarea și soluționarea  celor 

mai dificile probleme ce țin de conducerea politico-militară pentru asigurarea 

suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în condițiile unui 

război informațional, politico-diplomatic dar și a unei blocade economice, 

inclusiv a sistării alimentării cu gaze.  Acțiunile la care a fost supusă Republica 

Moldova în anii 1991-1992, astăzi se conturează în noțiunea de război „hibrid”. 

Totodată, membrii consiliului au trebuit din mers să învețe lecțiile importante 

ale securității statului, iar una din ele a fost cea de planificare, coordonare și 

organizarea acțiunilor comune ale instituțiilor de forță.  

 La începutul lunii martie 1992 în zona acțiunilor de luptă de la Nistru 

situația s-a agravat, iar pentru a răspunde împrejurărilor, Președintele 

Republicii Moldova, în premieră, şi-a asumat obligaţiile de Comandant Suprem 

al Forţelor Armate. Astfel, la 28 martie a fost dat publicităţii Decretul 

Preşedintelui  „Cu privire la decretarea stării excepţionale pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova”, conducerea directă a statului fiind exercitată prin 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Politic%C4%83_public%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Luare_de_decizii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Scop_strategic_(militar)&action=edit&redlink=1
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intermediul Consiliului Suprem de Securitate. Odată ce acțiunile militare luau 

amploare, a devenit tot mai evidentă necesitatea unui organ ce ar asigura 

soluționarea problemelor de conducere militară și asigurare multilaterală a 

forţelor implicate, mobilizarea tuturor posibilităților statului în scopul 

asigurării trupelor în zona conflictului militar. Pentru a răspunde acestor 

obiective, pe 5 aprilie, Președintele a semnat ordonanță despre crearea 

Comandamentului Suprem și Statului Major pe lângă Comandantul șef al 

Forțelor Armate. În componența acestuia sunt numiți ofițeri superiori ai 

armatei și poliției.  

 De menționat că în această perioadă acțiunile de luptă erau deja conduse 

de Ministerul Afacerilor Interne, având desfășurate Puncte  de Comandă pe 

direcții tactice, inclusiv  la Holercani. Pentru a asigura comanda și conducerea 

unică a tuturor forțelor participante la conflictul armat, pe 11 mai, la Punctul de 

comandă Holercani, se instalează Statul Major pe lângă Comandantul șef. Însă, 

Statul Major a intrat în acţiuni de conducere neînchegat, dar nici nu avea cum 

să treacă închegarea deoarece se formase pentru prima dată. Totuşi, dacă pe 

câmpul de luptă militarii și polițiștii demonstrau vitejie, curaj și sacrificiu 

atunci în organele de conducere a acțiunilor se desfășurau adevărate „bătălii” a 

minților, cunoștințelor, inteligenței, experienței a ofițerilor armatei și poliției 

pentru fiecare decizie adoptată și ordin trimis trupelor. Această experiență 

rămâne un punct de pornire pentru dezvoltarea artei militare naționale. 

 Vom evidenţia că elementul cooperării, coordonării, planificării, 

organizării, asigurării, conducerii și  dirijării  acțiunilor comune ale 

Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării în conflictul armat lasă 

multe lecții, iar una din ele este - eficiența interacțiunilor. În acest scop, ulterior 

ca şi consecinţă,  Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate aprobat prin 

Decretul Președintelui  nr. 331 din 8.10.1997 stabilește că Consiliul 
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examinează planurile  de interacţiune între Ministerul Apărării,  Ministerul 

Afacerilor  Interne,  Serviciul Informație Securitate privind: susţinerea Forţelor 

Armate în timp de pace şi de război; diminuarea  şi lichidarea efectelor 

calamităţilor naturale şi  ale catastrofelor; menţinerea şi restabilirea ordinii de 

drept; paza obiectivelor strategice. Desigur, cooperarea și interacțiunile 

menționate necesită un sistem unic al conducerii, care și-a demonstrat 

necesitatea stingentă în primăvara-vara anului 1992, elementele lui  fiind 

Consiliul Suprem de Securitate, Comandamentul Suprem, Statul Major General 

al Forțelor Armate, Statele Majore ale Structurilor  de Forță. 

 Cooperarea este activitatea sau acţiunea prin care se asigură conlucrarea 

tuturor forţelor participante la luptă (operaţie) în timp, spaţiu şi pe misiuni, pe 

baza unui plan unic şi a unei concepţii unitare, în scopul concentrării şi 

însumării eforturilor acestora pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă comune 

[9, p.65]. Coordonarea forţelor presupune corelarea efortului, armonizarea 

diferenţelor şi informarea reciprocă a elementelor componente ale 

dispozitivului forţelor implicate în realizarea (îndeplinirea) unui obiectiv (unei 

misiuni) comun(e) [10, p.63].  

 După cum demonstrează practica, formele principale de întrebuinţare în 

comun a structurilor de forţă ale statului pentru contracararea formaţiunilor 

paramilitare ilegale pot fi: realizarea măsurilor de localizare şi neutralizare a 

contradicţiilor etnice, religioase şi altele la stadiul lor de apariţie; lupta 

împotriva activităţii subversive a forţelor extremiste; demonstraţie de forţe; 

întărirea pazei frontierei de stat; menţinerea stării de urgenţă; acţiunile militare 

desfăşurate în operaţia interdepartamentală de gruparea de forţe pentru 

nimicirea formaţiunilor paramilitare ilegale; activităţi desfăşurate de Ministerul 

Afacerilor Interne în scopul asigurării acţiunilor militare a marilor unităţi şi 

unităţilor armatei; operaţiile psihologice. Toate acestea necesită o organizare 
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permanentă a unei cooperări strânse pe timp de pace, în situaţii de criză şi la 

război între organele de stat, între organele Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciului de Informaţii şi Securitate, comandamentele militare ale Armatei 

Naţionale, procuraturii, etc. pe misiuni, pe direcţii, forme de activităţi, în 

funcție de locul şi timpul acţiunilor. Aceasta este asigurată pe parcursul întregii 

perioade de realizare a misiunilor între toate forţele subordonate cooptate în 

operaţia interdepartamentală. Precizăm că se deosebesc următoarele forme de 

cooperare: internă (în cadrul ministerelor, serviciilor statului); 

interdepartamentală (între diverse structuri de forţă ale statului); complexă 

(situaţii, prin care se desfăşoară operaţiile interdepartamentale de amploare 

mare) [11, p. 249]. Toate acestea, însă pot fi realizate doar având un sistem 

unic de conducere în domeniul securității și apărării naționale. 

Doctrina militară este un document important în domeniul securităţii 

naţionale, care determină specificul securităţii şi apărării naţionale a Republicii 

Moldova și pune primele repere ale importanței cooperării, conducerii 

sistemului de apărare, în temeiul lecțiilor acțiunilor de luptă pentru apărarea 

integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. În aceasta se afirmă 

că Forţele Armate se compun din Armata Naţională, Trupele de Grăniceri şi 

Trupele de Carabinieri, având menire să asigure securitatea militară, paza 

frontierei şi menţinerea ordinii publice. Totodată, se precizează modalitatea de 

conducere a lor, pe timp de pace Marele Stat Major al Armatei Naţionale 

elaborează planurile operative şi de mobilizare ale Forţelor Armate, 

organizează pregătirea pentru apărarea statului, pe când în cazul apariţiei unui 

pericol militar sau pe timp de război se transformă în Marele Stat Major al 

Forţelor Armate de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul 

Suprem al Forţelor Armate şi asigură conducerea cu toate unităţile militare ale 
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Forţelor Armate pe parcursul organizării şi desfăşurării acţiunilor de apărare a 

ţării [12, p. 245-246].  

În același timp, o revizuire a legislației ne va arăta necesitatea de 

perfecționare a acestui sistem, îndeosebi în perioada acțiunilor antiteroriste și 

stării de urgență. Anume în această perioada se cere o verigă suplimentară în 

sistemul de conducere în domeniul securităţii şi apărării naţionale, care ar putea 

fi creată pe lângă Guvern sub conducerea Prim-ministrului sau transformarea 

Consiliului Suprem de Securitate în Consiliul Suprem de Apărare. În acest 

context vom menţiona necesitatea perfecţionării legii nr. 212 din 24.06.2004 

privind regimul stării de urgenţă de asediu şi război [13], unde în detalii trebuie 

actualizat acţiunile şi competenţele organelor statului în conducerea și 

gestionarea resurselor de mobilizare la declararea regimului stării de urgenţă.  

Este de remarcat faptul că, starea de urgență prevede ansamblul de 

măsuri cu caracter politic, economic, social și de menţinere a ordinii publice, 

care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul  ţării în caz 

de: iminenţă a declanşării sau declanşare a unor situaţii excepţionale cu 

caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face 

necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora sau 

existenţă a unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională, 

ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau restabilirea 

stării de legalitate. În același timp modalitatea de generare a forțelor, inclusiv 

prin chemarea rezerviștilor este prevăzută foarte sumar. Astfel, rezerviștii pot fi 

chemați doar la concentrări speciale pentru participarea la lichidarea 

calamităților naturale, avariilor și catastrofelor, iar numărul acestora, durata 

concentrărilor cât și acordarea unor drepturi speciale se stabilesc de Guvern 

[14].  Vedem că situații de genul lupta cu pandemia COVID-19 nu se regăsesc 

în sarcinile care pot fi soluționate de rezerviști la concentrări speciale. De 
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asemenea este important să remarcăm că nu se prevede nici desemnarea 

organelor de conducere și nici modalitatea de implicare a structurilor de forță, 

precum și posibilitatea de chemare a rezerviștilor la declararea stării de urgență 

pentru existenţa unui pericol pentru securitatea naţională sau ordinea 

constituţională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menţinerea sau 

restabilirea stării de legalitate. 

Aproximativ o atare situație a fost și în legislația României care a fost 

soluționată prin adoptarea Legii 164/2019 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 

și regimul stării de urgență. Noul act normativ cuprinde mai multe modificări și 

competențe pentru perioada stării de urgență arătând, de exemplu, că instituțiile 

cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot 

concentra rezerviști pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni sau pot chema 

persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public. De 

asemenea pe perioada stării de urgenţă se va trece la amplificarea activităților 

de producție a operatorilor economici care, prin natura domeniului de 

activitate, au atribuții în realizarea produselor cu destinație militară, execută 

reparații la unele categorii de tehnică militară sau asigură servicii pentru forțele 

destinate apărării, prin punerea în aplicare a Planului de mobilizare a 

economiei naționale pentru apărare, în condițiile legii, și a Sistemului de 

priorități și alocare a resurselor pentru apărare. Nu a fost omisă 

nici rechiziționarea de bunuri potrivit legii, dar nici luarea unor măsuri concrete 

privind organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, 

produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate 

apărării. Prin actul normativ se impune că toţi „conducătorii autorităților 

publice și administratorii operatorilor economici care asigură servicii de 

utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, 
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alimentare cu apă, comunicații și transporturi au obligația de a asigura 

continuitatea furnizării serviciilor esențiale pentru populație și pentru forțele 

destinate apărării”. Totodată, în funcție de situația operativă din unitățile 

administrativ-teritoriale în care a fost instituită starea de asediu sau starea de 

urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate dispune ca unitățile militare 

din forțele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacității de 

luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane 

și materiale, conform organizării la război [15]. 

O analiză a acțiunilor organelor statului la declararea stării de urgență și 

măsurilor aplicabile pe durata stării de urgență ne demonstrează că în prezent 

acestea sunt orientate preponderent spre soluționarea situațiilor excepționale cu 

caracter natural, tehnogen sau biologic-social. Legea, însă, nu prevede acțiuni, 

împuterniciri și responsabilități pentru gestionarea riscurilor și amenințărilor la 

adresa securității naționale sau ordinei constituționale. Acestea nu se regăsesc 

nici în atribuțiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 

dar nici prin competențe suplimentare Consiliului Suprem de Securitate sau 

altei structuri desemnate[16].  

Totodată, pentru această perioadă propunerile Consiliului Suprem de 

Securitate au doar caracter de recomandare. În același timp, pe perioada stării 

de urgență dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova sânt executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi 

pentru cetăţeni. Iar, coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare 

revine Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate 

al Republicii Moldova. În același timp, Armata Naţională poate acorda sprijin 

Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al 

Republicii Moldova în cazurile şi în modul stabilite de legislaţia în vigoare.   
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În această ordine de idei prezintă interes experiența autorităților satului la 

soluționarea situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 și adoptarea în 

acest context a Hotărârii Parlamentului nr.86 din 17.03.2020 privind declararea 

stării de urgență. Vom remarca că cadrul normativ existent a permis crearea 

unui mecanism de gestionare a situației privind combaterea pandemiei cu 

COVID-19, unde rolul principal îi revine Comisiei pentru Situații Excepționale 

și al organului său de lucru 24/24 Centrului de dirijarea în situaţii excepţionale, 

format pe lângă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Afacerilor Interne. 

În acest context, se include și Decretul Președintelui Republicii Moldova 

cu privire la folosirea Armatei Naționale pe durata stării de urgență. Decretul 

prevede mai multe aspecte, în primul rând, implicarea Armatei Naționale în 

acordarea sprijinului necesar autorităților statului în acțiuni destinate prevenirii, 

diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus. În al doilea 

rând, având în vedere situația critică creată, a fost prelungită durata serviciului 

militar în termen și cu termen redus în Forțele Armate, până la ridicarea stării 

de urgență. În același timp, a fost sistat procesul de încorporare în serviciul 

militar în termen și cu termen redus în Forțele Armate. Pentru realizarea 

deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale grupurile mixte formate din 

angajați ai Ministerului de Interne și Ministerului Apărării au asigurat 

respectarea de către cetățeni a regimului de carantină și izolare la domiciliul 

pentru perioada de urgență. Vom menționa că după conflictul armat din anul 

1992, structurile de forță nu au avut experiența de acțiuni comune reale.  

Un aspect mai puțin studiat, dar care reprezintă un mecanism important 

în gestionarea situațiilor de criză, inclusiv al pandemiei COVID-19, este 

sistemul apărării teritoriale și de conducere a ei. În Republica Moldova 

fundamentele apărării teritoriale sunt expuse în Regulamentul privind apărarea 
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teritorială a Republicii Moldova. Acesta stabileşte sarcinile şi modul de 

organizare și conducere a apărării teritoriale, principiile de pregătire, modul de 

asigurare, completare şi utilizare a formaţiunilor de apărare teritorială, precum 

şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în acest 

domeniu. Astfel, apărarea teritorială constituie un ansamblu de măsuri 

desfăşurate la declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război, care au ca 

scop planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate în 

domeniul respectiv de către autorităţile administraţiei publice. Principalele 

sarcini ale apărării teritoriale sunt: participarea la lichidarea consecinţelor 

situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau ecologic; acordarea 

ajutorului structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea 

asigurării ordinii constituţionale la declararea stării de asediu şi de război; paza 

obiectelor de importanţă naţională şi locală din teritoriu; asigurarea 

necesităţilor componentelor Forţelor Armate implicate în acţiuni de luptă. 

Vom menționa, că pentru realizarea sarcinilor principale în domeniul 

apărării teritoriale, în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, 

unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), municipiile Chişinău şi 

Bălţi, pe timp de pace, se creează formaţiuni de apărare teritorială, care pot fi 

desfăşurate: a) la declararea stării de urgenţă, conform propunerii preşedintelui 

raionului, Guvernatorului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-

Yeri), primarului general al municipiului Chişinău şi primarului municipiului 

Bălţi - prin dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale; b)  la declararea 

stării de asediu şi de război - prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare. 

Conducerea pregătirii şi desfăşurării formaţiunilor de apărare teritorială se 

efectuează, respectiv, de către comisiile pentru situaţii excepţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau de către consiliile teritoriale de 

apărare. 
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Desfăşurarea formaţiunilor  de apărare teritorială se efectuează în baza 

planului de desfăşurare şi aducere în stare de pregătire pentru întrebuinţare a 

formaţiunilor de apărare teritorială, elaborat pe timp de pace de autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea, ale unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), ale municipiilor Chişinău şi Bălţi. 

Termenul de desfăşurare şi pregătire a acestor formaţiuni pentru îndeplinirea 

misiunilor este de pînă la 24 ore. 

Așa dar, formațiunile de apărare teritorială, conform competenței și 

cadrului normativ puteau fi desfășurate la realizarea acțiunilor de luptă cu 

pandemia COVID-19. Acest fapt ne demonstrează actualitatea acestora și 

impune ca Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Autoritățile 

Publice Locale  de nivelul al doilea să asigure o recapitulare a nivelului de 

implementare a Regulamentului privind apărarea teritorială, de organizare și 

pregătire a formațiunilor de apărare teritorială, sistemului existent de 

conducere, cu elaborarea unui pachet de propuneri pentru perfecționarea 

acestora [17].  

Această abordare înaintează mai multe cerințe comune față de Ministerul 

Afacerilor Interne și Ministerul Apărării, cum ar fi: dezvoltarea bazei 

legislative ce reglementează acțiunile comune cu definirea regulilor de 

angajare și de comportament; cunoașterea și respectarea reciprocă a limitelor și 

competențelor  legislative care permit folosirea forțelor armate și forțelor 

poliției; folosirea standardelor unice în domeniul planificării și conducerii; 

stabilirea și menținerea  sistemului de legături a forțelor cu Punctul de comandă 

unic; asigurarea unui mecanism de schimb de informații a situației operative, 

analiză centralizată a ei; cunoașterea reciprocă a potențialului și capacităților 

care pot fi puse la dispoziție; asigurarea interoperabilităţii forţelor destinate să 
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acţioneze în comun; actualizarea periodică a documentelor de cooperare și 

colaborare etc. 

 Concluzie: Pentru a face față noilor provocări ale mediului de securitate  

avem necesitatea de un arsenal mai larg de mecanisme și un sistem unic al 

conducerii și coordonării eforturilor tuturor forţelor organelor securității și 

apărării naționale în cazul instituirii stării de urgență pentru existenţa unui 

pericol pentru securitatea naţională sau ordinea constituţională. Faptul că 

această necesitate este prevăzută doar prin prisma examinării planurilor  de 

interacţiune între Ministerul Apărării,  Ministerul Afacerilor  Interne,  Serviciul 

Informație Securitate la Consiliul Suprem de Securitate este insuficient şi se 

recomandă pentru a fi dezvoltată mai larg și detaliat în legislația națională.  
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IMPACTUL  CRIZEI COVID-19 ASUPRA ZONELOR 

CONFLICTOGENE 

Svetlana CEBOTARI2 

 

Abstract: Una din problemele prezente nu doar pe arena internațională, 

dar și pe masa de lucru, în laboratoarele virusologilor, în discursul științific al 

polemologilor, politologilor, economiștilor și a specialiștilor din alte domenii 

este problema cu referire la impactul virozei COVID-19 asupra zonelor 

conflictogene. Deși în primele trei luni ale anului 2020 toată atenția 

comunității internaționale este axată asupra emergenței virozei COVID-19 și a 

impactului acesteea asupra individului, societății, relațiilor interumane și 

interpersonale, merită să fie aordată atenție zonelor conflictogene prezente pe 

mapamond. Pe findalul emergenței virozei, atenția comunității internaționale 

pentru zonele conflictogene pare să fie reorientată spre problema ce vizează 

COVID-19. 

Prezentul articol are drept scop analiza impactului virozei COVID-19 

asupra zonelor conflictogene prezente pe arena internațională cum ar fi cele 

de pe continentul afican, Orientul Apropiat, continentul latinoamerican, 

inclusiv cel european. De asemenea, se face o analiză de comportament a 

actorilor implicați în conflict în condițiile virozei COVID-19. 

Abstract: One of the problems that are present not only on the 

international arena, but also on the work table, in the laboratories of 

virologists, in the scientific discourse of polemologists, political scientists, 

economists and specialists in other fields refers to the problem regarding the 

impact of COVID-19 virus on conflict zones. Although in the first three months 

of 2020 all the attention of the international community is focused on the 

emergence of COVID-19 virus and its impact on citizens, society, interpersonal 

and interpersonal relationships, it is worth paying attention to the conflict 

zones present in the world. At the end of the virus emergence, the international 

community's attention to conflict zones seems to be redirected to the issue of 

COVID-19. 

The purpose of this article is to analyze the impact of COVID-19 virus on 

conflict zones that are present on the international arena such as those on the 

African continent, the Middle East, the Latin American continent, including 
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Europe. Also is made a behavioral analysis of the actors involved in the 

conflict under the conditions of COVID-19 virus  

Cuvinte cheie: comunitatea internațională, relații internaționale, viroză, 

zone conflictogene. 

Keywords: international community, international relations, virus, 

conflict zones 

Una dintre problemele prezente pe masa de lucru și în laboratoarele 

virusologilor dar și în discursul științific al polemologilor, politologilor, 

economiștilor și a specialiștilor din alte domenii este problema cu referire la 

impactul virozei COVID-19. Deși toată atenția comunității internaționale este 

axată asupra emergenței virozei COVID-19 și a impactului acesteea asupra 

individului, societății, relațiilor interumane și interpersonale, merită să fie 

acordată atenție zonelor conflictogene prezente pe mapamond.  

Pentru o mai bună comprehensiune a problemei, apare necesitatea de a 

elabora o analiză privind situația din zonele conflictogene, viroza Covid-

19poate elimina, dar poate și intensifica dinamica și energia războaielor [3]. 

Analizând repercursiunile virozei COVID-19 asupra zonelor conflictogene de 

pe arena internațională, am putea evidenția următoarele comportamente între 

actorii implicați: 

1) Zone conflictogene în care s-a ajuns la un compromis din partea 

actorilor implicați: o primă zonă, caracterizată ca fiind una dintre cele mai 

conflictogene este Orientul Mijlociu. Orientul Mijlociu se confruntă la moment 

cu o convulsie care va avea implicații transfrontaliere și va destabiliza țările 

care au reușit să țină conflictele în afara granițelor lor.  

Izbucnirea Covid-19 în Siria a condiționat încetarea focului între cei doi 

actori principali Federația Rusă și SUA. Cele trei milioane de oameni care 

trăiesc în zona de nord-vest a țării, Idlib, nu prea aveau speranțe că acordul 

între marii actori geopolitici va ține. Totuși, atât SUA, cât și Federația Rusă, 
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din teama răspândirii coronavirusului în toată țara devastată, în perioada viroze 

par să fi dat un armistițiu. 

Actualmente teritoriul Siriei este divizat în trei zone: teritorii controlate 

de regim, teritoriul kurd nord-est și Idlib. COVID-19 mărește perspectivele 

unui alt val de refugiați care întinde capacitatea țărilor vecine, precum Turcia și 

Libanul de a răspunde nevoilor umanitare ale acestor refugiați. De asemenea, 

aceasta exercită o presiune sporită asupra grupurilor de la vest, precum Forțele 

de Apărare Siriene, dominate de kurzi (SDF), de care Occidentul depinde să 

mențină operațiuni de luptă împotriva ISIS și să gestioneze celulele închisorii 

pentru combatanții ISIS reținuți. SDF găzduiește, de asemenea, tabere de 

refugiați precum Al-Hor, care găzduiește 70.000 de refugiați, inclusiv 

combatanții ISIS și familiile acestora. Dezvoltarea umanitară din Siria se va 

agrava dacă aceste enclave nu vor adopta un răspuns colectiv la pandemie. 

Forțele pro-turce au întrerupt aprovizionarea cu apă în zonele deținute de kurzi 

din nord-est, ceea ce compromite capacitatea agențiilor umanitare de a proteja 

comunitățile vulnerabile în timpul pandemiei. Între timp, regimul Assad a 

refuzat să extindă sprijinul pe care îl primește de la OMS în zonele care nu sunt 

sub regimul său. Aceasta implicit devine o rechizitorie a OMS, care refuză să 

funcționeze dincolo de Damasc. Astfel de instituții sunt paralizate și inadecvate 

zonelor de conflict prin proiectare din cauza normelor internaționale care le 

limitează să lucreze în jurul contururilor suveranității, chiar dacă, în mod cert, 

regimul Assad nu ar trebui să se mai bucure de beneficiile conferite de 

suveranitatea statului, având în vedere comportamentul său neregulant [1]. 

De asemenea, barierele de securitate în zonele afectate în prezent de 

conflict pot împiedica măsurile de combatere a Covid-19. Astfel, Siria și 

Yemen au suferit deja crize de sănătate în timpul războaielor civile. Cazul 

epidemiei de poliomielită în Siria în 2013-2014 și a epidemiei de holeră în 
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Yemen din 2016 au încetinit violența în zonă. Acesta poate fi cazul conflictului 

dintre Statele Unite și Iran, care a cunoscut un punct critic în ianuarie 2020, cu 

desfășurarea mai multor operațiuni militare convenționale și neconvenționale.  

Iranul se confruntă cu patru flancuri care adaugă gravității impactului 

COVID-19: unul care vine din sancțiuni și restricții economice; volatilitatea 

prețurilor combustibililor fosili; creșterea nemulțumirii sociale; și amenințarea 

militară latentă - deși aparent pasivă - cu rivalii săi regionali. Pe de altă parte, 

Statele Unite au devenit în ultimele zile cea mai afectată țară din punct de 

vedere al numărului de infecții și decese de pe planetă. Din aceste motive, 

ambele țări au făcut un pas înapoi pentru a rezolva problemele lor interne, 

creând o relaxare temporară, care va prezenta condiții diferite după reluarea sa. 

Pe de altă parte, eliminarea temporară a conflictului nu înseamnă dizolvarea 

acțiunilor militare [6]. 

Frica de pandemie nu a oprit conflictele în curs de desfășurare în 

Afganistan, iar liderii grupării extremiste Statul Islamic au încurajat în mod 

deschis adepții să lanseze atacuri la nivel global. Între timp, blocajele, carantina 

și interdicțiile de călătorie pot slăbi monitorizarea încetării focului și misiunile 

de menținere a păcii în zonele de conflict din întreaga lume [9]. 

Procesul de pace lansat între talibani și guvernul președintelui Ashraf 

Ghani pe fundalul virozei, pare să aibă succes. Președintele Ashraf Ghani se 

confruntă cu o criză politică continuă, furiea SUA pentru un proces de pace 

înspăimântător și o epidemie din ce în ce mai mare de coronavirus, pe care 

oficialii se tem că ar putea să o revolte prin închisorile țării. 

Discuțiile privind schimbul de deținuți dintre guvernul de la Kabul și 

insurgenții talibani au lovit un blocaj rutier după ce insurgenții au ieșit din 

dialog, respingând eliberarea Kabulului de captivi drept „inacceptabilă”. 

Talibanii intenționează eliberarea a 5.000 dintre luptătorii săi în schimbul a 
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1.000 de soldați afgani ca parte a acordului SUA-Talibani. Kabulul vrea să 

elibereze mai puțini luptători, eliberarea fiind făcută în etape. De asemenea, 

dorește ca discuțiile intra-afgane să aibă succes până la eliberarea ultimilor 

luptători talibani. Gruparea Talibanilor este dispusă să suspende temporar lupta 

împotriva forțelor afgane în zonele lovite de coronavirus, respingând rapoartele 

de știri că grupul ar putea declara încetarea focului pe fondul pandemiei [8]. 

Grupurile armate nestatale și-au asumat deja o anumită responsabilitate 

pentru răspunsurile COVID-19. Cel mai puternic grup armat non-stat din 

Myanmar, armata de stat a Wa Wa, a introdus rapid restricții de călătorie și a 

lansat campanii de informare a sănătății publice [9]. 

Statele care încearcă să oprească răspândirea virusului vor fi cu siguranță 

îngrijorate de sosirea de noi fluxuri de refugiați. Columbia și Brazilia, de 

exemplu, care i-au salutat inițial pe cei care fugeau de criza din Venezuela, și-

au închis granițele, dar nevoia de a scăpa de agravarea sărăciei și a riscurilor 

pentru sănătate în Venezuela ar putea duce la trecerea ilegală a frontierei a 

unuui număr tot mai mare de migranți[11]. 

Pandemia coronavirus nu a cauzat dispariția conflictelor internaționale, 

dar intensitatea unora a devenit mai mică. Astfel, conform declarațiilor făcute 

de către S. Markedonov, din cauza răspândirii coronavirusului, conflictele 

internaționale nu au dispărut - conflictul continuă în Siria, Donbass și Nagorno-

Karabakh. De exemplu, în Donbass s-a văzut un schimb de prizonieri de 

război, oamenii s-au întors la familiile lor [12].  

b) Zone în care a existat o decizie unilaterală din partea unui actor 

implicat în conflict: un prim exemplu de state, în care frica față de impactul 

virozei COVID-19, cât și în scopul prevenirii răspândirii virozei s-a recurs la 

stoparea/diminuarea situației conflictocene este Yemen. Războiul care se 

desfășoară din 2015 a adus înYemen un sistem de sănătate deja foarte slăbit. 
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Peste 24 de milioane de oameni necesită ajutor umanitar. În Yemen și nu 

numai, persoanele strămutate intern, solicitanții de azil și refugiații din cauza 

condițiilor lor de viață precare și a accesului limitat la asistență medicală, sunt 

expuși în special la pandemia Covid-19. 

Coaliția militară condusă de Saudi, care își desfășoară activitatea în 

Yemen în sprijinul forțelor guvernamentale, a anunțat încetarea focului, 

afirmând că decizia unilaterală este de a preveni răspândirea coronavirusului. 

În ciuda unui apel de încetare a focului promovat de Organizația Națiunilor 

Unite în martie, violența a crescut în această țară, condusă de un conflict armat 

de cinci ani. De asemenea, Yemenul are un sistem de sănătate slab, în timp ce 

24 de milioane de persoane, mai mult de două treimi din populație, necesită 

asistență umanitară, conform ONU [5]. 

Guvernul yemenit și rebelii hutți au răspuns inițial la apelul ONU pentru 

încetarea focului, la fel ca și Arabia Saudită, care conduce o coaliție militară în 

sprijinul guvernului. Apărarea aeriană saudită a interceptat rachete balistice 

asupra Riyadhului și a unui oraș de la frontieră cedat rebelilor susținuți de Iran. 

Coaliția condusă de saudiți a ripostat, lovind țintele Huthi,din capitala Sanaa, 

deținută de rebeli. Discuțiile în repetate rânduri au suferit eșec. Mai multe 

izbucniri violente în Yemen ar putea genera o criză umanitară și ar putea 

provoca un focar de coronavirus cu proporții catastrofale. 

Similar situației din Yemen, principalii protagoniști ai conflictului libian 

au salutat inițial apelul ONU privind încetarea focului, dar au reluat rapid 

ostilitățile. Lupta, însă s-a intensificat, afectând mai multe zone rezidențiale din 

Capitală. Violența a deplasat 200.000 de persoane de la începutul anului, marea 

majoritate în capitală, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație 

(OIM). În acest conflict, Turcia sprijină guvernul de la Tripoli, recunoscut de 

ONU, care se confruntă timp de un an cu o ofensivă mareșalului Khalifa 
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Haftar. Conform opiniei lui F. Balanche, o dezangajare occidentală față de 

conflictele din regiune ar putea favoriza forțele pro-Haftar susținute de Rusia, 

Egipt și Emiratele Arabe Unite.  

În Libia pandemia a oferit un impuls milițienilor, oferindu-le o 

oportunitate de a canaliza asistența medicală către luptătorii lor și de a 

instrumenta criza pentru a recompensa și consolida rețelele de patronaj și 

comunitățile favorizate. În mod tulburător, spitalele din Libia sunt amenințate 

de atacurile de rachetă, care agravează situația [1]. 

Pe fondul coronavirusului, conflictul israeliano-palestinian nu aduce 

niciun răgaz. Israelul își continuă atacurile asupra satelor și orașelor din 

Cisiordania ocupate și solicită eliberarea a aproximativ 5.000 de palestinieni 

din închisorile israeliene. Solicitările au fost respinse de Tel Aviv. Palestinienii 

au lansat un plan care solicită 137 de milioane de dolari de la donatorii 

internaționali pentru răspunsul lor la Covid-19, însă oficialii spuncă există 

puține finanțări disponibile, deoarece țările occidentale abordează propriile 

crize.  

c) Zone conflictogene care contină confruntările în condiții de viroză 

COVID-19: în unele subregiuni din Orientul Mijlociu, există conflicte care 

înregistrează rate mari de violență, instabilitate socială. Statul islamic poate 

reorganiza și profita de situație pentru a relua poziții strategice în Irak și Siria, 

o oportunitate care este combinată cu retragerea forțelor internaționale ca 

urmare a rezoluției parlamentului irakian în ianuarie 2020 sau a tulburării 

cauzate în Idlib și Homs, în cazul Siriei. Focarul COVID-19 în regiune este o 

posibilitate de violență în viitor.Terorismul se produce în haosul lumii.  

Irakul nu mai este prins de un conflict pe deplin, dar rămâne vulnerabil la 

o reapariție a IS în unele regiuni. Iranul și Statele Unite sunt două dintre țările 

cele mai afectate de coronavirus, dar nu a existat niciun semn de renunțare la 
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lupta lor pentru influența care s-a jucat în mare parte pe pământul irakian. Cu 

majoritatea trupelor non-americane din coaliție dispărute acum și unele baze 

evacuate, personalul american este acum regrupat într-o zonă de locații din 

Irak, Washingtonul a lansat rachete de apărare aeriană Patriot, determinând 

temeri de o nouă escaladare cu Teheran, ale cărei reprezentanțe le învinovățesc 

pentru o lansarea atacurilor de rachetă [10]. 

În Irak, ISIS și-a ridicat atacurile în satele irakiene de nord și se 

deplasează pentru a exploata lista din ce în ce mai mare de crize din Bagdad - 

de la escaladarea dintre SUA și Iran, scăderea prețurilor petrolului și proteste la 

nivel național. În timpul unei crize de sănătate publică, ISIS poate reînvia și își 

poate extinde influența prin a răspunde nevoilor comunităților locale, în mod în 

care alte autorități - cum ar fi guvernul de la Bagdad - nu au făcut-o. Cel puțin, 

eșecurile din Bagdad permit ISIS să se poziționeze ca o alternativă 

viabilă[1].Chiar dacă războiul în Irak, s-a încheiat deja, țara rămâne amenințată 

de o reînviere a IS în unele regiuni, în timp ce tensiunile dintre Statele Unite și 

Iran nu arată semne de un eventual compromis. Washingtonul tocmai a 

desfășurat baterii antiaeriene de apărare, ridicând temerile unei noi escaladări 

cu Iranul, ai cărui deputați irakieni sunt responsabili pentru rachetele lansate pe 

Zona Verde din Bagdad, unde se află ambasada americană și bazele care 

găzduiesc soldați SUA [5]. 

Frica  față de viroza COVID-19 a închis prompt fluxul de migrație la 

granița greco-turcă. Frica față de contaminare l-a convins pe Recep Tayyip 

Erdogan, președintele turc ca la data de 18 martie să închidă posturile de 

frontieră cu Grecia, deschise cu o săptămână mai devreme, oferind coridor a 

zeci de mii de migranți fără probleme și solicitanți de azil în Turcia să se mute 

în Europa. Astfel, Coronavirusul a învins unul dintre cei mai autoritari lideri 

din regiune-președintele Erdogan [3]. 
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În contextul analizei repecursiunilor virozei COVID-19 asupra zonelor 

conflictogene, merită atenție și zona Cașimirului. Astfel, Cașmirul administrat 

de India este la fel afectat de viroză. Covid-19 a lovit cea mai militarizată zonă 

din lume. India nu a acordat atenție apelului de „încetare a focului” lansat de 

către ONU, deoarece armata sa continuă să asedieze satele și țara din interior. 

În ciuda pandemiei și a înregistrării în regiune a celei mai precare infrastructuri 

de sănătate, India a dispus, de asemenea, un nou plan „de colonizare” care să 

permită indienilor non-locali, care îndeplinesc anumite criterii, să-și asume 

locuri de muncă și proprietăți în regiunea în litigiu. De asemenea, a respins 

apelurile pentru eliberarea a mii de prizonieri din Kashmiri, deținuți în 

temnițele indiene. Între timp, armatele din Pakistan și India, de facto, au ridicat 

derapaje la frontiera-Linia de Control care împarte Cașmirul în porțiuni 

administrate ale Pakistanului și Indiei [10]. 

Pe măsură ce pandemia COVID-19 se răspândește pe zonele de conflict, 

impactul va fi imprevizibil și catastrofal. În Pakistan, musulmanii 

șiițiminoritari au fost acuzați că au importat virusul din Iran, creând implicații 

grave pentru tensiunile comunitare și o provocare pentru cei care organizează 

un răspuns cuprinzător [9].De la cartierele urbane din India, până la zonele 

rurale din Asia de Sud-Est – sfaturile înaintate de către oficialii ONU și ai 

OMS cu privire la COVID-19 au fost respinse. 

Nu mai puțin îngrijorătoare este și situația în lagărele de refugiați 

Rohingya din Bangladesh: peste un milion de oameni trăiesc în adăposturi 

supraaglomerate, iar serviciile de salubritate și sănătate sunt reduse la 

minimum. În același timp, rata mare de malnutriție poate crește riscul de 

contagiune între refugiați și populația locală. Dacă Covid-19 intră în tabere, 

conform declarațiilor reprezentanților misiunilor umanitare, viroza se va 

răspândi, ceea ce ar putea declanșa o reacție ostilă din partea bangladezilor care 
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trăiesc în zonele înconjurătoare și sunt deja exasperați de prezența prelungită a 

refugiaților. 

Crește îngrijorarea cu privire la un posibil focar de Covid-19 în cea mai 

mare tabără de refugiați din Bangladesh-Rohingya. Dhaka a închis aproape un 

milion de refugiați aflați în statul Rakhine din Myanmar. Conform declarațiilor 

făcute de către reprezențanții agențiilor umanitare, aproximativ 350.000 de 

persoane strămutate sunt vulnerabile la boală. Experții au avertizat că boala 

Cox-ului din Bazar, Bangladesh s-ar putea răspândi rapid prin aleile înghesuite, 

îmbibate de canalizare, unde minoritatea musulmană persecutată este 

adăpostită în panze și bârci de bambuc [2]. De asemenea, guvernul 

Bangladeshului a restricționat accesul la internet mobil pentru aproape 900.000 

de rohingya din lagărele de refugiați din jurul Bazarului Cox. Persoanele 

suspectate de purtarea virusului sunt stigmatizate, ceea ce duce la 

subreprezentarea simptomelor și la lipsa de a solicita tratament. 

În Malisituația rămâne la fel tensionată. Mali a organizat alegerile 

parlamentare cu întârziere, în ciuda unei insurgențe în regiunile centrale și de 

nord. Principalul lider al opoziției din Mali, Soumaila Cisse, a fost ambuscadat 

în martie, în timp ce se afla pe traseul campaniei în regiunea de nord a 

Timbuctului. Atacatorii i-au ucis garda de corp, luându-l ostatic pe Cisse și 

șase membri ai delegației sale [7]. 

Din 2004, sudul Thailandei se luptă sub o confruntare sângeroasă dintre 

celulele armate locale și armata thailandeză. Sute de împușcături, 

bombardamente, represalii și atacuri de răzbunare au dus la peste 7.000 de 

morți. Amenințarea COVID-19 a dus la o diminuare minoră a situației, 

deoarece principala fracțiune rebelă a decis în mod informal să amâne 

ostilitățile până când pandemia este prezentă [9]. 
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Somalia, țara din Cornul Africii este și ea afectată de viroză. 

Coronavirusul ar putea, de fapt, să fie mai răspândit și să poată copleși în 

curând sistemul de sănătate al unei țări care este în conflict de aproape trei 

decenii. Somalia a fost cufundată în haos odată cu căderea autocratului 

Mohamed Siad Barre în 1991, iar acum suportă atacuri periodice din partea 

grupării militante Al Shabab, care este legată de Al Qaeda. 

Forțele de apărare din sudul Camerunului (SOCADEF) observă o 

încetare temporară a focului din cauza focarului de coronavirus. Liderul său, 

Ebenezer Akwanga, a declarat că grupul său va înceta focul între 29 martie și 

12 aprilie pentru a permite asistență și testare umanitară populației în zonă. 

Conform SOCADEF națiunea majoritară de limbă franceză a fost 

marginalizată. Timp de trei ani, grupul lui Akwanga se luptă cu forțele 

guvernamentale din regiunile anglofone încercând să creeze un stat separat 

numit „Ambazonia”. Cu toate acestea, nu există nici un indiciu că Forțele de 

apărare ale Dragonilor Roșii, Tigrilor și Ambazoniei - grupuri majore rebele 

care doresc independența în zonele vorbitoare de limbă engleză din Camerun - 

vor încetarea focului pe fondul coronavirusului [7]. 

Un tablou nu mai puțin pesimist reprezintă nordul Mexicului. Acesta 

oferă imaginea unui stat, populația căruia este afectată economic, circumstanță 

care reflectă consolidarea grupurilor asociate cu fapte penale împotriva 

societății în regiunile în care există o absență de guvernare. Mafiile dedicate 

producției sau distribuției de substanțe ilicite în lume, precum și a celor 

responsabili pentru traficul ilegal de mărfuri, au fost afectate de scăderea 

bruscă a cererii. Reacția fiecărei organizații va depinde de circumstanțele lor 

specifice, în unele cazuri vor fi nevoite să migreze către alte activități ilegale, 

cum ar fi furtul, extorsiunea sau infracțiunea informatică; în alte cazuri, vor 

deveni mai violenți și vor încerca să folosească ocazia pentru a se extinde. În 
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caz contrar, în unele regiuni din America Latină sau Asia, grupările criminale 

vor deveni aliați importanți pentru a monitoriza respectarea izolării sociale [6]. 

În Venezuela, după cum a anunțat grupul Crisis în 2016, ciocnirea dintre 

Guvernul Chavist și opoziția au compromis serviciile de sănătate.Într-un 

context în care economiile deja fragile ale Americii Centrale sunt sub presiune 

puternică, expulzările din Statele Unite și Mexic ar putea expune un număr din 

ce în ce mai mare a acestor populații strămutate la o recepție frigidă în țara lor, 

deoarece populațiile naționale poat fi îngrijorate că răspândesc virusul. Mulți 

deportați ar putea să nu aibă altă opțiune decât să se întoarcă la granița cu 

Statele Unite, cu ajutorul rețelelor de trafic de persoane, sau să devină victime 

sau complici ai grupurilor și bandelor criminale prezente în toată regiunea. În 

multe cazuri, impactul Covid-19 asupra refugiaților și a persoanelor strămutate 

va afecta în continuare femeile, care sunt de cele mai multe ori majoritatea în 

rândul populațiilor strămutate din regiunile în conflict.  

Astfel, analizând situația din zonelor conflictogene, putem menționa că 

repercursiunile viroze COVID-19 pot fi devastatoare  pentru statele aflate pe 

teritoriul cărora există conflicte atât din punct de vedera politic, economic, 

social, dar și din punct de vedere al sănătății. Criza Covid -19 intensifică gradul 

de amenințări la adresa securității statelor aflate, sau pe teritoriul cărora există 

zone conflictogene. 
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REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL TRANZIŢIEI LA 

NOUA ORDINE MONDIALĂ: RISCURI ŞI AMENINŢĂRI 

 
Aurelian LAVRIC3 

 

Abstract: La etapa contemporană are loc un proces de tranziţie de la 

ordinea mondială unipolară, cu SUA hegemon, la cea multipolară, cu China şi 

Rusia ca puteri mondiale emergente. Se observă şi o activizare a Turciei, care 

promovează o politică de panturcism în Azerbaidjan şi republicile din Asia 

Centrală, dar şi o politică de panislamism în state arabe (mai ales în nordul 

Africii – de exemplu în Libia). Tensiunile dintre Occident (NATO şi UE) şi 

Federaţia Rusă în regiunea Europei de Est au un impact negativ asupra 

securităţii naţionale a Republicii Moldova, care trebuie să găsească formula 

optimă de asigurare a securităţii.  

Abstract: At the contemporary stage, takes place a process of transition 

from the unipolar world order, with the US hegemony, to the multipolar one, 

with China and Russia as emerging world powers. There is also an activation 

of Turkey, which promotes a policy of pan-Turkism in Azerbaijan and Central 

Asia republics, but also a policy of pan-Islamism in Arab states (especially in 

North Africa – for example in Libya). Tensions between the West (NATO and 

EU) and the Russian Federation in the Eastern European region have a 

negative impact on the national security of the Republic of Moldova, which 

must find the optimal formula for ensuring security. 

Cuvinte cheie: Securitate, Europa de Est, Rusia, SUA, Republica 

Moldova.   

Keywords: Security, Eastern Europe, Russia, USA, Republic of 

Moldova. 

Introducere 

În ultima perioadă de timp, în domeniul Studiilor de Securitate, atât în 

Republica Moldova, cât şi peste tot în lume, este larg acceptată ideea, că la 

etapa contemporană are loc un proces de tranziţie de la ordinea mondială 

unipolară, stabilită la sfârşitul Războiului Rece, cu SUA hegemon, la cea 

multipolară, cu China şi Rusia ca puteri mondiale emergente. Acest proces 

avansează rapid, astfel că în prezent se poate admite că este în plină constituire 
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o ordine mondială tripolară, cu referire la triunghiul Washington – Pekin – 

Moscova. Dar se dezvoltă și alte puteri regionale, de dimensiuni mai mici, care 

vor deține şi ele zone de influență mai mici, în măsura în care vor fi tolerate de 

marii actori (deci se vor dezvolta sub umbrela de protecţie a unuia dintre cei 

mari). Cei trei poli mondiali de putere pot fi calificaţi drept imperii: atât SUA 

[2, p. 40], China cât şi Rusia au câte o istorie care reflectă calea parcursă de 

fiecare dintre aceste state, care, extinzându-se până la dimensiunile actuale, au 

devenit imperii. În 1991 Rusia a pierdut cele 14 republici unionale, care au 

făcut parte din imperiul sovietic. Totuşi, Rusia rămâne cel mai mare, ca 

întindere, stat din lume. Structural, statele – imperii pot fi prezentate ca entităţi 

cu un centru puternic (o metropolă), un spaţiu larg în interiorul graniţelor 

statale, care adesea cuprinde mai multe provincii cu diferite popoare minoritare 

în imperiu, iar dincolo de graniţele statale un stat-imperiu mai deţine un spațiu 

de securitate (de amortizare a unor eventuale atacuri din exterior), care 

cuprinde mai multe state satelit (cu guverne subordonate centrului de putere şi 

care constituie un spaţiu economic – de liber schimb – comun). În perioada 

Războiului Rece URSS a deţinut controlul asupra statelor din centrul şi estul 

Europei, dar a încercat să-şi formeze asemenea sateliţi – state cu guverne 

subordonate Moscovei – şi în alte regiuni (Afganistanul este un exemplu 

nereuşit al unei asemenea încercări).  

SUA încearcă să-şi păstreze poziţiile geopolitice, prezenţa sa peste tot în 

lume – moştenire încă din epoca Războiului Rece, caracterizată de o ordine 

mondială bipolară, dar şi din perioada ulterioară, când SUA au rămas singura 

superputere, deci când se impusese o ordine mondială unipolară. China şi 

Rusia încearcă, pe de altă parte, să-şi consolideze sferele lor de influenţă, 

încercând să împingă Statele Unite din regiunile lor limitrofe. Sunt și alte state 

care pretind la statutul de poli de putere emergenţi în cadrul ordinii mondiale 



36 
 

multipolare. În acest sens, pot fi enumerate: India, Brazilia, Republica Sud-

Africană – state membre ale grupului BRICS, dar și Iranul, Japonia – un stat 

care s-a afirmat de mai multă vreme, în perioada Războiului Rece devenind a 

doua putere economică din lume.  

Se observă şi o activizare a Turciei. Deşi este membru al NATO, ea dă 

semne că nu s-ar mai supune totalmente comandamentului Organizaţiei Nord-

Atlantice. Ankara promovează o politică de panturcism (mai ales în 

Azerbaidjan şi în republicile post-sovietice ale Asiei Centrale; să nu uităm şi de 

zona nordică a Siriei, unde sub pretextul apărării unei comunităţi de etnici 

turcomani, armata turcă a preluat controlul asupra unei regiuni), dar şi o 

politică de panislamism (în state arabe, mai ales în nordul Africii – de exemplu 

în Libia, în teritorii care au aparținut Imperiului Otoman). Nu trebuie scăpate 

din vedere nici state cum ar fi Coreea de Sud – care s-a afirmat drept o putere 

economică, Indonezia – cu un potenţial uman remarcabil (ţara cu cea mai 

numeroasă populaţie musulmană din lume) şi care are perspective bune, ș.a..  

Desigur, Uniunea Europeană reprezintă un pol economic important la 

nivel global – capacităţi mari de producţie şi o piaţă de desfacere cu circa o 

jumătate de miliard de consumatori. Totuşi, sub raport securitar, UE, ca şi 

Israelul – se încadrează în structura de securitate a polului de putere de la 

Washington (UE-ul – având o legătură „organică” cu NATO, în virtutea 

faptului că majoritatea statelor membre ale UE sunt şi membre ale NATO). 

SUA mai au parteneriate strategice pe plan militar cu Canada, Australia, 

Japonia ș.a..  

În contextul afirmării noilor poli de putere, pot fi observate tensiuni între 

SUA și puterile aflate în proces de ascensiune. Astfel, este vorba de tensiuni 

între SUA (în plan instituțional: NATO, care este într-o legătură strânsă cu UE) 

şi Federaţia Rusă, mai ales cu privire la regiunea Europei de Est din spațiul 
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post-sovietic. De asemenea, în contextul disputei privind Asia Centrală, 

Moscova încearcă să izoleze de ceilalţi doi poli de putere republicile post-

sovietice de acolo; ea nu a reuşit totuşi să stăvilească pătrunderea Chinei în 

statele din regiune. Aceste tensiuni determină situaţia în care mediul actual de 

securitate poate fi calificat drept unul turbulent. Tensiunile în cauză au un 

impact negativ asupra securităţii naţionale a statelor din regiunea Europei de 

Est, implicit asupra securității Republicii Moldova – incluse de Bruxelles în 

Programul „Parteneriatul Estic” al Politicii Europene de Vecinătate (PEV) a 

UE. În relaţia lor cu polii regionali de putere, statele în cauză (Republica 

Moldova, Ucraina, Belarus, dar şi cele din Transcaucazia: Georgia, Armenia şi 

Azerbaidjan) trebuie să găsească formula optimă de asigurare a unei securităţi 

regionale durabile, cu luarea în considerare şi realizarea, pe cât posibil, a 

intereselor lor naţionale. Desigur, interesele naţionale ale fiecărui stat din 

regiune se referă la asigurarea integrităţii teritoriale şi a dezvoltării economice 

(accesul la resurse, în primul rând energetice, şi accesul la pieţe de desfacere). 

În acest sens, formula optimă este accesul atât la resurse şi pieţele de desfacere 

din Rusia, cât şi la cele din UE. Pentru Azerbaidjan există şi posibilităţi largi de 

cooperare cu Turcia şi Iranul, datorită proximităţii geografice şi a comunităţii 

de valori: limba turcă în relaţia cu Turcia, confesiunea şiită în relaţia cu Iranul. 

Este de remarcat faptul că, cu excepţia Belarusului, toate celelalte cinci 

state din grupul celor şase post-sovietice ale regiunii Europei de Est se 

confruntă cu probleme de securitate similare – cu diferende teritoriale, 

respectiv cu regimuri separatiste, dar care sunt susţinute masiv din exterior, în 

special de Rusia (în cazul Karabahului de Munte – este vorba şi de o susţinere 

din partea Armeniei). Astfel, Republica Moldova trebuie să gestioneze 

conflictul privitor la raioanele de est ale ţării (ele mai sunt denumite 

Transnistria), Georgia nu recunoaşte desprinderea Abhaziei şi Osetiei de Sud 
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(recunoscute ca independente de către Rusia), Ucraina nu recunoaşte anexarea 

de către Rusia a Crimeii şi trebuie să gestioneze conflictul din Lugansk şi 

Doneţk (Donbas). Azerbaidjanul a purtat un război victorios cu Armenia în 

perioada 27 septembrie – 10 noiembrie 2020 şi a obţinut cele şapte raioane ale 

sale, care fuseseră ocupate de Armenia în timpul războiului din 1994 (9% din 

teritoriul Azerbaidjanului), care nu fac parte din autoproclamata Republică 

Karabahul de Munte și care erau locuite de etnici azeri. Totuşi, în urma 

războiului, Baku nu a reuşit să preia controlul asupra Karabahului de Munte. În 

rezultatul unui acord de pace, Federaţia Rusă a introdus o misiune de menţinere 

a păcii în Karabahul de Munte, consolidându-şi prezenţa în Transcaucazia, 

arătând că acesta este spaţiul său de influenţă (până atunci Moscova mai avea o 

bază militară în Armenia, la Gyumri, la frontiera armeano-turcă).  

Multitudinea acestor conflicte este un indicator al gravităţii stării 

securităţii în regiune. Într-o anumită măsură, se poate admite că aceste 

conflicte avantajează Federaţia Rusă, în sensul că închid calea aderării statelor 

post-sovietice la NATO şi UE, ele rămânând în sfera de influenţă a Moscovei. 

Totuşi, întreţinerea unor regimuri separatiste ca cele din Transnistria, Abhazia, 

Osetia de Sud, Donbas, Nagorno-Karabah constituie o povară pentru Rusia, 

care ea însăşi se confruntă cu probleme de ordin social-economic, mai ales în 

condiţiile sancţiunilor impuse de SUA şi de statele UE. Unii experți ruși 

afirmă, că din punctul de vedere al rivalilor geopolitici ai Moscovei, 

menţinerea conflictelor de la graniţele Rusiei reprezintă un mijloc de hărţuire şi 

extenuare a statului rus. Iată de ce construirea unei arhitecturi regionale de 

securitate în Europa de Est ar trebui să fie în interesul atât al statelor post-

sovietice din regiune, cât şi în interesul polilor regionali de putere: Bruxelles 

(proiecţia polului de putere militară de la Washington) şi Moscova. Atât 

NATO, UE, cât şi Federaţia Rusă se declară, prin diplomații săi, în favoarea 
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unei păci şi stabilităţi durabile în regiune. Diferă însă abordările. În timp ce 

unii actori statali din regiune (Georgia şi Ucraina) văd o garanţie a asigurării 

securităţii regionale în extinderea NATO (aşa cum s-a întâmplat în cazul celor 

trei republici post-sovietice baltice: Lituania, Letonia şi Estonia), pentru 

Moscova extinderea blocului Nord-Atlantic reprezintă trecerea unei linii roşii 

de către un adversar geopolitic – aşa cum este percepută NATO în Rusia.             

 

Noua ordine mondială: scurtă caracteristică 

Principalele criterii de determinare a statutului de actor geopolitic 

emergent – pol de putere al noii ordini mondiale vizează:  

1. Deţinerea unor tehnologii de vârf (atât software [în rusă: программное 

обеспечение], cât şi hardware) aplicate atât în domeniul militar, cât şi în cel 

economic. Un pol de putere este aşadar o putere științifică [3, p. 149], iar în 

consecință o putere militară, o putere economică. Este un fapt incontestabil, că 

acel stat care va realiza dezvoltări şi implementări privind tehnologiile de vârf, 

va deține putere. Mai mult, dimensiunile puterii unui centru geopolitic vor fi în 

directă dependenţă de multitudinea şi eficienţa tehnologiilor sale de vârf 

dezvoltate şi implementate.     

2. Deţinerea de tehnologii de ieşire în spaţiul cosmic şi de explorare a 

Lunii şi a celorlalte planete este o altă caracteristică a polilor de putere. 

Actualmente, o putere geopolitică este o putere cosmică: are programe spaţiale, 

lansează sateliţi în spaţiu etc.   

3. Deţinerea de platforme de comunicare globale în spaţiul virtual – 

reţele de socializare (Tweeter, Facebook sunt exemple utile în acest sens), dar 

şi mass-media tradiţionale (posturi TV, ziare şi reviste – difuzate prin internet, 

acestea pot ajunge la un public internaţional numeros şi au un impact major).   
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4. Un pol de putere îşi extinde sfera de influenţă nu numai prin forţa sa 

militară (instalând baze militare peste hotarele sale naționale), dar în primul 

rând prin soft power – puterea blândă: prin oferta sa ideologică, prin produsele 

sale culturale, prin visul, idealul, setul de valori pe care îl propune celorlalte 

popoare (state). În acest sens, SUA este promotoarea democraţiei liberale 

(drepturile omului, stat de drept, economie de piaţă etc.), China promovează 

sistemul comunist (bazat pe principiul echităţii sociale), dar adaptat la cerinţele 

economiei de piaţă, iar Rusia este posibil să devină polul de putere care 

promovează păstrarea societăţilor tradiţionale, bazate pe valorile tradiţionale, în 

primul rând ale religiilor tradiţionale. Aşadar, sub aspect ideologic, triunghiul 

polilor de putere arată astfel: Liberal-democraţie (Washington) – Comunism 

„cu faţă chineză” (Pekin) – Conservatorism (Moscova).  

5. Un pol de putere este un stat care îşi asigură securitatea biologică și 

medială în condiţii de pandemii ale bolilor infecţioase. Nu întâmplător 

elaborările de vaccinuri contra coronaviruslui SARS – CoV – 2, care a 

provocat infecția respiratorie COVID – 19, au fost efectuate în Rusia, SUA, 

China şi UE (Germania). Toate aceste state au furnizat pe piaţa internaţională 

rezultatele dezvoltărilor lor sub formă de vaccinuri.     

Efortul actorilor statali care se afirmă plenar ca poli de putere ai noii 

ordini mondiale este să reducă și elimine dependența de SUA. În plan 

economic acest lucru este dificil în condițiile în care valuta de referință globală 

mai este dolarul american. Oricum, se estimează că China merge cu pași rapizi 

spre detronarea SUA de pe primul loc al piedestalului clasamentului puterilor 

economice globale. Iar întrucât o putere economică poate aloca din bugetul său 

resurse semnificative pentru cheltuielile militare, China devine şi o putere 

militară. Rusia este un stat care reușește, cu resurse mult inferioare ca volum 

celor folosite de SUA, să dezvolte și producă sisteme de armament moderne 
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foarte eficiente (rachete supersonice etc). De asemenea, arsenalul său nuclear 

este un factor care determină statutul său cert de – cel puțin – putere regională, 

respectiv de putere globală în proces de afirmare şi consolidare, în cadrul 

ordinii globale multipolare. Punctele slabe ale Rusiei sunt însă dezvoltarea 

economică lentă şi criza demografică [5, p. 146], avându-se în vedere că fiind 

statul cu cea mai mare suprafaţă din lume, are nevoie şi de o populaţie pe 

măsură, pentru ca să poată menţine şi explora economic teritoriul statului, mai 

ales Siberia și Extremul Orient.     

Tranziția de la ordinea mondială unipolară la cea multipolară ar însemna, 

tehnic vorbind, reîmpărțirea planetei în sfere de influență, retragerea SUA din 

regiunile mai îndepărtate ale planetei, păstrându-și o arie mai restrânsă de 

control, respectiv, extinderea zonelor de influență ale noilor centri de putere 

(China și Rusia). Pierzându-și statutul de superputere mondială (sau unică 

putere mondială), SUA vor coexista, ca una dintre puterile globale, cu celelalte 

puteri globale. O putere globală își proiectează puterea asupra zonelor din jurul 

său și chiar în regiuni mai îndepărtate prin baze militare – a se vedea cazul 

prezenţei Rusiei în Siria (cu acţiunea militară din 2014 – prezent), a Chinei în 

Africa, dar şi proiectarea influenţei unor puteri regionale: de exemplu a Turciei 

în nordul Africii (Libia) ş.a.. În acest sens, SUA rămân până în prezent o putere 

militară de care toţi trebuie să ţină seama, datorită numărului mare de baze 

militare americane aflate aproape peste tot în lume. Puterile mondiale şi 

regionale îşi doresc extinderea (iar SUA: menţinerea) sferelor sale de influenţă 

în vederea asigurării accesului la resurse naturale şi pieţe de desfacere.  

Efortul puterilor emergente – al noilor centri geopolitici, ține de 

asigurarea unei suveranități proprii reale: economice, tehnologice 

(digitalizarea, inteligența artificială etc.), informaționale, culturale (site-uri pe 

internet, posturi de televiziune cu produse mediatice autohtone – programe de 
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ştiri, filmele seriale televizate etc.), ideologice, ştiinţifice, medicale etc. Doar 

un stat care nu mai depinde, conform tuturor acestor criterii, de SUA se poate 

constitui într-un rival (challenger) pentru Washington.  

Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în calcul și o altă categorie de actori – 

corporațiile multinaționale, care au o influență tot mai mare asupra 

conducerilor statelor – puteri globale şi regionale, prin finanțarea campaniilor 

electorale ale politicienilor care ajung la putere și prin produsele și serviciile 

oferite societăților statelor respective (Google, Facebook, Tweeter, Amazon 

ș.a.). Prin potențialul de distribuție a unor mesaje și de influențare 

(manipulare?) a atitudinilor oamenilor, aceste companii pot determina mersul 

evenimentelor. Ele stabilesc agenda comunităţii internaţionale. Există abordări 

care stipulează că noua ordine mondială va fi (sau este deja) a corporaţiilor 

multinaţionale, care vor diminua rolul statelor naţionale (suveranitatea şi 

independenţa lor) prin procesul de globalizare. Unele dintre aceste corporaţii 

au bugete mai mari decât multe dintre statele lumii, pot dispune de companii 

militare private (armate de militari profesionişti) şi de multe alte atribute pe 

care le-au avut doar statele. Toate acestea le oferă statutul de actori cu drepturi 

depline ai relaţiilor internaţionale şi, poate, ai noii ordini mondiale. Savantul 

american Noam Chomsky s-a referit la acest aspect: „Atunci când ne întrebăm 

«Cine conduce lumea?», adoptăm, de obicei, noțiunea standardă că actorii în 

afacerile internaționale sunt statele, în special marile puteri, și luăm în 

considerare deciziile lor și relațiile dintre ele. Aceasta nu este neapărat un lucru 

greșit. Dar ar fi bine să nu uităm că acest nivel de abstractizare poate fi și 

puternic înșelător. Statele au, desigur, structuri interne complexe, iar alegerile 

și deciziile conducerilor politice sunt influențate puternic de concentrările 

internaționale de putere, în timp ce populația este adesea marginalizată. Acest 

lucru este adevărat chiar și pentru cele mai democratice societăți și, evident, 
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pentru celelalte (...) în zilele noastre conglomeratele multinaționale, instituțiile 

financiare uriașe, imperiile comerciale și altele asemenea [conduc lumea]” [2, 

p. 263]. Nu trebuie să uităm însă, că fiecare corporaţie multinaţionaă are un 

sediu central – în unul din statele lumii. Influenţând guvernarea din acel stat, 

nu este de exclus nici presiunea inversă, din partea guvernului asupra 

conducerii corporaţiei, în sensul promovării intereselor acelui stat prin 

intermediul corporațiilor multinaționale.   

O caracteristică a perioadei actuale – de tranziţie la noua ordine mondială 

multipolară – este creşterea gradului de egoism naţional/statal (naţionalism), 

respectiv a gradului de agresivitate și ură [1, p. 38] în mediul internaţional, care 

este o consecinţă a unei concurenţe tot mai acerbe între polii de putere pentru 

resurse şi pieţe de desfacere. De asemenea, o consecinţă a înteţirii rivalităţii 

între puterile geopolitice este rata crescândă de știri false (fake news) în spațiul 

public mondial. Prin manipulare unii actori încearcă să-şi realizeze interesele 

geopolitice, astfel ajungându-se la războaie informaţionale, care vizează atât 

componenta tehnică – atacuri cibernetice, cât şi pe cea de conţinut – difuzarea 

de ştiri false, în vederea derutării şi slăbirii adversarului geopolitic. Prin 

conținutul mediatic difuzat în spaţiul mediatic global, o putere geopolitică 

doreşte să-şi impună propria agendă. Rivalitatea dintre polii de putere solicită 

actorilor geopolitici eforturi în vederea apărării spaţiului lor informaţional, 

deoarece victoria unei puteri geopolitice începe prin ocuparea spaţiului 

informaţional al adversarului.     

 

Riscuri și amenințări în contextul noii ordini mondiale 

În contextul accentuării rivalităţii între polii de putere ai ordinii mondiale 

multipolare, care se află în proces de consolidare, pot fi evidenţiate mai multe 

riscuri şi ameninţări la adresa securităţii internaţionale: 
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1. Crește riscul unor conflicte locale – războaie între puterile 

mondiale/regionale prin state mai mici, care sunt intermediari (proxy), în 

vederea asigurării controlului asupra unei regiuni/asupra unui stat de către un 

actor geopolitic, atât în vederea asigurării unui spaţiu de securitate, dar şi în 

vederea realizării intereselor sale economice, prin spaţii de liber schimb 

comune.    

2. În măsura în care omenirea se va globaliza, crește riscul proliferării 

diferiţilor viruşi, respectiv a declanșării de pandemii. Prin colaborare, omenirea 

trebuie să găsească și aplice măsuri eficiente pentru a contracara eficient 

această ameninţare. 

3. Pandemia coronavirusului din 2020 a arătat cât de vulnerabilă este 

economia statelor faţă de asemenea fenomene. O criză sanitară duce inevitabil 

la o criză economică, prin măsurile de izolare, de sistare a activităţilor 

economice impuse de autorităţi. De aceea, agenţii economici trebuie să se 

adapteze noilor condiţii prin practicarea, în caz de necesitate, a lucrului de la 

distanţă, a comenzilor prin internet şi a livrării produselor şi serviciilor la 

domiciliul clienţilor.  

4. Pe de altă parte, supraproducţia duce la distrugerea resurselor naturale. 

Scad suprafeţele de păduri, sunt poluate râurile, mările şi oceanele, este poluat 

aerul. Degradarea continuă a mediului ambiant poate duce la o catastrofă de 

mediu (ecologică), care va pune în pericol toate formele de viaţă de pe planetă. 

Combaterea încălzirii globale trebuie să constituie o prioritate pentru toate 

statele lumii, care să depună eforturi concertate în vederea salvării planetei. 

Secetele tot mai dese din ultimii ani trebuie explicate din punct de vedere 

ştiinţific, respectiv trebuie luate măsuri în vederea restabilirii climatului normal 

pe pământ.   
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5. În condițiile creșterii tensiunilor între polii de putere şi puterile 

regionale emergente, apare riscul proliferării armamentului nuclear. Iran-ul este 

unul dintre statele care îşi doreşte dezvoltarea unor sisteme de armament 

nuclear. Şi Turcia manifestă interes pentru un asemenea armament. Iată de ce 

pericolul unui război nuclear nu trebuie exclus.  

6. Degradarea economică şi politică este consecinţa degradării morale 

(duhovniceşti), a ştergerii valorilor sau a inversării ierarhiei valorilor. 

Degradarea morală este o ameninţare la adresa păstrării fiinţei naţionale – a 

popoarelor lumii. Dacă sentimentul naţional devine tot mai spălăcit, dacă nu 

mai sunt apreciate valori care au menirea să consolideze o comunitate umană în 

cadrul unei ţări, este verosimil ca un stat cu o asemenea populaţie tot mai 

inconștientă cu privire la „cine este?” – cu referire la identitatea sa și „pentru 

ce?” – cu referire la misiunea sa, să se destrame şi chiar să dispară de pe faţa 

pământului. Popoarele care au dispărut de-a lungul istoriei nu au reuşit să 

găsească şi să pună în aplicare asemenea repere.    

Aceste riscuri şi amenințări au un caracter universal. Ele trebuie luate în 

calcul de toate statele actuale, dar mai ales de cele ca Republica Moldova, care, 

deși are o istorie de secole (statul a fost înființat în 1359), și-a redobândit 

independența relativ recent – acum 30 de ani, în 1991.  

 

Republica Moldova și noua ordine mondială 

Privită prin prisma celor şase criterii enunţate în capitolul anterior, 

Republica Moldova se confruntă cu probleme la fiecare dintre acestea.  

1. În contextul accentuării tensiunilor între polii mondiali de putere în 

regiunea Europei de Est, respectiv în contextul accentuării riscului declanșării 

sau dezgheţării unor conflicte locale, factorii politici ai Republicii Moldova 

trebuie să gestioneze inteligent, deci eficient soluţionarea conflictului 
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transnistrean. O ameninţare gravă la adresa securităţii Republicii Moldova este 

situaţia incertă din estul Ucrainei. Dacă conflictul din Donbas se va transforma 

într-un război care se va extinde în toată zona nordică a litoralului Mării Negre 

– sudul Ucrainei, pe care surse mass-media din Rusia îl denumesc Novorossia, 

securitatea RM va fi pusă grav la încercare, deoarece în cazul victoriei 

Moscovei va exista pericolul încorporării în cadrul Rusiei nu numai a 

nerecunoscutei RMN ci şi a unor părţi din Republica Moldova – în primul rând 

cele şase sate de pe malul stâng al Nistrului, rămase după războiul din 1992 sub 

jurisdicţia Chişinăului. Dar nu trebuie exclus nici pericolul anexării întregii 

RM de către factorii de decizie de la Kremlin, dacă autorităţile de la Chişinău 

nu vor reuşi să obţină până atunci garanţii internaţionale de securitate pentru 

statul moldovenesc. Chişinăul trebuie să caute şi să găsească formula optimă de 

asigurare a securităţii sale naţionale în cadrul unei arhitecturi a securităţii 

regionale.  

2. Pandemia coronavirus-ului din 2020 a arătat că sistemul de asistenţă 

medicală a Republicii Moldova trebuie adaptat la noile condiţii. Este necesară:  

a) dotarea regiunilor ţării cu laboratoare de identificare a virusului,  

b) dotarea spitalelor cu aparate de ventilare asistată a plămânilor,  

c) pregătirea cadrelor competente pentru contracararea bolilor 

infecţioase, 

d) elaborarea şi producerea sau procurarea celor mai bune medicamente 

pentru tratamentul bolilor infecţioase. 

Sistemul de asistenţă medicală al RM trebuie să fie capabil să facă faţă 

oricărei crize sanitare. Dar succesul combaterii unei pandemii vizează şi acţiuni 

eficiente ale autorităţilor: instituirea carantinei, în caz de necesitatea, 

restricţionarea trecerii frontierei de stat de către cetăţeni moldoveni şi de către 

cei străini.    
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3. Economia Republicii Moldova necesită o diversificare şi dezvoltare 

mai intensă, cu un accent mai mare pus pe tehnologiile informaţionale: 

digitalizare, inteligenţă artificială. Se impune dezvoltarea de sofware local – ca 

un element important al asigurării securităţii informaţionale şi, respectiv, 

naţionale. Secetele tot mai dese din ultimii ani au arătat că sectorul agricol din 

RM – ca unul vital, care asigură securitatea alimentară a poporului, necesită o 

adaptare la condiţiile climatice – construirea şi utilizarea de instalaţii de irigare. 

De asemenea, economia moldovenească trebuie să se adapteze la măsurile 

cauzate de pandemii: lucru de la distanţă, comenzi pe internet, livrare a 

produselor şi serviciilor la domiciliul clienţilor ş.a..   

4. Degradarea continuă a mediului ambiant (ecologică) se manifestă 

vizibil în Republica Moldova. Statul moldovenesc trebuie să colaboreze 

eficient cu ceilalţi actori internaţionali în vederea combaterii încălzirii globale, 

sub egida Acordului de la Paris privind schimbările climatice din 2015, Acord 

care reglementează măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 

începând cu anul 2020. Este necesară folosirea raţională a resurselor naturale 

destul de puţine ale RM. Este necesară oprirea defrișărilor şi împădurirea unor 

suprafeţe mai mari. Este necesară realizarea unui acord clar cu Ucraina privind 

salvarea râului Nistru, în condiţiile în care construirea hidrocentralei de la 

Novodnestrovsk pune în pericol securitatea apei potabile – furnizarea apei 

potabile consumatorilor din Chişinăului şi din alte localităţi moldoveneşti. Se 

impune construirea mai multor uzine de prelucrare a deşeurilor, aşa încât să se 

oprească poluarea solului şi a apelor freatice cu gunoiul stocat în diferitele 

gunoişti de pe teritoriul ţării.  

5. În condițiile creșterii tensiunilor între polii regionali de putere, prin 

proximitatea sa faţă de baza militară americană de la Deveselu (România), cu 

instalaţia scut antirachetă, percepută ca o ameninţare la adresa securităţii sale 
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naţionale de către Rusia, Republica Moldova este în pericol în cazul declanţării 

unui conflict între Rusia şi NATO. De aceea, diplomaţia moldovenească 

trebuie să contribuie, prin propuneri eficiente, la destinderea tensiunilor între 

cei doi poli de putere, respectiv la demilitarizarea, pe cât posibil, a regiunii.  

6. O problemă cu care se confruntă şi alte state ale lumii (inclusiv o 

putere mondială ca SUA) este divizarea internă. Republica Moldova se înscrie 

în acest trend şi, de aceea, autorităţile de la Chişinău trebuie să pună în aplicare 

măsuri eficiente privind consolidarea societăţii şi a statalităţii. Pentru aceasta 

este necesar apelul la valorile morale, care îşi au rădăcina în învăţătura 

Bisericii Creştin-Ortodoxe, căreia îi aparţine majoritatea covârşitoare a 

poporului Republicii Moldova. Degradarea morală, diminuarea sentimentului 

patriotic este o ameninţare la adresa păstrării pe harta lumii a Statului 

Moldovenesc. Fără un sentiment naţional (nu este vorba de naţionalismul 

radical, extremist) este greu să consolidezi comunitatea în cadrul unei ţări, 

respectiv societatea moldovenească. Iar fără o consolidare în baza unor valori 

comune, cu precădere la etapa contemporană, trebuie avut în vedere riscul 

destrămării ţării, mai ales ţinând cont de prezenţa pe teritoriul naţional a zonei 

de pe malul stâng al Nistrului (Transnistria), a autonomiei teritoriale găgăuze, a 

raionului Taraclia – populat în majoritate de etnici bulgari şi a regiunii din 

nordul ţării, unde există zone cu localităţi cu populaţie ucraineană compactă. 

Autorităţile moldoveneşti trebuie să identifice acele valori, acele repere care 

vor fi de natură să coaguleze populaţia multietnică a ţării, aşa încât Statul 

Moldovenesc, care îşi are începuturile încă în 1359, să nu dispară de pe harta 

politică a lumii, aşa cum au dispărut de-a lungul veacurilor în hăul istoriei mai 

multe popoare, inclusiv dintre cele care au trecut în marea migraţie a 

popoarelor şi pe meleagurile moldoveneşti. Un exemplu de consolidare a 

Moldovei rămâne Ştefan cel Mare, care asumând în numele Ţării sale o 
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misiune regională şi istorică – de apărare a Creştinătăţii (adică a Europei) de 

pericolul otoman [6, p. 296], a reuşit să inspire oştenii săi la victorii 

răsunătoare, care fac cinste demnităţii poporului moldovenesc până în prezent.  

 

Concluzii 

Tensiunile dintre Occident (NATO şi UE) şi Federaţia Rusă în regiunea 

Europei de Est, din care face parte Republica Moldova, au un impact negativ 

asupra securităţii sale naţionale. Statul moldovenesc se află la granița dintre 

cele două spaţii civilizaţionale: la vest se mărgineşte cu Occidentul (din punct 

de vedere instituţional: NATO/UE), iar la est – cu Rusia. Întrucât Transnistria 

este un teritoriu controlat, de facto, de Rusia, se poate afirma că Republica 

Moldova are, de facto, o graniţă comună cu Rusia. Această plasare geografică 

şi actualul context geopolitic regional complicat, marcat de intensificarea 

rivalităţii între cei doi poli de putere, arată că Statul Moldovenesc, teoretic şi 

ipotetic, are în faţă câteva direcţii de dezvoltare:  

a) să se integreze în spațiul civilizational occidental (în UE şi eventual în 

NATO – în care rolul principal îi revine SUA);  

b) să se integreze în spaţiul civilizaţional eurasiatic (Uniunea Economică 

Eurasiatică [UEEa], eventual şi în Organizaţia Tratatului privind Securitatea 

Colectivă [OTSC], – în care Rusia deţine rolul principal, ca partener economic 

al statelor membre);  

c) în calitate de stat neutru, poate promova o abordare multivectorială, 

relaţii simetrice cu ambele spaţii geopolitice, respectiv cu ambii poli de putere 

ai ordinii mondiale, care se manifestă în regiunea Europei de Est – Washington 

şi Moscova. De asemenea, de ce nu?, RM poate dezvolta şi relaţii cu al treilea 

pol mondial de putere – Pekin-ul, care îşi doreşte o colaborare tot mai strânsă 

cu statele de pe continentul european. Elveţia ar fi un exemplu de o asemenea 
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opţiune, ca stat neutru cu o dezvoltare economică de succes. Totuşi, o 

asemenea opţiune poate fi adoptată cu condiția ca neutralitatea RM să fie 

recunoscută de puterile regionale şi de comunitatea internaţională [4, p. 60]. O 

asemenea recunoaştere presupune retragerea trupelor militare străine de pe 

teritoriul naţional şi suveran al statului moldovenesc.  

Societatea moldovenească trebuie consultată şi factorii de decizie trebuie 

să aleagă soluția optimă.  

Actualul mediu global şi regional de securitate poate fi calificat ca unul 

turbulent. În acest mediu se manifestă mai multe tendințe: accentuarea 

rivalităţii între puterile mondiale, respectiv accentuarea egoismului şi 

naţionalismului statal, iar în consecinţă, creşterea gradului de agresivitate, a 

urii şi de predispoziţie spre confruntare şi conflict. În acest context, se 

accentuează vulnerabilitatea statelor mai mici, care trebuie să elaboreze, să 

adopte şi să pună în aplicare politici inteligente pentru a-şi realiza interesele 

naţionale: pentru a supravieţui şi pentru a se putea dezvolta.  

În urma cercetării efectuate pot fi evidenţiate, printre altele, următoarele 

concluzii: 

1. În actualul mediu turbulent de securitate regională, datorat 

intensificării rivalităţi între Rusia şi Occident în regiunea Europei de Est, cresc 

riscurile la adresa securităţii statelor din regiune, inclusiv la adresa securităţii 

naţionale a Republicii Moldova.     

2. RM trebuie să se consolideze, prin soluționarea pe cale diplomatică – 

paşnică a conflictului transnistrean, să se transforme din obiect – în subiect 

geopolitic, din consumator (cu o misiune de menținere a păcii – sub 

comandament străin) – în furnizor de securitate. Prin stabilitatea şi 

prosperitatea pe care să le realizeze în interiorul frontierelor naţionale, Statul 



51 
 

Moldovenesc trebuie să devină un furnizor de stabilitate şi prosperitate în 

întreaga regiune din care face parte.  

3. Pentru a-și asigura securitatea militară, Republica Moldova trebuie să-

și asigure securitatea economică, să dispună de resurse financiare pentru 

modernizarea forțelor sale armate, a capabilităţilor sale militare.  

4. Pentru a putea supraviețui, Republica Moldova trebuie să se 

organizeze în mod eficient, să depășească problemele de corupție și 

delapidările din bugetele de stat.  

5. Prin consolidarea sa, statul Republica Moldova poate contribui la 

consolidarea securității regiunii Europei de Est.    
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ 

ДЕОККУПАЦИИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ 

АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ 
 

Артем ФИЛИПЕНКО4 

 
Abstract: Articolul analizează evoluția cadrului legislativ al Ucrainei, 

reglementând problemele de dezocupare a teritoriilor Crimeei  și regiunile 

separate din regiunile Donetsk și Lugansk (ORDLO) ocupate temporar de 

Federația Rusă. În special, se remarcă faptul că legile care guvernează 

problemele legate de dezocupare reflectă în mare măsură erorile de calcul și 

fluctuațiile politicii de stat în raport cu aceste teritorii, precum și o tranziție 

treptată de la metodele predominant militare la cele diplomatice, juridice și 

economice. Dezvoltarea cadrului legal a fost realizată încet și nu a întâmpinat 

întotdeauna provocările vremii. 

Abstract: The article analyzes the evolution of the legislative framework 

of Ukraine, regulating the issues of de-occupation of the territories of Crimea 

and Separate regions of Donetsk and Lugansk regions (ORDLO) temporarily 

occupied by the Russian Federation . In particular, it is noted that the laws 

governing de-occupation issues largely reflect the miscalculations and 

fluctuations of state policy in relation to these territories, as well as the 

gradual transition from predominantly military to diplomatic, legal and 

economic methods. The development of the legal framework was carried out 

slowly and did not always meet the challenges of the time. 

 

 Вследствие российской агрессии против Украины под оккупацией 

оказались Крым и Отдельные районы Донецкой и Луганской области 

(ОРДЛО). Общая площадь оккупированных территорий составляет 43,7 

тис. кв.км из которых 17 тыс кв км  - территория ОРДЛО. В результате 

боевых действий погибло более 13 тысяч человек и 1,3 млн стали 

вынужденными переселенцами[1].  

 
4магистр государственного управления, заведующий сектором исследований Южного 

региона в г.Одессе Национального института стратегических исследований 
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 В отличие от большинства конфликтов на территории бывшего 

СССР (в частности, приднестровского конфликта на территории 

Республики Молдова, грузино-абхазского и грузино-югоосетинского 

конфликтов), российско-украинская война не перешла в "замороженную" 

стадию и боевые действия продолжаются  с разной степенью 

интенсивности, приводя к новым жертвам. В условиях продолжающейся 

вооруженной агрессии одним из важнейших вопросов является 

формирование законодательной базы для проведения политики 

деоккупации, под которой подразумевается комплекс военных, 

дипломатических, экономических и информационных мер, направленных 

на восстановление суверенитета Украины над оккупированными 

территориями. При этом следует различать процесс деоккупации от 

процесса регитеграции, который является уже следующей фазой и 

представляет собой комплекс мер, направленных на возвращение 

деоккупированных территорий Крыма и ОРДЛО в правовое, 

экономическое и информационное поле Украины. 

 Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы деоккупации, 

призваны решать следующие задачи: 

 - определение правового статуса территорий, которые оказались вне 

контроля легитимных органов власти Украины; 

 - защита основных прав и свобод граждан Украины, оказавшихся на 

неподконтрольной территории, а также внутренне перемещенных лиц 

(ВПЛ); 

 - правовое регулирование военных, экономических и 

дипломатических мероприятий, направленных на деоккупацию 

территорий; 
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 - регулирование деятельности хозяйственных субъектов, 

оказавшихся на временно оккупированной территории или в зоне боевых 

действий (зоне антитеррористической операции). 

 Прежде чем рассматривать эволюцию нормативно-правовой базы 

Украины, относительно политики деоккупации, следует сделать 

несколько замечаний относительно методологических подходов, которые 

обусловливают рассмотрение конкретных законодательных актов. 

 Во-первых, одним из важных факторов, влияющих на развитие 

нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы деоккупации, 

является "гибридный" характер российской агрессии. Само понятие 

"гибридная война" стала применяться относительно недавно и существует 

несколько ее определений. В частности, украинский политолог Евгений 

Магда определяет ее следующим образом: "Гибридную войну можно в 

общих чертах определить как совокупность заранее подготовленных и 

оперативно реализованных действий военного, дипломатического, 

экономического, информационного характера, направленных на 

достижение стратегических целей. Ее ключевая цель подчинение 

интересов одного государства другому в условиях формального 

сохранения политического устройства страны-жертвы"[2]. К этому 

определению можно добавить, что гибридная война - это война эпохи 

глобализации, которая проходит в условиях сохранения дипломатических 

и торговых отношений двух государств. 

 Во-вторых, районы, города и поселки Донецкой и Луганской 

областей, захваченные российскими оккупационными войсками, долгое 

время не имели статуса временно оккупированных территорий. Само 

определение "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" 

(ОРДЛО) появилось лишь в сентябре 2014. До этого момента эта часть 
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территории имела особый правовой статус только как зона 

Антитеррористической операции. Собственно оккупированной 

территорией длительное время считалась только территория Автономной 

Республики Крым. И только в марте 2015 отдельные районы Донецкой и 

Луганской областей получили статус временно оккупированных 

территорий. 

 В-третьих, длительное время отсутствовало четкое определение как 

вооруженных формирований, противостоявших украинским военным, так 

и квази-образований, которые захватили власть в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей. Так, в средствах массовой информации, 

публичных выступлениях так называемые "Донецкая Народная 

Республика" и "Луганская Народная Республика" назывались 

"террористическими группировками", а вооруженные формирования - 

"террористами" или "российско-террористическими войсками". Впрочем, 

подобные определение не были зафиксированы в национальном 

законодательстве. "ДНР" и "ЛНР" не были признаны террористическими 

организациями и международным сообществом, но, согласно 

разъяснениям Верховного Суда Украины, это не препятствует вынесению 

приговоров именно за террористическую деятельность участников этих 

формирований[3]. 

  

Основные этапы эволюции законодательной базы Украины, 

регулирующей деоккупационную политику 

 Хронологически можно выделить три этапа развития 

законодательной базы по деоккупационной политике, который 

соответствует этапам в развитии конфликта. 
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 Первый этап - с начала российского вторжения в Автономную 

Республику Крым и до подписания Минского протокола. 

 Вторжение российских войск в Крым и захват административных 

зданий начались 20 февраля 2014 года. Несмотря на протесты со стороны 

Украины и международного сообщества 16 марта оккупационными 

властями был проведен псевдореферендум о "независимости" АР Крым, а 

18 марта Президент России Владимир Путин и представители 

оккупационной администрации подписали так называемый «Договор о 

принятии Крыма в состав России». 17 марта и.о. Президента Украины 

объявил частичную мобилизацию. 

 12 апреля произошло вторжение российского диверсионного отряда 

под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) в Украине, в течение 12-

14 апреля террористы захватили административные здания в городах 

Донецкой области - Славянске, Краматорске, Артемовске, Мариуполе, 

Горловке и других. 

 В ответ на вторжение отряда Стрелкова (Гиркина) был издан  Указ 

Президента Украины № 405/2014 от 14 апреля 2014 "О решении Совета 

национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года 

"О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и 

сохранение территориальной целостности Украины", который и стал 

первым нормативно-правовым актом, который предусматривал комплекс 

мер по противодействию российской вооруженной агрессии, а затем и 

деоккупации захваченных российскими наемниками территорий на 

Востоке Украины[4]. 

 15 апреля Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении 

прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной 

территории Украины», который определял: 



57 
 

 - границы оккупированных территорий; 

 - ответственность России, как государства, "осуществляющего 

оккупацию"; 

 - обязательства Украины по отношению к временно 

оккупированной территории и граждан Украины, которые там 

проживают; 

 - перечень основных прав лиц, проживающих на временно 

оккупированных территориях; 

 - особый порядок пересечения административных пределов 

оккупированной территории; 

 - порядок осуществления судопроизводства и ряд других вопросов. 

 Позже, в августе 2014 года был принят Закон "О создании 

свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях 

осуществления экономической деятельности на временно 

оккупированной территории Украины"[5].  

 В отличие от Автономной Республики Крым, определение 

правового статуса районов, городов и сел Донецкой и Луганской 

областей, оказавшихся под российской оккупацией, развивались в 

контексте Антитеррористической операции, которая началась 14 апреля 

2014 года. Сам правовой статус антитеррористической операции (АТО) 

регулируется законом "О борьбе с терроризмом", статья 14 которого 

предусматривает установление специального режима на территории 

проведения АТО - особого порядка, который может вводиться в районе 

проведения АТО на время ее проведения и предусматривает 

предоставление субъектам борьбы с терроризмом специальных 

полномочий[6]. 
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 Следует отметить, что Закон Украины "О временных мерах на 

период проведения антитеррористической операции", который 

регулирует правовые отношения в зоне Антитеррористической операции 

и обеспечивает права и свободы граждан Украины был принят только 2 

сентября 2014, через пять с половиной месяцев после начала АТО. 

Упомянутый в Законе перечень населенных пунктов был определен 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 октября 2014 года. 

Он содержал более 750 названий сел, поселков и городов в Донецкой, 

Луганской и Харьковской областях. Однако уже 5 ноября, действие 

распоряжения было остановлено. Сам Закон охватывал лишь вопрос 

деятельности субъектов хозяйствования и граждан Украины в зоне АТО, 

в частности, введение моратория на выполнение договорных 

обязательств, проведения проверок, действия лицензий, вопросы 

арендной платы и уплаты коммунальных услуг. 

 Таким образом, по состоянию на сентябрь 2014, Украина не имела 

ни четкого определения статуса населенных пунктов, находившихся в 

зоне АТО, ни их перечень, а правовое регулирование затронуло лишь 

отдельные вопросы, касающиеся деятельности субъектов хозяйствования. 

Подобная невнимательность к правовым вопросам была связана с 

надеждой на скорое решение вопроса восстановления суверенитета над 

захваченными русскими наемниками территориями с помощью 

антитеррористических мероприятий. 

 Наряду с военными и правовыми мерами деоккупации применялись 

и дипломатические. Первая встреча, посвященная урегулированию 

вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Украиной 

состоялась 17 апреля 2014 года, вскоре после вторжения российского 

отряда Стрелкова-Гиркина в Донецкую область. происходила при 
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участии высших дипломатических представителей Украины, США, ЕС и 

России. По ее результатам было принято заявление, в котором стороны 

обязывались воздержаться от любых форм насилия, запугивания или 

провокационных действий. Все незаконные вооруженные формирования 

должны быть разоружении; все незаконно захваченные здания должны 

быть возвращены, обещанная амнистия участникам протеста, которые 

добровольно сложат оружие и освободят дома и которые не совершили 

тяжких преступлений, заявлено о начале конституционного процесса в 

Украине. Большинство договоренностей не было выполнено российской 

стороной. Впрочем, женевский формат так и не превратился в 

постоянный, а предложения украинской стороны о возвращении к нему 

отвергалось Россией. 

 Постепенно по мере поиска механизмов для урегулирования 

российско-украинского конфликта сформировались два международных 

переговорные площадки - Трехсторонняя контактная группа по мирному 

урегулированию ситуации на востоке Украины из представителей 

Украины России и ОБСЕ (Минская группа) и Нормандский формат 

(Нормандская четверка) - группа руководителей четырех стран ( Украина, 

Германия, Франции, Россия), задачей которой является обсуждение 

вопросов, связанных с российской агрессией против Украины. Однако, 

следует отметить неопределенность правового статуса ТКГ и решений, 

принимаемых в ее рамках. 

 Второй этап - сентябрь 2014 - январь 2018 года. Он связан с 

реализацией Минского протокола, подписанного 5 сентября 2014 года 

после того, как украинские войска потерпели поражение под Иловайском 

в результате прямого вторжения российских войск[7].  
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 Минский протокол, согласованный в рамках Трехсторонней 

контактной группы предусматривал следующие меры: 

1.  Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение 

применения оружия. 

2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ 

режима неприменения оружия. 

3. Провести децентрализацию власти, в том числе путём принятия 

Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом 

статусе). 

4. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-

российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с 

созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. 

5. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно 

удерживаемых лиц. 

6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в 

связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой 

и Луганской областей Украины. 

7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог. 

8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в 

Донбассе. 

9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в 

соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» 

(Закон об особом статусе). 

10. Вывести незаконные вооружённые формирования, военную 

технику, а также боевиков и наёмников с территории Украины. 
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11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и 

восстановления жизнедеятельности региона. 

12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников 

консультаций[8]. 

 Второе Минское соглашение - Комплекс мер по 

выполнению Минских соглашений, было согласовано 11-12 февраля 2015 

года на саммите в Минске 

руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате 

«нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по мирному 

урегулированию ситуации на востоке Украины. Как и первый протокол, 

он был подписан в неблагоприятных для Украины военных условиях 

наступления российских наемников на Дебальцевский выступ. 

 Ни первый, ни второй Минские документы не стали частью 

правового поля ни Украины (они не ратифицировались Верховной Радой 

Украины), ни РФ (Федеральным Собранием РФ они также не 

ратифицировались).  Тем не менее, на выполнение первого Протокола 16 

сентября 2014 был принят Закон Украины «Об особом порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».  

Он предусматривал введение особого порядка местного самоуправления 

сроком на 3 года для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 

 Среди прочего, данный Закон предусматривает: 

 - недопущение уголовного преследования, привлечения к 

уголовной, административной ответственности и наказания лиц - 

участников событий на территории Донецкой, Луганской областей; 

 - право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считает 

родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и 
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любой другой язык в общественной и частной жизни, изучение и 

поддержки русского и любой другой язык,  их свободное развитие и 

равноправие; 

 - возможность заключения соглашений Кабинетом Министров 

Украины, министерствами, другими центральными органами 

исполнительной власти с соответствующими органами местного 

самоуправления по экономическому, социального и культурного развития 

отдельных районов; 

 - поддержка социально-экономического развития отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей, предусматривающий введение 

законом отличного от общего экономического режима осуществления 

хозяйственной и инвестиционной деятельности и утверждения 

государственной целевой программы.  В законе о Государственном 

бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемых 

на государственную поддержку социально-экономического развития 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей; 

 - возможность трансграничного сотрудничества, направленного на 

решение общих проблем развития территориальных сообществ, органами 

местного самоуправления отдельных районов с административно-

территориальными единицами Российской Федерации на основе 

соглашений о приграничном сотрудничестве; 

 - разрешается создание отрядов народной милиции, на которые 

возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в 

населенных пунктах.  Координация их деятельности осуществляется 

соответствующим сельским, поселковым, городским головой. 

 Фактически, Украина этим законом выполнила большинство своих 

обязательств, предусмотренных Минским протоколом. Однако, он так и 
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не был реализован из-за продолжения боевых действий со стороны 

пророссийских боевиков.  Кроме того, 2 ноября 2014 представители 

оккупационных администраций провели на отдельных территориях 

Донецкой и Луганской областей незаконные выборы глав и депутатов 

народных советов так называемых «ДНР» и «ЛНР», что означало 

нарушение Минских договоренностей. 

 В марте 2015 года в ст.10 Закона "Об особом порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" 

были внесены изменения. Они предусматривали, что нормы закона 

начинали действовать со дня обретения полномочий органами местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, 

избранных на внеочередных выборах, которые были проведены в 

соответствии с Конституцией Украины, настоящим и других законов 

Украины[9]. 

 17 марта 2015 Верховная Рада Украины приняла Постановление № 

254-VIII, согласно которому отдельные районы, города, поселки и села 

Донецкой и Луганской областей, в которых должен был вводиться 

особый порядок местного самоуправления, признавались временно 

оккупированными территориями до момента вывода всех незаконных 

вооруженных формирований, российских оккупационных войск, их 

военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и 

восстановление полного контроля Украины по государственной границей 

Украины[10]. 

 На политику деоккупации и развитие нормативно-правовой базы 

также существенно повлияла транспортная и энергетическая «блокада» 

Крыма в сентябре-октябре 2015 года, инициированная общественными 

активистами.  Реагируя на блокаду, 16 декабря 2015 Правительство 
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приняло Постановление, которым прекращались поставки товаров и 

услуг на полуостров.  

 Кроме того, по общественной инициативе на протяжении декабря 

2016 - марта 2017 была организована транспортная блокада ОРДЛО. 1 

марта 2017 года оккупационные администрации ОРДЛО ввели так 

называемое внешнее управление на всех украинских предприятиях, 

работавших на временно оккупированных территориях.  В ответ Совет 

национальной безопасности и обороны Украины 15 марта принял 

решение "О неотложных дополнительных мерах по противодействию 

гибридным угрозам национальной безопасности Украины", согласно 

которому "временно, до реализации пунктов 1 и 2 Минского "Комплекса 

мер" (Минск - 2  ) от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения 

захваченных предприятий к функционированию согласно 

законодательству Украины, прекратить перемещение грузов через линию 

соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей". 

 Важным моментом также стало внедрение практики возмещения 

убытков, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией 

украинских территорий и подача соответствующих исков в 

международные инстанции.  20 июля 2015 Совет национальной 

безопасности и обороны Украины принял решение "О состоянии 

реализации мер по защите имущественных прав и интересов государства 

Украина в связи с временной оккупацией части территории Украины", 

которое было введено в действие Указом Президента Украины от 26 

августа 2015 г.  .  

 Началом третьего этапа, продолжающегося по нынешнее время 

стало принятие 18 января 2018 Закона Украины «Об особенностях 

государственной политики по обеспечению государственного 
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суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в 

Донецкой и Луганской областях». 

 Этот закон покончил с неопределенностью правового статуса 

ОРДЛО и позволил внедрить новый формат защиты Украины от 

гибридной агрессии со стороны Российской Федерации, устранить 

пробелы в законодательстве, регулирующие применение Вооруженных 

Сил Украины.  Поскольку продолжительность и масштабность боевых 

действий на Востоке уже давно вышли за пределы формата 

Антитеррористической операции, вместо АТО была начата Операция 

объединенных сил, управление которым осуществляет Объединенный 

штаб ВСУ вместо Службы безопасности Украины. 

 30 апреля 2018 Президент Украины П. Порошенко объявил об 

официальном завершении АТО, подписал Указ «Об утверждении 

решения СНБО «О широкомасштабной антитеррористической операцию 

на территории Донецкой и Луганской областей», которым предусмотрено 

изменение формата АТО, а также подписал Приказ Верховного 

Главнокомандующего ВСУ "О начале операции Объединенных сил по 

обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и 

сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на 

территории Донецкой и Луганской областей".[11] 

 Принципиальным отличием этого этапа являются прецедентные 

решения международных судов, связанные с оккупацией Россией Крыма 

и ОРДЛО. 

 Так, 2 мая 2018 Международная постоянная палата третейского суда 

в Гааге принял решение по иску украинских компаний, которые 

требовали компенсации от России за потерянные в Крыму активы после 

оккупации полуострова. Речь идет о выплате компенсации 18 украинским 
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компаниям и одному физическому лицу на общую сумму 159 млн 

долларов за «нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014». 

 В ноябре 2018 Арбитражный суд в Париже удовлетворил 

требование о компенсации убытков Сбербанка, причиненных в 

результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и принял 

решение о взыскании с России в пользу Сбербанка $ 1,3 миллиарда. 

 22 февраля 2019 Постоянная палата третейского суда в Гааге 

признал, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, 

экспроприировав активы "Нафтогаза" и его дочерних предприятий в 

Крыму. Размер убытков должно быть определено на втором этапе 

процесса. Сам "Нафтогаз" оценивает свои потери минимум в 5,2 млрд 

долл. 

 Кроме того, 16 января 2017 Украина представила в Международный 

суд ООН (МС ООН) иски против Российской Федерации за нарушение 

двух важных договоров: Международной конвенции о борьбе с 

финансированием терроризма и Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 МС ООН 

признал за собой юрисдикцию prima facie (дословный перевод - 

«юрисдикцию на первый взгляд») для рассмотрения данного дела. Хотя 

Украине отказали в просьбе о временных мерах за нарушения Россией 

конвенции о борьбе с финансированием терроризма, были приняты 

важные промежуточные решения о временных мерах по иску о 

нарушении конвенции о ликвидации расовой дискриминации[12]. Они 

обязывали Россию отменить запрет и возобновить деятельность 

Меджлиса крымскотатарского народа, а также предоставить доступ к 

обучению на украинском языке в Крыму. Хотя в соответствии со статьей 

94.1 Устава ООН «каждый член организации обязан выполнять решения 
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Международного суда ООН в этом деле, в котором он является стороной 

», Россия не стала выполнять промежуточные решения. 

  

 Правовой статус оккупированных территорий Украины 

 Как уже отмечалось, в силу обстоятельств законодательная база, 

регулирующая правовой статус Крыма и ОРДЛО, развивались 

параллельно. Вместе с тем, законы «Об обеспечении прав и свобод 

граждан и правовой режим на временно оккупированной территории 

Украины» от 15 апреля 2014 и «Об особенностях государственной 

политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над 

временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской 

областях» от 18 января 2018 года имеют много общих черт и взаимно 

дополняют друг друга. Оба закона регулируют следующие вопросы. 

 І) Признание территорий Крыма и ОРДЛО временно 

оккупированными территориями опирается на нормы международного 

права и национальное законодательство.  

 Так, Украина руководствуется Уставом ООН, Декларацией о 

принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года, 

Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе от 1 августа 1975 года. 

 Согласно Конституции, Украина является суверенным и 

независимым государством, ее суверенитет распространяется на всю ее 

территорию, которая в пределах существующей границы является 

целостной и неприкосновенной. Пребывание на территории Украины 

подразделений вооруженных сил других государств с нарушением 
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процедуры, определенной Конституцией и законами Украины, Гаагской 

конвенцией 1907 года, IV Женевской конвенцией в 1949 году, а также 

вопреки Меморандуму о гарантиях безопасности в связи с 

присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного 

оружия 1994 года, Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

между Украиной и Российской Федерацией 1997 г. и другим 

международно-правовым актам является оккупацией части территории 

суверенного государства Украина и международным противоправным 

деянием. 

 Определение действий Российской Федерации как агрессии исходит 

из положений статьи 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций "Определение агрессии" от 14 

декабря 1974 г. 

 ІІ) определены границы оккупированных территорий. Согласно 

Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой 

режим на временно оккупированной территории Украины» это: 1) 

сухопутная территория Автономной Республики Крым и города 

Севастополя, внутренние воды Украины этих территорий; 2) внутренние 

морские воды и территориальное море Украины вокруг Крымского 

полуострова, территория исключительной (морской) экономической зоны 

Украины вдоль побережья Крымского полуострова и прилегающего к 

ним континентального шельфа; 3) воздушное пространство над этими 

территориями[13].  

 Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению 

государственного суверенитета Украины над временно оккупированными 

территориями в Донецкой и Луганской областях» определяет временно 

оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях 
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"части территории Украины, в пределах которых вооруженные 

формирования Российской Федерации и оккупационная администрация 

Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль", а 

именно: 

 1) сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах 

отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской 

областей; 

 2) внутренние морские воды, прилегающие к сухопутной 

территории, определенной пунктом 1; 

 3) недра под территориями, определенными пунктами 1 и 2, и 

воздушное пространство над этими территориями[14]. 

 Границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей 

временно оккупированных территорий определен отдельным Указом 

Президента.  

 ІІІ). Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой 

режим на временно оккупированной территории Украины» возлагает на 

Российскую Федерация, как государство, "которое осуществляет 

оккупацию": 

 - ответственность за нарушение определенных Конституцией и 

законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно 

оккупированной территории; 

 - возмещение материального и морального вреда, причиненного в 

результате временной оккупации государстве Украина, юридическим 

лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, иностранцам 

и лицам без гражданства; 

 - ответственность за охрану культурного наследия. 
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 Любые органы, их должностные и служебные лица на временно 

оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, 

если эти органы или лица созданы, избранные или назначенные в 

порядке, не предусмотренному законом. Любой акт (решение, документ), 

выданный указанными органами и / или лицами признается законом 

недействительным и таким, которое не создает правовых последствий. 

 Эти нормы были дополнены и конкретизированы Законом «Об 

особенностях государственной политики по обеспечению 

государственного суверенитета Украины над временно оккупированными 

территориями в Донецкой и Луганской областях», конкретизирует эти 

нормы.  

 Согласно нему временная оккупация Российской Федерацией 

территорий Украины, независимо от ее продолжительности является 

незаконной и не создает для Российской Федерации никаких 

территориальных прав. Деятельность вооруженных формирований 

Российской Федерации и оккупационной администрации Российской 

Федерации в Донецкой и Луганской областях, противоречит нормам 

международного права, является незаконной, а любой изданный в связи с 

такой деятельностью акт является недействительным и не создает 

никаких правовых последствий, кроме документов, подтверждающих 

факт рождения или смерти лица на временно оккупированных 

территориях в Донецкой и Луганской областях. Ответственность за 

материальный или нематериальный ущерб, нанесенный Украине в 

результате вооруженной агрессии Российской Федерации, возлагается на 

Российскую Федерацию в соответствии с принципами и нормами 

международного права. 
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 Украина также не несет ответственности за незаконные действия 

Российской Федерации или ее оккупационной администрации на 

временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской 

областях или за принятые ими незаконные решения. 

 ІV). Определены обязательства Украины по отношению к временно 

оккупированной территории и граждан Украины: 

- принимать все возможные меры, предусмотренных Конституцией 

и законами Украины, нормами международного права, для скорейшего 

освобождения территории Украины от оккупации, восстановление 

целостности и суверенности государства, восстановление нарушенных в 

результате оккупации прав и свобод человека и гражданина на всей 

территории Украины; 

- применять механизмы, предусмотренные законами Украины и 

нормами международного права, в целях защиты мира, безопасности, 

прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые находятся 

на временно оккупированной территории, а также законных интересов 

государства Украина; 

- принимать все необходимые меры по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и законами 

Украины, международными договорами, всем гражданам Украины, 

которые проживают на временно оккупированной территории; 

- поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, 

политические, социальные, информационные, культурные и другие связи 

с гражданами Украины, которые проживают на временно 

оккупированной территории; 

- способствовать возмещению материального и морального вреда 

Российской Федерацией. 
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 V). Определены также цели государственной политики по 

обеспечению государственного суверенитета Украины на временно 

оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, в 

частности: 

 1) освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой 

и Луганской областях и восстановления на этих территориях 

конституционного строя; 

 2) защита прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

 3) обеспечение независимости, единства и территориальной 

целостности Украины. 

 Оба закона не содержат сценария возвращения временно 

оккупированных территорий, однако создает условия для разработки 

комплекса мероприятий по деоккупации и дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы по этому вопросу: 

 - Россия определена как страна-агрессор, квази-государственные 

структуры на оккупированных территориях - как оккупационная 

администрация, российские войска и незаконные вооруженные 

формирования - как оккупационные войска; 

 - стороной конфликта определена Россия, а не "народные 

республики", что вносит терминологическую и правовую ясность; 

 - поскольку в Российскую федерацию возлагается вся 

ответственность за противоправные действия на оккупированных 

территориях, все судебные иски в украинских и международных судах по 

компенсации ущерба, причиненного в ходе военных действий, должны 

быть направлены против РФ. 
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    Выводы 

 Украина сегодня имеет довольно развитую, но несовершенной 

нормативно-правовую базу, которая определяет правовой статус 

оккупированных территорий и правовой режим, действующий на них.  

 В целом эволюция нормативно-правовой базы во многом отражает 

просчеты и колебания государственной деоккупационной политики, а 

также постепенный переход от преимущественно военных (это касается, 

в первую очередь, ОРДЛО) к дипломатическим, правовым и 

экономическим методам: 

- развитие нормативно-правовой базы в отношении оккупированных 

территорий, в первую очередь, в отношении ОРДЛО происходило 

слишком медленно и не отвечал вызовам времени; 

- формирование нормативно-правовой базы было преимущественно 

реактивным, в результате чего сохранялись значительные пробелы в 

законодательстве; 

-принятие некоторых нормативных актов происходило под 

давлением общественных акций (блокада Крыму в сентябре-декабре 2015 

и экономическая блокада ОРДЛО в декабре 2016 - марте 2017), а не было 

результатом системных действий со стороны государства; 

- действующая нормативно-правовая база ориентирована 

преимущественно на обеспечение отпора российской вооруженной 

агрессии, а не на осуществление деоккупации. 

 В этих условиях очевидно, что Украине необходима 

долговременная стратегия деоккупации как комплексный документ, 

который бы предусматривал как военные, экономические, 

дипломатические информационные меры по возвращению суверенитета 
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Украины над оккупированными территориями, так и концепцию 

законодательного обеспечения процесса деоккупации и реинтеграции. 
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PRINCIPIILE ŞI CONŢINUTUL SISTEMULUI DE 

GENERARE ŞI REGENERARE A FORŢELOR ARMATE 

ALE REPUBLICII MOLDOVA 

 

Gheorghe MEREUŢĂ5 

Abstract: Conceperea şi materializarea unui sistem funcţional de 

asigurare a completărilor cu resurse umane şi materiale, destinat trecerii într-

un timp cât mai scurt a armatei de la starea de pace la cea de război, 

reprezintă o necesitate care să asigure potenţarea efortului naţional maxim la 

momentul impus/potrivit.  

Reducerea efectivelor şi a numărului structurilor militare aflate în stare 

permanentă de pregătire pentru luptă (de remarcat tendinţele actuale şi de 

perspectivă privind demasificarea armatelor) reprezintă o preocupare tot mai 

intensă a factorilor de decizie politico-militară, sub presiunea opiniei publice, 

care cere tot mai insistent reducerea cheltuielilor militare şi controlul 

democratic al armatei. 

Procesul de generare a forţelor unităţilor militare cuprinde ansamblul de 

activităţi ce se planifică, organizează şi desfăşoară, într-o concepţie unitară, 

încă din timp de pace şi pe toată durata războiului, în scopul asigurării 

acestora cu efectivele şi materialele necesare aducerii unităţilor şi 

comandamentelor existente la pace la încadrarea şi înzestrarea de război, 

pentru mobilizarea şi înfiinţarea unităţilor prevăzute în plan şi pentru 

menţinerea sau refacerea capacităţii combative pe timpul acţiunilor militare la 

război.  

Perfecţionarea activităţilor derulate pentru punerea în practică, 

respectiv evaluarea sistemelor de mobilizare este un deziderat major al tuturor 

structurilor implicate în procesul de generare şi regenerare a forţei. În acelaşi 

timp, este o activitate posibilă existând condiţiile necesare şi suficiente 

atingerii acestui scop.  

Pentru modernizarea sistemelor de completare cu resurse umane şi 

materiale a unităţilor la pace, criză şi război, un loc central îl ocupă 

operaţionalizarea, într-un timp cât mai scurt, a unităţilor înfiinţate pentru a 

putea desfăşura în mod eficient acţiuni de luptă specifice. În acest context, 

depăşindu-se concepţiile anterioare nerealiste potrivit cărora unităţile 

mobilizate erau introduse după câteva zile în dispozitivul operativ, şi în armata 

noastră au fost derulate studii ce au vizat perioadele minime de pregătire 
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necesare pentru ca structurile înfiinţate la mobilizare să aibă o capacitate de 

luptă corespunzătoare misiunilor pe care le au de îndeplinit la război. 

Abordarea sistematică a concepţiei de completare cu resurse umane şi 

materiale a unităţilor militare, în mod deosebit pentru mobilizare şi război, 

permite identificarea corectă a obiectivelor/misiunilor/surselor şi 

mecanismelor care să dea consistenţa necesară procesului de susţinere 

multilaterală a acţiunilor militare.  

Sistemul de completare cu resurse, pe baza principiului suficienţei 

resurselor la pace şi război, trebuie să asigure crearea, gestionarea şi evidenţa 

resurselor necesare, atât pentru completarea forţelor armate la mobilizare, cât 

şi pentru refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, ca urmare a pierderilor 

suferite pe timpul acţiunilor militare.  

O importanţă deosebită în asigurarea viabilităţii sistemului de 

completare cu resurse o are şi principiul privind protecţia şi asigurarea 

multilaterală atât pe timpul mobilizării, cât şi al desfăşurării acţiunilor 

militare, măsurile întreprinse în acest scop vizând reducerea efectelor 

acţiunilor diverse şi permanente desfăşurate de inamic pentru reducerea 

capacităţii de reacţie a trupelor noastre.  

Abstract: The design and materialization of a functional system to 

ensure completions with human and material resources, destined to the 

transition of the army from a state of peace to a state of war in the shortest 

possible time, is a necessity to ensure the potentiating of the maximum national 

effort/right. 

The reduction of the number of troops and the number of military 

structures in a state of permanent readiness for battle (note the current trends 

and outlook for the demobilization of the armies) is a growing concern of 

politico-military decision-makers, under pressure from public opinion, 

insistently reducing military spending and democratic control of the military. 

The process of generating the forces of military units includes the set of 

activities that are planned, organized and carried out, in a unitary conception, 

since peacetime and throughout the war, in order to provide them with the 

manpower and materials needed to bring existing units and commands. peace 

in the enlistment and endowment of war, for the mobilization and establishment 

of the units provided for in the plan and for the maintenance or restoration of 

combat capability during military actions in war. 

Improving the activities carried out for the implementation, respectively 

the evaluation of the mobilization systems is a major desideratum of all the 

structures involved in the process of generating and regenerating the force. At 

the same time, it is a possible activity with the necessary and sufficient 

conditions to achieve this goal. 
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For the modernization of the systems for completing the units of peace, 

crisis and war with human and material resources, a central place is occupied 

by the operationalization, in a short time, of the established units in order to be 

able to carry out specific combat actions effectively. In this context, 

overcoming the unrealistic previous conceptions according to which the 

mobilized units were introduced after a few days in the operative device, and in 

our army studies were carried out that aimed at the minimum training periods 

necessary for the structures set up to mobilize to have a capacity fight 

according to the missions they have to fulfill in the war. 

The systematic approach of the concept of completing military units with 

human and material resources, especially for mobilization and war, allows the 

correct identification of objectives/missions/sources and mechanisms that give 

the necessary consistency to the process of multilateral support of military 

actions. 

The system of replenishment with resources, based on the principle of 

sufficiency of resources for peace and war, must ensure the creation, 

management and record of the necessary resources, both to replenish the 

armed forces in mobilization and to restore the fighting capacity of units, as a 

result of losses during military actions. 

Of particular importance in ensuring the viability of the resource 

supplementation system is the principle of multilateral protection and 

assurance both during mobilization and military action, the measures taken to 

reduce the effects of various and permanent actions carried out by the enemy 

to reduce capacity reaction of our troops. 

Cuvinte-cheie: Consideraţii generale. Modernizarea sistemelor de 

completare cu resurse umane şi materiale. Direcţii de acţiune pentru 

realizarea capacităţii operaţionale a unităţilor mobilizate. Principii ale 

completării resurselor umane şi materiale.  

Key words: General considerations. Modernization of supplementing 

systems with human and material resources. Directions for action to achieve 

the operational capacity of the mobilized units. Principles of supplementing 

human and material resources. 

 

Consideraţii generale 

În literatura de specialitate există o serie de definiţii date conceptului de 

„regenerare a structurile militare”. Iată câteva dintre ele: „Regenerare –

activitate, în timp util, a întregii sau a unei părţi a structurilor şi 



79 
 

infrastructurilor existente în forţe, inclusiv aducerea la nivelurile prestabilite de 

efective, echipament şi stocuri” [18].  

„Regenerarea structurilor militare în situaţii de criză şi la război 

reprezintă totalitatea măsurilor şi acţiunilor/activităţilor desfăşurate de către 

structurile administrative ale sistemului militar pentru readucerea celor care au 

înregistrat pierderi la starea operaţională care să le permită continuarea 

îndeplinirii misiunilor” [17, p. 263].  

„Procesul de generare a forţelor unităţilor militare cuprinde ansamblul de 

activităţi ce se planifică, organizează şi desfăşoară într-o concepţie unitară, încă 

din timp de pace şi pe toată durata războiului, în scopul asigurării acestora cu 

efectivele şi materialele necesare aducerii unităţilor şi comandamentelor 

existente la pace şi încadrarea şi înzestrarea acestora, pentru mobilizarea şi 

înfiinţarea unităţilor prevăzute în plan şi pentru menţinerea sau refacerea 

capacităţii combative pe timpul acţiunilor militare în război” [16, p. 215].  

Pe măsura dezvoltării societăţii, a generalizării rezultatelor progresului 

ştiinţei şi tehnologiei, armata devine din ce în ce mai scumpă prin creşterea 

consumului de resurse financiare, tehnice şi materiale destinate organizării, 

înzestrării şi pregătirii. Astfel, nici o ţară din lume nu-şi permite să menţină pe 

timp de pace, în stare activă, forţele necesare apărării/îndeplinirii obiectivelor 

politicomilitare la nivelul preconizat de război.  

Conceperea şi materializarea unui sistem funcţional de asigurare a 

completărilor cu resurse umane şi materiale, destinat trecerii într-un timp cât 

mai scurt a armatei de la starea de pace la cea de război, reprezintă o necesitate 

care să asigure potenţarea efortului naţional maxim la momentul 

impus/potrivit.  

Reducerea efectivelor şi a numărului structurilor militare aflate în stare 

permanentă de pregătire pentru luptă (de remarcat tendinţele actuale şi de 
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perspectivă privind demasificarea armatelor) reprezintă o preocupare tot mai 

intensă a factorilor de decizie politico-militară, sub presiunea opiniei publice, 

care cere tot mai insistent reducerea cheltuielilor militare şi controlul 

democratic al armatei. 

“Trecerea de la armatele de masă la structurile operaţionale moderne 

trebuie privită şi ca o cerinţă logică, impusă de constrângerile de natură 

economică ale unui viitor război. Avem în vedere consumul uriaş de materiale 

de toate categoriile, specific războiului devenit de acum clasic, consum ce nu 

poate fi susţinut decât pe o durată extrem de redusă” [13, p. 3]. Ca soluţii de 

compensare a cantităţii reduse de forţe şi mijloace destinate scopurilor politico-

militare pot fi: 

- dezvoltarea tehnologiilor militare;  

- ridicarea nivelului calitativ al pregătirii pentru luptă a personalului şi 

comandamentelor; 

- creşterea rolului componentelor de rezervă şi a performanţelor 

sistemelor de mobilizare.  

Având în vedere importanţa vitală pe care o are mobilizarea forţelor 

armate pentru apărarea ţării sau pentru îndeplinirea scopurilor politico-militare 

ale statului, declanşarea mobilizării şi proiectarea sistemelor de pregătire 

reprezintă în toate armatele moderne atributul conducerii politico-militare 

naţionale.  

Procesul de generare a forţelor unităţilor militare cuprinde ansamblul de 

activităţi ce se planifică, organizează şi desfăşoară, într-o concepţie unitară, 

încă din timp de pace şi pe toată durata războiului, în scopul asigurării acestora 

cu efectivele şi materialele necesare aducerii unităţilor şi comandamentelor 

existente la pace la încadrarea şi înzestrarea de război, pentru mobilizarea şi 
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înfiinţarea unităţilor prevăzute în plan şi pentru menţinerea sau refacerea 

capacităţii combative pe timpul acţiunilor militare la război.  

Pentru a îndeplini eficient obiectivele completării cu resurse umane şi 

materiale a unităţilor în organizarea acestei activităţi se vor avea în vedere [5, 

p. 43]:  

1) necesarul de completare cu personal a unităţilor militare la pace şi 

crearea rezervei prevăzută la război;  

2) uzura fizică şi morală a tehnicii şi materialelor din înzestrare;  

3) consumurile înregistrate în procesul de instrucţie;  

4) valoarea pierderilor înregistrate;  

5) timpul la dispoziţie şi priorităţile de completare cu resurse;  

6) resursele umane şi materiale avute la dispoziţie;  

7) complexitatea situaţiei operativ-tactice;  

8) caracterul acţiunilor inamicului;  

9) condiţiile de timp şi anotimp;  

10) caracteristicile terenului etc.  

Gradul de completare a unităţilor cu resurse se apreciază prin raportarea 

efectivului prezent şi al înzestrării acestora la necesarul de război. Astfel, 

funcţie de gradul de completare realizat, unităţile pot fi considerate [14, p. 

143]:  

a) apte la îndeplinirea unei misiuni – când gradul de completare este de 

cel puţin 75%;  

b) neutralizate – când gradul de completare este de 50%-75%;  

c) nimicite – când gradul de completare este mai mic de 50%.  

Forţele de rezervă cuprind, de regulă, rezervişti individuali, care pot fi 

utilizaţi pentru întărirea forţelor active sau înlocuirea personalului activ, 

precum şi unităţi de rezervă, care pot completa sau înlocui unităţile active sau 
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regenera forţele participante la misiuni, după ce îndeplinesc nivelul de instruire 

şi standardele de operativitate impuse. Îndeplinirea serviciului militar în cadrul 

forţelor de rezervă în ţările membre NATO este atât obligatoriu, cât şi pe bază 

de voluntariat. În situaţia existenţei unor riscuri, ameninţări şi agresiuni asupra 

teritoriului naţional, toate statele prevăd mobilizarea obligatorie a cetăţenilor 

apţi pentru efort militar.  

Fiecare categorie de forţe ale armatei are o rezervă proprie. Rezerva este 

structurată, în general, în funcţie de modul de întrebuinţare şi de pregătire, în 

următoarele componente[5, p. 111]:  

- rezerva operaţională – cuprinde rezervişti care completează forţele 

active şi care au obligaţia de a participa periodic la activităţile de instruire;  

- rezerva selecţionată – cuprinde personal în rezervă care are pregătirea 

necesară îndeplinirii unor profesii comune cu societatea civilă: medici, jurişti, 

constructori, translatori etc.;  

- rezerva generală – cuprinde rezervişti care nu sunt repartizaţi în 

planurile de mobilizare, dar participă în mod voluntar la activităţile de 

instruire.  

Principalele misiuni ale forţelor de rezervă sunt:  

- apărarea teritoriului naţional;  

- sprijinirea instituţiilor statului şi a autorităţilor civile în situaţii de 

urgenţă şi apărarea valorilor democraţiei;  

- prevenirea crizelor internaţionale şi managementul conflictelor;  

- salvarea şi evacuarea cetăţenilor şi bunurilor materiale în situaţii de 

dezastre naturale şi participarea la iniţiativele de cooperarea în domeniul 

apărării şi de parteneriat.  

Modernizarea sistemelor de completare cu resurse umane şi 

materiale – obiectiv permanent 
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Perfecţionarea activităţilor derulate pentru punerea în practică, respectiv 

evaluarea sistemelor de mobilizare este un deziderat major al tuturor 

structurilor implicate în procesul de generare şi regenerare a forţei. În acelaşi 

timp, este o activitate posibilă existând condiţiile necesare şi suficiente 

atingerii acestui scop.  

Principalele caracteristici ale perfecţionării activităţilor desfăşurate 

pentru punerea în aplicare şi verificarea sistemelor de mobilizare, vizează 

următoarele aspecte [8, p. 36]:  

1) transferul unor misiuni ce reveneau forţelor armate dislocabile, 

forţelor pentru sprijin şi regenerare după mobilizare;  

2) optimizarea sistemului de anunţare, adunare, deplasare şi echipare în 

vederea reducerii timpului de prezentare a rezerviştilor şi de integrare a 

acestora în structurile militare la mobilizare;  

3) intensificarea activităţilor de instruire a rezerviştilor;  

4) mobilizarea, pregătirea şi trimiterea rezerviştilor în misiuni militare de 

amploare;  

5) desfăşurarea sistematică a exerciţiilor şi aplicaţiilor de mobilizare 

pentru antrenarea rezerviştilor şi păstrarea în conştiinţa acestora a 

sentimentelor responsabilităţii pentru apărarea statului de care aparţin;  

6) realizarea unei evidenţe stricte a resurselor umane şi materiale;  

7) constituirea de stocuri materiale centralizate şi descentralizate, în 

funcţie de sarcinile de mobilizare ce revin unităţilor militare;  

8) mobilizarea unor categorii de rezervişti împreună cu mijloacele de 

transport pe care le deservesc;  

9) perfecţionarea cooperării între organele militare şi cele civile pentru 

conlucrarea în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice la mobilizare;  



84 
 

10) dispunerea din timp de pace a resurselor materiale necesare la 

mobilizare în zonele de operaţii.  

Pentru modernizarea sistemelor de completare cu resurse umane şi 

materiale a unităţilor la pace, criză şi război, un loc central îl ocupă 

operaţionalizarea, într-un timp cât mai scurt, a unităţilor înfiinţate pentru a 

putea desfăşura în mod eficient acţiuni de luptă specifice. În acest context, 

depăşindu-se concepţiile anterioare nerealiste potrivit cărora unităţile 

mobilizate erau introduse după câteva zile în dispozitivul operativ, şi în armata 

noastră au fost derulate studii ce au vizat perioadele minime de pregătire 

necesare pentru ca structurile înfiinţate la mobilizare să aibă o capacitate de 

luptă corespunzătoare misiunilor pe care le au de îndeplinit la război. 

În acelaşi timp, regenerarea structurilor militare care au suferit pierderi 

pe timpul îndeplinirii unor misiuni în afara graniţelor ţării reprezintă o 

activitate ce intră în sarcina structurilor militare administrative [5, p. 127] atât 

în scopul refacerii capacităţilor fizice şi psihice, instruirii şi reintegrării în 

comandamente, mari unităţi şi unităţi a personalului cu obligaţii militare căruia 

i-au fost afectată temporar capacitatea de luptă, cât şi pentru selecţionarea şi 

integrarea unor noi resurse umane, precum şi readucerea tehnicii de luptă, 

echipamentelor şi materialelor la parametrii normali de funcţionare, inclusiv 

utilizarea altor resurse umane şi materiale puse la dispoziţie de structurile 

abilitate [14, p. 137].  

Totuşi, în ultimul timp, regenerarea forţelor/structurilor militare este 

strâns legată de procesul transformării forţelor armate, îndeosebi cele terestre, 

de la ceea ce au fost până acum, adică efective numeroase, tehnică de luptă şi 

armament pe măsură, o strictă specializare în ducerea luptei, la structuri 

militare suple, înzestrate cu tehnică de luptă de ultimă generaţie sau 

modernizată, temeinic instruite, capabile să îndeplinească succesiv roluri 
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diferite, pe timpul conflictului - de la ajutor umanitar la acţiuni de înaltă 

intensitate [19]. În acest mod, toate statele doresc să-şi adapteze rapid forţele 

militare la noile cerinţe ale câmpului de luptă, la strategiile şi tactica 

inamicului, care nu întotdeauna este o structură militară organizată şi înzestrată 

în stil clasic, cunoscut. 

Direcţii de acţiune pentru realizarea capacităţii operaţionale a 

unităţilor mobilizate 

În toate armatele moderne, există o preocupare constantă a factorilor de 

răspundere pentru modernizarea sistemului de generare şi regenerare a 

forţelor/structurilor militare. De aceea, în acest scop, se acţionează pe 

următoarele direcţii esenţiale [16, p. 195]:  

a) crearea unui sistem coerent de selecţie, formare profesională şi 

promovare diferenţiată, pe categorii de personal. În statele membre ale Alianţei 

Nord-Atlantice acest lucru se face în conformitate cu standardele acestei 

organizaţii politico-militare;  

b) modernizarea sistemului de generare şi regenerare a structurilor 

militare, pornind de la natura asimetrică a ameninţărilor actuale la adresa 

securităţii interne, regionale şi globale;  

c) trecerea de la armata de masă, fondată pe conscripţie, la armata de 

profesionişti, bazată pe voluntariat. În acest context, se pune problema creării 

unei rezerve  voluntare, ceea ce implică aspecte de ordin social, juridic, 

psihosocial, cultural, economic şi politic.  

Realizarea capacităţii operaţionale a unităţilor mobilizate implică un 

complex de activităţi vizând: pe de o parte, pregătirea personalului militar 

mobilizat, şi, pe de altă parte, mijloacele şi tehnica de luptă (din dotare şi 

rechiziţionate). Printre măsurile şi acţiunile ce privesc personalul sunt [17, p. 

154]:  
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- redobândirea deprinderilor individuale şi formarea automatismelor 

rezerviştilor; 

- realizarea coeziunii pentru luptă la nivelul tuturor structurilor 

organizatorice;  

- închegarea pentru luptă a unităţilor;  

- instaurarea unui climat psihosocial destins în toate structurile 

organizatorice;  

- realizarea capacităţii operaţionale a comandamentelor.  

În paralel cu procesul de instrucţie se vor realiza, concomitent, în ritm 

alert, cu responsabilitate maximă, următoarele activităţi: verificarea şi aducerea 

la parametri optimi a stării tehnice şi de operativitate a armamentului, 

mijloacele de luptă şi materialelor din înzestrarea de război a unităţilor care 

implică reparaţii şi întreţineri; aducerea la specificul militar a tehnicii şi 

materialelor rechiziţionate.  

Pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de generare şi regenerare a 

forţelor, în special, în perioada ripostei imediate, când elementele componente 

ale acestuia, sursele de aprovizionare, raioanele de dispunere, 

transportul/deplasarea şi repartiţia/distribuţia sunt expuse loviturilor inamicului 

executate din aer sau terestru, acţiunilor de cercetare-diversiune, teroriste sau 

paramilitare, se impune dimensionarea optimă a raportului dintre structurile de 

pace şi cele de război, în sensul asigurării din timp de pace a forţelor necesare 

descurajării oricărei agresiuni împotriva statului român şi a condiţiilor necesare 

mobilizării unităţilor militare.  

Totodată, este necesar să se acţioneze pentru ridicarea continuă a 

gradului de înzestrare, încadrare şi instruire a forţelor dislocabile. De 

asemenea, trebuie asigurate nucleele necesare  pentru mobilizarea forţelor 

pentru sprijin şi regenerare şi actualizarea/perfecţionarea programelor pentru 
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operaţionalizarea acestora în scopul intrării în operaţie/luptă cu o capacitate de 

luptă corespunzătoare. În acelaşi timp, se impune asigurarea funcţionalităţii din 

timp de pace a organelor de conducere necesare în situaţii de criză şi la război 

(comandamente operaţionale).  

O altă direcţie prioritară de acţiune este perfecţionarea sistemului de 

mobilizare în sensul sporirii funcţionalităţii sale prin mobilizarea iniţială a 

elementelor de conducere şi a celor prin intermediul cărora se realizează 

sistemul de protecţie locală a mobilizării. Nu în ultimul rând, se impune să se 

facă eforturi pentru trecerea treptată la profesionalizarea armatei, concomitent 

cu desfăşurarea sistematică a activităţilor de pregătire a rezervei şi pentru 

înfiinţarea unor baze logistice zonale cu depozitele aferente [8, p. 81].  

Abordarea sistematică a concepţiei de completare cu resurse umane şi 

materiale a unităţilor militare, în mod deosebit pentru mobilizare şi război, 

permite identificarea corectă a obiectivelor/misiunilor/surselor şi mecanismelor 

care să dea consistenţa necesară procesului de susţinere multilaterală a 

acţiunilor militare.  

În acest scop, se cuvine acţionat stăruitor de către cei cu competenţe în 

domeniul generării şi regenerării forţelor/structurilor militare pe următoarele 

direcţii:  

a) crearea unui sistem coerent de selecţie, formare profesională şi 

promovare diferenţiat, pe categorii de personal, în concordanţă cu standardele 

NATO;  

b) modernizarea sistemului de mobilizare a armatei, de generare şi 

regenerare a structurilor militare [15, p. 68];  

c) trecerea la armata de profesionişti, proces ce implică crearea unei 

rezerve voluntare;  
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Principiile şi conţinutul sistemului de generare şi regenerare a 

forţelor 

Unităţile care şi-au pierdut capacitatea combativă pot fi înlocuite, cu 

aprobarea comandantului eşalonului superior, şi regrupate în raioane unde se 

vor executa activităţile de completare cu resurse.  

În situaţia în care nu sunt posibilităţi suficiente de înlocuire a tuturor 

unităţilor care şi-au pierdut capacitatea combativă, se vor înlocui numai 

unităţile care duc acţiuni pentru îndeplinirea misiunilor pe direcţia/direcţiile 

principale sau se vor continua acţiunile militare cu unităţile care au o capacitate 

de luptă redusă, operaţionalizarea acestora realizându-se prin regruparea 

forţelor existente, prin utilizarea efectivelor altor unităţi/subunităţi din 

subordinea aceluiaşi comandament, ce nu pot fi refăcute în timp util sau prin 

întărirea cu subunităţi din cadrul forţelor de angajare ulterioară sau rezervă.  

Completarea cu personal se va corela cu posibilitatea de asigurare cu 

materiale, echipament, armament şi tehnică de luptă specifice fiecărei structuri 

militare, cu nevoile de personal ale structurilor luptătoare, de asigurare de luptă 

şi logistice şi durata necesară realizării capacităţii operaţionale de către 

structurile ce au suferit pierderi. Completarea cu resurse umane şi materiale 

sunt reciproc corelate pentru a se evita surplusul nejustificat sau insuficienţa 

acestora.  

În zona acţiunilor militare, completarea unităţilor cu efective îmbracă 

două aspecte: pe de o parte la nivel de grup, cu efective constituite în subunităţi 

organice de tip grupă, echipaj, piesă, pluton, companie şi chiar superior 

acestora, care s-au pregătit centralizat în unităţile de instrucţie sau care sunt 

recuperate şi reorganizate în raioanele de refacere a unităţilor operative (a căror 

tehnică din înzestrare a fost distrusă pe câmpul de luptă), pe de altă parte la 

nivelul individ, cu efective ce vor completa funcţii neîncadrate din 
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subunităţi/unităţi/ comandamente. Personalul ce încadrează tehnica de luptă 

devenită neoperativă pe câmpul de luptă se va redistribui, cu prioritate, altor 

structuri din cadrul subunităţii, unităţii sau marii unităţi, pe funcţii de aceeaşi 

specialitate sau, după caz, se va regrupa în cadrul unităţilor de instrucţie 

(completare) în vederea continuării procesului de instrucţie, potrivit ordinelor 

comandanţilor eşaloanelor superioare. În vederea organizării/planificării într-o 

concepţie unitară şi a asigurării viabilităţii sistemului de completare cu resurse 

se impune respectarea unor principii de către toate eşaloanele şi organele 

militare/civile cu responsabilităţi în domeniu.  

“Stabilirea clară a cadrului de război al armatei, precum şi al cadrului de 

mobilizare pentru fiecare structură militară (termen de mobilizare, loc de 

mobilizare, situaţii de mobilizare, modul de completare a deficitelor, termene 

de completare) permite proiectarea judicioasă a resurselor încă din timp de 

pace şi asigurarea unor fluxuri suficiente şi oportune de resurse” [12, p. 28].  

Formarea şi pregătirea rezervei Forţelor Terestre la nivelul standardelor 

forţelor dislocabile, printr-un sistem permanent de forme şi mijloace, va reduce 

semnificativ durata de operaţionalizare a unităţilor mobilizate/înfiinţate şi va 

asigura luptătorilor/specialiştilor abilităţile necesare îndeplinirii misiunilor de 

luptă la nivelul celor încadraţi în forţele active.  

Un alt principiu îl reprezintă constituirea resurselor pe plan 

zonal/teritorial. O astfel de concepţie de distribuire şi stocare a resurselor în 

zonele de interes operativ/strategic asigură o anumită autonomie structurilor 

militare, diminuând dependenţa acestora de eşaloanele superioare, reducând 

durata ajungerii resurselor la beneficiar şi a riscurilor generate de transportul 

executat pe distanţe mari. Totuşi, constituirea rezervelor de completare în plan 

zonal/teritorial nu trebuie să aibă efecte negative asupra principiului conducerii 

centralizate/unice deoarece există inconvenientul stocării nejustificate de 
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resurse la unele structuri neangajate în acţiuni hotărâtoare şi al neasigurării cu 

personal şi materiale a celor cu nevoi reale.  

Sistemul de completare cu resurse, pe baza principiului suficienţei 

resurselor la pace şi război, trebuie să asigure crearea, gestionarea şi evidenţa 

resurselor necesare, atât pentru completarea forţelor armate la mobilizare, cât şi 

pentru refacerea capacităţii de luptă a unităţilor, ca urmare a pierderilor suferite 

pe timpul acţiunilor militare.  

O importanţă deosebită în asigurarea viabilităţii sistemului de completare 

cu resurse o are şi principiul privind protecţia şi asigurarea multilaterală atât pe 

timpul mobilizării, cât şi al desfăşurării acţiunilor militare, măsurile întreprinse 

în acest scop vizând reducerea efectelor acţiunilor diverse şi permanente 

desfăşurate de inamic pentru reducerea capacităţii de reacţie a trupelor noastre.  

Pentru menţinerea capacităţii operaţionale a unităţilor militare, pe timpul 

mobilizării şi acţiunilor de luptă, completarea cu resurse umane şi materiale 

trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe cum ar fi [3, p. 117]:  

- să se execute continuu pentru a nu determina oprirea/încetinirea 

ritmului acţiunilor în curs de desfăşurare/pregătire şi pentru a nu solicita 

excesiv sistemul logistic;  

- să se execute în momentul oportun, respectiv când gradul de completare 

a scăzut la un nivel mai mic de 75% faţă de necesarul de război (încadrarea 

funcţiilor unicat şi a celor care determină nemijlocit capacitatea combativă a 

unităţilor se va efectua şi atunci când gradul de completare este mai mare de 

75%);  

- să se respecte principiul priorităţii, avându-se în vedere locul, rolul şi 

misiunile marilor unităţi şi ale unităţilor în cadrul dispozitivului operativ sau 

tactic;  

- să se desfăşoare în secret; 
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- trecerea centrelor militare judeţene în subordinea corpurilor de armată 

teritoriale asigură aplicarea unei concepţii unitare privind generarea şi 

regenerarea forţelor şi apropierea de nevoile reale ale unităţilor şi marilor 

unităţi.  

Concluzii: 

1. Generarea şi regenerarea forţei militare reprezintă un proces complex, 

semnificativ, dependent de evoluţia mediului de securitate. Generarea şi 

regenerarea forţelor se face în strictă conformitate cu un sistem coerent de 

principii şi norme, cunoscut şi acceptat de toţi cei care sunt chemaţi să le 

transpună în practică.  

2. Există o corelaţie puternică între dimensiunile armatei în timp de pace 

şi capacitatea economiei naţionale de a răspunde optim nevoilor instituţiei 

militare.  

3. Procesul de generare a forţelor unităţilor militare, ca ansamblu de 

activităţi, menite să asigure efectivele şi materialele necesare aducerii unităţilor 

şi comandamentelor existente la pace la încadrarea şi înzestrarea de război, 

pentru menţinerea sau refacerea capacităţii combative a acestora, se 

organizează şi desfăşoară, într-o concepţie unitar atât la pace, cât şi la război.  

4. Alegerea modalităţilor de generare şi regenerare a forţelor unităţilor 

militare se face în raport cu o serie de criterii de natură economică, socială, 

militară, juridică, psihologică etc.  

5. Centrele militare, ca entități specializate și distincte la nivelul fiecărui 

raion, au un rol fundamental la existența, dezvoltarea și evoluția organismului 

militar, cu atribuții și obiective concrete, recrutarea candidaților pentru profesia 

militară, în planificarea, organizarea, și asigurarea resurselor umane și 

materiale. În armată, problema nu este cu nimic mai puţin acută când vorbim 

de forţa de muncă, indiferent sub ce formă se manifestă ea: în comandamente, 
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în unităţi, la pace sau în teatrele de operaţii, în sectoarele productive şi 

indiferent care îi sunt rezultatele morale sau materiale scopul dominant 

constituindu-l asigurarea unui înalt standard de pregătire a forţei de muncă 

suprapus firescului evoluţiei noastre.  
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OPERAȚIILE DE APĂRARE ÎN CONTEXTUL UNUI 

RĂZBOI DE INTENSITATE MARE 

Iurie GÎRNEŢ6 

Abstract: Prezentul articol va aborda problemele legate de 

caracteristicile  operațiilor de apărare care pot fi desfășurate în Republica 

Moldova în cazul declanșării unui război de intensitate mare. În cadrul 

articolului, ca rezultat al studiului factorilor determinanți ai desfășurării 

acțiunilor militare la nivel strategic, se vor prezenta și descrie tipurile de 

operații de apărare, valoarea și caracteristicile grupărilor de forțe specifice 

zonelor de operații, structura de dispozitivelor operative și nu în ultimul rând  

procedeele de desfășurare al operațiilor. 

Abstract: This article will address issues related to the characteristics of 

defense operations that may be conducted in the Republic of Moldova in the 

event of a high-intensity war. In the article, as a result of the study of the 

determinants of the development of military actions at strategic level, will be 

presented and described the types of defense operations, the value and 

characteristics of force groups specific to areas of operation, the structure of 

operational devices and last but not least procedures. operations. 

Cuvinte- cheie: Strategie militară, artă operativă, operație militară, 

grupare de forțe, comandanment operativ, teatru de acțiuni  militare, dispozitiv 

operativ, rezervă operativă. 

Keywords: Military strategy, operative art, military operation, grouping 

of forces, operative command, theater of military actions, operative device, 

operative reserve. 

 

Caracteristicile mediului de securitate la nivel global şi regional sunt 

influenţate de repoziţionărileşievoluţiile, ce se află în permanentă dinamică. În 

prezent, sistemul actual al relaţiilorinternaţionale a început, tot mai frecvent, să 

fie realizat în termeni de putere, ca urmare a intenţiei unor state, de a-şi exercita 

puterea, în plan mondial şi regional, în acelaşi timp, când alte state depun 

eforturi majore, de ieşire din sfera de influenţă a marilor puteri ale lumii, în 
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scopul aderării la anumite organizaţii, de securitate regionale şi mondiale, 

pentru a-şi putea realiza  obiectivele naţionale. 

La originea noii regrupări strategice, la nivel regional s-ar afla tensiunea 

crescândă între două centre diferite de putere, cum ar fi: pe de o parte Statele 

Unite ale Americii şi statele Uniunii Europene, care încearcă să-şi extindă 

zonele de influnenţăşi, pe de altă parte, Federaţia Rusă, care încearcă să-

şimenţină acest spaţiu (spaţiul ex-sovietic). 

În acest context, Republica Moldova, fiind un stat neutru, este dispusă 

între  două centre de putere, care în prezent, se află într-o competiţie tot mai 

acută. Situaţia se agravează şi prin faptul, că ţara noastră se află pe una din 

direcţiile strategice, de o importanţă foarte mare geopolitică, pentru continentul 

European şi anume Direcţia strategică de Nord-Est. Confruntarea menţionată, a 

ajuns la limitile maxime în anul 2014, odată cu declanșarea conflictului din 

estul Ucrainei. 

În cadrul analizeigeografico-militare, a Teatrului de Acțiuni Militare de 

Sud-Est și înclusiv al Republicii Moldova, am constatat că, din punct de vedere 

geografico-militar, țara noastră este amplasată la intersecția, celor trei direcții 

strategice din cadrul teatrului, iar fiecare direcție strategică, include câte 2-3 

direcții operativ-strategice, care din punct de vedere militar au o capacitate 

maximă, de pănă la o armată de arme întrunite.   

În această ordine de idei, Republica Moldova, este învecinată cu state, 

care dispun de un potențial  militar și economic considerabil, în raport cu țara 

noastră, iar unele din ele fiind și membre ale  unor alianțe politico-militare.  

Analizând potențialele militare ale acestor state, putem confirma, că 

majoritatea statelor din regiune dispun, de un potențial militar suficient, care ar 

permite într-o oarecare conjunctură geopolitică, să declanșeze acțiuni militare, 

de amploare, în raport cu Republica Moldova. Totodată, toate țările din 
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regiune, sunt țări cu regimuri democratice, care permit shimbarea periodică a 

conducerii politice. În acest context, în aceste țări,  nu este exclusă și situația 

ocupării puterii politice de partide revizioniste, cu intenții agresive față de țara 

noastră, care pentru promovarea intereselor sale, într-un anumit context  

geostrategic, vor putea recurge și la instrumentul militar.  

Făcând o legătură dintre caracteristicile teatrului de acțiuni militare și 

potențialul economico-militar al statelor din reguine, putem concluziona că 

aceste state, în cazul declanșării unor acțiuni militare, contra țării noastre, 

dispun de un potențial real, pentru a crea grupări de forțe, care să încarce la 

maximum capacitățile direcțiilor operativ-strategice, care converg pe teritoriul 

Republicii Moldova, ceea ce va fi un indice important, la proiectarea forțelor 

armate proprii.  

Așadar, bazându-ne pe funcția predictivă a strategiei militare, în urma 

investigării factorilor strategici menționați, putem prognoza, că Republica 

Moldova ar putea fi implicată, în două tipuri de războaie, cum ar fi: război de 

mică intensitate, sau război de intensitate mare. 

Războiul de mare intensitate, este un tip de război, cu care se poate 

confrunta Republica Moldova. În contextul, dispunerii țării noastre într-o zonă 

tampon, între două centre de putere, cum este NATO la vest și Federația Rusă 

la est, care se află într-o competiție continuă, probabilitatea  apariției unui 

astfel de tip de confruntare există, chiar dacă este foarte mică. Acest tip de 

război poate apărea atunci, când țara noastră, va fi supusă unei agresiuni, pe 

două sau mai multe direcții operativ-strategice. În acest caz, întreg teritoriul 

țării, va deveni un teatru de acțiuni militare, iar confruntarea va avea, un 

caracter distructiv foarte mare.Valoarea grupărilor de forțe ale potențialului 

adversar, va corespunde capacității direcțiilor operativ-strategice activate. În 
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dependență de numărul de direcții activate, valoarea lor va fi de aproximativ 

pâna la două grupări de forțe de nivel armată de arme întrunite. 

Așadar, în cadrul unui război de intensitate mare, forța militară necesară, 

pentru apărarea Republicii Moldova, în linii generale,va fi compusă din: 

- în cazul unei agresiuni dinspre Est, gruparea de forțe întrunită va fi 

constituită, din aproximativ, 40 mari unități tactice de nivel brigadă, 5 

comandamente de nivel divizie, la nivel operativ, 2 comandamente de nivel 

corp de armată, la nivel operativ-strategic și un comandament de nivel 

strategic; 

- în cazul unei agresiuni dinspre Vest, gruparea de forțe întrunită, va fi 

constituită din aproximativ, 21 mari unități tactice de nivel brigadă, 4 

comandamente de nivel divizie, la nivel operativ, 2 comandamente de nivel 

corp de armată, la nivel operativ-strategic și un comandament de nivel 

strategic. 

Totodată, reieșind din caracteristicile mediului de securitate actual, 

forțele și mijloacele avute la dispoziție, interesele naționale a Republicii 

Moldova, credem că în prezent, precum și în viitorul apropiat, unica formă de 

acțiune strategică, va fi apărarea strategică.  

În contextul celor expuse anterior, considerăm, că în cadrul apărării 

strategice, atunci când forța militară reală a Republicii Moldova, va fi egală cu 

forță militară necesară, se va recurge la acțiunile militare clasice. Totodată, în 

situația când forța militară reală, va fi cu mult inferioară celei necesare, pentru 

realizarea scopurilor strategice se va recurge, la formele de acțiune asimetrice. 

Așadar, în cadrul recurgerii la formele de acțiuni clasice, în cadrul 

războiului de intensitate mare, apărarea strategică, va  include de la 2 la 3  

operaţii de apărare, de nivel operativ-strategice, care şi ele la rândul lor, vor 

include mai multe operaţii de apărare, de nivel operativ. Desigur că,situaţia 
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ideală ar fi, ca apărarea strategică să includă, cât mai puţine campanii 

şioperaţii, însă acest fapt va depinde de aplicarea, cât mai creativă a factorilor, 

de care este determinată desfăşurareaacţiunilor militare, la nivel strategic.   

În acest caz, în cadrul Forțelor Armate ale Republicii Moldova, vor fi 

constituite grupări de forțe de nivel operativ-strategic (nivel Corp de armată ) 

pe principalele direcții de interzis, cum ar fi dinspre Est: pe direcțiile operativ-

strategice Central-Ucraineană și Sud-Ucraineană, iar dinspre Vest: pe direcțiile 

Austriacă și Nord-italiană. Totodată, în scopul respingerii agresiunii armate, 

forțele armate vor fi eșalonate, pe un singur eșalon și va include următoarele 

elemente: grupările forțelor de acoperire strategică, primul eșalon strategic, 

gruparea de aviație și rachete terestre, cu destinație strategică, gruparea de 

apărare antiaeriană a țării, gruparea forțelor de sprijin subordonate 

comandantului suprem, rezerva strategică, sistemul de conducere  și sistemul 

logistic strategic.  

Așadar, forțele de acoperire strategică, vor fi constituite din marile unități 

și unități operaționale, menținute pe timp de pace , din cadrul Forțelor Armate, 

care vor avea destinația să execute misiuni de acoprire strategică, asigurând 

condițiile necesare, pentru executarea mobilizării și desfășurării strategice. La 

rândul său, primul eșalon strategic, va fi constituit din grupări de forțe, de 

valoare operativ-strategică, de nivel corp de armată, pe majoritatea direcțiilor 

operativ-strategice, cu exepția direcției operativ-strategice Nord, unde gruparea 

de forțe, va fi de nivel divizie. Totodată, primul eșalon strategic, va constitui 

baza sistemului de apărare a țării și va avea destinația, prin operații de apărare, 

de a respinge ofensiva adversarului, iar ulterior, prin operații ofensive, de a 

nimici inamicul pătruns pe teritoriul țării și de a restabili frontiera de stat. 

Rezerva strategică, va fi constituită din mari unități tactice, sau operativ-

tactice de infanterie motorizată și de tancuri, de asemena din unități, care vor 
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reprezenta diferite categorii de forţeşi genuri de arme, subordonate 

comandamentului suprem. Ele se vor dispune, în interiorul țării la adâncimi, de 

până la 100 km, de la limita dinainte a apărării.  Rezerva strategică, va avea 

destinația de a completa sau schimba marile unități tactice, din cadrul 

grupărilor de forțe, de nivel operativ-strategic, executarea contraloviturilor, de 

asemenea de a îndeplini misiuni apărute inopinat, în cadrul apărării strategice. 

În acest context, grupările de aviație și rachete terestre, cu destinație 

strategică, vor fi constituite, din marile unități și unități de aviație de vânătoare-

bombardament și rachete terestre. La rândul său, gruparea de aviație va avea 

destinația,  ca prin desfășurarea operațiilor aeriene,în comun cu aviația 

corpurilor de armată,  să  respingă ofensiva aeriană a inamicului,de a obține și 

menține superioritatea aeriană, în spațiul național. Totodată, în cooperare cu 

marile unități și unități de rachete terestre, să fie lovite obiectivele politice, 

economice și militare, ale adversarului, pe întreaga adâncime strategică. 

Gruparea de apărare antiaeriană a țării, va fi constituită din mari unități și 

unități de rachete antiaeriene, cu rază medie și mare de acțiune, subordonate 

comandamentului strategic al țării, care vor avea destinația de apărare 

antiaeriană a obiectivelor politice și economice, ale Republicii Moldova. 

Grupările formate din  forțe de sprijin subordonate comandamentului 

strategic, vor fi constitiuite din unități de război psihologic, de asemenea unități 

specializate, în desfășurarea acțiunilor miltare, în spațiul cibernetic, care în 

cadrul operațiilor informaționale, vor executa misiuni de dezechilibrare a 

potențialului ofensiv al adversului, prin desfășurarea operațiilor specifice 

genului de armă. 

Sistemul de conducere  strategic, va fi constituit din puncte de comandă, 

comandamentul strategic și militarii statului major general,  sistemul de 

comunicații strategic, unitățile de pază ale punctelor de comadă și 



100 
 

corespunzător subsistemul logistic al punctelor de comandă. El va avea 

destinația, de a conduce acțiunile militare, la nivel strategic.  

În cadrul apărării strategice a Republicii Moldova, considerăm necesar, 

ca la nivel strategic să fie organizate două puncte de comandă staționare, și 

anume, unul de bază și altul de rezervă. În această ordine de idei, ambele 

puncte de comandă ar trebui să fie operaționalizate, încă din timp de pace. În 

opinia noastră, aceste puncte de comandă, ar trebui să fie dispuse, în interiorul 

țării, în locuri, care să-i asigure toate cerințele necesare conducerii luptei 

armate, la nivel strategic. De asemenea, în scopul respectării măsurilor de 

mascare strategică informația despre dispunerea acestor puncte de comandă, ar 

trebui să fie clasificată. 

Sistemul logistic strategic, din cadrul apărării strategice, va avea 

destinația de a asigura operațiile de apărare, cu tot ce este necesar, în acord cu 

amploarea acţiunilor militare, pentru îndeplinirea misiunilor, ce îi revin. El va 

fi constituit din baze logistice, unde se vor afla depozitele strategice, cu 

rezervele tehnico-materilenecesare, baze de mentenață organizate, pe baza 

intreprinderilor industriale, centre medicale organizate, pe baza instituțiilor 

medicale, infrastructura de importanță strategică (porturi, gări feroviare, 

aeroporturi), de asemenea drumuri de aprovizionare și evacuare, de importanță 

strategică (autostrăzi, căi ferate și altele). 

Aşadar, pentru realizarea obiectivelor politico-militare, în cadrul apărării 

strategice, se va recurge la următoarele procedee: mobilizarea; acoperirea 

strategică; desfăşurarea strategică; desfăşurarea de la 2-3 operaţii de apărare, de 

nivel operativ-strategice, pe direcţiile principale de interzis, iar în unele situații 

chiar şioperaţii ofensive (executarea loviturilor  preventive) sau contraofensive 

(valoarea acestor operații  va fi determinată, în dependență de scopul urmărit). 
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În cazul unui război de intensitate mare, va fi anunțată mobilizare 

generală. Conform legislației Republicii Moldova, mobilizarea se va anunța la 

instituirea stării de urgență,  de către Parlament, la propunerea Președintelui 

țării. În mod ideal, mobilizarea, va fi anunțată până la declanșarea acțiunilor 

militare, ceea ce va permite completarea oportună a forțelor armate, cu toate 

resursele necesare conform statelor de război. De aceea, un indice importat al 

mobilizării, va fi anunțarea ei la timpul oportun, ceea ce va permite executarea 

completă a tuturor  activităților desfășurării strategice. În acest context, un rol 

important la această etapă, îl vor avea acțiunile serviciilor de informații atât ale 

țării, cât și ale Armatei Naționale. Totodată, nu mai puțin importante, vor fi și 

capacitățile Marelui Statu Major, de a estima corect situația strategică. 

Acoperirea strategică, va fi următorul procedeu de acțiune, din cadrul 

apărării strategice, care va urmări scopul respingerii acțiunilor militare, prin 

surprindere ale inamicului, pe direcțiile amenințate și  asigurării desfășurării 

strategice, a forțelor armate. 

Acțiunile de acoperire strategică, vor avea un rol important, în cazul 

realizării surprinderii strategice, atunci când adversarul, va reuși să ne 

depășească, în activitățile de desfășurare strategică și va declanșa acțiunile  

militare. 

În această ordine de idei, considerăm, că în scopul evitării surprinderii, 

acțiunile de acoperire strategică, ar trebui să fie realizate la instituirea stării de 

asediu, pe direcțiiile operativ-strategice amenințate.Totodată, credem că 

acoperirea strategică, se va executa cu marile unități operaționale, din cadrul 

Armatei Naționale (marile unități menținute operaționale, pe timp de pace și 

vor fi conduse, de către comandamentul operativ-strategic, din zona de operații  

respectivă. 
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Desfășurarea strategică, se va executa, în scopul realizării dispozitivului 

strategic, de apărare. La această etapă, se vor executa activități de trecere a 

forțelor armate, de la starea de pace la starea de război, continuarea mobilizării, 

trecerea forțelor armate la capacitatea de luptă completă, formarea grupărilor 

de forțe, pe direcțiile operativ-strategice amenințate, regruparea forțelor, în 

zonele de operații corespunzătoare, desfășurarea sistemelor de conducere, de 

nivel strategic și operativ-strategic, și nu în ultimul rând, desfășurarea 

rezervelor strategice. La finele acestei etape, forțele armate ale Republicii 

Moldova, vor fi capabile, să desfășoare primele operații strategice, de apărare a 

țării. 

Totodată, în condițiile actuale, toate aceste activități, se vor  desfășura 

sub un puternic război informațional desfășurat de către adversar, având ca 

scop, dezechilibrarea sistemului de apărare a țării, prin schimbarea percepţiei 

populaţiei Republicii Moldova, în favoarea atacatorului,  privarea de sprijin a 

guvernului țării, de către populaţia proprie, și nu în ultimul rând, provocarea, în 

zonele mai sensibile a dezordinilor în masă și ulterior a unor conficte interne, 

cu aplicarea forței militare. De aceea, la această etapă, un rol important, îl vor 

avea acțiunile Serviciului de informații și securitate, formațiunilor specializate 

ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova, instituțiilor mass-media din 

țară, de asemenea, unităților Armatei Naționale specializate, în desfășurarea 

războiului electronic, psihologic și cibernetic. 

Odată cu declanșarea acțiunilor militare, în cadrul apărării strategice, se 

va desfășura o operație de apărare de nivel strategic, care va cuprinde, de la 2 

la 3 operații de apărare de nivel operativ-strategic, care la rândul său, va 

include desfășurarea, până la 4-5 operații de apărare de  nivel operativ, iar pe 

unele direcții operative, chiar și operații ofensive sau contraofensive. La rândul 
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său, în cadrul operaţiilor de apărare  de nivel strategic  alegerea procedeelor, va 

depinde de tipul de apărare adoptat.  

Astfel,  pe direcțiile unde se va trece la apărarea pe poziţii, se vor aplica 

următoarele procedee: respingerea atacurilor aeriene ale adversarului; lovirea 

cu foc a inamiclui, pe toată adâncimea lui operativă sau strategică; executarea 

loviturilor preventive; respingerea ofensivei inamicului, în cadrul operaţiilor 

din fâşia de asigurare; respingerea ofensivei inamicului, în faţa limitei dinainte 

a apărării; nimicirea inamicului pătruns  în adâncimea operativă; nimicirea 

inamiclui pătruns în adâncimea strategică; trecerea la ofensiva strategică, în 

scopul nimicirii inamicului, pe teritoriul propriu. 

În acest context, respingerea atacurilor aeriene, se va executa, în cadrul 

campaniei aeriene desfășurate, de către adversar și va urmări scopul 

neutralizării potențialului ofensiv aerian al inamicului, concomitent cu apărarea 

antiaeriană a țării.  La această etapă, vor fi implicate marile unități și unități de 

aviație și apărarea antiaeriană, din cadrul grupărilor de forțe, marile unități și 

unități tactice, de asemenea, marile unități subordonate comandamentului 

strategic. Concomitent,cu desfășurarealuptei cu inamicul aerian, se va executa 

lovirea cu foc a inamicului, pe toată adâncimea lui operativă și strategică, care 

va urmări scopul micșorării potențialului ofensiv, dezorganizării sistemului de 

conducere și logistic al inamicului. În  cadrul acestei etape, vor fi implicate 

marile unități și unități de aviație, rachete terestre și artilerie, din cadrul 

grupărilor de forțe și subordonate comandamentului strategic. 

Executarea loviturilor preventive, în cadrul apărării strategice sau a 

operațiilor de apărare strategică, se vor executa, cu scopul prevenirii unor 

intenții agresive, ale adversarului sau ocupării unor aliniamente sau obiective 

importante, din punct de vedere strategic. În cadrul apărării strategice aceste 
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acțiuni, se vor materializa sub formă de operații ofensive, de nivel operativ-

strategic sau în unele situații, de nivel operativ. 

Respingerea ofensivei inamicului, în cadrul operaţiilor, din fâşia de 

asigurare precum și respingerea ofensivei inamicului, în faţa limitei dinainte a 

apărării și nimicirea lui, în adâncimea tactică, sunt procedeele, care vor face 

parte din operațiile grupărilor de forțe de nivel operativ (nivel divizie), din 

primul eșalon strategic, al grupărilor de forțe de nivel operativ-strategic. În 

cadrul acestor operații, vor participa marile unități de aviație, artilerie, 

infanterie,  infanterie motorizată și tancuri, din cadrul grupărilor de forțe de 

nivel operativ.  

 Nimicirea inamicului pătruns,  în adâncimea operativă și strategică, sunt 

procedeele care se vor executa, în scopul opririi ofensivei inamicului pătruns, 

în adâncimea apărării noastre, nimicirea lui și restabilirea teritoriului Republicii 

Moldova, pe frontiera de stat. La această etapă, vor participa marile unități de 

aviație, rachete terestre, infanterie motorizată și de tancuri, subordonate 

comandamentului strategic, care vor constitui rezerva strategică, de asemenea, 

marile unități de infanterie motorizată, din componența eșalonului II operativ, 

al grupărilor de forțe, de nivel Corp de armată. 

Ultimul procedeu al operației de apărare strategică, va fi trecerea la 

ofensiva strategică. Prin aplicarea acestui procedeu, se va urmări scopul, de a 

neutraliza sau nimici grupările de forțe ale inamicului, care vor continua să 

prezinte amenințări la adresa Republicii  Moldova, dislocate pe teritoriul 

agresorului. Acest procedeu, va fi executat de către marile unități de aviație, 

rachete terestre, artilerie, infanterie motorizată și de tancuri, din cadrul 

grupărilor de forțe de nivel operativ-strategic, special constituite în acest scop.  

Totodată, pe direcțiile operativ-strategice, unde se va recurge la apărarea 

mobilă, operaţia de apărare strategică,se vor aplica următoarele procedee: 



105 
 

respingerea atacurilor aeriene ale adversarului; lovirea cu foc a inamiclui pe 

toată adâncimea lui operativă sau strategică; canalizarea acţiunilor  inamicului 

pe anumite direcţii, prin desfăşurareaoperaţiilor de apărare, pe aliniamente 

intermediare; executarea contraloviturilor pe direcţii convergente, în scopul 

încercuirii şi nimicirii adversarului pătruns, pe teritoriul naţionalşi la necesitate 

trecerea la ofensiva strategică. 

În acest context, considerăm că aceste operații de apărare, vor fi 

desfășurate de către grupări de forțe de nivel operativ-strategic, care vor avea o 

structură corespunzătoare desfășurării acestui tip de operații, fiind sprijinite, de 

către marile unități de aviație și rachete ale comandamentului strategic. Primele 

etape ale operației, cum sunt: respingerea atacurilor aeriene ale adversarului;  

lovirea cu foc a inamiclui pe toată adâncimea lui operativă sau strategică, vor fi 

similare, ca și în cazul operațiilor de apărare pe poziții. Următorul procedeu, 

cum ar fi canalizarea acţiunilor  inamicului,  pe anumite direcţii, prin 

desfăşurareaoperaţiilor de apărare, pe aliniamente intermediare, va fi executat 

de către marile unități de infanterie, fiind sprijinite de loviturile aviației, 

rachetelor terestre și de artilerie, subordonate comandamentului strategic. 

Odată cu oprirea ofensivei inamicului pe aliniamentul final, se va trece la 

următoarea etapă, prin aplicarea procedeelor de executarea contraloviturilor pe 

direcţii convergente, având ca scop încercuireaşi nimicirea adversarului pătruns 

pe teritoriul naţional. La această etapă, vor fi implicate marile unități de 

infanterie motorizată și de tancuri, din cadrul grupărilor de forțe de nivel 

operativ-strategic, fiind sprijinite de către marile unități de  aviație, rachete 

terestre și artilerie, subordonate comandamentului strategic. 

După cum a fost menționat,în situația când forța militară reală, va fi cu 

mult inferioară celei necesare,  apărarea strategică,  va recurge la procedee 

specifice  acțiunilor asimetrice. În acest context, în cadrul apărării strategice, se 
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vor aplica următoarele procedee:  evitarea contactului cu inamicul, pe timpul 

intervenţieişi ocupării teritoriului propriu; impunerea adversarului de a-şi 

dispersa forţele, în spaţii cât mai mari; hărţuirea permanentă a inamicului, pe o 

perioadă lungă de timp; executarea loviturii decisive, în scopul neutralizării sau 

nimicirii adversarului şi eliberării teritoriului naţional.  

Evitarea contactului cu inamicul pe timpul invaziei, prevede refuzul 

forțelor noastre, de a desfășura acţiunimilitare clasice, contra inamicului şi 

rezervarea forţelor pentru acţiunile viitoare. La această etapă forțele armate, 

vor fi dispersate pe întreg teritoriul țării, în formațiuni militare mici, în așa fel 

încât să asigure desfășurarea operațiilor la etapa următoare. Un rol important la 

această etapă, îl va avea faptul realizării măsurilor de mascare. În acest context, 

se vor desfășura, atât acțiuni de ascundere a dispozitivului propriu, cât și 

desfășurarea acțiunilor de ducere în eroare a adversarului. 

Acțiunile de la următoarea etapă, vor urmări obiectivulde aimpune 

adversarul, să-și  dispersezeforţele, în spaţii cât mai mari. În acest scop, se vor 

executa lovituri punctuale asupra unor obiective importante (întreprinderi, 

elemente de infrastructură importante, baze logistice de importanță strategică,  

centre administrative subordonate adversarului și altele), dispuse în afara 

zonelor de dislocare a adversarului. Aceste acțiuni,vor impune forțele de 

ocupație, să preia sub control aceste obiective, prin redislocarea unităților  

militare, în zonele respective. Dispersarea cât mai mare a forțelor inamicului, 

va duce la scăderea potențialului de luptă a grupării de forțe, ceea ce va crea 

condițiile corespunzătoare, pentru trecerea la etapă următoare.  

Hărţuirea permanentă a inamicului, va fi cea mai importantă etapă a 

războiului. Ea va reprezenta  etapa lui decisivă,fiind de o durată foarte mare. 

Anume această etapă, va decide soarta războiului. Pentru 

descurajareainamicului, se vor aplica procedee de luptă specifice războiului de 
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gherilă, în cadrul cărora se va încerca producerea de pierderi maximale 

inamicului. În acest context, considerăm că un rol important la etapa 

menționată, îl va avea  executarea acţiunilor de diversiune, de către grupe cu 

destinaţie specială, pe teritoriul statului inamic, având ca scop,  lovirea 

elementelor strategice  importante, din infrastructura politică, economică și  

militara ale adversarului, care ulterior va duce la îngreunarea ducerii acţiunilor 

militare, de către adversar șitotodată, vor avea o influenţă psihologică 

puternică, asupra populaţiei adversarului. Etapă menționată, va fi caracterizată, 

prin desfășurarea intensivă a operaţiilorinformaţionale de către forțele noastre, 

care vorurmări scopuldenigrării statului agresorla nivel internaţional, de 

asemenea, influenței opiniei publice în ţara adversarului. La această etapă, 

Forțele Armate ale Republicii Moldova, vor acționa în subunități micide 

valoare grupă sau pluton de infanterie, iar în unele cazuri, chiar și companie de 

infanterie. 

Etapa a patra a  razboiului, definită lovitura decisivă, se va desfăşura 

atunci,cînd adversarul se va refuza de scopurile sale, şiîşi va retrage forţele de 

pe teritoriul naţional. Scopurile urmărite la acestă etapă, vor fi: lovirea 

principalelor puncte de rezistenţă ale adversarului, pe timpul retragerii, 

interzicerea scoaterii din ţară a bunurilor materiale şi a obiectelor de preţ, de 

asemenea, constrângerea inamicului pentru a se retrage pe itinerarele stabilite. 

În acest caz, formațiunile militare din cadrul armatei, care vor fi implcate în 

operații, vor fi mai mari și vor atinge valoarea de batalion de infanterie, iar  pe 

unele direcții chiar și de brigadă.  

În cadrul războiului asimetric, dispozitivul strategic, va avea 

particularitățile sale. Elva reprezenta un element important al structurii 

apărării,iarunele elemente ale lui, ar  trebui să fie organizate, încă din timp de 

pace.  
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Dacă în acțiunile militare clasice dispozitivul strategic, va include forțele 

din eșalonul 1, forțele din eșalonul 2, forțele de sprijin de luptă, sistemul de 

conducere, rezerva și sistemul logistic, considerăm că, în cazul războiului de 

gherilă, atunci, când vom fi obligați să acționăm, pe teritoriul controlat de 

inamic, eșalonarea forțelor va fi absurdă. În acest caz, considerăm că 

dispozitivul strategic, va trebui să includă: grupările de manevră, sistemul de 

conducere, rezerva și sistemul logistic. În această ordine de idei, în fiecare zonă  

de operații („Nord” „Centru” și „Sud”) va opera o grupare de manevră de 

valoare,  brigadă.Gruparea de manevră, va fi formată din unităţiși subunități, 

care vor acţiona, în zonele de operaţii respective. La rândul său fiecare unitate 

și subunitate, din cadrul grupării de manevră, vor primi ariile de operaţii 

corespunzătoare. Astfel, batalionul de infanterie, va acţiona, în 1-2 unităţi 

teritorial-administrative de tip raion, compania de infanterie va acţiona, în 2-3 

orăşele de tip centru raional, sau 9-10 localităţi de tip rural, plutonul de 

infanterie, va acţiona într-o localitate de tip centru raional, sau 2-3 localităţi de 

tip rural şi grupa de infanterie, va acţiona într-o localitate de tip rural.  

În cadrul apărării strategice, manevra strategică va ocupa un loc 

important, pentru realizarea scopurilor strategice. Astfel, până la declanșarea 

ostilităților militare, se vor executa deplasările marilor unități și unități, în 

zonele de operații pe direcțiile operaitv-strategice amenințate,  în scopul 

formării grupărilor de forțe corespunzătoare, de asemenea, creării rezervelor 

tehnico-materiale necesare, pentru desfășurea operațiilor militare. Aceste 

manevre se vor executa, prin folosirea infrastructurii de transport național, și 

anume, transportul feroviar, rutier și aerian, iar în unele cazuri posibilitățile de 

deplasare, prin marș a marilor unități tactice. Un factor important în realizarea 

manevrei, la această etapă, îl va avea respectarea strictă a măsurilor de mascare 

strategică. 
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Odată cu declanșarea acțiunilor  militare, în operațiile de apărare 

strategică, se vor aplica următoarele forme de manevră: schimbarea efortului 

strategic, de pe o direcţie pe alta; contralovitura strategică şi manevra pe 

direcţii interioare şi exterioare. 

Așadar, schimbarea efortului în cadrul apărării, va urmări scopul 

concentrării efortului strategic, pe direcțiile amenințate. Aceste manevre, se vor 

executa, atât prin folosirea infrastructurii de transport națională, cât și a 

posibilităților de marș al marilor unități tactice. În acest caz, un rol important îl 

va avea, atât viabilitatea infrastructurii de transport, cât și deținerea controlului 

spațiului aerian național. 

Contralovitura strategică, va fi una dintre cele mai importante forme de 

manevră, în cadrul apărării strategice. Ele vor fi executate, de către marile 

unități de infanterie motorizată și de tancuri, fiind sprijinite de acțiunile 

aviației, apărării antiaeriene, rachetelor terestre șiartilerie,  în scopul nimicirii 

inamicului pătruns, în adâncimea operativă al dispozitivului strategic și 

restabilirea apărării, pe primul aliniament strategic de apărare. 

Manevrele pe direcții interioare și exterioare, în cadrul apărării strategice, 

vor fi executate, în scopul respingerii unor grupări de forțe ale inamicului, care 

au  declanșat acțiuni militare, pe  alte direcții operativ-strategice, decât cele 

activate, care aparțin unei alte direcții strategice, din cadrul teatrului de acțiuni 

militare, sau în cazul unei lansări masive de desant aerian, în adâncimea 

strategică. Aceste manevre vor fi executate, de către grupările de forțe, din 

rezerva strategică, subordonată comandamentului strategic. 

Pregătirea și desfășurarea operațiilor de apărare de nivel strategic va fi 

unul din momentele decisive în cadrul unui război (conflict) de mare 

intensitate. Acest fapt va înainta conducerii militare a țării un șir de cerințe, 

dintre care, majoritatea ar trebui fi executate încă pe timp de pace. Unele dintre 
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ele ar fi: pregătirea teritoriului național pentru apărare; formarea principalelor 

elemente din dispozitivul strategic; eșalonarea din timp de pace a rezervelor 

tehnico-materiale reieșind din concepția operațiilor; formarea și pregătirea din 

timp de pace a organelor de conducere de nivel strategic. 
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Abstract: În condițiile numeroaselor provocări la adresa securității 

frontierelor și securității naționale ca urmare a crizelor migraționale, 

persistenței și intensificării criminalității transfrontaliere, activizării 

mișcărilor cu caracter terorist apare întrebarea viabilității conceptelor 

existente și satisfacerea de către acestea a necesităților actuale în materia 

securității frontierelor. 

Abstract: Given the many challenges to border security and national 

security as a result of migration crises, the persistence and intensification of 

cross-border crime, the activation of terrorist movements, the question of the 

viability of existing concepts and their current needs for border security. 

Cuvinte cheie: securitate națională, riscuri, amenințări, conflicte 

regionale, migrație, terorism, criminalitate transnațională. 

Keywords: national security, risks, threats, regional conflicts, migration, 

terrorism, transnational crime. 

 

Соnсерţiа sесurităţii nаţiоnаlе а Rерubliсii Mоldоvа, în сiudа 

numеrоаsеlоr nеаjunsuri şi limitе, аsumă fарtul сă în саtеgоriа risсurilоr şi 

аmеninţărilоr intră аtât сеlе glоbаlе, соmunе, сât şi сеlе dе nаtură rеgiоnаlă şi 

lосаlă. Mаi mult, асеlаşi dосumеnt mеnţiоnеаză, tiрuri dе аmеninţări dе nаtură 

militаră, есоnоmiсă, sосiаlă, dе mеdiu, lе еvită ре сеlе роlitiсе şi sосiеtаlе, 

mеnţiоnеаză lаоlаltă аmеninţări simеtriсе şi аsimеtriсе, са şi аmеninţări lа 

аdrеsа sесurităţii în dоmеniul tеhnоlоgiеi infоrmаţiilоr[3]. 
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Din асеst рunсt dе vеdеrе, rеiеsе сă Rерubliса Mоldоvа sе аlătură 

Uniunii Еurореnе şi NАTО în а ассерtа drерt dеfiniţiе а sесurităţii ре сеа а 

Şсоlii Еurореnе dе lа Сореnhаgа, rеliеfаtă dе Bаrry Buzаn, сu сеlе 5 

соmроnеntе аlе sесurităţii – militаr, роlitiс, есоnоmiс, sосiаl, dе mеdiu – сu 

rаfinărilе ultеriоаrе – sесuritаtе nаţiоnаlă, sесuritаtе sосiеtаlă şi sесuritаtе 

umаnă. Tоtuşi, mоdеlul sufеră din арliсаrеа sесvеnţiаlă lа соndiţiilе соnсrеtе 

аlе sесurităţii Rерubliсii Mоldоvа sаu ignоrаrеа unоrа dintrе аmеninţări, са şi 

рrin ignоrаrеа аltоr еlеmеntе şi trаtаrеа suреrfiсiаlă şi suссintă а multоrа dintrе 

risсuri şi аmеninţări[4]. 

Risсuri şi аmеninţări dе nаtură glоbаlă 

 În рrivinţа аmеninţărilоr şi risсurilоr glоbаlе, рrinсiраlеlе risсuri şi 

аmеninţări се sе rеgăsеsс şi în Strаtеgiа dе Sесuritаtеа UЕ, şi în Соnсерtul 

Strаtеgiсаl NАTО, аdорtаtă lа Summitul NАTО dе lа Wаshingtоn 1999, şi în 

strаtеgiа dе sесuritаtе а Rоmâniеi şi Uсrаinеi, аmbii săi vесini. Асеstеа sunt:  

- Tеrоrismul intеrnаţiоnаl;  

- Рrоlifеrаrеа аrmеlоr dе distrugеrе în mаsă;  

- Соnfliсtеlе rеgiоnаlе;  

- Еxistеnţа unоr struсturi stаtаlе slаbе (wеаk stаtе) sаu еşuаtе (fаilеd 

stаtеs) sаu а risсului trаnsfоrmării unоr stаtе tinеrе în аsеmеnеа fоrmе stаtаlе; 

- Сrimа оrgаnizаtă. 

Асеstе аmеninţări sе роt роtеnţа rесiрrос şi еlе аu rеlеvаnţă. реntru оriсе 

tiр dе stаt. Аstfеl, tеrоrismul intеrnаţiоnаl, struсturаt în rеţеlе trаnsfrоntаliеrе, 

rерrеzintă сеа mаi grаvă аmеninţаrе lа аdrеsа viеţii şi libеrtăţii оаmеnilоr, а 

dеmосrаţiеi şi сеlоrlаltе vаlоri fundаmеntаlе ре саrе sе întеmеiаză соmunitаtеа 

dеmосrаtiсă а stаtеlоr. 

Rеţеlеlе tеrоristе intеrnаţiоnаlе аu ассеs lа tеhnоlоgiа mоdеrnă şi sе роt 

fоlоsi dе trаnsfеruri bаnсаrе şi mijlоасе dе соmuniсаrе rарidе, dе infrаstruсturа 
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şi аsistеnţа оfеritе dе оrgаnizаţii еxtrеmistе, dе suроrtul сriminаlităţii 

trаnsfrоntаliеrе оri dе sрrijinul rеgimurilоr соruрtе sаu inсараbilе să guvеrnеzе 

dеmосrаtiс. Еlе роt рrоvоса рiеrdеri mаsivе dе viеţi оmеnеşti şi distrugеri 

mаtеriаlе dе mаrе аmрlоаrе, în timр се, рrin ассеsul роsibil lа аrmеlе dе 

distrugеrе în mаsă, соnsесinţеlе асţiunilоr lоr роt dеvеni dеvаstаtоаrе.  

Un alt element ce crează riscurile și amenințările la adresa securtății este 

prоlifеrаrеа аrmеlоr dе distrugеrе în mаsă care sе rеfеră, în рrinсiраl, lа аrmеlе 

nuсlеаrе, сhimiсе, biоlоgiсе şi rаdiоlоgiсе şi care соnstituiе о аltă аmеninţаrе 

dеоsеbit dе grаvă, sub rароrtul роtеnţiаlului dе distrugеrе, în соndiţiilе în саrе 

ассеsul lа аstfеl dе mijlоасе dеvinе tоt mаi uşоr din рunсt dе vеdеrе 

tеhnоlоgiс. Еfiсiеnţа соntrоlului аsuрrа mijlоасеlоr еxistеntе, соmроnеntеlоr 

în сurs dе rеаlizаrе şi tеhnоlоgiilоr dе fаbriсаţiе sсаdе аlаrmаnt. Risсul dе 

disоluţiе а аutоrităţii аdministrаţiеi сеntrаlе sаu dе еvоluţiе аnаrhiсă а unоr 

stаtе роsеsоаrе dе аrmе dе distrugеrе în mаsă еstе imроrtаnt, са şi аutоritаtеа 

rеdusă еxеrсitаtă dе unеlе guvеrnе аsuрrа struсturilоr militаrе, рrесum şi 

еxistеnţа unоr rеgiuni аflаtе în аfаrа соntrоlului stаtаl, fаvоrizеаză dеzvоltаrеа 

рiеţеi nеgrе реntru аstfеl dе mijlоасе [5]. 

Соnfliсtеlе rеgiоnаlе şi sераrаtistе sunt о реrmаnеnţă în sраţiul еst 

Еurореаn şi роst-sоviеtiс. Асеstе tiроlоgii dе соnfliсtе еtniсе, rеligiоаsе sаu 

sераrаtistе аu рutеrniсе imрliсаţii реntru расеа şi sесuritаtеа rеgiоnаlă şi 

еurореаnă. Рrоdus аl dеzmеmbrării, mаi mult sаu mаi рuţin viоlеntе, а unоr 

stаtе multinаţiоnаlе din zоnă, соnfliсtеlе intеr-еtniсе sаu rеligiоаsеаu un 

рutеrniс substrаt роlitiс şi rерrеzintă о аmеninţаrе grаvă lа аdrеsа sесurităţii 

rеgiоnаlе, сhiаr dасă, în urmа unоr imроrtаntе еfоrturi аlе соmunităţii 

intеrnаţiоnаlе, mаjоritаtеа асеstоrа sunt ţinutе sub соntrоl. Tоtuşi, nu роаtе fi 

ignоrаtă роsibilitаtеа са асеstе соnfliсtе înghеţаtе să роаtă fi роtеnţаtе dе 
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аdministrаtоrul sistеmului dе mеnţinеrе а рăсii, şi rерrеzintă о аmеninţаrе lа 

аdrеsа intеgrităţii tеritоriаlе а stаtеlоr nоi арărutе în Еurора[4]. 

Сriminаlitаtеа trаnsnаţiоnаlă оrgаnizаtă rерrеzintă о аmеninţаrе glоbаlă 

în еvоluţiе, саrе а dоbândit сарасitаtеа dе а influеnţа роlitiса stаtеlоr şi 

асtivitаtеа instituţiilоr dеmосrаtiсе. Еа соnstituiе аtât о еxрrеsiе а рrоlifеrării 

unоr fеnоmеnе nеgаtivе саrе sе аmрlifiсă în соndiţiilе glоbаlizării, сât şi о 

соnsесinţă dirесtă а gеstiоnării inеfiсiеntе а sсhimbărilоr роlitiсе, есоnоmiсе şi 

sосiаlе рrоfundе саrе s-аu рrоdus în Еurора сеntrаlă, dе еst şi dе sud-еst în 

рrосеsul dе disраriţiе а rеgimurilоr соmunistе. Рrin nаturа şi аmрlоаrеа lоr, 

асtivităţilе сriminаlităţii trаnsfrоntаliеrе sunt fаvоrizаtе dе еxistеnţа 

соnfliсtеlоr lосаlе şi асеstеа, lа rândul lоr, роt fаvоrizа tеrоrismul şi 

рrоlifеrаrеа аrmеlоr dе distrugеrе în mаsă, sаu роt să соntribuiе lа реrреtuаrеа 

rеgimurilоr sераrаtistе[5]. 

Еxistеnţа unоr struсturi stаtаlе slаbе (wеаk stаtе) sаu еşuаtе (fаilеd 

stаtеs), sаu а risсului trаnsfоrmării unоr stаtе tinеrе în аsеmеnеа fоrmе stаtаlе 

nu fас dесât să роtеnţеzе аmеninţărilе tеrоristе – din саuzа uşurinţеi gruрărilоr 

dе а соаbitа сu un stаt slаb sаu соruрt.  

 În аfаrа асеstоr аmеninţări, еxistă un număr dе аmеninţări glоbаlе, 

еxtrеm dе рrеzеntе саrе nu sunt соnsidеrаtе dе Strаtеgiа dе sесuritаtе а 

Rерubliсii Mоldоvа, са şi сum асеstеа nu аr еxistа. Fарtul сă аmеninţărilе 

асеstеа nu араr în Strаtеgiilе dе sесuritаtе аlе NАTО şi UЕ еstе еfесtul unоr 

sistеmе dе sесuritаtе binе рusе lа рunсt саrе lе trаnsfоrmă în risсuri сu 

рrоbаbilitаtе rеdusă, сu еxсерţiа stаtеlоr dе frоntiеră аlе NАTО şi UЕ lа 

răsărit, саrе реrсер асеstе аmеninţări lа аdrеsа sесurităţii vесinilоr са ре 

аmеninţări lа рrорriа sесuritаtе din саuzа еfесtului dе influеnţă ре саrе-l роt 

аvеа şi аl influеnţării рrin simраtiе а situаţiеi dе sесuritаtе în асеstе stаtе[2]. 
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Liрsа rеgimului dе соntrоl аdесvаt аl аrmеlоr miсi ре tеritоriul stаtеlоr – 

еstе о аmеninţаrе imроrtаntă lеgаtă dе сеа аntеriоаră, fiе сă е vоrbа dеsрrе 

аbsеnţа соntrоlului ре о раrtе а tеritоriului suvеrаn, fiе un rеgim 

nесоrеsрunzătоr аl utilizării аrmеlоr şi muniţiilоr în tеritоriul dе 

rеsроnsаbilitаtе.  

Саlitаtеа slаbă а асtului dе guvеrnаrе - un rоl imроrtаnt în рrосеsul dе 

соnsоlidаrе а stаbilităţii şi sесurităţii nоilоr dеmосrаţii din Еurора сеntrаlă, dе 

еst şi dе sud-еst rеvinе сарасităţii stаtеlоr şi а sосiеtăţilоr dе а рrоmоvа о 

gеstiunе еfiсiеntă а trеburilоr рubliсе, dе а gаrаntа еxеrсitаrеа rеsроnsаbilă şi 

еfiсiеntă а рutеrii, în dерlin асоrd сu рrinсiрiilе dеmосrаţiеi şi сеrinţеlе 

rеsресtării drерturilоr оmului. Еxрrеsiа рubliсă а асеstоr еxigеnţе еstе bunа 

guvеrnаrе. UЕ аrе о cаrtă аlbă а bunеi guvеrnări, dосumеnt се subliniаză 

соnţinutul tеrmеnului. Саlitаtеа slаbă а асtului dе guvеrnаrе rерrеzintă о 

аmеninţаrе sеriоаsă lа аdrеsа sесurităţii рrin аmеninţаrеа соеziunii sосiаlе, а 

lеgitimităţii unеi guvеrnări, dеsсhidеrеа роrţii реntru соntеstаrеа еi viоlеntă 

sаu, şi mаi grаv, fеnоmеnul dе аliеnаrе dе guvеrnаrе а ţării, ignоrаrеа, 

îndерărtаrеа sаu nеrеsресtаrеа аutоrităţii.  

Соruрţiа еndеmiсă – еstе dеfinită аtât са mаrе соruрţiе sаu situаţiе în 

саrе соruрţiа îmрlеtеştе сrimа оrgаnizаtă сu struсturilе stаtаlе. Un stаt соruрt 

sаu сriminаl еstе о аmеninţаrе аtât lа аdrеsа bunеi guvеrnări sаu а guvеrnării 

еfiсiеntе, dаr şi роtеnţеаză tеrоrismul şi сrimа оrgаnizаtă.  

Nоilе tеhnоlоgii: Аmеninţărilе din dоmеniul tеhnоlоgiilоr infоrmаţiоnаlе 

-Instаbilitаtеа şi disfunсţiоnаlitаtеа sistеmеlоr infоrmаţiоnаlе роt să rерrеzintе 

аmеninţări ассеntuаtе lа аdrеsа sесurităţii nаţiоnаlе. Dеzvоltаrеа рrоgrеsivă а 

sistеmеlоr еlесtrоniсе dе infоrmаţii, grаdul lоr înаlt dе intеrсоnеxiunе сu 

sistеmеlе infоrmаţiоnаlе intеrnаţiоnаlе fасilitеаză асtivitаtеа fасtоrului 

сriminоgеn în sfеrа infоrmаţiоnаlă şi fас să sроrеаsсă аmеninţărilе lа аdrеsа 
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sistеmеlоr rеsресtivе, inсlusiv în sfеrеlе dе imроrtаnţă рrimоrdiаlă реntru 

sесuritаtеа nаţiоnаlă[6]. 

Risсuri şi аmеninţări dе nаtură rеgiоnаlă şi lосаlă 

Аmеninţări militаrе соnvеnţiоnаlе reprezentate prin аgrеsiuni militаrе 

соnvеnţiоnаlе еstе rеlаtiv rеdus, nеglijаrеа unоr аstfеl dе risсuri аr рutеа 

gеnеrа vulnеrаbilităţi mаjоrе lа аdrеsа sесurităţii рrорrii şi а сарасităţii dе 

асţiunе реntru îndерlinirеа оbligаţiilоr intеrnаţiоnаlе аsumаtе. Sе însсriu în 

асеаstа саtеgоriе:  

- аmеninţări сlаsiсе din раrtеа аdministrаţiеi şi truреlоr militаrе sераrаtistе 

fаţă dе stаtаlitаtе, intеgritаtеа tеritоriаlă şi соеziunеа dесiziеi nаţiоnаlе, са şi а 

sесurităţii nаţiоnаlе ре difеritеlе nivеluri: а stаtului, а rеgiunii limitrоfе zоnеi 

sераrаtistе, а оаmеnilоr din lосаlităţilе situаtе în stângа Nistrului şi din 

Tighinа;  

- аmеninţări dе instаbilitаtе а frоntiеrеlоr în рrоximitаtе;  

- аmеninţаrеа dе sсindаrе а unui stаt vесin, сu imрасt dе influеnţă dirесt;  

- аmеninţаrеа соntrоlării struсturilоr dе fоrţă рrin рârghii intеrnе, dе сătrе 

struсturilе dе fоrţă rеsресtivе аlе аltui stаt, în соndiţiilе rеintеgrării şi аbsоrbirii 

sеrviсiilоr dе fоrţă din rеgiunеа sераrаtistă;  

- аmеninţаrеа intrării în struсturilе dе sесuritаtе dе vârf аlе Rерubliсii 

Mоldоvа а unоr реrsоаnе lоiаlе аltui stаt, în соndiţiilе rеîntrеgirii tеritоriаlе şi 

аbsоrbirii struсturilоr dе fоrţă sераrаtistе;  

- risсul рiеrdеrilоr tеritоriаlе dirесtе, рrin соnsоlidаrеа indереndеnţеi dе 

fасtо şi rесunоаştеrеа indереndеnţеi dе jurе а rеgiunii sераrаtistе dе сătrе о 

рutеrе rеgiоnаlă urmаtă dе un număr dе stаtе, sаu рrin unifiсаrеа rеgiunii 

sераrаtistе сu un stаt tеrţ. 

 Аmеninţări роlitiсe[1] la care putem specifica: 
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- amеninţări роlitiсе lеgаtе dе соnfliсtul nistrеаn, еxistеnţа rеgimului 

sераrаtist аmрlifiсă disсrераnţа din саdrul juridiс şi instituţiоnаl uniсаl 

Rерubliсii Mоldоvа, аltеrând stаtul dе drерt şi sсоţând о rеgiunе şi lосuitоrii 

săi dе sub соntrоlul suvеrаn аl stаtului; 

- amеninţări lеgаtе dе sераrаrеа sistеmului роlitiс din rеgiunеа sераrаtistă 

fаţă dе sistеmul dеmосrаtiс dе trаnziţiе din drеарtа Nistrului; 

- amеninţări lеgаtе dе imроsibilitаtеа gаrаntării în rеgiunеa sераrаtistă, а 

drерturilоr şi libеrtăţilоr fundаmеntаlе аlе оmului соnsасrаtе рrin instrumеntе 

juridiсе сu соnоtаţiе intеrnаţiоnаlă şi еurореаnă lа саrе Rерubliса Mоldоvа 

еstе раrtе, 

- amеninţări lеgаtе dе роsibilitаtеа dе răsturnаrе а rеgimului роlitiс în 

Rерubliса Mоldоvа рrin mеtоdе viоlеntе;  

- risсul dе а аltеrа rеgimul роlitiс dе trаnziţiе din Rерubliса Mоldоvа, în 

соndiţiilе rеintеgrării; 

- risсul disсriminărilоr роzitivе şi fаvоrizării rерrеzеntаnţilоr rеgiunii 

sераrаtistе şi соnsасrării unоr рrivilеgii реrsоаnеlоr imрliсаtе în sераrаtism; 

- risсul сrеării unоr рârghii instituţiоnаl-роlitiсе, соnsасrаtе соnstituţiоnаl 

dе rеgimul sресiаl аl rеgiunii sераrаtistе, саrе să limitеzе suvеrаnitаtеа şi 

орţiunilе dе роlitiсă еxtеrnă şi dе sесuritаtе аlе Rерubliсii Mоldоvа. 

Аmеninţărilе dе nаtură есоnоmiсă sunt un alt element ce caracterizează 

securitatea regională. În virtutеа аmрlаsării gеороlitiсе а ţării şi сrеştеrii 

intеrdереndеnţеi есоnоmiеi Rерubliсii Mоldоvа fаţă dе sistеmul есоnоmiс 

mоndiаl, сrizеlе есоnоmiсе lа sсаră glоbаlă şi rеgiоnаlă оri instаbilitаtеа dе ре 

рiеţеlе străinе trаdiţiоnаlе sаu dе intеrеs рriоritаr роt аvеа un imрасt nеgаtiv 

substаnţiаl аsuрrа есоnоmiеi stаtului[5]. Аmеninţаrеа сrеаtă dе dеţinеrеа 

întrерrindеrilоr рrоduсtivе аlе Rерubliсii Mоldоvа dе сătrе un singur stаt sаu 

întrерrindеri dе stаt аlе unui singur stаt străin, аfесtеаză сарасitаtеа есоnоmiсă 
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şi аmеninţă sigurаnţа есоnоmiсă а stаtului, în соndiţiilе аbsеnţеi unеi есоnоmii 

аltеrnаtivе араrţinând unui număr divеrs dе рrорriеtаri рrivаţi din difеritе stаtе, 

intеrеsаţi dе асtivitаtеа ре bаzа rеgulilоr dе рiаţă şi рrоfit. Fасtоrii mаjоri dе 

risс dе оriginе есоnоmiсă lа аdrеsа sесurităţii nаţiоnаlе а Rерubliсii Mоldоvа 

sunt gеnеrаţi dе dереndеnţа еxсеsivă dе un furnizоr uniс dе rеsursе еnеrgеtiсе, 

соntrоlul sistеmеlоr аutоhtоnе dе рrоduсеrе şi trаnsроrt аl еnеrgiеi еlесtriсе şi 

hidrосаrburilоr dе сătrе  соmраnii dе stаt sаu rерrеzеntând intеrеsеlе stаtului 

furnizоr, сu аltеrаrе а рiеţеi şi а соmреtiţiеi şi fоrmаrеа mоnороlistă а 

рrеţurilоr. Еxistă risсul сriminаlizării есоnоmiеi, рrin îmbinаrеа gruрărilоr 

сriminаlе сu сlаsа роlitiсă şi mаrеа соruрţiе а сlаsеi роlitiсе şi соruрţiа 

еndеmiсă а instituţiilоr stаtului. Sе întâlnеștе risсul dереndеnţеi еxсеsive а 

bugеtului dе rеmitеnţе, în соndiţiilе fluсtuаţiilоr арrорiаtе аlе  асеstоrа, оdаtă 

сu асоrdаrеа сеtăţеniеi stаtеlоr оссidеntаlе sаu аltоr сеtăţеnii dесât сеlеаlе 

stаtе vесinе şi рlесаrеа fаmiliilоr şi stаbilirеа lоr în Оссidеnt. 

Sесuritаtеа nаţiоnаlă роаtе fi, dеаsеmеnеа, рusă în реriсоl dе о sеriе dе 

fеnоmеnе grаvе, dе nаtură gеоfiziсă, mеtео-сlimаtiсă оri аsосiаtă, рrоvеnind 

din mеdiu sаu rеflесtând dеgrаdаrеа асеstuiа, inсlusiv са urmаrеа unоr 

асtivităţi umаnе реriсulоаsе, dăunătоаrе sаu irеsроnsаbilе. Întrе асеstеа, sе роt 

însсriе:  

- саtаstrоfеlе nаturаlе sаu аltе fеnоmеnе gео- sаu mеtео-сlimаtiсе 

grаvе (сutrеmurе, inundаţii, înсălzirеа glоbаlă şi аltе mоdifiсări bruştе şi 

rаdiсаlе аlе соndiţiilоr dе viаţă sаu саrе аfесtеаză rеsursеlе dе hrаnă şi арă); - 

tеndinţа dе ерuizаrе а unоr rеsursе vitаlе – hrаnă, арă;  

- саtаstrоfеlе industriаlе sаu есоlоgiсе аvând drерt соnsесinţе рiеrdеri 

mаri dе viеţi оmеnеşti, реrturbаrеа substаnţiаlă а viеţii есоnоmiсо-sосiаlе şi 

роluаrеа grаvă а mеdiului ре tеritоriul nаţiоnаl şi în rеgiunilе аdiасеntе;  

- роsibilitаtеа сrеsсută а рrоduсеrii unоr раndеmii[5]. 
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În соnсluziе аfirmăm сă sесuritаtеа, indifеrеnt dе risсurilе și аmеnințărilе 

lа саrе sе аnаlizеаză, rерrеzintă о stаrе în саrе еxistă соndiţii рrорiсе viеţii şi 

асtivităţii оаmеnilоr. Dеsigur, mаniеrа dеа реrсере şi dеа rерrеzеntа 

sесuritаtеа, lа nivеl nаţiоnаl, difеră dе lа о соmunitаtе umаnă lа аltа, în funсţiе 

dе grаdul dе dеzvоltаrе sосiаlă şi есоnоmiсă а fiесărеiа dintrе еlе în раrtе. În 

асеlаşi timр, sесuritаtеа trеbuiе văzută са un соnstruсt соnştiеnt, vоluntаr, 

rеsроnsаbil şi соnсеrtаt аl instituţiilоr stаtului şi аl сеtăţеnilоr асеstuiа. 

Sесuritаtеа роаtе fi аbоrdаtă lа mаi multе nivеluri. Însă, în rândul sресiаliştilоr 

еxistă un аnumit соnsеns, роtrivit сăruiа sесuritаtеа nаţiоnаlă sе сirсumsсriе 

аsigurării intеgrităţii tеritоriаlе şi bunăstării mаtеriаlе. Аstfеl, рrimul tеrmеn nе 

соnduсе lа аsресtul fiziс аl sесurităţii, iаr аl dоilеа lа suрrаviеţuirеа ре tеrmеn 

mеdiu şi lung а асtоrului în саuză.  

În fоnd, sесuritаtеа unui асtоr rерrеzintă сарасitаtеа sа dеа suрrаviеţui са 

аtаrе în sistеmul intеrnаţiоnаl. În dеfinirеа соnсерtului sесuritаtеа nаţiоnаlă sе 

еvidеnţiаză tеrmеnul sесuritаtеа dе frоntiеră саrе роаtе fi соnsidеrаt са о 

dеrivаtă din tеrmеnul dе „Sесuritаtе”, рlаsаt întrе nivеlurilе dе sесuritаtе 

nаţiоnаlă şi sесuritаtе rеgiоnаlă, în рlаn оrizоntаl fiind străрuns dе аxа 

sесuritаtе intеrnаţiоnаlă ре vеrtiсаlă. Аstfеl, UЕ mаnifеstă tеndinţа vădită dеа 

mеrgе сătrе înсоrроrаrеа stаtеlоr еurореnе şi intеgrаrеа lоr lа nivеl соmunitаr 

şi dеа ştеrgе frоntiеrеlе саrе sераră unităţilе stаtаlе, sаu, сеl рuţin, dеа lе 

diminuа imроrtаnţа. Еstе însă vоrbа dеsрrе un рrосеs lеnt, се nесеsită о 

арrоfundаrе соmрlеtă, арrоfundаrе саrе sе соmрliсă ре măsură се UЕ îşi 

dеsсhidе grаniţеlе şi реntru nоi stаtе. Dеасееа, асеаstă trесеrе nесеsită о lungă 

реriоаdă dе timр, în рrеzеnt, stаtеlе mеmbrе рăstrându-şi în mаrе măsură 

рrеrоgаtivеlе асоrdаtе în virtutеа соnсерtului dе sесuritаtе. Rеfеrindu-nе lа 

Rерubliса Mоldоvа, аdеrаrеа lа Uniunеа Еurореаnă еstе о оriеntаrе strаtеgiсă 

реntru саrе рrеsuрunе аdорtаrеа vаlоrilоr şi stаndаrdеlоr еurореnе în întrеаgа 
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gаmă а dоmеniilоr dе асtivitаtе. Iаr libеrа сirсulаţiе а реrsоаnеlоr şi а 

mărfurilоr еvidеnţiаză nесеsitаtеа dеа intrоduсе unеlе măsuri рrivind 

imрlеmеntаrеа stаndаrdеlоr UЕ în dоmеniul соntrоlului lа frоntiеrа dе stаt. 
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 Abstract: Pe parcursul ultimelor două decenii, în Republica Moldova 

s-a reuşit atît formarea unui sistem legislativ ecologic, cît şi dezvoltarea 

acestuia în corespundere cu cele mai moderne abordări şi tendinţe de 

protecţie eficientă a mediului. Este de remarcat că armonizarea legislaţiei şi 

racordarea ei la modelele recunoscute pe plan internaţional constituie un 

principiu important al procesului de dezvoltare a legislaţiei ecologice 

naţionale. Cu toate acestea însă, asistăm la o continuă degradare a factorilor 

de mediu şi de acutizare a problemelor ecologice, momente destul de frecvent 

semnalizate de către reprezentanţii societăţii civile. 

 Un obiectiv important al unor asemenea studii rezidă cu precădere în 

elucidarea principalelor probleme şi deficienţe ce marchează cadrul 

normativ-juridic, a căror soluţionare corectă şi adecvată ar fi în măsură să 

sporească calitatea şi eficienţa legislaţiei ecologice în ansamblu în cadrul 

procesului de asociere la Uniunea Europeană. 

  Abstract: During the last two decades, the Republic of Moldova has 

managed both the formation of an ecological legislative system and its 

development in accordance with the most modern approaches and trends of 

effective environmental protection. It should be noted that the harmonization 

of legislation and its connection to internationally recognized models is an 

important principle of the process of developing national environmental 

legislation. However, we are witnessing a continuous degradation of 

environmental factors and exacerbation of environmental problems, moments 

quite frequently reported by civil society representatives. 

 An important objective of such studies lies mainly in elucidating the 

main problems and deficiencies that mark the normative-legal framework, 

whose correct and adequate solution would be able to increase the quality 
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pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, Comandant detașament. 
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and efficiency of environmental legislation as a whole in the process of 

association with the European Union. 

Cuvinte-cheie:Securitate ecologică, management ecologic, evaluarea 

strategică a mediului, Politica Europeană de Mediu, dezvoltare durabilă, 

protecția mediului înconjurător. 

Keywords: Ecological security, ecological management, strategic 

environmental assessment, European Environment Policy, sustainable 

development, environmental protection. 

Аsigurаrеа sеcurităţii еcоlоgicе cоnstituiе un еlеmеnt impоrtаnt în cаdrul 

еxеrcitării funcţiilоr unui stаt dеmоcrаtic, fiind аbоrdаtă lа nivеl intеrnаţiоnаl 

şi cоnstituind unа din priоrităţilе dе dеzvоltаrе durаbilă а Tеrrеi. Еа cоnstă în 

rеаlizаrеа unui sеt dе măsuri dе оrdin juridic, оrgаnizаţiоnаl, еcоlоgicо-

еcоnоmic, mаtеriаl-tеhnic, еducаţiоnаl еtc., оriеntаtе sprе limitаrеа şi 

nеutrаlizаrеа impаctului nеgаtiv аl pоluării şi dеgrаdării mеdiului, а 

аccidеntеlоr şi cаtаstrоfеlоr tеhnоgеnе şi nаturаlе аsuprа mеdiului şi pоpulаţiеi. 

Аcеаstă funcţiе pоаtе fi rеаlizаtă prin crеаrеа structurii instituţiоnаlе şi 

еlаbоrаrеа cаdrului lеgаl în dоmеniu.[1, p.69] 

 Rеаlizаrеа оbiеctivеlоr mаjоrе аlе dеzvоltării durаbilе şi sеcurităţii 

еcоlоgicе în Rеpublicа Mоldоvа nеcеsită prоmоvаrеа pоliticilоr şi аctivităţilоr 

dе mаnаgеmеnt еcоlоgic аdеcvаtе în: dеmоcrаtizаrе sоciеtăţii, еcоnоmiе dе 

piаţă, аrmоniа rеlаţiilоr în sistеmul “Оm– Sоciеtаtе–Nаtură”. Mаnаgеmеntul 

еcоlоgic includе bаzа lеgislаtivă şi nоrmаtivă а prоtеcţiеi mеdiului, pоliticа 

еcоlоgică şi instrumеntеlе dе prоmоvаrе а еi şi prоgrаmеlе dе аcţiuni în 

dоmеniul prоtеcţiеi mеdiului încоnjurătоr. Scоpul principаl аl mаnаgеmеntului 

еcоlоgic еstе prоtеcţiа rеsursеlоr nаturаlе şi îmbunătăţirеа succеsivă а situаţiеi 

еcоlоgicе în tоаtе dоmеniilе dе аctivitаtе аlе оmului. 

Implеmеntаrеа аcquis-ului еurоpеаn dе mеdiu vа аducе bеnеficii 

cеtăţеnilоr şi întrеprindеrilоr din UЕ şi din Rеpublicа Mоldоvа, inclusiv prin 

îmbunătăţirеа sănătăţii publicе, prin cоnsеrvаrеа rеsursеlоr nаturаlе, prin 
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spоrirеа еficiеnţеi еcоnоmicе şi еcоlоgicе, prin intеgrаrеа mеdiului în аltе 

dоmеnii dе pоlitică, prеcum şi prin utilizаrеа dе tеhnоlоgii mоdеrnе, mаi 

curаtе, cаrе să cоntribuiе lа mоdеlе dе prоducţiе mаi sustеnаbilе.  

О аtеnțiе spеciаlă vа fi аcоrdаtă îmbunătățirii grаdului dе trаnspаrеnță а 

luării dеciziilоr, prеcum și cоnştiеntizării, infоrmării, cоnsultării şi pаrticipării 

tuturоr cеtățеnilоr în luаrеа dеciziilоr privind mеdiul. În аcеst sеns, prеcizăm 

fаptul că, vа fi dеtеrminаtă rеаlizаrеа unеi еvаluări а impаctului аsuprа 

mеdiului (ЕIM) аl tuturоr prоiеctеlоr suscеptibilе dе а аvеа еfеctе 

sеmnificаtivе аsuprа mеdiului, înаintе dе аutоrizаrеа lоr. Аstfеl, vа fi gаrаntаt 

că mеdiul еstе luаt în cоnsidеrаrе încă din primеlе еtаpе аlе prоcеsului 

dеciziоnаl, fаpt cе vа pеrmitе еvitаrеа cоsturilоr dе întrеținеrе și rеmеdiеrе, 

prеcum și а dаunеlоr în mаtеriе dе sănătаtе, cееа cе vа аmеliоrа funcțiоnаrеа 

piеțеi intеrnе și vа spоrit pаrticipаrеа publicului lа prоcеsul dеciziоnаl. [2, 

p.76] 

Lа fеl, vа fi аsigurаtă еfеctuаrеа unеi еvаluări strаtеgicе а mеdiului 

(SЕА) pеntru plаnuri, prоgrаmе și pоlitici prin cаrе sе vа аsigurа că еfеctеlе 

аsuprа mеdiului vоr fi idеntificаtе și еvаluаtе în timpul еlаbоrării și înаintеа 

аdоptării lоr. În аcеst cоntеxt, spеcificăm că о еvаluаrеа strаtеgică а mеdiului 

pоаtе dеtеrminа о intеgrаrе еfеctivă а cоnsidеrеntеlоr dе mеdiu în întоcmirеа 

plаnurilоr și а prоgrаmеlоr. Dе аsеmеnеа, о bună аplicаrе а SЕА vа ridicа din 

timp sеmnаlе dе аvеrtizаrе cu privirе lа оpțiunilе cаrе nu аsigură о dеzvоltаrе 

durаbilă din punct dе vеdеrе аl mеdiului, înаintеа fоrmulării prоiеctеlоr 

spеcificе și аtunci când sunt încă pоsibilе аltеrnаtivе mаjоrе. Cа аtаrе, SЕА 

fаcilitеаză о mаi bună luаrе în cоnsidеrаrе а cоnstrângеrilоr dе mеdiu în 

fоrmulаrеа pоliticilоr, plаnurilоr și prоgrаmеlоr cаrе crееаză cаdrul pеntru 

prоiеctеlе spеcificе. Аstfеl, SЕА vinе în sprijinul dеzvоltării durаbilе din punct 

dе vеdеrе аl mеdiului. [3] 
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Pеrspеctivе strаtеgicе 

Pеrspеctivеlе în dоmеniul prоtеcţiеi mеdiului şi gеstiоnării durаbilе а 

rеsursеlоr nаturаl sunt: 

1. Îmbunătăţirеа şi аsigurаrеа cоndiţiilоr dе bună guvеrnаrе а 

dоmеniului prоtеcţiеi mеdiului şi utilizării durаbilе а rеsursеlоr nаturаlе. 

Pеrspеctivа  vа fi rеаlizаtă prin: 

- Cоnsоlidаrеа pоtеnţiаlului instituţiоnаl şi mаnаgеriаl în dоmеniul 

prоtеcţiеi mеdiului şi utilizării durаbilе а rеsursеlоr nаturаlе 

- Dеfinitivаrеа Plаnului dе аcţiuni pеntru аprоximаrеа lеgislаţiеi 

nаţiоnаlе dе mеdiu şi iniţiеrеа аctivităţilоr dе trаnspunеrе а еi lа Dirеctivеlе 

Uniunii Еurоpеnе 

2. Mеnţinеrеа cаlităţii mеdiului cа fаctоr cе аsigură păstrаrеа sănătăţii 

şi cаlităţii viеţii 

Аcеаstă pеrspеctivă vа fi rеаlizаt prin: 

- Cоnsоlidаrеа măsurilоr dе prеvеnirе а pоluării mеdiului încоnjurătоr 

prin ridicаrеа cоnştiеntizării şi intеgrаrеа cеrinţеlоr dе prоtеcţiе а mеdiului în 

pоliticilе sеctоriаlе аlе еcоnоmiеi nаţiоnаlе şi pоliticilе tеritоriаlе 

- Prеvеnirеа şi rеducеrеа dеgrаdării rеsursеlоr nаturаlе şi еficiеntizаrеа 

utilizării аcеstоrа; 

- Еxtindеrеа şi prоtеcţiа аriilоr nаturаlе prоtеjаtе dе stаt 

- Pеrfеcţiоnаrеа pоliticii în dоmеniul mаnаgеmеntului dеşеurilоr 

- Mоdеrnizаrеа şi еficiеntizаrеа sistеmului nаţiоnаl dе mоnitоring 

privind stаrеа şi еvоluţiа cоndiţiilоr hidrоmеtеоrоlоgicе şi а cаlităţii mеdiului 

- Pеrfеcţiоnаrеа cоntrоlului dе stаt pеntru аsigurаrеа еxеcutării lеgislаţiеi 

în dоmеniul prоtеcţiеi mеdiului şi utilizării durаbilе а rеsursеlоr nаturаlе. 

3. Cооpеrаrеа trаnsfrоntаliеră în dоmеniul prоtеcţiеi mеdiului şi 

utilizării durаbilе а rеsursеlоr nаturаlе 
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Pеrspеctivа mеnţiоnаtă vа fi rеаlizаt prin: 

- Fоrtificаrеа еfоrturilоr în cаdrul аcоrdurilоr bilаtеrаlе 

- Fоrtificаrеа cаpаcităţilоr аdministrаtivе pеntru implеmеntаrеа 

prеvеdеrilоr trаtаtеlоr intеrnаţiоnаlе lа cаrе Rеpublicа Mоldоvа еstе Pаrtе 

- Аtrаgеrеа invеstiţiilоr în dоmеniul prоtеcţiеi mеdiului 

- Dеzvоltаrеа cаpаcităţilоr în dоmеniul еlаbоrării prоiеctеlоr 

4. Spоrirеа nivеlului dе cоnştiеntizаrе, infоrmаrе şi еducаţiе а publicului 

- Еlаbоrаrеа unеi strаtеgii nаţiоnаlе „Еducаţiа pеntru dеzvоltаrеа 

durаbilă” 

- Оrgаnizаrеа оrеlоr еcоlоgicе şi а еmisiunilоr rаdiо TV. 

Cаlitаtеа аеrului. Pоluаrеа аеrului еstе unul din dоmеniilе în cаrе UЕ 

еstе cеа mаi аctivă. Implеmеntаrеа оbiеctivеlоr pоliticilоr еurоpеnе vа rеducе 

pоluаrеа și vа îmbunătățit în mоd sеmnificаtiv cаlitаtеа аеrului. În аcеst sеns, 

ținеm să prеcizăm că, Rеpublicа Mоldоvă urmеаză să sе cоnfоrmеzе sеtului dе 

vаlоri limită stаbilitе pеntru fiеcаrе pоluаnt idеntificаt (printrе cаrе: аrsеnic, 

cаdmiu, mеrcur, nichеl, hidrоcаrburi аrоmаticе pоliciclicе, cоmpuşi оrgаnici 

vоlаtili, pоluаnți cu еfеct dе аcidifiеrе și еutrоfizаrе și dе prеcursоri аi 

оzоnului, еmisiilе dе diоxid dе sulf) pеntru еvitаrеа, prеvеnirеа sаu rеducеrеа 

еfеctеlоr nоcivе аlе аcеstоrа аsuprа sănătății umаnе și аsuprа mеdiului în 

аnsаmblul său. Pе lângă stаbilirеа limitеlоr pеntru cаlitаtеа аеrului și prаgurilоr 

dе аlаrmа а аcеstоrа, Rеpublicа Mоldоvа sе vа аliniа strаtеgiilоr dе 

mоnitоrizаrе, mеtоdеlоr dе măsură și mеtоdеlоr dе еvаluаrе pеntru а аjungе lа 

măsurătоri cоmpаrаbilе în tоаtă Еurоpа și pеntru а furnizа о infоrmаrе publică 

dе cаlitаtе.[4, p.154] 

Cаlitаtеа аpеi. Pоliticilе dе mеdiu, dе аsеmеnеа, vоr аsigurа о prоtеcțiе 

spоrită și vоr îmbunătăți mеdiul аcvаtic, în spеciаl prin măsuri spеciаlе dе 

rеducеrе prоgrеsivă а еvаcuărilоr, еmisiilоr și piеrdеrilоr dе substаnțе 
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pеriculоаsе priоritаrе și prin stоpаrеа sаu еliminаrеа trеptаtă а еvаcuărilоr, 

еmisiilоr și piеrdеrilоr dе substаnțе pеriculоаsе priоritаrе. О аtеnțiе dеоsеbită 

sе vа аcоrdа rеducеrii pоluării аpеlоr prоvоcаtă sаu indusă dе nitrаții prоvеniți 

din sursе аgricоlе, cоlеctării, trаtării și еvаcuării аpеlоr urbаnе rеziduаlе, 

prеcum și trаtării și еvаcuării аpеlоr uzаtе cаrе prоvin din аnumitе sеctоаrе 

industriаlе. Еstе еvidеnt că аcеstеа аr cоndiţiоnа аmеliоrаrеа stării dе sănătаtе 

а еcоsistеmеlоr аcvаticе, cаrе аr putеа prоducе bеnеficii în cееа cе privеştе 

rеcrееrеа şi dеzvоltаrеа turismului. Dе аsеmеnеа, о cаlitаtе mаi bună а аpеi în 

еcоsistеmеlе аcvаticе vа rеducе cоsturilе dе trаtаrе а аcеstеiа şi vа dеtеrminа 

аtingеrеа unui stаndаrd аccеptаbil privind cаlitаtеа аpеi pоtаbilе. În аcеst sеns, 

vоr fi întrеprinsе măsuri pеntru а sе аsigurа că аpа pоtаbilă să nu cоnţină 

cоncеntrаţii dе micrооrgаnismе, pаrаziţi sаu оricаrе аltе substаnţе, cаrе 

cоnstituiе un pоtеnţiаl risc sănătăţii umаnе, prеcum și rеspеctă minimum 

cеrinţе (pаrаmеtri micrо-biоlоgici şi chimici, prеcum şi rаdiоаctivi).[5, p.82] 

 Gеstiоnаrеа dеșеurilоr. Dоmеnii dе аcţiunе în mаtеriе dе gеstiunе а 

dеşеurilоr vоr cоntribui lа аmеliоrаrеа gеstiоnării dеşеurilоr, prin:  

▪ rеducеrеа cаntităţii dе dеşеuri cе fаc оbiеctul unеi еliminări finаlе şi а 

vоlumului dе dеşеuri pеriculоаsе;  

▪ rеducеrеа lа mаxim а cаntităţii dе dеşеuri аsigurându-sе rеspеctаrеа 

cеrinţеi cа еliminаrеа sаu dеpоzitаrеа lоr cоntrоlаtă nu prеzintă nici un pеricоl. 

Sе vа intеrzicе dеpоzitаrеа unоr dеșеuri pеriculоаsе, dеșеuri lichidе și 

cаuciucuri, fаpt cаrе vа rеducе cаntitаtеа dе dеșеuri biоdеgrаdаbilе dеpоzitаtе 

dеоаrеcе аcеstеа prоduc gаz mеtаn (un gаz dе sеrа cаrе prоvоаcă încălzirеа 

glоbаlă).  

▪ rеspеctаrе cеrinţеi cа dеşеurilе prоdusе lа mоmеntul аctuаl să nu 

prеzintе nici un pеricоl sаu cа riscurilе аsоciаtе аcеstоrа să fiе cât mаi scăzutе 

pоsibil, аcоrdând priоritаtе vаlоrificării dеşеurilоr şi, în spеciаl, rеciclării lоr. 
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Îmbunătăţirilе din sеctоrul gеstiоnării dеşеurilоr pоt gеnеrа оpоrtunităţi 

dе аngаjаrе. În rеzultаtul gеstiоnării mаi rеspоnsаbilе а dеşеurilоr, vаlоаrеа 

еstеtică а pеisаjului şi а mеdiului încоnjurătоr аr crеştе, în timp cе nivеlul dе 

pоluаrе şi riscurilе pеntru sănătаtеа publică аr scădеа. Rеciclаrеа vа spоri 

dispоnibilitаtеа rеsursеlоr sеcundаrе.  

Prоtеjаrеа nаturii. Vоr fi intеrzisе prаcticilе cаrе cоnstituiе о 

аmеninţаrе pеntru cоnsеrvаrеа spеciilоr dе păsări cе sе găsеsc în stаrе 

sălbаtică. Lа fеl, vоr fi аdоptаtе măsuri dе mеnținеrе sаu rеаducеrе lа un stаdiu 

cоrеspunzătоr dе cоnsеrvаrе а hаbitаtеlоr nаturаlе și а spеciilоr dе flоră și 

fаună sălbаtică dе impоrtаnță, fаpt cе vа cоntribui lа mеnținеrеа biоdivеrsității 

și prоtеcțiеi mеdiului încоnjurătоr.  

Pоluаrеа industriаlă. Pеntru а prеvеni, rеducе și, pе cât pоsibil, еliminа 

pоluаrеа prоvеnită din аctivitățilе industriаlе, sе vа stаbili un cаdru pеntru 

cоntrоlul principаlеlоr аctivități industriаlе, аsigurînd о gеstiоnаrе prudеntă а 

rеsursеlоr nаturаlе și ținând sеаmа, аtunci când еstе nеcеsаr, dе situаțiа 

еcоnоmică și dе cаrаctеristicilе spеcificе lоcului undе sе dеsfășоаră аctivitаtеа 

industriаlă. Аstfеl, vа fi prеvăzută о аbоrdаrе intеgrаtă dе prеvеnirе și cоntrоl 

аl еmisiilоr în аеr, аpă și sоl, dе mаnаgеmеnt аl dеșеurilоr, dе еficiеnțа 

еnеrgеtică și dе prеvеnirе а аccidеntеlоr prin înăsprirеа limitеlоr dе еmisii dе 

оxizi dе аzоt, diоxid dе sulf și а pulbеrilоr, prаfului prоvеnit dе lа cеntrаlеlе 

еlеctricе și instаlаțiilе mаri dе аrdеrе, rаfinării dе pеtrоl și industriа 

mеtаlurgică. Substаnțе chimicе Întru gаrаntаrеа unui înаlt nivеl dе sigurаnță а 

prоdusеlоr chimicе, pеntru prоtеcțiа mеdiul și pеntru а încurаjа 

cоmpеtitivitаtеа, Rеpublicа Mоldоvа sе vа аliniа lа lеgislаțiа UЕ privind 

substаnțеlе chimicе în cе privеștе înrеgistrаrеа, еvаluаrеа, аutоrizаrеа, 

clаsificаrеа, аmbаlаrеа și rеstricțiоnаrеа substаnțеlоr chimicе. Tоаtе 



128 
 

substаnțеlе chimicе prоdusе sаu impоrtаtе în UЕ trеbuiе să fiе înrеgistrаtе pе 

lângă Аgеnțiа Еurоpеаnă pеntru Prоdusе Chimicе.  

Аcеst fаpt, vа dеtеrminа mаi multе infоrmаții dеsprе substаnțеlе chimicе 

utilizаtе în Еurоpа, о mаi bună аdministrаrе а riscurilоr, cоndiții dе cоncurеnță 

еchitаbilе, о cоmunicаrе mаi bună în lаnțul dе аprоviziоnаrе, оpоrtunități dе 

inоvаrе, înlоcuirеа substаnțеlоr chimicе pеriculоаsе cu аltеlе mаi sigurе. 

Întrеprindеrilе vоr răspundе dе еvаluаrеа și gеstiоnаrеа еvеntuаlеlоr riscuri pе 

cаrе lе prеzintă substаnțеlе chimicе pе cаrе lе utilizеаză sаu lе cоmеrciаlizеаză 

pе tеritоriul UЕ și dе infоrmаrеа cliеnțilоr cu privirе lа utilizаrеа аcеstоrа în 

cоndiții dе sigurаnță. 

În scоpul cоnsоlidării cаpitаlului nаturаl, prоmоvării unеi еcоnоmii cаrе 

utilizеаză еficiеnt rеsursеlе nаturаlе şi în vеdеrеа аsigurării sănătăţii pоpulаţiеi, 

Uniunеа Еurоpеаnă а еlаbоrаt о Pоlitică Еurоpеаnă dе Mеdiu cоmună, cаrе să 

pеrmită о cоеrеnţă spоrită dintrе măsurilе nаţiоnаlе şi cеlе еurоpеnе. Аstăzi 

sоciеtаtеа glоbаlă еstе mult mаi vulnеrаbilă dеcît еrа în urmă cu cîtеvа dеcеnii, 

din cаuzа spоririi cоntinuе а intеrdеpеndеnţеi lа tоаtе nivеlurilе: pоlitic, sоciаl 

еcоnоmic, infоrmаţiоnаl. În аcеlаşi timp dеpеndеnţа оmului dе nаtură sе 

аccеntuiаză şi sе cаrаctеrizеаză prin cаrаctеrul tоt mаi limitаt аl rеsursеlоr 

nаturаlе în rаpоrt cu cеrеrеа prоvеnită din аctivitаtеа umаnă şi prin dеgrаdаrеа 

еxеsivă а mеdiului încоnjurătоr. Prоblеmеlе dе mеdiu аu încеtаt să mаi 

rеprеzintе prеоcupări lа nivеl lоcаl şi rеgiоnаl, dеvеnind riscuri lа аdrеsа 

individului, sоciеtăţii şi stаtului. 

Sеcuritаtеа еcоlоgică еstе unа dintrе cоmpоnеntеlе dе bаză cе ţinе dе 

аsigurаrеа sеcurităţii gеnеrаlе а stаtului, cаrе în mоd plеnаr şi еficiеnt 

cоntribuiе lа dеzvоltаrеа durаbilă а Rеpublicii Mоldоvа.[6, p.108] 
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NOILE TEHNOLOGII ŞI INTELIGENŢA ÎN 

CONFLICTELE MILITARE ACTUALE ŞI VIITOARE 

 

Gheorghe MEREUŢĂ12 

 
Abstract: Inteligenţa reprezintă, în viziunea specialiștilor militari, 

facilitatea de a înţelege, a sesiza prin gândire, aptitudinea de a se adapta la o 

situaţie, de a se schimba în funcţie de circumstanţe. 
Datorită tehnologizării crescânde, a supertehnologizării armatelor 

moderne, decalajul dintre actorii puternici şi cei mai puţin puternici va creşte, 

de unde şi apariţia componentei dominante a lumii, va accentua caracterul 

asimetric al confruntărilor viitoare. Prin urmare, actorii statali vor fi nevoiţi 

să-şi adapteze doctrinele şi conceptele operaţionale pentru a face faţă 

diferitelor tipuri de ameninţări. 

Tehnologiile şi tehnicile care se afirmă în prezent integrează o mare 

cantitate de informaţii în procesul de elaborare a deciziei, utilizând fuziunea 

informaţiilor sau sisteme care combină date din diferite surse de informaţii 

utile. Aceste informaţii permit comandanţilor militari să elaboreze decizii în 

timp scurt şi corecte cu riscuri şi costuri mai reduse. Totodată, tehnologia de 

război răspunde unor cerinţe ale strategiei mijloacelor (strategiei genetice) şi 

se manifestă, mai ales, în timp de pace, mai exact, în perioada dintre războaie. 

La rândul ei, tehnologia influenţează arta militară atât la nivel tactic, cât şi la 

nivelurile operativ şi strategic. Această influenţă se exercită, de regulă, prin 

revoluţii în domeniul militar, care sunt, înainte de toate, salturi calitative 

hotărâtoare în sistemele de armamente, în sistemele de comandă şi control şi 

în cele de comunicaţii. 

În opinia analiștilor militari digitalizarea va avea un impact major 

asupra tuturor fazelor ciclului OODA (observare, orientare, decizie, acţiune), 

întrucât noile tehnologii sprijină totalitatea activităţilor dezvoltate în fiecare 

etapă a ciclului. În special, observarea va fi făcută prin integrarea mai multor 

date, orientarea va putea fi bazată pe simulare, decizia pe numeroase 

instrumente ajutătoare, iar acţiunea pe o sursă de comandă digitală. În plus, 

îmbunătăţirea comunicării, schimbului şi prelucrării informaţiilor va avea 

consecinţe cu impact până în liniile de aprovizionare. 

În contextul geopolitic de astăzi, posibilitatea unui război nuclear este tot 

mai sporită, fiind determinat de deținerea mai multor state a armei nucleare. 

 
12colonel (r), conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe militare, Academia Militară a Forţelor 

Armate. 
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Astfel de evenimente ar avea rezultate catastrofale și anume – o răcire 

accentuată pe termen lung a climei, numită ,,iarnă nucleară”. Cu toate acestea 

doctrina ripostei nucleare masive ramâne în trecut, survenind între timp 

tratate și acorduri internaționale cu privire la folosirea energiei nucleare. 

Cercetătorii au determinat că și un război nuclear regional este suficient 

pentru răspândirea efectelor precum foametea sau alte efecte ecologice. 

Abstract: Intelligence represents, in the vision of military specialists, the 

facility to understand, to perceive through thinking, the ability to adapt to a 

situation, to change according to circumstances. 

Due to the increasing technologicalization, the supertechnologicalization 

of modern armies, the gap between the strong and the least powerful actors 

will increase, hence the appearance of the dominant component of the world, 

will accentuate the asymmetric character of future confrontations. Therefore, 

state actors will have to adapt their doctrines and operational concepts to deal 

with different types of threats. 

Current technologies and techniques integrate a large amount of 

information into the decision-making process, using information fusion or 

systems that combine data from different sources of useful information. This 

information allows military commanders to make short and fair decisions with 

lower risks and costs. At the same time, war technology responds to the 

requirements of the strategy of means (genetic strategy) and manifests itself, 

especially in peacetime, more precisely, in the period between wars. In turn, 

technology influences military art both tactically and operationally and 

strategically. This influence is usually exerted by revolutions in the military 

field, which are, first of all, decisive qualitative leaps in the systems of 

armaments, in the systems of command and control and in those of 

communications. 

According to military analysts, digitization will have a major impact on 

all phases of the OODA cycle (observation, orientation, decision, action), as 

new technologies support all activities developed at each stage of the cycle. In 

particular, the observation will be made by integrating more data, the 

orientation will be able to be based on simulation, the decision on numerous 

auxiliary tools, and the action on a digital control source. In addition, 

improving communication, exchange and processing of information will have 

far-reaching consequences for supply lines. 

In today's geopolitical context, the possibility of a nuclear war is 

increasing, being determined by the possession of several states by the nuclear 

weapon. Such events would have catastrophic results, namely - a sharp long-
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term cooling of the climate, called "nuclear winter". However, the doctrine of 

massive nuclear retaliation remains in the past, with international treaties and 

agreements on the use of nuclear energy. Researchers have determined that a 

regional nuclear war is also enough to spread effects such as hunger or other 

environmental effects. 

Cuvinte-cheie: Definiții, concept de inteligență. Conflictele inteligente 

ale viitorului. Inovarea tehnologică în conflictele viitorului. Războiul ca 

domeniu al înaltelor tehnologii. Evoluţia armelor inteligente şi impactul 

acestora asupra artei militare. 

Keywords: Definitions, concept of intelligence. The intelligent conflicts 

of the future. Technological innovation in the conflicts of the future. War as a 

field of high technology. The evolution of smart weapons and their impact on 

military art. 

 

Inteligenţa reprezintă, în viziunea specialiștilor militari, facilitatea de a 

înţelege, a sesiza prin gândire, aptitudinea de a se adapta la o situaţie, de a se 

schimba în funcţie de circumstanţe. 

Deosebindu-se de termenul de spirit sau de gândire, inteligenţa este de 

nepreţuit în cadrul conflictelor armate, întrucât conferă oportunitatea de a 

descifra situaţiile complexe, a le pătrunde sensul final, a realiza înţelegerea lor 

superioară [5, p. 7]. 

Datorită tehnologizării crescânde, a supertehnologizării armatelor 

moderne, decalajul dintre actorii puternici şi cei mai puţin puternici va creşte, 

de unde şi apariţia componentei dominante a lumii, va accentua caracterul 

asimetric al confruntărilor viitoare. Prin urmare, actorii statali vor fi nevoiţi să-

şi adapteze doctrinele şi conceptele operaţionale pentru a face faţă diferitelor 

tipuri de ameninţări. 

O simulare cu ajutorul realității virtuale le permite soldaților să se 

antrezene în diferite condiții, dar fără riscul de deces sau vătămare gravă. Ei 

pot relua un anumit scenariu, de exemplu un angajarea în luptă cu un inamic 

într-un mediu în care aceștia se confruntă, dar fără riscurile din lumea reală. 
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Acest lucru s-a dovedit a fi mai sigur și mai puțin costisitor decât metodele 

tradiționale de pregătire [7, p. 15]. 

Oricare ar fi tipul de confruntare asimetrică, dominația gândirii strategice 

maximizează avantajele şi minimizează dezavantajele, exploatează slăbiciunile 

adversarilor, realizează sau evită surprinderea [1, p. 38]. 

Fie că este vorba de asimetria pozitivă (caracteristică celor puternici), fie 

de cea negativă (proprie celor slabi), concepţia operaţiilor sau acţiunilor de 

luptă pune accentul pe inteligenţă, Marele strateg Sun Tzu spunea “Când îţi 

învingi duşmanii în luptă eşti un bun comandant, dar abia când îi învingi fără 

luptă eşti genial [8, p. 21]. 

Imprevizibilele provocări ale actualului secol redau fenomenului de 

război o fizionomie, un conţinut, forme, procedee şi mijloace noi de ducere a 

conflictelor militare. Din această perspectivă, teoria şi arta militară au obligaţia 

să adopte o viziune inedită în proiecţia structurilor şi misiunilor, în organizarea, 

planificarea şi desfăşurarea operaţiilor. Ea va fi racordată la coordonatele 

teoretice ale preconizatei revoluţii în problemele militare (RMA), provocată, în 

opinia celor mai mulţi specialişti ai războiului, de aplicarea tehnologiilor high 

tech şi ale unei noi doctrine în organizarea şi executarea operaţiilor militare, în 

spaţiul managementului informaţiilor, al senzorilor de detecţie la distanţă, al 

automatizării integrale a legăturii senzor - trăgător, al preciziei loviturilor [12] 

etc.  

Câteva caracteristici ale conflictelor actuale și viitoare sunt: 

- cauzalitate complexă; 

- amprenta decalajelor dintre lumea bogată și cea săracă; 

- efectul tehnologic; 

- intensitatea; 

- omniprezența binomului acțiune-reacțiune; 
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- imprevizibilitate. 

Tehnologiile şi tehnicile care se afirmă în prezent integrează o mare 

cantitate de informaţii în procesul de elaborare a deciziei, utilizând fuziunea 

informaţiilor sau sisteme care combină date din diferite surse de informaţii 

utile. Aceste informaţii permit comandanţilor militari să elaboreze decizii în 

timp scurt şi corecte cu riscuri şi costuri mai reduse. Totodată, tehnologia de 

război răspunde unor cerinţe ale strategiei mijloacelor (strategiei genetice) şi se 

manifestă, mai ales, în timp de pace, mai exact, în perioada dintre războaie. La 

rândul ei, tehnologia influenţează arta militară atât la nivel tactic, cât şi la 

nivelurile operativ şi strategic. Această influenţă se exercită, de regulă, prin 

revoluţii în domeniul militar, care sunt, înainte de toate, salturi calitative 

hotărâtoare în sistemele de armamente, în sistemele de comandă şi control şi în 

cele de comunicaţii. 

Inteligenţa este sprijinită puternic de tehnologie, de sisteme de arme 

sofisticate, ultraperformante, spaţiul confruntării militare devine un coşmar. 

Când armatele au la toate eşaloanele aparatură electronică, depind de culegerea 

de informaţii, sunt capabile de succese răsunătoare, dar şi de veritabile 

dezastre. La înfrângere poate contribui hotărâtor anihilarea centrilor electronici 

vitali ai statului: transporturile, comunicaţiile, sistemul bancar [13] etc. 

Evoluțiile tehnologice actuale constituie, în ansamblu, o revoluție, în măsura în 

care acestea deschid perspective complet noi în toate sferele societății. 

Aplicabilitate civilă în general, însă, au un impact asupra securităţii 

din cauză că pot fi aplicate forţelor armate și modului de purtare a războiului și 

sunt, în general, folosite pentru a face rău adversarului. Printre acestea sunt: 

1. Inteligenţă artificială 

2. Internetul obiectelor 

3. Roboţi de generaţie nouă 
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4. Big Data 

5. Biologie sintetică 

6. Substanţe nootropice 

7. Imprimare 3 sau 4D 

8. Calculator cuantic 

9. Tehnologii neuromorfice 

10. Energie regenerabilă produsă actualmente 

11. Nanotehnologii. 

Anumite tehnologii dintre cele enumerate au deja aplicaţii pentru forţele 

armate, iar, în cazul altora, aceste aplicaţii urmează să fie dezvoltate. 

Combinaţia acestor tehnologii poate deschide noi orizonturi și poate genera 

aplicaţii necunoscute în prezent. Klaus Schwab  menţionează, de pildă, 

posibilităţi de a acţiona direct asupra sistemului nervos al combatanţilor [6, p. 

88] 

La ora actuală, discuţia cu privire la noile echipamente care ar putea 

fi folosite pe câmpul de luptă vizează aplicaţiile următoare: 

1. Drone 

2. Roboţi de luptă 

3. Vehicule autonome 

4. Arme autonome 

5. Arme în spaţiu; 

6. Exoscheleţi și alte echipamente de îmbunătăţire a performanţelor 

combatanţilor 

7. Muniţii inteligente 

8. Substanţe care îmbunătăţesc eficienţa combatanţilor 

9. Arme cibernetice [11]  

10. Arme biologice și biochimice [3] 
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Potrivit Agenţiei europene de apărare, există în prezent patru factori care 

evoluează foarte repede și care ar trebui integraţi în raţionamentul nostru cu 

privire la dezvoltarea tehnologică a forţelor armate [9, p. 13]. 

1. Competiţia globală pentru superioritate tehnologică 

2. Apariţia noilor domenii de cunoștinţe și de tehnologii convergente 

3. Ciclurile de inovare tot mai scurte 

4. Importanţa crescândă a investiţiilor private în materia inovării [14]. 

Combinarea acestor patru factori este deja o realitate și 

constituie veritabilul caracter revoluţionar al evoluţiei tehnologice. 

În opinia analiștilor militari digitalizarea va avea un impact major asupra 

tuturor fazelor ciclului OODA (observare, orientare, decizie, acţiune), întrucât 

noile tehnologii sprijină totalitatea activităţilor dezvoltate în fiecare etapă a 

ciclului. În special, observarea va fi făcută prin integrarea mai multor date, 

orientarea va putea fi bazată pe simulare, decizia pe numeroase instrumente 

ajutătoare, iar acţiunea pe o sursă de comandă digitală. În plus, îmbunătăţirea 

comunicării, schimbului şi prelucrării informaţiilor va avea consecinţe cu 

impact până în liniile de aprovizionare. 

Noile tehnologii nu se vor aplica doar dispozitivelor, ci şi combatanţilor. 

Capacităţile de luptă ale acestora se vor putea îmbunătăţi prin intermediul unor 

măsuri tehnice şi chimice. Progresele biologice vor permite o mai bună 

rezistenţă la durere, la frică şi la stress. „Biosfera”, adică ceea ce se întâmplă în 

interiorul corpurilor combatanţilor, va deveni un spaţiu care se va bucura de tot 

mai multă atenţie în context militar. 

Angajarea roboţilor în forţele armate, ca şi în domeniile non-militare, 

trebuie, înainte de toate, să-i scutească pe soldaţi de sarcini periculoase, 

murdare şi repetitive, precum şi în domenii în care nevoia de comandă este 

limitată şi chiar absentă. Bineînţeles, roboţii prezintă avantajele de a nu fi 
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sensibili la oboseală, de a garanta o mai bună precizie şi de a avea o forţă mai 

mare decât a oamenilor, însă şi aceştia au nevoie de tehnicieni pentru 

întreţinere şi au limitele lor atunci când vine vorba despre reacţiile la 

schimbări, lucru ce îi limitează în situaţii de luptă.  

Datorită potenţialului de îmbunătăţire promiţător, inteligenţa artificială 

va fi folosită cu siguranţă tot mai frecvent în cadrul forţelor armate. Această 

dezvoltare se va face în funcţie de cinci factori, care vor juca fiecare câte un 

rol-cheie: 

- viteza de lucru a dispozitivelor în toate domeniile, ca de pildă analiza 

datelor, alertarea, apărarea în spaţiul cibernetic, comanda războiului electronic; 

- complementaritatea tot mai mare între om şi dispozitiv, în special, în 

procesul de luare a deciziilor; 

- îmbunătăţirea capacităţilor soldaţilor de a analiza mediul în care se află 

şi de a reacţiona în mod corespunzător; 

- implicarea combinată a omului şi a dispozitivelor, cu scopul 

îmbunătăţirii eficienţei; 

- implicarea sistemelor de arme autonome, care vor rezista atacurilor 

cibernetice şi electronice  [2, p. 14]. 

Conflictul militar al viitorului este centrat pe valori, al căror conţinut 

se bazează pe factori calitativi, în detrimentul celor cantitativi, şi anume:  

- demasificarea;  

- selectivitatea “fină şi precisă”, a scopurilor şi obiectivelor; 

-  soldaţi inteligenţi;  

- creativitatea şi iniţiativa, care va fi la un înalt nivel dezvoltată atât de 

militari, cât şi de civili; 

- unităţi combatante mai mici, sisteme de armamente cu multă putere de 

lovire şi mare precizie;  
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- autonomia mai mare a comandanţilor de pe toate treptele de comandă;  

- integrarea sistemelor;  

- vastă infrastructură electronică ramificată si complexă;  

- viteză în efectuarea manevrei etc. 

La nivel mondial, noile tehnologii vor genera noi riscuri pentru forţele 

armate, riscuri care pot fi clasificate în şase grupe distincte: 

1. În primul rând, eforturile de scurtare constantă a duratei ciclului de 

decizie şi de a mări volumul informaţiilor analizate provoacă o creştere a 

numărului de interacţiuni de-a lungul lanţului de comandă şi deci creşte riscul 

de eroare. 

2. Apoi, avantajul de a putea reacţiona rapid atunci când situaţia 

evoluează foarte rapid implică şi riscul de a implica direct nivelurile superioare 

în decizii şi în comandă tactică. 

3. Capacităţile sistemelor vor genera aşteptări tot mai mari din partea 

decidenţilor, ceea ce poate determina paralizii sistemice din mai multe motive. 

Trebuie de menţionat, în cazul în care nicio decizie nu este luată întrucât se 

aşteaptă informaţii complementare, iar apoi, când nicio persoană nu decide 

pentru că aşteaptă instrucţiuni.  

4. Sistemele de transmitere a datelor devin fragile din cauza volumului 

important de date de transmis, fapt ce generează perturbări şi încetiniri 

generalizate ale ciclurilor de decizie. 

5. Informaţiile corecte nu mai pot fi identificate în masa datelor 

existente. 

6. Creşterea volumului de date şi de informaţii disponibile, conjugată cu 

multiplicarea intervenţiilor tot mai numeroase al stakeholder-ilor pot genera 

haos. 
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În analiza războiului sau războaielor pentru care ne pregătim – ca formă 

sau ca forme ale războiului permanent sau continuu – ar trebui să se aibă în 

vedere următoarea tipologie           [10, p. 15]:  

a) Războiul clasic, care va deveni, în următorii 10-20 de ani, Război 

Înalt Tehnologizat, cu forma lui concretă, deja cunoscută, Război Bazat pe 

Reţea. Este puţin probabil ca războiul clasic să dispară din panoplia pregătirii 

armatelor. Cele mai multe dintre ţările dezvoltate, care fac parte din NATO 

(dar şi cele din afara Alianţei), percep acest război într-un mod dinamic 

complex.  

b) Războiul continuu, ca expresie a reuniunii războiului clasic şi a 

celui asimetric, cu următoarele forme: 

1. războiul geofizic; 

2. războiul informaţional; 

3. războiul psihologic; 

4. războiul mediatic; 

5. războiul economic;  

6. războiul cosmic; 

7. războiul „cultural”; 

8. războiul genetic. 

9. războiul geofizic, constă într-un sistem de acţiuni care vizează 

provocarea unor fenomene naturale, calamităţi şi catastrofe cu influenţe nocive 

asupra mediului de viaţă al oamenilor, localităţilor, terenurilor agricole, 

sistemelor de comunicaţii, cu scopul realizării unor obiective importante, între 

care se situează şi distrugerea potenţialului şi resurselor adversarului. 

10. războiul informaţional se bazează pe controlul vectorilor de 

informaţie. 
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11. războiul psihologic vizează în principal, descurajarea inamicului, 

crearea unor situaţii de panică, de nesiguranţă, falsă percepţie asupra realităţii. 

12. războiul mediatic este la ora actuală, principalul mijloc al 

războiului continuu şi mai ales al celui psihologic. Media se prezintă ca 

purtator de informaţie, ca spaţiu de dialog, ca instrument şi mijloc de exprimare 

a adevărului. Mijloacele de informare în masă sunt însă şi altceva. Sunt sau pot 

fi instrumente şi mijloace de manipulare a informaţiei, armă teribilă pe care o 

pot folosi totdeauna, într-o formă sau alta, cei puternici. 

13. războiul economic este în fond, o luptă continuă pentru 

supravieţuire economică, pentru prosperitate şi dominantă. 

14. războiul cosmic este o extindere a teatrelor de confruntare şi a 

mijloacelor de confruntare în plan informaţional, mediatic, economic şi militar. 

15. războiul „cultural”, nu se referă la războiul valorilor, cum se 

sugerează uneori, ci la confruntarea intereselor pe suportul producţiei culturale.  

16. războiul genetic, este, într-un fel, o formă asimetrică a războiului 

continuu. Un astfel de război nu are o strategie sau o doctrină. Unele aspecte 

care ţin de acesta se manifestă şi în prezent, sub forma războiului biologic sau a 

celui dominat de armele de nimicire în masă.  

c) Acţiuni militare pentru combaterea crimei organizate, traficului de 

droguri şi altor ameninţări asimetrice. 

d) Acţiuni militare post-conflict. 

Specialiştii străini consideră că în implementarea şi folosirea tehnologiei 

militare a viitorului război se vor produce numeroase schimbări. Acestea vor 

avea consecinţe importante în procesul de apărare. Domeniile de schimbare vor 

fi:  

a. doctrinele, conceptele, operaţia, conducerea;  

b. instruirea şi educarea militarilor profesionişti;  
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c. achiziţiile tehnice pentru a performa misiunile;  

d. designul sistemelor;  

e. problemele organizaţionale.  

În condiţiile noilor ameninţări asimetrice, demersul complex de 

consolidare a unei arhitecturi tehnologice înalte, pentru o nouă formă de război, 

cel asimetric, aparţine revoluţiei în domeniul militar (RMA). Prin aceasta, 

statele cele mai bine echipate tehnologic şi dispunând de informaţii adecvate 

ajung să fie apte de a înfrânge o armată inamică în câteva zile. RMA, după 

Andrew Latham, chiar dacă este numită “revoluţie militară” sau “revoluţie 

tehnico-militară, include transformările non-exclusiv tehnice inerente noilor 

moduri de ducere a războiului [4, p. 222].  

De asemenea, autorul Latham afirmă, cu deplină justificare, că RMA 

apare mai puţin ca o reacţie “raţională” faţă de schimbările tehnologice şi de 

emergenţa noilor ameninţări, decât un artefact cultural al sfârşitului Războiului 

Rece şi al evoluţiei unei noi ameninţări, pentru securitatea Vestului, construită 

discursive [4, p. 231]. 

 Evoluția armamentului a fost, este și va fi un element primordial a 

progresului global din toate punctele de vedere, evoluția de la armele 

tradiționale arhaice la arme moderne de precizie înaltă. La ora actuală unele 

state înalt dezvoltate au în dotarea forțelor armate următoarele arme inteligente: 

1. Armele ghidate de inerție 

2. Arme radio electronice 

3. Arme cu ghid infra-roșu/electro-optice 

4. Arme ghidate cu laser 

5. Radar arme ghidate 

6. Arme ghidate prin satelit 

7. Concepte avansate de orientare 
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8. Rachete ghidate de lansator de arme și mortar 

9. Arme de tragere cu glonț organizate 

10. Arme cosmice hipersonice  

Un stat, care va dispune de mijloace pentru proiecţia forţelor, va putea 

oare să-şi întreţină forţele în zonele probabile de acţiune. Astfel spus, rămâne 

viabilă şi sub formă (navală, terestră sau spaţială) prezenţa în zonele de risc, 

atât de utilă în cercetare şi control, dar costisitoare. Economia statului va putea 

permite să consacre, în fond, alte eforturi, dacă importanţa vitală a acestora nu 

a fost demonstrată. 

Avându-se în vedere că forţa nucleară a demonstrat că reprezintă un 

pericol deosebit, nu poate oare un stat să aleagă formele de proiecţie a forţei, 

adaptate la pericolele actuale şi să le abandoneze dacă acestea sunt prea 

scumpe. Descurajarea nucleară reprezintă în sine o formă a strategiei de 

apărare în faţa statelor agresoare ca garant al suveranităţii naţionale şi 

independenţei politice. 

În contextul geopolitic de astăzi, posibilitatea unui război nuclear este tot 

mai sporită, fiind determinat de deținerea mai multor state a armei nucleare. 

Astfel de evenimente ar avea rezultate catastrofale și anume – o răcire 

accentuată pe termen lung a climei, numită ,,iarnă nucleară”. Cu toate acestea 

doctrina ripostei nucleare masive ramâne în trecut, survenind între timp tratate 

și acorduri internaționale cu privire la folosirea energiei nucleare. Cercetătorii 

au determinat că și un război nuclear regional este suficient pentru răspândirea 

efectelor precum foametea sau alte efecte ecologice. 

Alegerea modului de exprimare a suveranităţii naţionale aparţine 

bineînţeles politicii, dar este important a se documenta, cu luciditate, asupra 

consecinţelor acestor decizii. În particular, fără mijloace adecvate, necesare 

proiecţiei forţelor, un stat care doreşte să-şi păstreze suveranitatea naţională şi 
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locul său în rândul naţiunilor trebuie să adopte un alt mod de a influenţa decât 

prin forţă sau să devină un “vasal”.   

 

Concluzii 

1. Dezvoltarea fără precedent a tehnologiei, a armamentului şi tehnicii 

militare a dus în mod inevitabil la diversificarea procedeelor de acţiune. După 

fizionomie, amploare şi conţinut lupta se diversifică pe forme şi procedee de 

luptă, ceea ce în cazuri şi situaţii speciale poate asigura forţelor multiple 

oportunităţi combinatorii. 

2. Astfel, putem susține că în viitorul apropiat, se așteaptă o cursă, pentru 

dezvoltarea roboților militari autonomi. Aceasta se va lansa între țările cu 

potential înalt dezvoltat, ce vor produce inteligență artificială. Cert este faptul că 

unii dintre aceștia vor fi folosiți pentru misiunile de supraveghere a unor terirorii 

sau paza unei baze militare, iar alții vor fi trimiși în prima linie a frontului. 

Considerăm că aceste tehnologii vor aduce schimbări radicale în lume, ceea ce 

va avea un impact negativ asupra dezvoltării și modernizării, roboții gândindu-se 

în locul societății. 

3. Există cel puţin trei perspective în ceea ce priveşte filosofia şi 

fizionomia conflictelor în viitor:  

- războiul va fi, probabil, unul înalt tehnologizat, desfăşurat între puteri 

sau entităţi supertehnologizate şi informaţionale, pentru supremaţia tehnică şi 

informaţională;  

- vor exista, probabil şi în viitor, atâtea tipuri de războaie câte tipuri de 

entităţi, care se vor confrunta;  

- este posibil ca războiul, în sens tradiţional, de confruntare armată 

violentă, cu pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale, să fie pus în 
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întregime (sau în cea mai mare parte) sub control şi chiar să dispară, cedând 

locul unui alt tip de confruntare. 

4. Tendința folosirii computerelor de război va defini, probabil, o bună 

parte a strategiei militare a sec. XXI, datorită performanțelor și eficienței 

ridicate pe care acestea le conferă strategilor și soldaților pe câmpul de luptă. 

Totuși, armele și echipamentele electronice, în ciuda tuturor avantajelor pe care 

le aduc, nu sunt invulnerabile. În prezent, există cel puțin două modalități de a 

distruge sau anula aceste avantaje, putând transforma modernul război 

computerizat al secolului XXI într-unul comun, din secolul XIX, cu gloanțe și 

baionete. 
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HOW MIGHT BE UNDERSTOOD'SECURITY' IN THE 

21ST CENTURY? 

 

Petru MIHALCEA13 
 

Abstract: Secolul XXI a adus cu sine diversificarea abordării termenului 

de Securitate, diferită de cea percepută în perioada Războiului Rece. 

Multidimensionalitatea acestui termen rezidă din abordarea diferitelor școli. 

Cu toate acestea, este incert subiectul pe care îl vizează acest termen. Studiul 

efectuat abordează subiectul atât din perspective individului, cât și a statului. 

Abstract: The 21st century has brought with it the diversification of the 

approach to the Security field, different from the one perceived during the Cold 

War. The multidimensionality of this term lies in the approach of different 

schools. However, the subject of this term is uncertain. The study approaches 

the subject from both the perspective of the individual and the state. 

Cuvinte-cheie: securitate națională, stat, securitate umană, amenințare, 

individ. 

Keywords: national security, state, human security, threat, individual. 

 

In a new geopolitical environment, with a globalisation process that kept 

entire humanity, we assist a new world when the security issue becomes more 

complicated. Nowadays, threats come from military waged aggression and 

nuclear bombs as perceived during the cold war, but even from the states. 

Moreover, many lives are threatened, not by military aggression, but by 

environmental and social threats faced by humanity long before. However, as 

society evolves, it becomes much clearer that ‘it is unjustified to see treats like 

poverty and disease as ‘a sad but inescapable aspect of the human condition 

[2]’. The classical interpretation of the UN's rules on using force underlain the 

idea that global Security is about securing the State, not the individual, does 

not comprise such threats. In this paper, the question highlighted is whether the 

term security defines from the individual or state perspective. Is it an individual 

 
13 decan facultatea Științe militare Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
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or state condition that considers first? This paper's central idea orients on the 

Security's global value by identifying common conceptual distinctions 

underlying various security conceptions and looking at the choice between a 

state-centred and an individual-centred approach to Security. 

 

What is Security? 

Today Security is a significant and sensible issue analysed by scholars, 

analysts, policymakers, and organisations worldwide from a different 

perspective. Long debates conveyed to a consensus that implies the core values 

preservation against the threats (for both individuals and group); however, it 

remains a significant disagreement about whether the main focus of inquiry 

should be on 'individual,' 'national,' or 'international' security [4]. According to 

the Merriam-Webster dictionary, Security defines as 'the quality or state of 

being secure [13].The definition is quite vague that is not addressing directly 

the object that might be an individual or an organised group of individuals 

(State). However, Bodunde focused on human beings defines Security as 

'freedom of threat and mainly agreed to safeguard against harm, fear, anxiety, 

oppression, danger, and protection of some values that human beings have’ [6].  

We will try to analyse the term security from the perspective of the 

Traditional School that focuses on the State as a central point, and non – 

Traditional School concentrated on the individual rather than the State's 

survival. Traditionalists perceive Security as safer from a threat or external 

attack that is much a militarised perception of the term, so the military is to be 

the tool to counter the threat. However, not enough described, during the Cold 

War, security studies composed mostly of scholars interested in military 

statecraft and where the military element was relevant and perceived as a 

security issue. Barry Buzan looked at Security from the state perspective and 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/secure
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found it to counter the change force they see as hostile and preserve the core 

values [7]. He also saw military force as a critical driver to maintain Security. 

William pointed out that Security refers to the relief of threats that threaten a 

particular object, more general than Buzan [17]. In the same view, Walt defines 

Security as a study of threat, use, and military force control [15].Traditionalists 

describe Security as equal to peace and prevention of conflict through military 

means. The above authors gave a broad sense of Security. Their security 

interpretation is about safeguarding resources and assets that might be lost or 

damaged by an imminent threat; however, it is too ambiguous and does not still 

comply with the 21st-century environment.  

Therefore, nowadays, when states lost their supremacy in the global 

market and globalisation took over, even in the military affair, we see that 

States are no longer capable of ensuring individual security just through the 

military instrument. Nevertheless, the extremist attacks across Europe brought 

in front that the military is not the perfect tool to preserve the states' internal 

security [5]. There is no declared war that threat neutralises by military force. 

There should be mobilised the entire society with all its elements. Thus, it still 

might be the case when it comes to conventional conflict. A situation that uses 

force more likely when the use of force affects individuals, states, societies, 

and the specific policies that states employ to prevent or engage in war to 

counter an external threat and preserve the State's integrity.  

The non-traditional School of thought seems to be more appropriate 

nowadays. They deepen the definition beyond the military realm arguing that 

environmental, political, economic, and social threats endanger individuals' 

lives and properties rather than focus on the State's survival. Furthermore, this 

might be when speaking about the natural disasters tied to internal issues. The 

same idea covers radicalisation, transnational crime, privacy threats, and 
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human rights violations worldwide.So, these two schools argue whether 

individual or state security must predominate, and mainly, their focus is on 

human or National Security. However, there is a great common sense and 

discrepancy between those two ways of thinking. Primarily, it might be wrong 

to think that human beings are to carry it on if there is a security question. In 

this sense, there might be a shift from state security to all citizens' communities 

worldwide. In the next chapter, the analysis will focus on the parallel between 

human and State Security to prioritise one of them and emphasise whether 

those are interconnected.  

Security to whom? 

This chapter analyses the interconnectivity between two approaches to 

Security and whether both encompass each other, and foremost who might be 

the recipient.  

Afolabi characterises Human Security through seven dimensions of 

Security and focuses on an individual’s needs for protection. These are: 

Economic Security; Food security; Health Security; Environmental Security; 

Personal Security; Community Security; Political Security [1]. As seen from 

the components, it focuses on human beings' protection against every hazard, 

internal or external. It is all about state functionality on the national and 

international stage as a mechanism capable of providing or ensuring its 

citizens' safety. The concept focuses on the relation between a state and human 

beings with a focus on individual Security. However, Buzan rightly points out, 

a vision of Security that fails to specify a 'referent object' makes little sense [8]. 

Buzan considers not satisfactory the simple specifications like 'the state' or 'the 

individual.' Since there are many states and individuals, and since their 
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Security is interdependent, he argues that the 'search for a referent object of 

security' must go 'hand-in-hand with that for its necessary conditions' [8]. 

On the other hand, National Security definition perceives as more 

appropriate for the contemporary world. The National Security supposes a 

concept expanded from being based mainly on defence and military issues to 

focusing on those matters in conjunction with diplomatic, economic, and 

political issues, both domestically and internationally. There are two 

approaches: Traditional Security Paradigm and Contemporary perspective that 

analyses the relevance of National Security. Traditionalists describe National 

Security from a realist view with a focus on military response and management 

of threat. From Lippmann's perspective, 'a nation is secured when it preserves 

its legitimate interest without the necessity to refer to war or threat of war’ 

[10]. In the same view, Maniruzzaman sees National Security as protecting and 

preserving the minimum core values of any nation's political independence and 

territorial integrity [11]. Thereby, not so much differs from Buzan's view on 

Security their definition becomes incomplete in the new security environment 

designed by the 21st century when Security divides into subfields.  

In this sense, the new School has moved National Security beyond the 

military realm to include non-military factors. Its definition of security has 

become much more complex and suitable for a liberal democratic society. It 

maintains that traditionalists' conception of security cannot encapsulate 

modern-day security threats like hunger, unemployment, poverty, 

environmental humiliation. These problems have a considerable impact on the 

individual or personal security. Coupled with the widespread use of social 

media and other communications technologies overemphasis the individuals 

and societies place on individual security [3]. 
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In this regard, McNamara stated that ‘any society that seeks to attain 

adequate military security against the background of an acute paucity of food, 

population explosion, low level of production, low per capita income, low 

technological development, inadequate and insufficient public utilities and 

chronic problem of unemployment has a false sense of security [12]’. Even 

though writers define National Security as 'interests pursued notwithstanding 

the costs incurred' [15], the achievement of a certain degree of protection 

always comes with costs. Moreover, frequently, the sacrifice of other goals 

intervenes to have the resources devoted to security. Such effort comes at the 

expense of the population; there is not societal will to keep up with such a way 

of life. A state might perceive itself as secure when it secured its 'vital interests' 

or 'core values,' nevertheless, it might not be the case.  

The cyberspace is another raising new security threats. Cyberattacks can 

compromise everything, beginning with personal data, stealing information, 

and finalizing attacks on critical infrastructure like communications, power 

plants, water treatment centres. Nowadays, Cyber might be used by state and 

non-state actors. Russia’s invasion of Eastern Ukraine exemplifies this aspect 

[3]. Obasanjo conceives National Security as the object of the security interest 

of all individuals, communities, ethnic groups, and the entire political entity 

[14]. So, there is about the protection of its citizens, not worldwide human 

beings.  

To conclude, one can say that National Security understands the 

community effort to protect and preserve the State, its institutions, lives, and 

property, and the utmost importance, citizens' well-being. The way the modern 

world views security shows that the concept's meaning comprises elements 

beyond its territory's only conventional defence. Furthermore, it recognises the 

state’s components and institutions responsible for ensuring a state's Security 

https://globalsecurityreview.com/plausible-deniability-russias-hybrid-war-ukraine/
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since no country will allow itself to be affected by any internal or external risk. 

National Security is not the concern of the armed forces alone, but the citizenry 

and various organisations. 

The parallel between human and National Security made it more 

challenging to delineate the very sense of the term security in a much-

interconnected world, where the values are very different. Both approaches 

have common areas of interest, and as Wolfers stated, Security could be 

discussed on higher or lower levels [18]. Globalisation makes it much harder to 

identify the definition that will spread the fog surrounding the term security in 

the modern world and determine whether human and National Security 

incorporate one another. Today the concept of Security includes more than a 

conventional military environment highlighted by new, much complex threats 

like nationalism, terrorism, and the distorted information and psychological 

attacks with developing capabilities. In the twenty-first century, Security is 

extending to all human life dimensions. 
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ROLUL DIPLOMAȚIEI PREVENTIVE ÎN 

MENȚINEREA PĂCII 
 

Artur SOSIN14 
 

Abstract: Lumea globalizată în care trăim astăzi este mai complexă ca 

niciodată. Nu este doar complex, ci se schimbă constant. Toate aceste 

provocări au un impact direct asupra securității la nivel mondial. De-a lungul 

anilor, operațiunile de menținere a păcii s-au adaptat la provocările 

contemporane de securitate. Acest articol examinează rolul diplomației 

preventive în menținerea păcii și securității internaționale în întreaga lume. 

Noile tipuri de capacități de menținere a păcii necesită transformări 

instituționale și reforme pentru a sprijini numărul tot mai mare de forțe 

desfășurate de ONU pe tot globul. Includerea diplomației preventive ca mijloc 

de prevenire și rezolvare a conflictelor, precum și poate fi implicată și în 

desfășurarea preventivă. 

Abstract: The globalized world in which we live today is more complex 

than ever before. It is not just complex, it is also changing constantly. All these 

challenges have a direct impact on security worldwide. Over the years, 

peacekeeping operations have adjusted to the contemporary security 

challenges. This article examines the role of preventive diplomacy in 

maintaining international peace and security all over the world. The new types 

of peacekeeping capabilities require institutional transformation and reforms 

in order to support the increasing number of UN deployed forces around the 

globe. Including preventive diplomacy as a means to prevent and resolve 

conflicts, as well as it may also be involved in preventive deployment.   

Cuvinte-cheie: Organizația Națiunilor Unite, diplomația preventivă 

operațiuni de menținere a păcii, managementul crizelor, securitatea colectivă, 

trupele de menţinere a păcii, conflictele armate, pacea și securitatea 

internațională, globalizarea. 

 Keywords: United Nations, preventive diplomacy, peacekeeping 

operations, crisis management, collective security, peacekeeping forces, armed 

conflicts, international peace and security, globalization.   
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Introducere 

După sfîrșitul Războiului Rece, ONU, NATO și mai recent UE și-au 

asumat angajamentul pentru a sprijini transformările politice, sau în alte 

cuvinte democratizarea acestora. Odată cu începutul anilor ’90, amplitudinea 

misiunilor de menținere a păcii a crescut constant. În acest sens, forțele militare 

au devenit componenta esențială a acțiunilor militare de prevenire a 

conflictelor militare. Menținerea păcii și securității internaționale s-a dovedit a 

fi cel mai important mecanism aflat la dispoziția comunității internaționale 

pentru gestionarea conflictelor și crizelor militare. Guvernarea globală a 

influențat actualul sistem al relațiilor internaționale, prin crearea unei 

dependențe față de securitatea internațională, ceea ce a dus la evoluarea 

constantă a crizelor și conflictelor militare. Transformările majore se produc 

odată cu începutul mileniului III, odată cu noile aranjamente între state în ceea 

ce privește securitatea internațională, precum și stabilirea unei noi ordini 

mondiale, prin includerea noi actori regionali și organizații non-

guvernamentale. Totodată, includerea diplomației preventive pe agenda 

politicii externe s-a dovedit a fi o tematică actuală în raport tipurile de 

menținere a păcii, cum ar fi: menținerea păcii, impunerea păcii și consolidarea 

păcii. 

Domeniul păcii și securității a devenit unul mult mai important și în 

același timp vizibil în sistemul relațiilor internaționale. Organizația Națiunilor 

Unite (ONU) și-a asumat noi sarcini, implicându-se activ în numeroase 

conflicte și în urgențe cu caracter umanitar. În același context, numărul 

conflictelor interstatale și-au dublat numărul, devenind mult mai complexe și 

dificil de controlat. Aceste schimbări au influențat întregul proces de 

globalizare, devenind unul mult mai amplu și continuu, ceea ce a dus la o 

complexitate mondială în care este atrasă omenirea. Acești factori au avut 
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impact direct asupra caracterului și naturii conflictualității, reflectându-se 

asupra dinamicii mediului de securitate internațional. Experiența acumulată de-

a lungul anilor constată că mediul internațional de securitate este în permanentă 

schimbare, iar omenirea este în permanentă evoluție.   

Odată cu înființarea ONU, a fost stabilit un sistem de management al 

crizelor și de soluționare a conflictelor armate, avînd la bază principiile Cartei 

Națiunilor Unite. Carta ONU este documentul fundamental al organizației ce 

prevede modalitățile prin care statele membre pot soluționa pe cale pașnică 

disputele s-au crizele care pot apărea. Orice dispută care ar putea pune în 

pericol pacea și securitatea internațională, în primul rînd trebuie să caute soluții 

pentru rezolvarea acestuia prin tratative, conciliere, arbitraj, sau pe cale 

judiciară, sau prin alte mijloace pașnice, la alegerea lor[1]. Semnarea Cartei 

ONU a apărut drept urmare a concluziilor celui de-al doilea Război Mondial, 

experiența foarte limitată a Societății, precum și lecțiile învățate din istoria 

războaielor. Statele care au stat la înființarea organizației au avut drept obiectiv 

principal respectarea dreptului internațional prin prisma justiției și drepturilor 

omului.  

Modificările geopolitice au avut o influență directă asupra comunității 

mondiale și în mod special activitatea diplomatică. Diplomația multilaterală a 

devenit a fi mai des întîlnită în sistemul contemporan al relațiilor 

internaționale. Un loc aparte revine diplomației preventive, care este un 

element de bază la prevenirea conflictelor. În contextul menținerii și asigurării 

păcii, diplomația preventivă a apărut ca o nouă formă în sistemul internațional 

contemporan, care a contribuit la menținerea păcii, și a fost introdusă în 

premieră în Carta de la Paris, unde se menționează că OSCE va identifica 

metode noi de cooperare și noi soluții pentru prevenirea conflictelor folosind 

instrumentele politice [2].    



157 
 

Odată cu sfîrșitul Războiului Rece, termenul ”diplomația preventivă” a 

început să fie mai des întrebuințat de organizațiile internaționale. În anul 1992, 

Consiliul de Securitate al ONU a convocat o ședință la nivel de șefi de state și 

guverne cu scopul de a identifica propuneri și recomandații pentru a întări 

capacitățile ONU în operațiile de menținere a păcii, avînd la bază diplomația 

preventivă. Aceste propuneri au fost prezentate de Secretarul General ONU 

Boutros Boutros-Ghali, fiind ulterior acceptate de Adunarea Generală a ONU 

[3].      

Ideea termenului ”prevenire”, a apărut în 1992, odată cu publicarea de 

către Secretarul General ONU, domnul Boutros Boutros-Ghali a Agendei 

pentru Pace. Agenda pentru Pace descria ”prevenirea” drept o formă care se 

limita doar la ”diplomația preventivă”- care includea un set de măsuri necesare 

pentru avertizarea timpurie, bazată pe informația adunată și pe dovezi. În 

practică, diplomația preventivă cuprinde instrumentele tradiționale diplomatice, 

cum ar fi medierea, concilierea, dar poate include și politici noi cum ar fi, 

”detașarea preventivă” și în unele cazuri delimitarea zonelor [4].  

La moment, practica demonstrează că pot fi utilizate și alte instrumente 

decât cele prezentate în articolul 33 al Cartei ONU, pentru prevenirea sau 

rezolvarea crizelor și conflictelor internaționale, cum ar fi diplomația 

preventivă și intervențiile umanitare. Anume diplomația poate dirija și totodată 

modela comportamentul statelor. În viziunea ONU, diplomația preventivă este 

promovată drept ca formă de mediere sau conciliere, reprezentând metoda de 

bază pentru prevenirea conflictelor.  

Deși, diplomația preventivă este considerată una din metodele de bază ale 

ONU, experiența din ultimii ani ne arată că au apărut mai multe forme cu 

caracter preventiv. Strategiile preventive sunt unele dintre aceste forme noi 

care cuprind domenii așa ca: dezarmarea preventivă, dislocarea preventivă și 
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acțiunile cu caracter umanitar. La dislocarea și dezarmarea preventivă pot fi 

antrenate forțele de menținere a păcii în scopul dislocării preventive într-o zonă 

în care ar putea izbucni un potențial conflict, în scopul reducerii tensiunilor 

dintre părți și promovarea unei încrederi bazată pe reciprocitate.  

Experiența forțelor de menținere a păcii în perioadele de după conflict,  a 

fost luată drept lecție însușită și folosită în operațiile complexe de menținere a 

păcii. În 1995, Unitatea comună de inspecție ONU cu sediul la Geneva a 

publicat Raportul „Strengthening of the United Nations System Capacity for 

Conflict Prevention” [5]. Acest raport este complementar Agendei pentru pace 

și scoate în evidență nu doar diplomația preventivă dar și o strategie 

comprehensivă de prevenire a conflictelor care a înaintat multe idei pînă la 

sfîrșitul anilor ’90. Populația avea nevoie de o strategie complexă pentru a 

încorpora prevenirea construcției păcii sau prevenirea structurală sub o umbrelă 

care definește cauzele conflictului armat. Totodată, strategia comprehensivă 

integrează mai multe tipuri de menținere a păcii, cum ar fi: prevenirea 

construcției păcii cu diplomația preventivă și politică de reconstrucție a păcii.  

În aceeași ordine idei, unul dintre obiectivele Unității Comune de 

Inspecție ONU a fost de a identifica căi de prevenire a conflictelor. În acest 

sens, urmare a  mai multor analize sărăcia și nivelul slab de dezvoltare a 

statelor au fost găsite drept principalele cauze de apariție a conflictelor. O altă 

principală cauză de prevenire a conflictelor ar fi procesul îndelungat de 

dezvoltare a populației, în contextul procesului integrat a securității umane [6]. 

Aceste cauze au solicitat ca ONU să joace un rol mai activ în susținerea statelor 

cu strategii apropiate de dezvoltare [7]. 

În 1997, Secretarul general ONU Kofi Annan a criticat raportul Unității 

comune de inspecție. Oficialul ONU a declarat că este o diferență majoră dintre 

dezvoltarea preventivă care nu este direct specificată la prevenirea conflictelor 
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și construcția păcii, care este desfășurată sub mandat politic, în special pentru 

prevenirea declanșării sau reluării conflictelor [8]. Critica Secretarul general 

ONU cu privire la propunerea Unității Comune de Inspecție privind 

îmbunătățirea politicii de prevenire a scos în evidență faptul că inspectorii 

comisiei au subestimat îngrijorarea statelor membre privind suveranitatea. În 

suport la cele sus menționate domnul Kofi Annan a atras atenția la rezistența 

statelor la propunerea domnului Boutros-Ghali ce ține de stabilirea oficiilor 

ONU în unele din țările în curs de dezvoltare, care a avut scopul de a obține 

raportarea politică a statelor membre [9]. 

Programul ONU de Dezvoltare (UNDP) concepe termenul „prevenirea” 

într-un mod mult mai lărgit. În anul 2000, administratorul UNDP domnul Mark 

Malloch Brown a menționat „cînd se vorbește despre prevenire, se are în 

vedere utilizarea instrumentelor existente (politicii de dezvoltare) într-un mod 

transparent, ca de exemplu acordarea ajutorului statelor în curs de dezvoltare la 

rezolvarea problemelor sociale [10].  

Odată cu publicarea Raportului Secretarului General ONU cu privire la 

funcționarea organizației din anul 1999, idea dezvoltării unei dezvoltări mai 

comprehensive privind includerea termenului „prevenirea” a fost salutată de 

secretariatul ONU.      

În 1993, Secretarul de Stat al SUA, domnul Warren Christopher a 

menționat următoarele: ”Noi nu putem să mergem de la o criză la alta. Noi 

trebuie să avem o diplomație nouă, care poate anticipa și preveni crizele, … 

mai degrabă decît să le administreze.”[12] Luând în considerație că lumea este 

în permanentă schimbare și evoluție, și volumul de informații se răspîndește 

foarte rapid, este foarte dificil de a găsi soluții pentru a preveni crizele. 

Totodată, problemele nu mai pot fi soluționate cu aceleași instrumente, care 

erau folosite anterior. Este necesară o diplomație nouă care să nu permită 
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extinderea numărul crizelor, precum și să le atenueze pe cele existente, sau să 

anticipeze conflictele. 

Actualmente, diplomația preventivă este considerată drept o formă 

politică. Dacă e să facem referință la concepția diplomației preventive, aceasta 

include formele, metodele și mijloacele. În literatura de specialitate, unii autori 

definesc termenul diplomație preventivă drept o formă folosită pentru a nu 

permite izbucnirea conflictelor. După părerea autorului american Michael S. 

Lund, diplomația preventivă este descrisă ca o diplomație închisă utilizată de 

oficiali în scopul îmbunătățirii unei situații internaționale care a fost deteriorată 

[13]. Alții autori consideră diplomația preventivă un efort comun care reduce 

tensiunea în cadrul unui conflict și nu permite dezvoltarea conflictului la un alt 

nivel, sau chiar monitorizarea conflictului de a nu avansa la alt stadiu și de a 

minimiza pagubele.    

Există însă și păreri diferite cu privire la noțiunea de diplomație 

preventivă. Unii consideră că este un termen nu trebuie să fie limitata doar la 

preîntâmpinarea conflictelor armate. Astfel, termenul ”diplomație preventivă” 

poate servi drept bază în etologia conflictului, și anume să includă programe 

majore de dezvoltare. Aceste programe la rîndul lor să reflecte sisteme de 

măsuri cu caracter juridic, economic, cultural sau educativ, întreprinse atît la 

nivel național cît și la nivel internațional. Realizarea acestor programe ar putea 

juca un rol important în prevenirea sau soluționarea unor fenomene globale, 

cum ar fi suprapopulația, sărăcia sau schimbările climaterice. 

 

Concluzii 

Evoluțiile și schimbările globale au impact direct asupra mediul de 

securitate internațional. Menținerea păcii și securității internaționale este  

mecanismul de bază al comunității internaționale, și care necesită de a fi 
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promovat de către actorii internaționali. De asemenea, actorii globali trebuie   

să-și concentreze toate eforturile pentru prevenirea crizelor și conflictelor 

militare. Rolul diplomație preventive la prevenirea acestora este unul foarte 

important, deoarece contribuie atît la reducerea tensiunii în cadrul unui 

conflict, cît și la stoparea dezvoltarea acestuia la un alt nivel, prin mediere și 

conciliere.   

În aceeași ordine de idei, includerea diplomației preventive pe agenda 

politicii externe a satelor va avea un impact pozitiv asupra armonizării relațiilor 

externe, fiind numită și arma de bază care stă la baza negocierilor. Includerea 

unor noi actori regionali și organizații non-guvernamentale pe arena politică, 

poate duce la izbucnirea conflictelor armate. Din punct de vedere a diplomației 

preventive,monitorizarea menținerii păcii și detașării forțelor în mod preventiv, 

poate deveni important în zonele de risc. Totodată, diplomația preventivă ar 

putea juca un rol decisiv la viitorul păcii.    
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ROLUL SISTEMULUI ECONOMIC ÎN CREAREA PUTERII 

MILITARE A STATULUI 

                                                                           Slavic GÎRNEȚ15  

Abstract: Experiența istorică arată că, în trecut, până la mijlocul 

secolului al XX-lea, forța militară a fost factorul principal al puterii mondiale 

și influența statelor pe arena mondială. Puterea economică și socială a 

statelor, în aceste condiții, pe plan mondial erau direct proporționale cu 

puterea sa militară. Astfel, cel care avea cea mai puternică armată avea și cea 

mai mare putere economică și socială. 

Abstract: Historical experience shows that in the past, until the middle 

of the twentieth century, military force was the main factor of world power and 

the influence of states on the world arena. The economic and social power of 

the states, under these conditions, worldwide were directly proportional to its 

military power. Thus, the one with the strongest army also had the greatest 

economic and social power. 

 

În condițiile moderne, în ciuda scăderii generale a importanței factorului 

militar în sistemul relațiilor internaționale, forța militară continuă să fie, de 

asemenea, un atribut integral al politicii economice a țărilor și cel mai 

important mijloc pentru susținerea intereselor vitale ale statului și asigurarea 

securității acestuia. Cu atît mai mult, după cum arată experiența mondială, 

chiar și în prezent, agravarea conflictelor internaționale duce adesea la 

utilizarea forței militare pentru rezolvarea lor. 

În acest sens, în prezent, așa cum arată experiența internațională, practic 

toate statele, chiar și cele mai pașnice, iau măsuri în avans și în mod constant 

pentru a-și consolida, dezvolta și îmbunătăți forța militară și a-i atribui un loc 

adecvat în sistemul de asigurare a securității naționale. 

 
15 asistent universitar,  Departamentul Științe Economice, USC„B.P.Hasdeuˮ, or. Cahul, 

Republica Moldova. 
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Puterea militară a statului, reprezintă un mijloc specific de realizare a 

politicii economice și  este un fenomen  social extrem de complex. Acest lucru 

este dovedit de faptul că există încă diferite puncte de vedere asupra esenței 

puterii militare, a structurii sale, a conținutului, a formelor de implementare, a 

funcțiilor îndeplinite și a relației acestei categorii cu o altă categorie de „putere 

militară”, similară ca sens. Din acest punct de vedere, în literatura de 

specialitate există o multitudine de opinii referitor la definirea conceptului de 

putere militară.  

În această ordine de idei, V.V. Cirichin [7] menționează că:  “ puterea 

militară este capacitatea reală a unui stat de a captura un spațiu fizic, printr-o 

armată viabilă, complex industrial de apărare diversificat și o doctrină 

militară” , iar  A. Kh. Shavaev și N.I. Turko identifică puterea militară cu 

potențialul militar al  statului.   N. D. Tabunov  și alții consideră că: forța 

militară este un derivat al potențialului militar și al puterii militare a statului 

[6]. 

Puterea militară este capacitatea de acţiune armată a unui stat, asigurată 

de potenţialul său militar (buget, personal, infrastructură, armament, logistică, 

industria de apărare şi instituţiile de cercetare - dezvoltare specifice etc.), în 

scopul asigurării propriei securităţi şi a aliaţilor şi îndeplinirii 

obiectivelor/intereselor politico-militare[1]. 

Într-adevăr, de-a lungul întregii sale istorii, omul a simţit permanent 

nevoia de stabilitate şi s-a preocupat să-şi asigure avuția,  proprietatea, hrana şi 

propria viaţă, deoarece nu se poate trăi fără a avea sentimentul siguranţei 

acţiunii şi al stabilităţii. Prin urmare, faţă de această realitate, singurele 

concepte care pot răspunde acestor deziderate (siguranţă şi stabilitate) sunt 

conceptele de securitate (putere militară) și stabilitate economică. 
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 Nu putem face economie fără o stabilitate și securitate din punct de 

vedere al puterii armate, și nu se poate de realizat o dezvoltare a puterii militare 

și a securității naționale fără a avea o economie puternic dezvoltată. În această 

ordine de idei este binevenit de identificat acele elemente și aspecte care 

condiționează dezvoltarea din punct de vedere economic a societății. Mai mulți 

specialiști din economie confirmă faptul că, dezvoltarea economică a societății 

este influiențată  de un ansamblu de factori, cu acţiune directa şi indirecta. 

Fiecare factor de dezvoltare economică acţionează concomitent prin trei 

dimensiuni: cantitativă, calitativă şi structurală. Dintre aceştia putem distinge 

două categorii mari: 

• factori ce sunt implicaţi direct în procesul de producţie şi generează 

creşterea economică:  munca, factorul material (resursele naturale şi 

echipamentele de producţie) la care se adaugă progresul tehnic; 

• factori ce sunt implicați indirect, care au rol de catalizator pentru 

naşterea şi combinarea factorilor nemijlociţi, sau, eventual, pot frâna această 

activitate. În această categorie se includ: factorii ştiinţifici, culturali, politica 

administrativă; politica economică, care, la rândul ei, cuprinde: politica 

acumulării, a investiţiilor, cea financiară, monetară, bugetară şi cea fiscală; 

capacitatea de absorbţie a pieţei interne; schimburile internaţionale etc. 

Amploare efectelor, pozitive sau negative, create de prezența și influiența 

factorilor ce condiționează dezvoltarea economică a societății, este determinată 

de sistemul economic din societate. Anume sistemul economic, fie crează 

oportunități pozitive pentru dezvoltarea economică și militară a statului, fie 

creză opertunități negative ce conduc la un regres atît economic cît și militar al 

statului. 

Noțiunea de sistem economic este analizată de mai multi autori în 

literatura de specialitate, care încearcă să evidențieze particularitățile 
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funcționale și structurale ale sistemului economic. Astfel, Dicționarul 

explicativ al limbii române [3] interpretează noțiunea de sistem ca fiind un 

ansamblu de elemente, principii, forțe, reguli dependente între ele și formînd 

un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gîndire teoretică și 

face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit. 

Acomodată la activitatea economică această noțiune este definită ca fiind un 

ansamblu de procese (producție, consum,economisire, investiție, finanțare, 

schimburi etc.) examinate fie individual,  fie în grup, în baza unui model 

matematic care constau în transformarea unor intrări de origini diverse în ieșiri 

eterogene cu destinații diverse [5]. 

Reprezentantul instituționalismului, F. Perroux, prin sistem economic 

subînțelege „un ansamblu coerent de instituții și de mecanisme ale producției, 

ale consumului și ale repartiției, precum și un stil de viață, adică o 

interpretare generală tradusă în acțiuni ale vieții sociale care se bazează pe o 

ierarhie determinată de valori” [4].  Spre deosebire de Perroux, K. Marx 

identifică sistemul economic cu conceptul de mod de producție care este o 

combinare între forțele de producție (forța de muncă, mijloace de muncă, 

obiectele muncii ) și relațiile de producție (din sfera producției, repartiție, 

schimbului, consumului) [2].  Anume acest mod de producție și determină în 

viziunea lui K. Marx suprastructura sistemulu social, formată din forme 

juridice, politice, religioase, filosofice, economice.  

Orice sistem economic este destinat să soluționeze problemele vitale ale 

indivizilor din societate, ținîndu-se cont de o multitudine de factori, unii de 

natură obiectvă cum ar fi: - legile economice, resursele disponibile în societate, 

factorii de producție, nivelul de dezvoltare, progresul tehnico – științific etc., 

alții de natură subiectivă: - nevoi, dorințe, legi psihologice, tradiții și obiceiuri 

etc. Anume acest conținut  a și condiționat în plan istoric existența unor forme 
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multiple de manifestare a sistemelor economice, fapt ce necesită realizarea unei 

anumite clasificări.  

Unii autori sunt de părerea că tipurile de sisteme economice după criteriu 

evolutiv, istoric sunt niște sisteme ideale, teoretice, care oferă anumite avantaje 

în organizarea activității social – economice și spre care au tins în permanență  

indivizii, ele neexistînd în formă pură în realitate. Alții demonstrează că aceste 

siteme ideale, nu au fost și nu sunt ideale, deoarece pe parcursul evoluției 

acestora, ele au fost influiențate de dezvoltarea civilizației umane și diviziunea 

internațională a muncii. De aceea ar fi corect să se numească sisteme 

economice istorice. 

Sistemul mixt sau real al economiei de piață este prezent în marea 

majoritate a economiilor contemporane și ele prezintă o varietate foarte mare 

de modele, condiționate de caracterul național și istoric, experiență în 

activitatea economică, practici internaționale, nivel de dezvoltare socială etc. O 

sistematizare a acestor modele a fost realizată de Michel Albert  care le-a 

grupat în două tipuri, modele mari cu caracteristici specifice, după cum 

urmează: 

➢ Modelul neo – american, numit și anglo – saxon, se întîlnește în 

principal în SUA, Marea Britanie, Canada, Belgia și alte state: 

a) Sectoul public responsabil de crearea bunurilor publice este neglijabil 

și are tendința de a se reduce; 

b) Piața are rolul hotărîtor în circulația bunurilor din societate de la 

producător la consumator; 

c) Politica economică se bazează pe stimularea ofertei, reușitei 

individuale a întreprinzătorilor și maximizarea profitului imediat; 

d) Prețurile bunurilor economice depind în măsură determinată de 

condițiile aleatorii ale pieții; 
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e) Întreprinderea, ca centru al deciziilor economice, este considerată bun 

comercial ca oricare altul; 

f) Un sistem de învățămînt elitist, care tinde să funcționeze după regulile 

pieții; 

g) Politici economice și sistem de valori care încurajează consumul; 

h) Grad redus de securitate economică față de riscuri (boală, sărăcie, 

șomaj) problema fiind o chestiune individuală și de caritate. 

Acest model promovează pe scară largă diferențierea socială în societate 

referitoare la salarii, averi și bunuri imobiliare. Este eficient din punct de 

vedere economic. 

➢ Modelul renan de economie mixtă, aici se regăsesc celelelte tipuri de 

economii mixte cum ar fi: - modelul economiei sociale (Germania, Olanda, 

Austria); modelul contractual, nordic al economiei mixte (Suedia, Norvegia, 

Finlanda, Danemarca); modelul vest – european (Franța, Italia); modelul 

paternalist (Japonia, Coreia). Necătînd la existența anumitor diferențieri, totuși, 

se pot de identificat următoarele caracteristici comune pentru aceste tipuri de 

modele de sisteme economice mixte: 

a) Majoritatea bunurilor economice îmbracă formă marfară, dar 

consumul unei părți importante nu se realizează după regulile pieții; 

b) Bunurile economice necomerciale au o pondere semnificativă, iar 

politica economică încurajează economisirea și redistribuirea veniturilor; 

c) Fiscalitatea directă prevalează asupra celei indirecte. Sunt impozitate 

atît veniturile cît și capitalul, este o redistribuire interregională a veniturilor și 

presiunii fiscale în scopul reducerii decalajelor economice și sociale dintre 

zonele țării; 

d) Sistem bancar puternic și ramificat, fiind capabil să asigure finanțarea 

agenților economici pe termen lung; 



169 
 

e) Firma, statul și angajații sunt coresponsabili de perfecționarea 

profesională; 

f) Un sistem de învățămînt mai echitabil, în care nivelurile profesionale 

intermediare dispun de o bună formare; 

g) Mișcare sindicală puternic dezvoltată ce apără interesele reale ale 

angajaților, prin promovarea unor astfel de valori ca: - egalitate și echitate 

socială corelate cu criteriile de eficiență economică; 

h) Grad ridicat de securitate economică față de riscuri (șomaj, 

invaliditate, boală, dezechilibre familiale) asigurat de către stat, iar inegalitățile 

sociale și economice se mențin în limite rezonabile prin diverse pîrghii 

economice de prelevare și redistribuire a veniturilor în societate; 

i) Pondere mare a clasei mijlocie în societate, reprezentînd circa 75% în 

Germania, 80% Elveția, 89% în Japonia; 

j) Un sistem avantajos de pensii și alocații sociale care asigură un grad 

mare de protecție socială prin grija autorităților publice. 
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CONCEPȚIA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

AUTOMATIZAT „MEDICINA MILITARĂ” 

 

Igor ZAVALSKI16 
 

Abstract: Articolul conține concepția automatizarii fluxului de 

informații în cadrul instituțiilor/subunităților de medicină militară. Autorul a 

urmat ideea de legare a subiecților de asistență medicală din cadrul Armatei 

Naționale într-un complex informațional, cu scopul eficientizării serviciilor 

medicale. 

Аннотация: Встатье приводится концепция автоматизации 

информационного потока в рамках учреждений/подразделений военной 

медицины. Автор преследует идею соединения субъектов медицинского 

обеспечения в единый информационный комплекс, в целяхповышения 

эффективности медицинских услуг. 

Cuvintele cheie: medicina militară, informatizare, sistemul 

informațional. 

Ключевые слова: военнаямедицина, информатизация, 

информационная система. 

 

Activitateainformațională în serviciul medico-militar a servit istoric în 

interesul managementului medical militar materializat în sistemul 

informațional-statistic cu elementele de evidență, analiză și raportarea 

medicală[5], desfășurat atât în timp de pace, cât și în cursul conflictelor armate.  

Eficientizarea procesului informațional în cadrul sistemului de asistența 

medico-militară poate fi atinsă prin crearea sistemelor informaționale 

automatizate (SIA). Acțiunea dată este prevăzută în Strategia militară a 

Republicii Moldova prin „dezvoltarea sistemului de comandă, control, 

comunicații și informatică a Forțelor Armate” [2]. Crearea SIA se înscrie și în 

Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”[1], în sensul „ridicării capacității 

Armatei Naționale de atragere a tinerilor specialiști, inclusiv din sectorul 

medical, finanțe, inginerie, educație, tehnologii informaționale”. 

 
16doctorand, lector universitar, Academia Militară a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”. 
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Cercetarea  a fost concentrată spre următoarele scopuri: 

✓ de analizat problemele și particularitățile organizării sprijinului 

medical în Armata Națională; 

✓ de studiat experiența informatizării în domeniul medical; 

✓ de elaborat propuneri privind crearea sistemului informațional 

automatizat (SIA) cu specificul medical pentru Armata Națională în scopul 

îmbunătățirii situației. 

 

1. Descrierea sistemului militar de asistența medicală. 

După studierea structurii și problemelor componentei medicale a Armatei 

Naționale au fost identificate principalele probleme: 

- dispersarea geografică a elementelor; 

- supraîncărcarea cu documentele tipizate de raportare; 

- ruptura între elementele sistemului și lipsa cooperarii intre elemente, 

coordonarii activitatii; 

- lipsa sistemului pur militar de perfecționare a cadrelor medicale. 

Procesul de informatizare în medicina militară autohtonă este caracterizat 

prin următoarele aspecte: 

- finanțarea prin resurse proprii, foarte modeste, și doar în instituții care 

au profit, ignorînd structurile medicale din trupe;  

- concentrarea aproape exclusivă spre achiziționarea aparatajului 

informatic, fără integrarea lui în complex; 

- lipsa ideelor privind automatizarea proceselor administrative și 

curative, privind crearea locurilor de lucru automatizate; 

- lipsa programelor/proiectelor de integrare a rețelelor fizice și locurilor 

de lucru automatizate în cadrul instituțiilor medico-militare (local) și în cadrul 

sistemului de asistența medico-militară (în general). 
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În rezultat,pentru eliminarea acestor probleme,a fost propusă crearea SIA 

Medicina militara, care,prin folosirea tehnologiilor informaționale întru 

consolidarea fluxurilor de informații cu specificul medicinal, poate eficientiza 

activitatea medico-militară în cadrul Armatei Naționale. 

2. Cerințele generale de realizare a sistemul informațional 

„Medicina militară”. 

Unul dintre cele mai actuale subiecte, pentru informatizarea medicinii, 

este asociat cu standardizarea elementelor procesului informațional, și anume – 

crearea Fișei electronice Unificate a pacientului. În SUA și uneledin țările 

europene, deja se aplică cu succes [3]. Și în Republica Moldova acest aspect 

este marcat în caietele de sarcini pentru SIA unor spitale civile (de exemplu - 

Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie şi Neurochirurgie,spitalul de 

tuberculoză Vorniceni, SIA Asistenţa Medicală Primară pentru orașul Durlești, 

etc.). 

Este important, ca în realizarea SIA Medicina militară să fie  valorificată 

experiența medicală mondială, bazată pe folosire a standardului internațional 

de depozitare șischimbul de informații medicaleHL7 (Health Level Seven)[3], 

care reprezintă produsul de lucru multianual (din 1994) a comitetului 

internaționalGrupul de lucru HL7 (activează sub egidă a Institutului american 

național de standarde, ANSI).Standardul propune interfețeîntre diferite sisteme, 

pentru schimbul de informații despre pacienți, inclusiv rezultatele analizelor, 

vizite la medic, indicațiile și dinamica bolii, achitarea serviciilor medicinale, 

etc. [6].Prezintă interes și ideea lui Kran D.I. privind direcțiile principale ale 

informatizării în instituțiile medicinale [4]: 

1) aplicații soft pentru registratură și repartizare a fluxului de pacienți; 

2) sisteme informaționale medicinale, cu modulele principale: 

- modul de fișa electronică cu istoricul bolii; 



173 
 

- modul de sprijin al deciziilor clinice; 

- modul pentru evaluarea eficacității calității tratamentului; 

- modulul de statistici medicale; 

3)sisteme de informare medicală și economică (contabilitate medicală, 

administrare); 

4)sisteme informaționale de telemedicină (furnizarea serviciilor 

medicalede la distanță). 

Sistemul informațional a Medicinei Militare poate fi realizat în una din 2 

variante posibile:   

- achiziționarea variantei gata făcute cu capacitățile apropiate la cerințele 

necesare; 

- elaborarea de la ,, zero” conform cerințelor stabilite de Armata 

Națională; 

Prima variantă, bazată pe adaptarea softului existent pe piață,este mai 

eftină, cu cerințele comune, care îndeplinesc dorințele doar parțial și cu gradul 

scăzut de securitate. Ca exemplu pot servi o gammă de soluții medicinale din 

piața românească: 

- http://emedics.ro/,  

- https://www.med-soft.ro/,  

- https://www.totalsoft.ro/, 

- https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-

medicala/, 

- https://www.easymedical.ro/,  

- https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-

2/charisma-software-medical, 

http://emedics.ro/
https://www.med-soft.ro/
https://www.totalsoft.ro/
https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-medicala/
https://www.avanta-tech.com/ro/software-gestiune-clinica-medicala/
https://www.easymedical.ro/
https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-2/charisma-software-medical
https://www.charisma.ro/sisteme-software/charisma-nivel-2/charisma-software-medical
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Varianta a două este mult mai scumpă, cu o perioada mare de realizare, 

în schimb, cerințele sunt îndeplinite aproape deplin și cu gradul ridicat de 

securitate informațională. 

 

 

3. Concepția sistemului informațional „Medicina Militară”. 

SIA Medicina Militarareprezintă complexul de automatizare și integrare 

a proceselor informaționale în domeniul medico-militar. Ca idee , SIA este 

destinat unirii principalelor instituții de medicină militară (elementelor 

geografice):  

- Spitalul Clinic Militar Central (cu filiala sa din Bălți), 

- Centrul Consultativ-Diagnostic, 

- Centrul de Medicina Preventivă, 

- Comisia Centrală de Expertiză Medico-Militară, 

cu compartimentele medico-militare din cadrul Ministerului Apărării șiMarelui 

Stat Major, de asemenea, cu serviciile specializate în cadrul unităților militare 

(fig.1). 

Sistemul are componente comune,care formeaza grupul elementelor de 

baza, pentru construirea flexibila a sistemului, precum: 

- nucleul sistemului; 

- fișa electronică a pacientului; 

- interfața unificată „locul de lucru”; 

- ghidul de date medicale. 
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Fig. 1. Elementele geografice ale SIA Medicina Militară (cazul Armatei Naționale a RM). 

 

SIA este constituită din subsistemele medicinale (de bază), subsistemele 

de suport (administrative), legate prin subsistemul de întrunire (mecanismele 

informatice), carepermit adaptarea sistemului la sitiuația concretă în instituția 

medicală concretă (fig.2): 

- mecanismele de administrare; 

- locul de lucru al administratorului de sistem; 

- locul de lucru al administratorului de securitate informațională; 

- mecanismul de construire a locurilor de lucru și a blanchetelor de 

documente. 
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Fig. 2. Elementele funcționale ale SIA Medicina Militară (subsistemele SIA). 

 

Modulele principale propuse pentru realizarea sunt: 

✓ CLINIC (având mecanisme la locurile de lucru cu specificul secției de 

primire, secției de tratament; 

✓ POLICLINIC (cu elementele registraturii, secției de tratament, sălii de 

proceduri, secției stomatologice; 

✓ PARACLINIC (cu elementele de laborator, diagnostica instrumentală, 

consultații, medicina de reabilitare); 

✓ FARMACEUTIC (depozit, achiziționări, recepturi, secția formelor 

pregătite; 
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✓ Module SPECIFICE, precum staționar de zi, asistență la domiciliu, 

urgența, fișe de boală, etc.. 

Ca module adiționale pentru asigurarea funcționalității instituțiilor de 

medicina militară au fost propuse servicii logistice și administrative, precum:   

- economico-financiar; 

- evidența bunurilor materiale; 

- alimentarea pacienților; 

- cancelarie; 

- secția de cadre. 

Locurile de lucru automatizate trebuie să fie de construcția 

modulară/adaptivă, cu posibilitatea: 

- de extragere și vizionare a informațiilor necesare (în limitele 

drepturilor); 

- de introducere a informațiilor privind activitatea medicinală 

cotidiană; 

- de formare a rapoartelor/dărilor de seamă pentru analiză, statistică 

și a actelor tipizate. 

- de conectare a aparatajului digital pentru diagnosticare sau de 

laborator. 

Separat ne-am propus introducerea modulului specific de 

instruire/perfecționare a cadrelor medicale cu biblioteca digitală specializată, 

inclusiv lecțiile însușite de medici militari în cadrul conflictelor militare, 

misiunelor în cadrul operațiilor de stabilitate și de sprijin. 

 

Concluzii și propuneri. 

La opinia noastră implementarea SIA Medicina militară permite: 

✓ eficientizarea proceselor; 
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✓ coordonarea efortului; 

✓ luarea deciziilor argumentate; 

✓ perfecționarea cadrelor medicale. 

În urma cercetării  înaintăm următoarele propuneri pentru Armata 

Națională: 

1. Consultarea șefilor instituțiilor medicale de bază privind concepția 

propusă cu corectările necesare. 

2. Elaborarea și aprobarea caietului de sarcini SIA. 

3. Obținerea sprijinului necesar (financiar, de algoritmizare, de 

programare, etc.). 

4. Realizarea și implementarea SIA. 
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TRECUTUL ȘI ACTUALITATEA ÎN DEZVOLTAREA 

AMENINȚĂRII AERIENE 

 

Igor ZAVALSKI17 

Vasile VLAS18 
 

Abstract:  Articolul este consacrat analizei fenomenului de amenințare 

aeriană. Autorii au studiat mijloacele de atac aerian și tactica de întrebuințare 

a lor de-a lungul istoriei militare, cu scopul selectării tendințelor de dezvoltare 

a acestui fenomen în viitorul luptei armate. Articolul conține propuneri pentru 

pregătirea Armatei Naționale către acțiunile viitoare.  

Abstract: The article is dedicated to the analysis of the air threat 

phenomenon. The authors studied the means of air attack and the tactics of 

their use throughout military history, in order to select trends for the 

development of this phenomenon in the future of armed struggle. The article 

contains proposals for preparing the National Army for future actions. 

Cuvintele cheie: agresiunea aeriană, mijloacele de atac aerian, apărare 

antiaeriană. 

Keywords: air aggression, means of air attack, air defense. 

 

Scopurile, urmărite de cercetarea noastră, au fost formulate, după cum 

urmează: 

- de studiat tendințele generale de întrebuințare în luptă a aviației, 

pentru fiecare perioadă a istoriei militare; 

- de evidențiat tendințele actuale de dezvoltare a amenințării aeriene; 

- de elaborat propuneri privind pregătirea Armatei Naționale către 

acțiunile de luptă viitoare. 

Cercetarea a început cu înțelegerea unor momente esențiale: 

- amenințarea aeriană (sau mai nou - aero-spațială) reprezintă acțiuni 

ostile cu efecte letale sau non-letale împotriva forțelor proprii; 

 
17 doctorand, lector universitar, Academia Militară a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun” 
18masterand, Academia Militară a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”. 
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- aceste efecte sunt materializate în atacuri fizice, electronice sau 

informaționale; 

- amenințarea aeriană este specifică spațiului aerian și cosmic; 

- mijloacele de atac sunt aparate de zbor pilotate sau nepilotate, 

platforme spațiale, forțele aeropurtate. 

 

4. Fenomenului agresiunii aeriene de-a lungul istoriei militare. 

Folosirea spațiului aerian în scopuri militare sunt reprezentate din 

timpurile străvechi, visul luptătorilor, reflectat în miturile popoarelor lumii. 

Încercăm urmărirea tendințelor de bază a dezvoltării forțelor aeriene pe 

parcursul istoriei militare [10].   

Este recunoscut, căîncă în sec. II î.Hr., militarii chinezi au folosit zmeile 

de vânt pentru darea semnalelor între detașamente (lanterne Kongming) și 

pentru măsurarea distanțelor. Există date neverificate despre întrebuințarea 

zmeilor de vânt pentru bombardamentul orașului cu bombe incendiare în sec. 

XIV, în Europa. 

Despre întrebuințarea militară au gândit Frații Montgolfier, inventatorii 

balonului cu aer cald, care pentru prima dată în 1783 a fost ridicat cu oameni. 

Imediat a apărut articolul lui A.Viète privind posibilitatea întrebuințării 

balonului cu aer în scopurile cercetării. Iar în 1794, în Franța,a fost fondată 

prima unitatea militară a baloanelor cu aer. Prima companie de aeronauți 

(Première compagnie d'aérostier)compusă din 26 militari, care au efectuat 

cercetarea de pe baloane în bătăliile de la Fleurus (1794) șide la Würzburg 

(1796), asediul de la Mainz (1795),în bătălia navală de la Abukir (1798). 

În mijlocul sec. XIX baloanele de aer au fost folosite pentru 

bombardamentul orașelor în Italia de Nord. Așa, în 1849, forțele austriece au 

bombardat Veneția. Au fost lansate aproximativ 200 baloane purtătoare de 
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bombe cu cronometru. Atacul nu a soldat cu rezultatele pozitive. Baloanele au 

fost dirijate de către vânt, care a schimbat viteza și direcția. Sunt informații, că 

baloanele au fost întrebuințate pentru bombardamentul cu cadavrele 

animalelor, cu scopul provocării epidemiilor în orașele asediate. 

În timpul Războiului Civil American (1861-1865), Thaddeus Lowe a 

creat în armata nordiștilor Corpul Baloanelor (Union Army Balloon Corps), 

care a desfășurat cercetarea aeriană, elaborarea hărților topografice, dirijarea cu 

acțiunile militare prin semnale și corectarea focului artileristic. Zborurile 

baloanelor au fost desfășurate în 2 variante: liber (după vânt) sau controlat (pe 

fărâmă). Americanii au dezvoltat generatoare mobile de aer cald.Ideea 

bombardamentului aerian de pe baloane a fost dezvoltată pe hârtie, dar nu a 

primit realizarea practică.  

În1867, Brazilia a întrebuințat baloanele în scop de cercetare/observare, 

în războiul împotrivă Paraguayului.În 1870, baloanele cu aer a lui Eugène 

Godard au fost folosite de francezi pentru cercetare în perioada războiului 

franco-prusac și pentru asigurarea poștei aeriene în Parisul asediat. 

În 1888, a fost fondată școala aeronauților în Marea Britanie. În 1890, 

apare prima subunitatea baloanelor în cadrul unității geniu militare. 

Întrebuințarea de luptă a baloanelor a avut loc în perioada celui de-al Doilea 

Război al Burilor(1899-1902), în scopul cercetării la înaintarea coloanelor 

militare și în timpul apărării orașului Ladysmith,asediat de buri.  

După cum vedem, pentru perioada inițială a dezvoltării forțelor aeriene 

era caracteristic: 

- întrebuințare baloanelor de aer în scopuri de cercetare, observare, 

semnalizare, corectare a focului artileristic; 

- încercările de bombardament de pe baloane, deseori nereușite din 

cauza problemelor de zbor navigabil. 
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În anii Primului Război Mondial, baloanele au primit motoare pentru 

mișcarea dirijată, transformându-se în dirijabile. În Germania, Ferdinand von 

Zeppelin a construit dirijabile cu carcasa metalică rigidă. Baloanele dirijabile 

au devenit forța teribilă. Germania a posedat de 18 dirijabile, cu viteza de zbor 

80-90 km/h, capabile de a trece 2-4 mii de km cu încărcătura din câteva tone de 

bombe. De exemplu, la 14.08.1914 un singur zeppelin într-un atac de 

bombardament a demolat total 60 de clădiri și avariat încă 900. 

Dirijabilele au continuat îndeplinirea misiunilor de cercetare și observare. 

Corectarea focului artileriei cu raza mare, a devenit practic imposibilă fără 

întrebuințarea baloanelor. Altă sarcinăa baloanelor a fost cea de împiedicarea 

zborurilor a primelor avioane, prin formarea zidurilor-rețelelor din fărâme 

întinse între baloanele cu aer și pământ. 

Aeroplanele la începutul războilui au fost privite doar ca o noutate 

neînsemnată, îndeplinind sarcinile de cercetarea aeriană și de livrarea 

adresărilor poștale. Mai târziu, a apărut bombardamentul manual a grenadelor 

sau flechette-lor (săgeților metalice) și tirul din mitralierele de bord asupra 

forțelor terestre.Primul bombardier greu în sensul deplin a devenit„Ilia 

Muromeț”, având încărcătura de luptă 350-1500 kg, creat în Rusia de Igor 

Sikorski, în 1913 și construit în serie, în anii de război. 

Așadar, amenințarea aeriană în perioada Primului Război Mondial, din 

ceva exotic a transformat treptat în pericol real pentru forțele terestre și 

populația civilă. Forțele aeriene, compuse din dirijabile și aeroplane au 

îndeplinit sarcini: 

- de cercetare/observare, de corectare a focului artileriei cu raza mare; 

- de transportare rapidă a corespondenței/documentelor de conducere; 

- de apărare antiaeriană a principalelor orașe; 
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- de bombardament (manual sau automatizat) al obiectivelor 

importante; 

- de sprijin nemijlocit al forțelor terestre în fazele principale ale luptei. 

Perioada Interbelicăeste caracterizată cu:   

- dezvoltarea rapidă a tehnicii de zbor (viteza, plafonul, raza, 

încărcătura); 

- apariția trupelor de desant aerian, instruirea tineretului în masă a 

deprinderilor de parașutare; 

- prezentarea teoriilor privind rolul aviației în război, printre care prim-

loc este ocupat de teoria privind supremația aeriană a lui Giulio Douhet.  

Al 2-lea Război Mondial a arătat importanța indiscutabilă a aviației, ea a 

cucerit locul important în forțele armate în majoritatea țărilor participante în 

război. Baloanele s-au retras la locul secundar, îndeplinind doar funcții de 

corectare a focului artileristic și de apărare antiaeriană de baraj a principalelor 

centre urbane. 

Forțele aeriene au devenit categoria de forțe cu toatele drepturile, 

capabilă a organiza operațiile militare de sinestătător sau în cooperare cu alte 

categorii de forțe. Aviația a fost divizată conform sarcinilor îndeplinite de 

către: 

- aviația de cercetare (cu posibilitățile de fotografiere și filmare); 

- aviația antiaeriană/de vânătoare (pentru obținerea supremației 

aeriene); 

- aviația de bombardament (pentru efectuarea loviturilor în adâncime); 

- aviația de asalt/de front (pentru sprijin nemijlocit al forțelor terestre); 

- aviația navală, inclusiv ambarcată (pentru sprijin al forțelor navale și a 

infanteriei marine); 
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- aviația de transport (pentru asigurare logistică, transportarea forțelor 

de desant aerian). 

Loviturile aeriene au fost efectuate la distanțe foarte mari, având efecte 

devastatoare pentru economia părților în conflict și psihologice pentru forțele 

armate și populație. În 1945, SUA a efectuat în Japonia primele 

bombardamente nucleare cu rezultate uriașe. 

În Perioada Postbelică omenirea a pășit în spațiu cosmic, fapt care 

imediat a fost întrebuințat pentru fortificarea capabilităților militare.La fel, au 

fost dezvoltate rachetele strategice – balistice (inclusiv interconectale) și de 

croazieră, cu încărcătură convențională sau nucleară, cu precizie foarte mare. 

Aviația militară a cucerit locul dominant în cadrul forțelor armate. Nici 

un conflict nu a fost lipsit de acțiunile aviației. A fost înțeles principiul de 

cooperare a acțiunilor aeriene cu forțele terestre și cele navale, în cadrul teoriei 

bătăliei aeroterestre/aeronavale. Armamentul aviatic este în permanenta 

modernizare: distanța de lansare, procedeele de dirijare a munițiilor/rachetelor, 

efectul distructiv la ajungere în țintă. 

Elicopterul militar a apărut în Războiul Coreean (1950-1953) și a fost 

dezvoltat în Războiul din Vietnam (1961-1975), cu posibilitățile lui de a 

decola/ateriza pe platouri mici din teren, a sprijini forțele terestre în luptă, prin 

foc, aprovizionare, evacuare, manevra pe câmpul de luptă în cadrul acțiunilor 

aeromobile. Aviația a fost întrebuințată în operațiile speciale, cu 

lansarea/evacuarea grupelor de militari cu parașuta sau prin 

debarcare/delestare. 

În ultimele decenii, dezvoltarea vastă au primit aparatele fără pilot, 

datorită prețului scăzut, protecției operatorului, vulnerabilității scăzute la 

acțiunea sistemului antiaerian. Începând de la misiuni de cercetare/observare și 
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de corectare a focului, ele au pășit spre sarcinile de lovire, inclusiv în regimul 

automat, fără intervenția operatorului. 

 

5. Starea actuală și tendințele de dezvoltare a amenințării aeriene. 

După cercetarea trecutului,putem trece spre analiza situației actuale cu 

amenințarea aeriană pe trei nivele ierarhice.  

La nivelul strategic apreciem: 

- dezvoltarea capabilităților spațiale/cosmice; 

- perfecționarea rachetelor strategice (mărirea razei, vitezei și preciziei); 

- potențialul crescut al aviației strategice (descurajarea, cercetarea, atac 

strategic, proiectarea forțelor). 

Forțele aerospațiale, apărute în țările dezvoltate, au tendința de plasare pe 

orbită nu doar a sateliților de cercetare (care au astăzi capabilitățile de rezoluție 

impunătoare) și de comunicații/navigare, dar și platformele de lovire asupra 

suprafeței terestreprin laser sau cu arma chinetică[2].Sistemele actuale de 

apărare antiaeriană nu sunt pregătite împotriva acestei amenințări, iar 

consecințele loviturii orbitale nu inspiră optimismul pentru țara-victimă.  

Posibilitățile crescute a rachetelor balistice și de croazieră, și anume – 

distanța mare de lansare, zborul la înălțime stratosferică sau extrem de joasă, 

precizia) au fost demonstrate de americani în Irak și Afganistan, iar de ruși în 

Siria. Direcțiile de dezvoltare în acest domeniu sunt: mărirea distanței de 

lansare, vitezei de zbor, posibilitatea de introducere a corecțiilor în zbor, 

mărirea preciziei de lovitură și a efectului devastator[3]. 

Tempourile de dezvoltare a aviației strategice, în ultimele decenii, au 

suferit încetinire. Însă potențialul, atins la sfârșitul sec.XX, rămâne în vigoare. 

Datorită aviației strategice, războiul s-a transformat din fenomenul local, în 

teatru de acțiuni, în cel global. Strategia lovirii prin apropierea, străpungerea 
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apărării antiaeriene și zborurilor deasupra teritoriului adversarului (ex. operații 

aeriene Linebacker II din Vietnam 1972, El Dorado Canyon din Libia1986), 

este modificată treptat spre strategia lovirii de la distanță, nefiind în spațiul 

aerian al adversarului (ex. operații aeriene Desert Fox din Irak 1998, loviturile 

Israelului asupra forțelor iraniene pe teritoriul Siriei 2020-2021)[8]. Rămâne 

posibilă și întrebuinţareaarmelor de distrugere în masă în conflictelemilitare 

viitoare[1].  

La nivelul operațiilor aeriene semnalăm: 

- întrebuințarea concentrată a aviației în cadrul loviturilor la distanță, 

folosirea bruiajului electronic, rachetelor antiradar, bombelor ghidate; 

- rolul aviației de sprijin, în mod deosebit de transport logistic; 

- dezvoltarea posibilităților de manevra pe verticală (desant aerian, 

acțiunile aeromobile). 

 

Confruntările armate la începutul sec.XXI demonstrează din ce în ce mai 

pronunțat caracterul aeroterestru și aeronaval.Cota componentei aeriene în 

conflictele militare este în creștere continuă. Cucerirea 

superiorității/supremației aeriene a devenit acțiunea primordială în operații 

militare [9]. 

În același timp, rolul decisiv în lovirea adversarului este atribuit armelor 

de înaltă precizie, care pot, după informații sitemului de cercetare primite în 

timp real, aplica loviturile selective, aproape punctuale asupra țintelor 

determinate [7, 8]. Locotenent-colonel Ghiris O.B. demonstrează creșterea 

cotei armelor de înaltă precizie în ultimele operații aeriene[4]: 

- Irak 1991 – 8%; 

- Iugoslavia 1999 – 35%; 

- Afganistan 2001 – 57%; 
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- Irak 2003 – 68%. 

La nivelul tactic remarcăm: 

- sprijin aerian nemijlocit și interdicția acțiunilor forțelor terestre; 

- sprijinul acțiunilor subunităților speciale, evacuarea militară prin aer, 

operații de căutare-salvare, sprijin logistic; 

- rolul crescut al aparatelor fără pilot; 

- apariția dispozitivelor portative de zbor individual/autonom al omului. 

Aviația tactică este bazată pe elicoptere, care datorită capabilităților 

existente, au devenit instrument comod și flexibil în lupta aeroterestră.  

Elicopterul militar de astăzi reprezintă: 

- manevra rapidă pe câmpul de luptă; 

- concentrarea și transportul focului; 

- lupta electronica la nivelul tactic; 

- sprijinul logistic tactic; 

- evacuarea în condiții nefavorabile; 

- acțiunile de căutare-salvare. 

Practic, fiecare aeronava are la dispoziție setul aparatajului de bord 

pentru efectuarea protecției electronice și atacului electronic asupra senzorilor 

de cercetare și mijloacelor de ochire ale adversarului,cu posibilitatea de orbire 

a sistemului antiaerian [1]. 

În cadrul conflictelor actuale, aparatele aeriene fără pilot rezolvă o gama 

semneficativă de sarcini. Ele sunt folosite pentru: cercetarea, observarea în 

timp real al câmpului de luptă, descoperirea țintelor importante, asigurarea 

ochirii prin iluminarea țintei, asigurarea multilaterală a subunităților 

îndepărtate. Actualmente, sunt dezvoltate procedeele tactice cu folosirea roiului 

de aparate fără pilot pentru supraîncărcarea sistemului de apărare antiaeriană 

sau distragerea ei spre țintele false[8]. 
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Aparate de lovire (inclusiv camicaze, sau muniții aeriene cu patrulare în 

zona) pot ataca obiectivele blindate, poziții de artilerie, aglomerații de trupe, 

puncte de comandă, noduri de comunicații, depozite logistice cu focul din 

mitraliere, grenade, bombe, încărcăturile explosive. Avantajele aparatelor de 

lovire sunt: viteza mare de reacție, vizibilitatea scăzută pentru adversar, 

prezența continuă în zonă, prețul relativ mic[5]. Aceste avantaje au devenit 

hotărâtoare la stoparea ofensivei Armatei Naționale Libiene (aprilie-mai 2020) 

și la ruperea apărării fortificate a armenilor în munții Carabahului (septembrie-

noiembrie 2020). 

În final, trebuie să consacrăm cuvinte și dispozitivelor portative de zbor 

individual/autonom al omului. La sfârșitul sec.XX, în arsenalul militar au 

apărut parapantele și deltaplanurile pentru efectuarea unui zbor planat la 

distanță mare și în condițiile lipsei de zgomot, care poate demasca apropierea 

grupei de militari.Secolul XXI oferă militarilor posibilități și mai fantastice – 

dispozitivele pentru zborul personal, care în scurt timp pot apărea pe câmp de 

luptă, printre care putem numi: 

- proiectul Jetpack (construcția inginerului american Wendell F. Moore 

din compania Bell, modernizată actualmente) – ranița cu motorul de reacție; 

- proiectul Jet Man (construcția inginerului elvețian Yves Rossy) – 

aripa cu 2 motoare de reacție; 

- proiectul Flyboard Air (construcția inginerului francez Franky Zapata) 

– platforma-suport cu 4 motoare de reacție;  

- costumul pentru zbor, companiei Gravity Industries (construcția 

inventatorului englez Richard Browning) – minimotoare reactive poziționate pe 

mâinile omului; 

- motociclele zburătoare companiei ruse Hoversurf. 

 



189 
 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Istoria militară, începând cu cel de-al Doilea Război Mondial, 

demonstrează că „dimensiunea  aeriană  a  devenit  o  componentă vitală a 

luptei”, are  „un  rol  determinant  în  atingerea obiectivelor  campaniei  sau  

operației  militare moderne” [3]. Aviația militară se dezvoltă rapid. Statul, care 

nu are componenta aeriană în cadrul Forțelor Armate, riscă cu suveranitate 

aeriană, și nu numai. Ca o altă parte a binomului – statul nu poate exista fără 

sistemul eficient de apărare antiaeriană. 

În rezultatul analizei,la opinia noastră,au fost identificate 3 probleme de 

importanța majoră: 

- necesitatea componentei active aeriene pentru menținerea suveranității 

statului; 

- asigurarea cooperării forțelor aeriene, terestre și navale, acțiunile 

sistemice; 

- dezvoltarea sistemelor fără pilot (care apreciem mai eftine și mai utile 

în condițiile actuale ale Republicii Moldova). 

Au fost formulate unele considerații, legate de starea aviației militare 

autohtone și a forțelor de apărare antiaeriană: 

1. Comandamentul aerian, ca structura de bază pentru conducere și 

dezvoltare, trebuie să fie revitalizat. 

2. Aviația militară trebuie să fie revitalizată (asigurând rolul de bază 

pentru suveranitatea în aer, sprijinul aerian nemijlocit). 

3. Direcțiile conturate pentru prioritate 1:  

                          - aparatele fără pilot; 

                          - poliția aeriană (avioane de vânătoare); 

                          - elicopterele de luptă. 



190 
 

4. Reducerea de proporții a apărării antiaeriene teritoriale (complexe de 

rachete, stații de radiolocație, aviație de vânătoare) poate deveni fatală. 

5. Reducerea subunităților antiaeriene în Bg.IMo., cu transmiterea 

mitralierelor antiaeriene pentru înzestrarea B22MP se pare a fi o decizie 

greșită. 

6. Stagnarea în dezvoltarea apărării antiaeriene trebuie să fie depașită (în 

sensul structurii adecvate și modernizării armamentului). 
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CERINȚE CĂTRE PLATFORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

MILITAR LA DISTANȚĂ 
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Abstract: Articolul conține analiza posibilităților de organizare a 

procesului de învățământ online. Pe baza de anaiză a posibilităților existente, 

autorii formulează un set de cerințe către platforma unică de învățământ 

militar la distanță, cu scopul de a face mai eficientă instruirea personalului 

Armatei Naționale. 

Abstract: The article contains the analysis of the possibilities of 

organizing the online learning process. Based on an analysis of the existing 

possibilities, the authors formulate a set of requirements for the joint military 

distance education platform, in order to streamline the training of the National 

Army personnel. 

Cuvintele cheie: învățământ militar, informatizare, instruire la distanță. 

Keywords: military education, informatization, distance learning. 

 

Cantitatea de informații, pe care o deține civilizația umană,se dublează la 

fiecare 5 ani. Prin urmare, pe lângă însușirea cunoștințelor, devine important să 

stăpânești tehnicile care ajută transmiterea și procesareainformațiilor noi. 

Lumea informațională de astăzi cere de la instituțiile de învățământ nu 

doar transmitereacunoștințelor profesionaleviitorului specialist, dar și formarea 

unor calități importante din punct de vedere profesional și social, precum: 

comportamentul organizațional, cultura de comunicare, calitățile de lider, 

responsabilitatea profesională, creativitatea și flexibilitatea gândirii, capacitatea 

de autocunoaștere și auto-dezvoltare[6]. Sistemul educațional trece de la 

transferul ordinar de cunoștințe spre formarea competenților dea dobândi 

cunoștințele de sinestătător. 

 
19 doctorand, lector universitar, Academia Militară a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”. 
20masterand, ULIM, Academia Militară a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”. 
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În acest sens, universitățile militare sunt preocupate de crearea 

sistemelor/platformelor IT destinate automatizării procesului educațional[1], în 

care procesele tradiționale de transmitere-recepție a cunoștințelor sunt adăugate 

de procesele obținerii cunoștințelor prin schemele tehnologice create de 

profesor și prin căutarea informației din bazele de date specializate. 

Cercetarea noastră este legată cu problema perfecționării învățământului 

militar (inclusiv în condițiile restrânse a pandemiei COVID-19)  și a fost 

concentrată spre următoarele scopuri: 

✓ de analizat experiența organizării învățământului la distanță; 

✓ de formulat cerințele către platforma de învățământ militar la 

distanță; 

✓ de enumerat în revista platformele existente cu evidențierea 

posibilităților; 

✓ de elaborat propuneri privind eficientizarea învațamântului în 

cadrul Armatei Naționale. 

 

6. Argumentarea necesității de organizare aînvățământului militar 

la distanță. 

Pe parcursul cercetării au fost identificate problemele esențiale ale 

învățământului militar autohton, după opinia noastră, și anume: 

- limitarea specializării doar cu 3 specialități de bază, fără pregătirea 

pe alte profiluri; 

- lipsa sistemului clar de perfecționare aspecialiștilor de fiecare nivel 

și ramură; 

- lipsa timpului pentru instruire; 

- număr redus a cadrelor didactice, ca urmare este generat stresul 

permanent la serviciu; 
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- lipsa manualelor necesare pentru toate specialitățile și pentru fiecare 

nivel/categorie aparte. 

Unica instituție de învățământ militar din Republica Moldova, Academia 

Militară a Forțelor Armate ale Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”, 

tradițional formează cadre militare pentru 3 specialități militare: infanterie, 

artilerie, comunicații și informatică. Celelalte specialități: aviația, artileria și 

rachetele antiaeriene, radiolocația, sprijinul genistic, apărarea CBRN, logistica, 

medicina militară, dreptul militar, etc. - rămân neacoperite.Cursurile de cariera 

existente sunt construite pe tematica infanteriei, deci nu dau posibilitatea de 

perfecționare pentru alte specialități.Cursurile online pot schimba situația 

creată, oferind posibilitatea de perfecționare pentru toate specialitățile. 

Optimizările statelor în unitățile militare au provocat situația, când lipsa 

militarului, generată de participare într-un curs de perfecționare, creează 

probleme în organizarea activităților nemijlocit în colectivul militar. 

Organizarea studiilor distribuite la distanță poate pune la dispoziția militarilor 

posibilitatea perfecționării fără abateri de la îndeplinirea  atribuțiilor 

funcționale. 

Fondarea bibliotecii digitale departamentale poate schimba situația cu 

deficitul bibliografiei de specialitate fără cheltueli mari legate de multiplicare și 

distribuire. 

Suntem încrezuți ca învățământul distribuit la distanta poate contracara 

cu succes aceste probleme, oferind specializarea necesară și distribuirea pe 

nivele, prin elaborarea programelor de perfecționare a militarilor prin contract, 

prin folosirea la maxim a timpului liber și orelor determinate pentru 

perfecționare profesională, chiar la locul de serviciu. De asemenea, pot fi 

multiplicate și distribuite manualeși alte materiale înformat electronic.  
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7. Revista platformelor existente. 

Pandemia COVID-19 a accelerat căutarea platformelor educaționale 

online, în scopul continuării procesului educațional în cadrul Academiei 

Militare a Forțelor Armate cu scopul de prevenire a pericolului de infectare. 

Vara anului 2020, un grup de specialiști din cadrul AMFA a fost preocupat cu 

analiza platformelor existente în Internet cu posibilitățile de organizare a 

webinarelor. 

Au fost analizate 9 platforme pentru instruire la distanță, prezentate în 

lista în ordinea analizei: 

1. MyOwnConference (https://myownconference.com/, Lituania).  

2. Clickmeeting (https://clickmeeting.com/, Polonia). 

3. AnyMeeting (https://www.anymeeting.com/, SUA) 

4. Adobe Connect (https://www.adobe.com/, SUA). 

5. Webex (https://www.webex.com/, SUA). 

6. Webinar.ru (https://webinar.ru/, Federația Rusă). 

7. MS Teams (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-

chat-software, SUA). 

8. iSpring (https://www.ispring.ru/, Federația Rusă). 

9. Zoom (https://zoom.us/, SUA). 

Analiza a fost concentrată spre posibilitățile organizării procesului 

educațional în formatul online, comoditatea interfeței și prețul utilizării 

platformei. După ce au fost alese trei platforme, care, la opinia noastră,au fost 

cele mai apropiate de cerințele formulate, și anume: 

✓ Adobe Connect (companiei ADOBE); 

✓ Webex (companiei CISCO); 

✓ MS Teams (companiei Microsoft). 

https://myownconference.com/
https://clickmeeting.com/
https://www.anymeeting.com/
https://www.adobe.com/
https://www.webex.com/
https://webinar.ru/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ispring.ru/
https://zoom.us/
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În rezultatul întâlnirii cu reprezentanții acestor companii în Moldova 

pentru consultații, a fost adoptată decizia de a folosi platforma TEAMS, mai 

mult din considerația promoției de acordare a serviciilor pentru instituțiile de 

învățământ superior gratuit (cel puțin în timpul pandemiei). Vara anului 2020 a 

fost verificată și funcționarea platformei companiei ADOBE în cadrul unui 

curs de perfecționare a Institutului de Formare Continuă din Chișinău. 

A fost analizată și platforma ILIAS, oferita Armatei Naționale de NATO, 

pe linia Parteneriatului pentru Pace, care a fost folosită pentru publicarea unor 

cursuri online. Însă, în lipsa documentației tehnice (inclusiv în Internet), 

plaforma nu a fost folosită la maximum, lăsînd multe lacune. 

Pe parcursul organizării cursurilor de scurtă durată în formatul online 

toamna 2020, au fost marcate unele probleme cu caracter obiectiv și subiectiv, 

cum ar fi: 

✓ necesitatea personalului tehnic suplimentar pentru mentenanță și 

reconfigurarea sistemului (cotidian, suplimentar la statele curente); 

✓ necesitatea planificării cheltuielilor pentru menținerea sistemului în 

funcțiune; 

✓ existența problemelor cu acces la banda largă (viteză prea mică la 

încărcarea deplină a sistemului în orele de ședințe) 

✓ necesitatea instruirii profesorilor/studenților pentru a lucra cu interfață 

sistemului; 

✓ necesitatea stringentă în elaborarea instrucțiunilor detaliate pentru 

utilizatorii sistemului; 

✓ numărul mare a studenților în grup, care nu permite verificarea 

permanentă și interacțiunea efectivă (normal 5-8 persoane); 

✓ mixarea într-un grup a specialiștilor dindiferite categorii (din cauza 

selectării nechibzuite a candidaților pentru curs); 
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✓ nivel scăzut de interes către instruire la distanță ,fiind clasificat ca 

ceva neobligatoriu (lipsa la ședințe sub pretextul întrării în serviciu/predării 

serviciului, deplasării după serviciu acasă, etc.). 

8. Formularea cerințelor către platforma de învățământ militar la 

distanță. 

Informatizarea instituției de învățământ militar reprezintă un proces pe 

scară largă de introducerea tehnologiilor informaționale și a mijloacelor de 

colectare, transmitere,stocare și prelucrarea informațiilor în principalele 

domenii de activitate, astfel de instituții ca: educaționale, de cercetare și 

administrative,în scopul asigurării instruirii efective a cadrelor militare. 

Profesor Zolotovskaia L.A. propune șase probleme principale, care 

trebuie de reținut în procesul de informatizare a învățământului militar[4]: 

1. Crearea mediului informatic pentru dirijarea procesului educațional 

(bazat pe rețea locală – Internet). 

2. Fondarea și utilizarea bazelor de date automatizate – biblioteci digitale 

universitare (materialeștiințifico-pedagogice, educaționale și metodologice). 

3. Automatizarea proceselor de sprijin metodico-organizațional 

(informații și materiale de referință, de reglementare, instructive). 

4. Elaborarea și implimentarea sistemelor informaționale de suport 

administrativ (servicii personal, logistic, financiar, medical, etc.). 

5. Aplicarea tehnologiilor informaționale în scopul organizării procesului 

educațional și instruirea personalului militar în conformitate cu standartele 

moderne. 

6. Aplicarea mijloacelor tehnice de instruire conform noilor generații, 

bazate pe IT pentru instruirea specialiștilor militari. 

Doctor în științe Mordvinov V.F. propune 3 etape de informatizare a 

universității militare [5]: 
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- etapa pregătitoare (crearea bazei organizatorice și materiale a 

informatizării – documente de directivă, aparatajul, softul, rețea); 

- etapa principală (formarea mediului educațional pe baza materială 

existentă – crearea complexelor educaționale virtuale); 

- etapa de integrare (unirea „insulelor” de informatizare în mediul 

educațional complet al Forțelor Armate naționale). 

Pentru fiecare disciplina academică sau curs se propune crearea 

complexului educațional electronic multifuncțional[4], care conținematerialul 

relevant sistematizat, oferit la dispoziția studenților în scopul însușirii creative 

și active a cunoștințelor, abilităților,aptitudinilor.De fapt, manualul în format 

electronic se transformă în mediul automatizat de instruire, care conține 

materialedidactice, metodice și de referință [9]. 

Acest complex trebuie să aibă interfață înțeleasă intuitiv și sistemul de 

navigație ușor de utilizat. Principalul avantaj complexului: lipsa structurii 

rigide, posibilitatea perfecționării și schimbării permanente, întrebuințarea 

tradițională sau autoperfecționarea studenților, economia de timp pentru 

căutarea informațiilor, eficientizarea evaluării rezultatelor procesului de 

instruire. Astfel, metoda de prezentarea materialului educațional depășește 

foarte mult eficacitatea manualelor de hârtie. 

În general, complexul educațional electronicpoate include următoarele 

elemente: 

- cerințele standarde pentru disciplina academică; 

- curriculum și planul tematic; 

- metodologia studierii disciplinei; 

- sarcini și întrebări pentru seminare și ședințe practice; 

- curs de prelegeri textuale în format electronic; 

- prezentări multimedia[8]; 
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- concepte de bază în diagrame, tabele, postere[8]; 

- set de teste pentru control al calității educației[9]. 

Complexele educaționale electronicepot fi lărgite prin introducerea 

simulatoarelor electronice pentru formarea deprinderilor necesare specialiștilor 

militari [7]. Printre benificiile principale ale implementării 

simulatoarelor/trenajoarelor în procesul de instruire militară, putem 

enumera[2]: 

- economia resurselor (carburanți și lubrifianți, muniții, ore de lucru ale 

personalului de instructori); 

- păstrarea resursei armamentului și tehnicii (moto-ore, parcurs, număr 

de trageri/lansări); 

- lipsa pericolului de accidente, de traumatism sau de moarte; 

- posibilitatea repetării multiple până la automatizarea deprinderilor; 

- motivarea suplimentară spre studiu, folosind diversitatea procesului de 

instruire; 

- formarea rapidă a deprinderilor necesare;  

- acumularea experienței de luptă fără desfășurarea acțiunilor de luptă 

propriu-zise. 

După opinia noastră, cerințele necesare pentru platforma de învățământ 

militar la distanțăa Armatei Naționale pot fi formulate astfel: 

✓ disponibilitatea claselor virtuale (cel puțin 10), folosite efectiv pentru 

activitățile diferite cu numărul de instruiți pentru o clasă - nu mai puțin de 25 

persoane; 

✓ posibilitatea de a reda în timp real - textul, prezentările, video, tabla 

whiteboard; 

✓ asigurarea dialogului cu instruiți: chat (tapare) si/sau sunet. 
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✓ posibilitatea de a încărca/descărca fișiere (materiale de studiat, teme 

de acasă, teste); 

✓ posibilitatea înregistrării ședințelor pentru lucrul individual; 

✓ evidența automată a prezențeiinstruiților; 

✓ posibilitatea de testare/examinare/evaluare; 

✓ posibilitatea plasării cursurilor pentru autoinstruire (fără profesor) cu 

certificarea automată; 

✓ posibilitatea plasării bibliotecii electronice cu manualele electronice; 

✓ posibilitatea introducerii simulatoarelor virtuale a tehnicii și 

armamentului; 

✓ asigurarea nivelului suficient de securitate informațională 

(continuitatea funcționării, confidențialitatea, integritatea datelor). 

Astfel, platforma poate fi realizată în una din 4 variante posibile:   

- elaborarea de la ,, zero” după cerințele stabilite de instituția de 

învățământ militar; 

- achiziționarea variantei gata făcute cu capabilitățile apropiate la 

cerințele necesare; 

- arenda claselor virtuale ocazițional, pentru activitatea concretă, cu plata 

unică; 

- hosting-ul pe platforme existente cu plata pentru o perioadă (de obicei – 

luna sau an). 

Primele 2 variante sunt foarte scumpe, care durează o perioada mare de 

timp, în schimb, cerințele sunt îndeplinite aproape deplin și au gradul ridicat de 

securitate informațională. 

Ultimele 2 variante sunt mai eftine (totuși, cu plata însemnată pentru o 

instituție bugetară), cu cerințele comune, care îndeplinesc așteptările doar 

parțial,dar cu gradul scăzut de securitate. 



201 
 

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Armata Națională are nevoie de Portalul Unic de învățământ militar, ca 

platforma de bază, gestionată de subdiviziunea Academiei Militare a Forțelor 

Armate. Informatizarea instruirii militare poate rezolva majoritatea 

problemelor existente. 

Procesul de informatizare poate fi desfășurat în patru etape distincte: 

- elaborarea conceptului Portalului și pregătirea bazei materiale pentru 

informatizare; 

- crearea complexelor educațional electronice pentru fiecare specialitate 

și fiecare nivel; 

- lansarea Portalului în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate; 

- extinderea activității educaționale a Portalului la toate unitățile militare 

ale Armatei Naționale. 

În urma cercetării,autorii înaintează următoarele propuneri pentru Armata 

Națională: 

1. La etapa actuală, de folosit platforma MS TEAMS, dar și de studiat 

adăugător, mai profund posibilitățile platformei ILIAS, care rămâne 

enigmatică. 

2. De elaborat Concepția Portalului de învățământ militar (ca soft 

propriu) pe baza cerințelor prezentate. 

3. De planificat la nivelul Ministerului Apărării elaborarea Portalului de 

învățământ militar prin consultații în cadrul Guvernului (cu sprijin acordat). 

4. De intensificat instruirea cadrelor Armatei Naționale prin 

implementarea Portalului nominalizat. 
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PARTICULARITĂȚILE LUPTEI ARMATE ÎN 

RETRAGERE 
 

Igor ZAVALSKI21 

Mihail ROTARU22 
 

Abstract: Articolul conține analiza problemelor legate de lupta armată 

în condiții deretragere. Autorii au urmat ideea de analiză a aspectelor luptei 

de retragere, cu scopul elaborării propunerilor pentru pregătirea Armatei 

Naționale către acțiunile viitoare. 

Abstract: This article contains the analysis of armed struggle problems 

in conditions of retreat. The authors followed the idea of analyzing the aspects 

of the retreat struggle, in order to develop proposals for preparing the 

National Army for future actions. 

Cuvintele cheie: retragere, luptă în retragere. 

Keywords: retreat, fighting in retreat. 

 

Retragerea în toate epocile și la toate popoare era privită ca o acțiune 

rușinoasă, inadmisibilă pentru o armată cu onor. Însă, studierea istoriei militare 

ne arată, că retragerea reprezintă partea inseparabilă a artei militare. 

Importanța retragerii pentru victorie poate fi înțeleasă printr-o legendă 

din Roma antică despre duelul dintre cei trei frați Horaţi romaniși cei trei 

Curiaţi din Alba Longa. Aceştia din urmă, au ucis doi Horaţi. Dar ultimul 

dintre ei, rămas în viaţă, a retras la distanță și i-a ucis la rândul său pe ceilalți 

trei, hotărând astfel rezultatul războiului. 

 

9. Istoriografia luptei armate în retragere. 

Săîncercăm urmărirearezultateloracțiunilor în retragere de-a lungul 

istoriei militare, precum și a ideilor teoreticienilor militari. 

 
21 lector universitar, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” 
22 student, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
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Perioada antică [2,7]. Renumitul Sun Tzu, autorul tratatului „Arta 

războiului” subliniază următoarele momente: 

- în situația nefavorabilă, retragerea este posibilă și bine venită; 

- retragerea poate fi simulată, fiind un tip deșiretenie militară; 

- lupta poate fi continuată inclusiv în retragere; 

- retragerea, ca orice tip de luptă, necesită planificarea minuțioasă; 

- planificarea retragerii trebuie să ia în considerare caracterul terenului; 

- retragerea trebuie să aibă viteza necesară; 

- comandantul trebuie să țină cont de coborârea moralului în caz de 

retragere; 

- există riscul transformării retragerii în fugă haotică. 

Exemplu foarte bun prezintă expediția lui Darius I împotriva geților și 

sciților din anii 514-512 î.Hr.. Sciții, în fața adversarului numeros, s-au retras. 

Ei au întrebuințat tactica pământului pârjolit,au lăsat adversarul fără alimente și 

furaj, cu fântâni otrăvite, permanent au hărțuit subunitățile persane, 

obligândspre retragere pe itinerarul înaintării (adică prin locurile 

jefuiteanterior) și spre părăsirea teritoriilor scițiene, ceea ce însemna, practic, 

câștigarea războiului, chiar și fără bătălii hotărâtoare. Din acest exemplu putem 

lua lecțiile însușite, precum:  

- retragerea pentru scoaterea forțelor proprii de sub lovitura 

adversarului foarte puternic; 

- mobilitatea necesară a celui retras; 

- existența spațiului necesar de retragere; 

- câștigarea inițiativei, hărțuirea adversarului, privarea de resurse. 

Bătălia de la insula Sphacteria, 425 î.Hr., dă un exemplu de retragerea 

infanteriei grele spartiate sub loviturile multiple și din toate părțile ale 

infanteriei ușoare din Atena.Lecții însușite:  
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- încercarea scoaterii a forței istovite de sub loviturile adversarului; 

- retragerea pe creasta dealului, mai avantajosă decât cale adversarului, 

care urmărește; 

- zădărnicirea retragerii după blocarea rutei și încercuirea. 

Xenofon, ilustru teoretician și practic militar, a descris în opera sa 

„Anabasis”, Marșul celor 10 000 - retragerea mercenarilor grecești în mediul 

persan ostil, cu lupte, cu viteza medie de 5 parasanguri (25 km) pe zi. Opera lui 

Xenofon arată, ca retragerea organizată (cu cercetare, cu elemente de siguranță, 

cu dispozitivul adaptat spre desfășurare rapidă în orice timp), chiar și în 

condiții grele, asigură speranța pentru supraviețuire 

Un alt exemplu arată ultima perioada Răscoalei lui Spartacus (73-71 

î.Hr.), legată de retragere armatei insurgenților din peninsula Rhegium în 

direcția Brindisi: retragerea în condițiile lipsei de resurse, dar cu contraatacuri 

(uneori destul de reușite, ex. bătălia pe râul Cazuent).  

Cazul Bătăliei navale de la Actium, 31 î.Hr., cu retragerea flotei egiptene 

cu Cleopatra, iar apoi și a lui Marcus Antonius. Plecarea prin surprindere a 

comandamentului în toiul luptei, a transformat lupta navală cu forțe inițial 

egale în masacru, datorită căderii moralului. 

Bătălia de la Pădurea Teutoburgică, 9 d.Hr., cu retragerea coloanei 

romane sub loviturile multiple ale triburilor germane, dă exemplu de retragere 

prelungită (de 3 zile) cu lupte grele, fără pauze între lovituri, care s-a 

transformat în fugă și s-a finalizat în măcel. 

În Primul Război Daco-Roman, 101-102, oastea dacică, condusă de 

Decebal, s-a retras în munții Orăștiei,cu scopul salvării rămășiților oastei în 

raionul cu fortificații multiple și continuăriirăzboiului de gherilă. 

La fel a procedat și Attila în faza finală a Bătăliei de pe Câmpiile 

Catalaunice, 451. După primirea loviturii decisive în flanc de la armata 
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romană, el a dat comanda pentru replierea hunilor în tabăra fortificată, pentru 

continuarea luptei pe poziția mai avantajoasă. 

Vegetius în capodopera sa „Despre militărie”,prima lucrare sistematică 

de teorie militară romană care a ajuns până în timpurile nostre, descrie: 

- retragerea ca un procedeu normal ca și ofensiva; 

- retragerea unor subunități prin dispozitivul altora fără dezorganizarea 

lui, prin intervaluri; 

- semnalele speciale, stabilite pentru retragere; 

- retragerea cu opriri pentru a lupta cu adversarul care urmărește 

(aliniamente intermediare); 

- riscul transformării retragerii în fugă, pierderilor și caderii moralului 

oastei; 

- necesitatea mascării momentului de retragere prin lovituri de 

distragere a atenției, folosire timpului nocturn, sub acoperire a cavaleriei; 

- întrebuințarea ambuscadelor împotrivă adversarului care urmărește, 

obstacolelor naturale și artificiale, contraatacurilor în locuri favorabile; 

- ocuparea în timp oportun a punctelor obligatorii de trecere, pentru 

folosirea liberă a lor. 

Și Aeneas Tacticianulîn „Supraviețuirea în asedii”a evidențiat: 

- caracterul complicat al retragerii; 

- posibilitatea transformării succesului adversarului în înfrângere 

(nimicirea adversarului trecut la jaf pe părți). 

În Bătălia de la Cannae, 216 î.Hr., Hannibal Barca comandă retragerea 

centrului dispozitivului de luptă, înaintând flancurile, având în rezultat 

încercuirea strălucitoare. Marcăm: imitarea retragerii poate fi folosită pentru 

încercuirea adversarului, care pierde atenția, bucurânduse de victoria așteptată. 
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Perioada medievală [1,2]. Acest procedeu este repetat în Bătălia de la 

Hastings, 1066. Cavalerii normanzi atacă fără succes palisada apărată de oastea 

anglo-saxonă, apoi imită retragerea, obligând anglo-saxonii să treacă la 

urmărire, și nimicesc inamicul înaintat din poziția fortificată. Și în Bătălia de la 

Nicopole, 1396, retragerea falsă a oastei turce a atras inamicul trecut în 

urmărire sub focul arcașilor. La fel au procedat și rușii în Bătălia de la râul 

Vagra, 1199, prin retragerea falsă atrăgând pe adversar în locul îngust cu 

blocarea pe malul râului. De asemenea a procedat și oastea mongolă pe râul 

Sajó, 1241, încercuind oastea ungară prin retragerea. 

Arabii au folosit retragerea pentru regruparea și continuarea luptei în 

Bătălia de la Yarmuc, 636. 

În Bătălia de la Valea Albă (de la Războieni), 1476, oastea moldavă a 

ieșit din încercuire, folosind condițiile de noapte și ruperea inelului de blocare, 

cu acțiunile detașamentului mic de acoperire a retragerii pe poziția veche.  

Iar în Bătăliile de la Pliska, 811, și de la Versinikia, 813, oastea bulgară 

nu a dat nicio șansă armatei bizantine retrase, hărțuind de pe înălțimile 

dominante, fracționând și nimicind pe părți. Bătăliile de la Hattin, 1187, de la 

Kalka, 1214, de la Lacul Peipsi, 1242, de la Rovine, 1395, de la Podul Înalt, 

1475, prezintă exemple de urmărire metodică a forțelor retrase cu hărțuirea 

permanentă a inamicului și întârzierea retragerii. În aceste situații forțele 

retrase a avut o mică șansă de rezistență doar prin apărarea circulară, uneori în 

tabăra fortificată. 

La fel a procedat Ștefan cel Mare în Bătălia de la Codrii Cosminului, 

1497, hărțuind inamicul pe timpul retragerii, privând libertatea de acțiune și 

direcționând oastea polonă în abatize și ambuscade pregătite pe itinerarul ei, 

împărțindadversarul la detașamentele mici cu nimicirea lor succesivă. 
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Perioada Renașterii [1,2,5]. În Bătălia de la Molodi, 1572, detașamentul 

modest rus a ajuns din urma forțelor tătare mai superioare, retrase după jefuire, 

a impus lupta și a zdrobit adversarul, folosind retragerea în fortificația mobilă 

(guleai-gorod). La fel a procedat Ioan Vodă cel Cumplit în Bătălia de la lacul 

Cahul, 1574,trădat de boieri, el a retraspe un deal dominant, unde a organizat 

apărarea circulară în wagenburg.  

Retragerea pentru regruparea în luptă a adoptat și Mihai Viteazul în 

bătăliilede la Călugăreni, 1595 (retragerea organizată spre rezervă), și de la 

Șelimbăr, 1599 (retragerea în deal). 

În bătăliile de la Apele Galbene și de la Korsun,1648, oastea polonă a 

arătat exemplu retragerii de lungă durată, cu lupte grele, în condiții 

nefavorabile de câmpie deschisă, fiind încercuită complet și hărțuită de forțele 

tătaro-cazace. 

Retragerea dezorganizată a turcilor în Bătălia de la Cahul, 1770, a soldat 

cu înaintarea rapidă a armatei ruse, zădărnicirea evacuației fluviale pe Dunăre 

și pierderile imense. 

Perioada modernă [2].Acțiunile efective privind urmărirea rapidă, 

tăiereaitinerarului de retragere a adversarului, intrare în luptă din marș, a arătat 

într-o mulțime de cazuri armata franceză sub conducere lui Napoleon (operația 

de la Jena și Auerstedt, 1806). Ea a fost exemplu și în organizarea retragerii 

proprii, cu siguranța, luptele de ariergardă, acțiunile de distragere și sprijinul 

genistic la trecerea fluviilor (retragerea strategică din Rusia, bătăliile de la 

Krasnîi și de la râul Berezina, 1812, Bătălia de la Leipzig, 1813).  

Kutuzov a folosit manevra de retragere foarte des. În acest sens putem 

enumera: 

- retragerea imitată în Bătălia de la Slobozia, 1811, cu blocarea turcilor, 

care au urmărit, în capul de pod pe malul Dunării; 
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- retragerea strategică a Armatei Ruse, vara 1812, în adâncimea țării, cu 

întârzierea ofensivei La Grande Armée franceze; 

- manevra strategică de la Tarutino, 09.1812, cedarea capitalei și 

retragerea în scopul salvării armatei, păstrării căilor de asigurare, amenințării 

logisticii adversarului. 

Planurile retragerii armatei franceze în bătăliile de la Colombey-Nouilly 

și de la Noisseville,1870, au fost zădărnicite prin acțiunile energice a armatei 

prusace. 

Retragerea organizată pe frontul larg a fost întrebuințată de armata rusă 

în luptele împotriva japonezilor în Manciuria: în bătăliile de la Liaoyang și de 

la râul Shaho, 1904 (cu succes), în Bătălia de la Mukden, 1905 (nereușit). 

Perioada războaielor mondiale [2,3,4].Acțiunile de anvergura mare au 

dat exemple de retragere strategică, cu lupte grele, contraatacuri și încercuiri: 

- Marea retragere de la Mons, 1914; 

- Marea retragere din Galiția, 1915; 

- Retragerea strategică a armatelor comuniste (Marșul cel Lung), 1934-

1936; 

- Retragerea strategică sovietică, 1941-1942; 

- Retragerea strategică a trupelor germane în Europa de Est,1943-1945. 

În Bătălia de la Tannenberg, 1914, armata germană, după regrupare, a 

transformat retragerea în încercuirea adversarului aflat în ofensiva în terenul 

împădurit. Armata rusă în Operația de la Alașkert, 1915, a desfășurat cu succes 

retragerea cu apărare pe aliniamente intermediare în munți. În Operația de 

apărare a trecătorilor din Munții Carpați, 1916, armata română a blocat după 

retragerea din Transilvania pasurile montane.  

Bătălia de la Moonzund, 1917, reprezintă retragerea concomitentă a flotei 

ruse și trupelor terestre aflate pe insulele Saaremaa și Muhu, cu întârzierea 
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ofensivei adversarului prin minarea strâmtorilor, focul bateriilor de costă și 

blocarea digului-pod între insule. 

Retragerea strategică în Franța(Operația Alberich), 1917,este exemplu de 

planificare și desfășurare a retragerii „curate”, sau a replierii. Armata germană 

a pregătit aliniamentele noi în adâncimea apărării și s-a retras silențios. 

Adversarul a realizat faptul retragerii mult mai târziu. Timpul pentru urmărire a 

fost pierdut. Germanii au lichidat posibilitatea de încercuire, au scurtat linia 

frontului, au lăsat pentru adversar terenul pârjolit, plin de surprize. 

Operația Dynamo, 1940, bătăliile pentru Odesa, 1941, și pentru Crimeea 

(1941-1942) reprezintă operații de retragere a grupărilor de trupe cu evacuarea 

ulterioară pe calea maritimă. 

Retragerea cu lupte grele și cu finalul nereușit este reprezentată de 

invadarea Poloniei, 1939, Bătălia pentru Basarabia și Bucovina de Nord, 1941, 

Bătălia de la Kiev, 1941. 

Retragerea cu distrugerea trecerilor permanente peste râuri și canaluri a 

fost desfășurată de armata germană la sfârșitul Războiului Mondial în 1945. 

Perioada postbelică [6,8,9,10]. Retragerile de nivel strategic sunt 

prezentate de acțiunile în Coreea a forțelor ONU (vara 1950) și forțelor nord-

coreene (toamna 1950). De asemenea, putem indica și evacuarea forțelor 

sovietice din Afganistan în perioada 1988-1989.  

Din istoria conflictelor militare la înc. secolului XXI, putem enumera: 

- Operația Anaconda, 2002, din Afganistan; 

- retragerea din Slaviansk, 2002, și Bătălia de la Debalțevо, 2015, din 

Ucraina de Est;  

- eliberarea Palmirei și Deir ez-Zor-ului, 2017, din Siria; 

- apărarea pe aliniamente intermediare a forțelor Guvernului libian de 

tranziție, 2019-2020. 
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10. Rezultatele cercetării bibliografiei privind lupta în retragere. 

În scopul acordării atenției cuvenite aspectelor luptei în retragere, a fost 

desfășurată o cercetare bibliografico-statistică utilizând datele istoriei militare. 

Scopul cercetării era definit astfel: căutarea aspectelor specifice ale luptei în 

retragere, având în vedere caracterul complex al acestui tip de acțiuni militare. 

Rezultatele cercetării reflectă încercarea de a se acorda mai multă atenție 

situațiilor care pot genera retragerea, procedeelor utilizate de forțele care se 

retrag, precum și de forțele care sunt în urmărirea adversarului. 

La etapa inițială a fost desfășurată selectarea exemplelor 

bătăliilor/operațiilor cu semnecaracteristice ale retragerii: 

- mișcarea unei forțe în direcția opusă adversarului; 

- acțiunile părții adverse în scopul urmăririi/opririi retragerii; 

- retragerea ca o partea distinctă a bătăliei/operației. 

În rezultat, a fost creată lista de bătălii/operații cu elementele retragerii 

(Tabelul 1) care conține 68 episoade războaielor din diferite epoci, respectiv: 

- perioada antică (965 ani între bătăliile extreme studiate) - 8; 

- perioada medievală (861 ani) - 14; 

- perioada Renașterii (198 ani) - 7; 

- perioada modernă (99 ani) - 13; 

- perioada Războaielor Mondiale (31 ani) - 17; 

- perioada postbelică (70 ani) - 9. 

Ulterior a fost analizată fiecare bătălie/operație cu extragerea aspectelor 

cheie pentru înțelegerea acțiunilor specifice. Rezultatele studiului au fost 

materializate în Tabelul 1, care conține datele privind denumirea 

luptelor/bătăliilor/operațiilor, precum și acțiunile forțelor care au desfășurat 

retragerea, respectiv, acțiunile forțelor care au desfășurat urmărire sau blocarea. 
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Tabelul elaborat a fost utilizat pentru studierea aspectelor caracteristice 

ale luptei în retragere în scopul obținerii răspunsurilor la următoarele întrebări: 

- Retragerea este fatală pentru forțele care se retrag, reprezintă eșec în 

bătălie? 

- Ce situații conduc spre retragerea? 

- Care procedee sunt utilizate mai des de forțele care se retrag? 

- Care procedee sunt caracteristice pentru forțele care urmăresc sau 

blochează retragerea? 

Bineînțeles, bătăliile selectate nu formează lista completă, însă, analiza 

numărului mare al bătăliilor selectate poate reflecta tendințele generale 

(Tabelul 2). Din start, putem observa atât frecvența modestă de apariție a 

situațiilor de retragere, cât și tendința de majorare a numărului luptelor de 

retargere cu dezvoltarea artei militare. Scăderea relativă a cazurilor în perioada 

contemporană poate fi argumentată prin dezvoltarea mijloacelor de lovire la 

distanță și celor de transportare/proiectare rapidă a forțelor.  

Tabelul 2. Frecvența apariției luptelor în retragere pe parcursul 

istoriei militare. 
Perioada antică medievală renașterii modernă răzb.mondiale postbelică 

Frecvența,  

(lupte/an) 
0,008 0,016 0,035 0,131 0,548 0,129 

 

În urma analizei rezultatelor bătăliilor/operațiilor a fost elaborat Tabelul 

3 care reflectă numărul și cota bătăliilor câștigate de forțele care urmăresc, 

respectiv, de forțele care retrag și, în fine, soldate cu rezultatul aproape egal. 

Studierea arată că în majoritatea cazurilor (44-71%) victoria a fost obținută de 

forțele care urmăresc. Cazurile egalității a alcătuit 6-56%. Însă, există speranța 

și pentru forțele care retrag – 15-36%. Se observă, că retragere acordă șansele 

forțelor, care au recurs la ea, destul de mari – până la 50% (cazurile de victorie 

sau rezultatul egal).  
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Tabelul 3. Numărul și cota rezultatelor pozitive, egale și negative. 
Perioadă antică medievală Renașterii modernă răzb.mond. postbelică 

Victoria 

forțelor ce 

retrag 

2(25%) 5(36%) 2(29%) 2(15%) 4(23%) 0 

Rezultatul 

aproape 

egal 

2(25%) 0 0 4(31%) 1(6%) 5(56%) 

Victoria 

forțelor ce 

urmăresc 

4(50%) 9(64%) 5(71%) 7(54%) 12(71%) 4(44%) 

 

După analiza adâncă a aspectelor desfășurării bătăliilor/operațiilor 

colectate, a fost elaborat Tabelul 4 care reflectă tendințele generale privind 

acțiunile forțelor care urmăresc adversarul retras. Rezultatele cercetării arată că 

principalele acțiuni ale forțelor care urmăresc sunt: 

- hărțuirea adversarului retras, (40 cazuri); 

- blocarea/încercuirea adversarului retras, (29 cazuri); 

- fragmentarea forțelor retrase, cu nimicirea ulterioară pe părți, (25 

cazuri); 

- tirul de la distanța asupra adversarului retras (săgeți, artilerie, aviație), 

(22 cazuri); 

- încercarea întârzierii retragerii, (20 cazuri); 

- urmărirea adversarului retras în toiul luptei, fără pauze, (19 cazuri); 

- urmărirea cu scopul provocării bătăliei definitive, (12 cazuri); 

- poziționarea forțelor pe itinerarul retragerii (ambuscada, desant), (11 

cazuri); 

- evitarea urmării forțelor retrase – mult mai rar (7 cazuri). 
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Tabelul 4. Studiul  factorilor specifici privind procedeele utilizate de 

forța ce urmărește. 

FACTORII SPECIFICI  

PRIVIND LUPTELE CU RETRAGERE  

(acțiunile forțelor care au urmărit) a
n

ti
că

 

m
ed

ie
v

a
lă

 

R
en

a
șt

er
ii

 

m
o

d
er

n
ă

 

R
ă

z.
M

o
n

ia
le

 

p
o

st
b

el
ic

ă
 

T
O

T
A

L
 

Căutarea bătăliei pentru zdrobirea adversarului mai 

slab 
1 0 0 3 5 3 12 

Tirul de la distanța asupra adversarului retras, 

atacul aerian 
1 0 2 1 10 8 22 

Încercuirea/blocarea adversarului retras 3 3 3 5 10 5 29 

Hărțuirea adversarului retras 2 8 2 7 14 7 40 

Urmărirea adversarului retras în toiul luptei  2 4 4 1 7 1 19 

Continuarea luptei fără urmărirea celor retrase 1 2 0 1 2 1 7 

Ambuscada pe itinerarul retragerii, desantul aerian 

sau naval 
1 3 0 0 3 4 11 

Fragmentarea forțelor retrase, nimicirea pe părți 2 7 1 3 8 4 25 

Întârzierea retragerii 2 2 3 5 5 3 20 
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Analiza adâncă a acțiunilor forțelor retrase au fost sistematizate în 

Tabelul 5. Rezultatele cercetării arată, că forțele retrag din următoarele cauze: 

- încercarea ieșirii din situația nefavorabilă, spre locul/aliniamentul mai 

avantajos, mai sigur, fortificat, (33 cazuri); 

- pentru scoaterea forțelor de sub lovitura sau pentru regruparea, (29 

cazuri); 

- în scopul evitării bătăliei hotărâtoare cu adversarul mai puternic, (12 

cazuri); 

- întru atragerea adversarului în situația nefavorabilă (retragerea falsă), (8 

cazuri). 

Fiind în retragere, forțele au recurs, cel mai frecvent, la următoarele 

acțiuni: 

- întârzierea adversarului prin luptele ariergărzii, minarea, 

contraatacurile, apărarea aliniamentelor intermediare, (41 cazuri); 

- hărțuirea/istovirea adversarului care urmărește, (23 cazuri); 

- luptele împotriva forțelor care blochează retragerea (ambuscadă, forțe 

întâlnite), (12 cazuri); 

- retragerea prin surprindere pentru inamic, silențioasă, replierea, (9 

cazuri). 

De asemenea, au fost identificate 13 cazuri de retragere în panică, în 

dezordine, precum și 10 cazuri de evadare/evacuare a comandanților, lăsând 

subordonații în voia soartei. 
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Tabelul 5. Studiul  factorilor specifici privind procedeele utilizate de 

forța care a retras. 

FACTORII SPECIFICI  

PRIVIND LUPTELE CU RETRAGERE  

(acțiunile forțelor care au retras) a
n

ti
că

 

m
ed

ie
v

a
lă

 

R
en

a
șt

er
ii

 

m
o

d
er

n
ă

 

R
ă

z.
M

o
n

ia
le

 

p
o

st
b

el
ic

ă
 

T
O

T
A

L
 

Evitarea bătăliei hotărâtoare cu adversarul mai 

puternic 
1 0 2 2 3 4 12 

Scoaterea forțelor de sub lovitura, pentru 

regruparea 
0 2 2 6 11 8 29 

Hărțuirea/istovirea adversarului care urmărește 1 0 0 1 14 7 23 
Încercarea ieșirii din situația nefavorabilă, în 

locul mai avantajos, mai sigur, fortificat 
4 2 3 9 9 6 33 

Luptele ariergărzii cu forțele ce urmăresc, 

minarea, contraatacurile, apărarea aliniamentelor 

intermediare 
4 3 3 8 14 9 41 

Atragerea adversarului în situația nefavorabilă, 

retragerea falsă 
1 4 2 1 0 0 8 

Evadarea/evacuarea comandanților, lăsarea 

luptătorilor  
1 1 1 1 3 3 10 

Luptele împotriva ambuscadei, forțelor întâlnite 2 2 0 2 3 3 12 
Retragerea în panică, în dezordine 3 4 1 2 2 1 13 
Retragerea silențioasă, replierea 0 1 0 2 4 2 9 

 

11. Particularitățile luptei armate în retragere. 

După studierea amănunțită, au fost trasate aspectele esențiale de 

organizare și desfășurare a retragerii, și anume: 

- mișcarea înapoi, departe de inamic; 

- adoptarea mai des în condiții de apărare, în teren nefavorabil, situații 

critice; 

- raportul de forțe nefavorabil pentru forțele proprii;  

- scăderea moralului la personal; 

- inițierea retragerii, de regulă, la decizia comandantului; 

- necesitatea mobilității suficiente; 
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- uneori, ca procedeu de inducere în eroare, pentru punerea inamicului 

în situația nefavorabilă. 

Au fost evidențiate cauzele principale de inițiere a acțiunilor de retragere, 

precum: 

- când există amenințarea încercuirii; 

- pentru scoaterea forțelor de sub loviturile unui inamic puternic; 

- pentru evitarea luptei în condiții nefavorabile, câștigarea de timp; 

- din motive de sprijin logistic; 

- pentru atragerea inamicului într-o poziția nefavorabilă; 

- pentru conformarea cu manevra forțelelor proprii vecine; 

- pentru a îndrepta efortul într-o alta direcție; 

- după îndeplinirea misiunii pentru extragerea din zonă. 

După studierea experienței acțiunilor de retragere au fost identificate 5 

tipuri acțiunilor de retragere, și anume: 

1. ÎNTÂRZIEREA (menținerea permanentă a contactului de luptă cu 

inamic cu aducerea pierderilor însemnate, de obicei cu apărarea pe aliniamente 

intermediare). 

2. RETRAGEREA PROPRIU ZISĂ (ruperea contactului și mișcarea 

rapidă spre aliniament favorabil pentru apărare). 

3. REPLIEREA (mișcarea înapoi fără contact cu inamic pentru ocuparea 

aliniamentului favorabil). 

4. RETRAGEREA FALSĂ sau IMITATĂ (mișcarea înapoi cu scopul 

înșelării inamicului și dezorganizării dispozitivului lui de acțiune. 

5. RETRAGEREA HAOTICĂ sau FUGĂ (mișcarea înapoi fără ordinea 

și rezistența organizată,            fuga de pe câmpul de luptă). 

Primii trei tipuri reprezintă variațiile acțiunilor intermediare. Imitarea 

retragerii aparține inducerii în eroare din domeniul acțiunilor de dezinformare a 
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războiului informațional. Și doar ultimul tip poate fi privit ca altceva decât 

acțiunea militară și, într-adevăr, poate fi considerat drept faptul rușinos. 

Având în vedere aspectele nominalizate anterior, putem contura aspectele 

importante pentru planificarea și organizarea acțiunilor de luptă în retragere. 

Începem prin lista acțiunilor așteptate de la adversar: 

- urmărirea forțelor retrase, luptele cu ariergardă; 

- întârzierea retragerii prin atacuri aeriene/diversii, pe itinerar/în 

punctele obligatorii de trecere; 

- blocarea retragerii prin învăluiri, încercuirii, desantare aeriană sau 

navală pe itinerar.   

Studiind ordinea de planificare și organizare a retragerii, atenția noastră a 

fost îndreptată la:  

✓ variantele condițiilor de desfășurare a retragerii, respectiv: 

- sub presiunea inamicului sau fără; 

- cu amplasarea forțelor pe aliniamente intermediare sau fără; 

- cu sprijinul eșalonului superior sau fără; 

✓ și aspectele importante, care trebuie să fie luate în considerație: 

- mobilitatea forțelor proprii; 

- contra mobilitatea inamicului; 

- resursele avute la dispoziție; 

- raportul de forțe; 

- situația flancurilor, vecinilor; 

- condițiile de teren și de vreme, ziua sau noaptea; 

- distanța, care trebuie să fie parcursă;  

- asigurarea multilaterală a deplasării; 

- securitatea deplasării (sprijin cu foc, apărare antiaeriană, 

război electronic). 
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Viz-a-vis la constituirea dispozitivului de deplasare în timpul retragerii 

au fost formulate următoarele precizări: necesitatea ariergărzii puternice, 

formarea obligatorie a flancgărzilor (mobile sau fixe), avangarda accentuată 

pentru asigurarea mobilității, păstrarea controlului asupra punctelor obligatorii 

de trecere, contra mobilitatea împotrivă adversarului, care urmărește. 

Forțele de acoperire (de obicei, întărite) a retragerii pot fi organizateîn 

dispozitivul vechi sau pe aliniamente intermediare. Acoperirea retragerii poate 

fi efectuată și cu forțele eșalonului superior (aviație, artilerie).  

Retragerea se desfășoară, de regulă, în condiții de vizibilitate limitată – 

noaptea, perdea de fum sau de aerosol. Retragerea forțelor de acoperire se 

începe la timpul stabilit sau după semnal, asigurând depărtarea suficientă a 

forțelor principale. Este important că toate subunitățile forțelor de acoperire 

plecă concomitent și rapid. 

Decizia privind retragere trebuie să fie adoptată imediat, când 

continuarea luptei devine lipsită de sens sau dezavantajoasă. Conform 

regulamentelor de luptă, aceasta decizie aparține comandantului superior, 

având în vedere: 

- posibilitatea exagerării pericolului de comandant inferior, în lipsa 

informației complete; 

- necunoașterea posibilităților la dispoziție a eșalonului superior; 

- necunoașterea situației vecinilor; 

- imposibilitatea evaluării tuturor consecințelor retragerii. 

În concepția retragerii, comandant determină, în special: 

- subunitățile de acoperire a retragerii; 

- ordinea de rupere a luptei; 

- subunitățile de siguranță a deplasării; 

- ordinea de deplasare a forțelor principale; 
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- direcția sau itinerarul de deplasare; 

- raionul de adunare; 

- aliniamentul final cu timpul de ajungere; 

- aliniamentele intermediare pentru întârzierea forțelor de urmărire; 

- ordinea de evacuare a răniților/bolnavilor și tehnicii deteriorate. 

 

 

 

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Din cercetarea efectuată reiese, că retragerea reprezintă un fenomen 

obișnuit pentru acțiunile militare. Studiind arta militară și cunoscând 

particularitățile retragerii, comandantul pregătit pentru orice eventualitate poate 

transforma situația problematică în ceea favorabilă. 

Autorii recomandă următoarele activități pentru ridicarea potențialului 

Armatei Naționale vis-a-vis de acțiunile în retragere: 

✓ depășirea privirilor unilaterale spre retragere ca ceva rușinos în orice 

circumstanțe; 

✓ instruirea forțelor în executarea luptei în retragere; 

✓ executarea unui algoritm de pregătire și executare a luptei în retragere; 

✓ elaborarea unui manual tactic (particularități, procedee specifice). 
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BIOTERORISMUL – INAMICUL INVIZIBIL AL 

DREPTURILOR OMULUI 

 

Alexandru TANASIEV 23 
 

Abstract: Terorismul este o problemă a oamenilor care se aruncă într-o 

logică a urii nemărginite, pentru care nu mai funcționează toate valorile care 

stau la baza societății noastre occidentale și în special respectul față de viața 

umană. Apreciat în literatură drept „calul troian” al terorismului 

internațional, în prezent, bioterorismul este o provocare globală atât din punct 

de vedere medical, politic, cât și social, amenințând inviolabilitatea și 

intangibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum 

dreptul la viață, sănătate și siguranță. . 

Problema securității cetățenilor întregii omeniri ar trebui să fie în 

centrul tuturor statelor lumii; organizațiilor internaționale, regionale sau 

subregionale, în contextul în care atacurile bioteroriste cu arme biologice 

constituie, în etapa actuală, o amenințare directă pentru securitatea statelor 

lumii în ansamblu, precum și pentru securitatea globală în ansamblu . 

Abstract: Terrorism is a problem of people who plunge into a logic of 

boundless hatred, for which all the values that underpin our Western society 

and especially respect for human life are no longer running. Appreciated in the 

literature as the "Trojan horse" of international terrorism, currently, 

bioterrorism is a global challenge both medically and politically and socially, 

threatening the inviolability and intangibility of human rights and fundamental 

freedoms, such as the right to life, health and safety. 

The issue of the security of the citizens of all mankind should be at the 

heart of all the states of the world; of international, regional or subregional 

organizations, in the context in which bioterrorist attacks with biological 

weapons constitute, at the present stage, a direct threat to the security of the 

states of the world as a whole, as well as to global security as a whole. 

Cuvinte-cheie: terrorism, bioterorism, armele biologice, atac, 

securitate, virus, infecție. 

Keywords: terrorism, bioterrorism, biological weapons, attack, security, 

virus, infection 

Războiul biologic nu este o invenție a epocii moderne. El a fost 

practicatîncă din Antichitate, când hitiții au trimis bolnavi de ciumă în 
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tabereleegiptene pentru a-şi decima dușmanii înainte de luptă. Diferenţa dintre 

epocieste făcută doar de tehnologia actuală, capabilă să multiplice, să 

selecteze,să diversifice şi să hibridizeze vectorii războiului biologic. Astfel, în 

prezent, obacterie, crescută într-o cămară transformată în laborator, poate fi 

mai letalădecât orice armă chimică. Întrucât, în epoca modernă a accesului 

public lainformații, limita între pandemia spontană, naturală şi atacul biologic 

urmat deizbucnirea unei pandemii este tot mai îngustă, vectorii unei pandemii 

naturalepot oricând deveni, în ochii opiniei publice, vectorii unui atac biologic. 

Orice abordare conceptuală presupune, ab initio, o definire a sensului 

terminologic propriu categoriei studiate. Având în vedere faptul că chintesența 

prezentei teme de cercetare o constituie conceptul de bioterorism, acesta poate 

fi definit prin prisma a două puncte de vedere: 

– Prin bioterorism, lato senso, se înţelege ameninţarea sau executarea 

unor atacuri deliberate cu agenţi biologici. În general, scopul bioterorismului 

este acela de a provoca teroare şi frică, de a demoraliza populaţia şi de a 

suprasolicita resursele medicale[1]. 

– Bioterorismul, stricto senso, constă în utilizarea sau ameninţarea cu 

utilizarea de viruşi, bacterii, ciuperci, toxine sau microorganisme, cu intenţia 

declarată de a provoca o maladie sau decesul fiinţelor umane, animalelor şi 

plantelor, cu scopul de a atinge anumite obiective[2]. 

Reeșind din Articolul 2 al Convenţiei europene pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentală garantează dreptul la viaţă al 

oricărei persoane, iar pe lângă obligaţia negativă de a nu aduce atingere vieţii, 

statele au şi obligaţii pozitive pe terenul acestui articol, și anume: adoptarea 

unei legislaţii penale care să incrimineze faptele ce aduc atingere vieţii sau 

informarea populaţiei cu privire la posibilele riscuri asupra vieţii. Anume 

aceste obligații au tangențe directe cu implicarea activă a statului în vederea 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn3
https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn3
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prevenirii, reprimării și combaterii repercusiunilor dezastruoase pe care le 

poate avea bioterorismul asupra vieții tuturor ființelor omenești. 

Potrivit Constituției Organizației Mondiale a Sănătății, a stăpâni cel mai 

înalt nivel de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei 

ființe, indiferent de rasă, religie, credință politică, economică sau condiție 

socială. În acest sens, armele biologice reprezintă un adevărat pericol și sunt 

considerate unul dintre principalele mijloace de distrugere în masă, ca urmare a 

gravității bolilor pe care le pot provoca și a extinderilor epidemice sau 

pandemice[3]. 

În perioada contemporană, armele biologice reprezintă un adevărat 

pericol și sunt considerate unul dintre principalele mijloace de distrugere în 

masă ca urmare a gravității bolilor pe care le pot provoca și a extinderilor 

epidemice sau pandemice. Atacurile bioteroriste cu arme biologice constituie, 

la etapa actuală, o amenințare directă la adresa securității statelor lumii în parte, 

precum și la securitatea mondială per ansamblu, implicit, atentând la 

inviolabilitatea și intangibilitatea exclusivă a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. 

De la bun început este imperios necesar să facem o delimitare fermă 

între bioterorism și agenții biologici de luptă, utilizați în scop militar. Deși 

arma biologică folosită sau metodele de a o obține sunt asemănătoare, 

finalitățile și modul de întrebuințare sunt diferite. Astfel, bioteroriștii urmăresc, 

în primul rând, inducerea de panică și destabilizarea vieții economice, politice, 

sociale etc., în timp ce utilizarea militară a agenților de luptă are ca scop 

incapacitatea sau distrugerea forței militare inamice[4]. Or, chiar dacă termenul 

de „atac bioterorist” ar sugera un conflict armat, în această situație particulară, 

forța militară nu are putere de contracarare, apărarea venind din partea 

sistemului medical. 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn2
https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn4
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Agenții biologici patogeni, care pot fi utilizați ca arme biologice, sunt 

numeroși, acest fapt conducând la dificultăți deosebite în elaborarea măsurilor 

de protecție și de tratament. Fie că este vorba de bacterii sau virusuri, efectele 

sunt distrugătoare, iar mijloacele de prevenție, diagnostic și tratament sunt 

limitate. Pe lângă această categorie, tehnicile de inginerie genetică permit, în 

prezent, obținerea unor germeni cu calități noi, neîntâlniți în condiții naturale 

(modificați sau hibridizați), care pot fi mult mai periculoși prin patogenitate și 

rezistența crescută în mediul exterior. Trebuie precizat, de asemenea, că unii 

dintre agenții biologici au un efect letal, iar alții au numai un efect incapacitant, 

scoțând din activitate omul pentru o perioadă de timp, ce poate varia de la 

câteva ore până la câteva săptămâni. De asemenea, trebuie subliniat și faptul că 

există posibilitatea utilizării concomitente a doi sau mai mulți agenți biologici, 

în acest caz efectele patogene fiind potențate, iar dificultatea intervenției, mult 

mai mare[5]. 

Agenții biologici pot fi diseminați prin aer, apă sau alimente și sunt de 

obicei dificil de identificat. Criteriile de clasificare stabilite pentru încadrarea 

în cele trei categorii (conform NATO și CDC) de agenți biologici, au condus la 

stabilirea unor liste de agenți critici[6]. 

– Categoria A – germeni și toxine cu risc înalt (primar) de transmitere 

interumană sau care pot fi ușor diseminați în populație: Bacillus 

anthracis (antraxul), Clostridium botulinum (botulismul), Yersinia 

pestis (ciuma), Variola major (variola), Francisellatularensis (tularemia), 

Virusul febrei hemoragice Ebola, Virusul febrei hemoragice Marburg, Virusul 

Lassa, Virusul Machupo. 

– Categoria B – germeni cu risc mediu (secundar) de 

transmitere: Brucella sp. (bruceloza), Toxina Epsilon din Clostridium 

perfringens, amenințări privind securitatea alimentară (Salmonella sp., 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn5
https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn6
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Escherichia coli O157:H7, Shigella sp.), Burkholderia mallei, Burkholderia 

pseudomallei, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetti, Toxina Ricin din Ricinus 

communis, Enterotoxina B din Staphylococcus sp., Rickettsia prowazekii, 

Virusul encefalitei ecvine de Venezuela, Virusul encefalitei ecvine de Est/Vest, 

amenințări privind securitatea apei (Vibrio cholera, Cryptosporidium parvum). 

– Categoria C – germeni cu risc scăzut (terțiar) pot fi orice alți microbi 

patogeni (bacterie, virus, fung, parazit etc.), Virusul Nipah, Hantavirus etc. 

În situațiile în care agenții patogeni incriminați sunt listați și ca agenți 

biologici, este necesar ca medicina militară să se implice pentru expertiza 

specifică, cu scopul de a diferenția un focar natural de un atac biologic, cu atât 

mai mult cu cât în ultimii ani asemenea situații au fost întâlnite în mai multe 

țări, punând bazele conceptului de bioterorism[7]. 

Conjunctura internațională actuală demonstrează cu promptitudine 

că virusul Ebola, agentul cauzal al unei febre hemoragice extrem de grave, cu 

rate crescute de mortalitate (mortalitatea în febra hemoragică determinată de 

virusul Ebola este estimată la circa 90% din cazuri) este un agent biologic de 

temut. Intervenția medicală în cazul infecției cu virusul Ebola utilizat ca agent 

bioterorist este ceva mai complicată, în principal pentru că la momentul actual 

nu există un tratament specific și nici vaccin împotriva acestui virus. 

„Ebola are o lungime avans înaintea noastră”, a declarat Anthony 

Banbury, şeful misiunii Naţiunilor Unite desemnată să coordoneze răspunsul 

de urgenţă în faţa Ebola (UNMEER), în cadrul unei reuniuni a Consiliului de 

Securitate al ONU, consacrată epidemiei, din 14 octombrie 2014. Epidemia de 

Ebola „este cu mult înaintea noastră, ea avansează mai repede decât noi şi 

este pe cale să câştige cursa”, a apreciat Banbury prin videoconferinţă din 

Accra, unde misiunea îşi are cartierul general. „Dacă Ebola câştigă, noi, 

popoarele Naţiunilor Unite, vom pierde enorm”, a declarat el. „Fie vom opri 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn7
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Ebola acum, fie va trebuie să ne confruntăm cu o situaţie fără precedent, 

pentru care nu avem un plan”. 

Printre principalele simptome ale acestei boli se regăsesc: 

– febră spontană; 

– slăbiciuni intense; 

– dureri musculare; 

– dureri de gât. 

Virusul afectează ființele umane în rezultatul contactului acestora cu 

animale infectate, incluzând cimpanzei, lilieci și antilope de pădure. Ulterior, 

virusul se transmite între oameni fie nemijlocit, prin contactul cu sânge 

infectat, lichide din corp sau organe, fie indirect – prin aflarea într-un mediu 

contaminat. Perioada de incubare poate dura de la 2 zile până la 3 săptămâni, 

iar diagnosticarea virusului prezintă dificultăți sporite. 

Potrivit datelor statistice furnizate de Organizația Mondială a Sănătății și 

Centers for Disease Control and Prevention Atlanta (SUA), la data de 12 

noiembrie 2014, an în care virusul Ebola a cuprins practic întreg mapamondul, 

făcând ravagii fără precedent, s-a înregistrat următorul număr de cazuri 

confirmate, presupuse sau suspectate: 

– Guineea – 1878 cazuri, 1142 decese. 

– Liberia – 6822 cazuri, 2836 decese. 

– Mali – 4 cazuri, 4 decese (infecția originară din Guineea). 

– Nigeria – 20 cazuri, 8 decese. 

– Senegal – 1 caz, 0 decese (infecția originară din Guinea). 

– Sierra Leone – 5368 cazuri, 1169 decese. 

– Spania – 1 caz, 0 decese. 

– SUA – 4 cazuri, 1 deces (2 infecții originare din SUA, o infecție din 

Liberia și alta din Guineea). 
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La 23 octombrie 2014, la solicitarea mai multor state și a câtorva 

reprezentanți din industria farmaceutică, Organizația Mondială a Sănătății a 

convocat o ședință de urgență la nivel înalt, în vederea soluționării multiplelor 

probleme ce țin de eventualul acces la vaccinuri experimentale împotriva 

virusului Ebola. În cadrul ședinței au fost abordate probleme ca: 

– impactul vaccinurilor asupra evoluției ulterioare a virusului; 

– finanțarea producerii vaccinurilor, a studiilor clinice și a campaniior de 

vaccinare; 

– înființarea unui ”club” de donatori în colaborare cu Banca Mondială; 

– contorizarea și cantitățile de vaccinuri ce urmează a fi produse; 

– prioritățile folosirii vaccinurilor în cazul în care rezervele acestora sunt 

limitate; 

– coordonarea și atragerea mai multor parteneri în acest proces etc.[8]. 

Alte virusuri asemenea dea lungul vremii au fost identificate: 

Este necesar să menţionăm faptul că, „în lumea noastră, din ce în ce 

maiinterconectată, noi boli apar cu o frecvenţă fără precedent, de multeori 

având posibilitatea de a traversa graniţele şi a se răspândi 

rapid”,responsabilii instituţiei amintind de apariţia a 39 de noi boli 

infecţioasedin 1967până în prezent, printre care infecţiile cu HIV-SIDA, 

SARS,Ebola, enterovirus 71 etc. și a peste 1.100 de episoade epidemice 

înregiuni diferite ale globului. De asemenea, se menţionează că, „avândîn 

vedere că aproximativ 2,1 miliarde de persoane se deplasează anualprin 

intermediul liniilor aeriene, riscul declanşării unei epidemii globaleeste foarte 

ridicat”. Totodată, oficialii OMS au cerut statelor lumiisă-şi asigure stocuri 

suficiente de vaccinuri şi medicamente de urgenţă 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn8
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destinate combaterii unor eventuale epidemii. Din păcate, apelul lor 

arămas fără ecou. În anul 2020, omenirea este la fel de expusă 

riscurilordescrise de specialiştii OMS precum era înainte de 2007. 

Epidemiile, produse natural sau rezultat al unui atac bioterorist, plasează 

medicii în situația de a trata pacienții în ciuda expunerii personale la un risc de 

contaminare, de multe ori necunoscut sau necuantificabil, cel puțin la începutul 

epidemiei. În aceste condiții se pune problema datoriei medicilor de a-și trata 

pacienții și care sunt limitele acestei îndatoriri profesionale, în cazul în care 

acestea există și sunt justificate. De-a lungul timpului, datoria medicului de a 

trata pacienții a fost asumată explicit sau implicit de către corpul medical, în 

schimb limitele acesteia au fost luate mai puțin în discuție. Pentru o lungă 

perioadă de timp, omenirea nu s-a mai confruntat cu epidemii majore, ceea ce a 

făcut ca discuțiile privind datoria medicului de a trata pacienții cu riscul de a se 

contamina să intre într-un „con de umbră”. Deși întreaga omenire a devenit, în 

prezent, conștientă de posibilitatea unui atac bioterorist, iar diversele 

organizații medicale elaborează planuri de intervenție, nu este clar în ce măsură 

personalul medical este pregătit. Pregătirea personalului medical înseamnă, pe 

de o parte, furnizarea de cunoștințe de specialitate și, pe de altă parte, 

disponibilitatea medicilor de a trata pacienții în condițiile în care se expun ei 

înșiși la risc. În prezent, codurile de etică medicală, în majoritatea lor, prevăd, 

fără a nuanța, obligația morală a personalului medical de a interveni pentru 

salvarea vieților pacienților, chiar dacă în acest fel profesioniștii din medicină 

se expun riscului. Pe de altă parte, o serie de coduri de etică medicală prevăd 

obligația de a trata dar, totodată, introduc și datoria profesioniștilor din 

sistemul sanitar de a se proteja față de riscul la care se expun. 

Aceste două abordări ale datoriei personalului medical de a trata pacienții 

sunt, de fapt, complementare, ducând la ideea că medicii și personalul medical, 
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în general, nu trebuie să neglijeze riscul la care se expun în cursul îngrijirii 

pacienților, dar că grija lor față de acest risc nu trebuie să fie prioritară față de 

acordarea de îngrijiri medicale pacienților. În final, este datoria profesioniștilor 

din domeniul sanitar să pună în balanță obligațiile față de alții și obligațiile față 

de ei înșiși. De fapt, se ajunge la o datorie bidirecțională între profesioniștii din 

sistemul sanitar și societate, prin aceea că, în timp ce profesioniștii din sistemul 

sanitar au datoria de a trata pacienții, societatea are datoria de a-i proteja pe cei 

care furnizează îngrijiri de sănătate[9]. 

În ceea ce priveşte confruntarea civilizaţiei cu noua provocare 

reprezentată de domeniul securităţii biologice, începând cu anii ’90 s-au 

conturat următoarele tendinţe: 

1. Apariţia unor boli infecţioase noi. (HIV/SIDA şi alte tipuri de agenţi 

patogeni, boli sau epidemii, cum ar fi ebola şi hantavirus). Boli binecunoscute, 

ca, de exemplu, tuberculoza, au evoluat în variante rezistente la medicamente. 

Un alt exemplu în acest sens îl constituie gripa aviară (tip de gripă cauzată de 

mutaţia virusului gripal de tip A, subtipurile H5 şi H7, care afectează în 

principal păsările, migratoare şi domestice, dar poate infecta şi specii de 

mamifere). De menţionat este faptul că gradul de poluare dintr-o anumită zonă 

este direct influenţat de cantitatea de dioxină (clasă de compuşi chimici 

artificiali greu biodegradabili şi foarte toxici pentru organismul uman) din 

mediul respectiv. Acest produs toxic rezultă în urma proceselor de combustie 

din incineratoare, crematorii, centralele de producere a energiei termice pe bază 

de cărbuni, petrol sau derivaţi, fabrici de reciclare a cauciucurilor uzate şi a 

deşeurilor din mase plastice, dar şi din gazele de la ţevile de eşapament. Din 

aer, apă şi sol, dioxina ajunge în plante, apoi la animale, dar şi la oameni, prin 

intermediul alimentelor, devenind responsabilă de deteriorarea sistemului 

imunitar al omului şi incapacitatea acestuia de a lupta natural cu viruşii. 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn9
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2. Proliferarea terorismului. Acţiunile teroriste în care se recurge la arme 

de distrugere în masă vizează indivizii şi pot fi executate în mod direct şi 

indirect. Acţiunile directe se desfăşoară, de regulă, în locuri publice şi efectele 

acestora se repercutează direct şi nemijlocit asupra oamenilor. Acestea pot face 

victime în momentul executării sau într-un timp foarte scurt. Acţiunile teroriste 

se pot desfăşura în pieţe, stadioane, săli de spectacole, magazine, instituţii de 

învăţământ şi cultură, precum şi în mijloacele de transport în comun. Acţiunile 

indirecte se desfăşoară în diferite locuri, iar efectele acestora se produc într-un 

interval de timp mai mic sau mai mare, în funcţie de tipul şi categoria armei de 

distrugere în masă folosite. Acţiunile teroriste indirecte se pot realiza prin 

contaminarea, iradierea sau infestarea mediului (surse de apă, ambient, culturi 

agricole, depozite, ferme de păsări şi animale etc.). În astfel de situaţii se 

folosesc, de regulă, arme chimice, biologice şi chiar radiologice. 

3. Efectele dramatice ale dezvoltării biotehnologiei. Descoperirea 

structurii ADN (1953) şi punerea la punct a tehnologiei de recombinare a 

acestuia (după 20 de ani) au permis, pentru prima dată, manipularea directă a 

genomilor din organism (grupuri de cromozomi, diferiţi genetic, dar care 

formează o unitate). Pericolul reprezentat de noile descoperiri în domeniul 

biotehnologiei (reacţia de polimerizare în lanţ – anii ‘80) nu derivă numai din 

experimentele cu microorganisme patologice. Studiile asupra sistemului 

imunitar şi a genomului uman (tehnologii de manipulare a ADN-ului) conduc, 

implicit, la descoperiri care permit identificarea unor noi metode de periclitare 

a sănătăţii indivizilor şi a mediului. Biotehnologia a luat amploare în anii ’90 în 

întreaga lume. În Statele Unite, industria în acest domeniu s-a dublat în 

perioada 1993-1994, iar în 2001, aceasta asigura aproximativ 500.000 de locuri 

de muncă şi contribuia cu 47 miliarde de dolari la venitul anual. În China, în 

aceeaşi perioadă, aproximativ 20.000 de oameni lucrau în 200 de laboratoare 
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de biotehnologie. În ianuarie 2004, Comisia pakistaneză pentru energie 

atomică a făcut publică hotărârea de a pregăti oameni de ştiinţă din ţări 

musulmane în domeniul biotehnologiei. Singapore este o altă ţară care 

investeşte miliarde de dolari în acest domeniu, ocupând locul patru în 

economia naţională. Globalizarea biotehnologiei nu a fost realizată prin decizii 

naţionale, ci este rezultatul extinderii cooperării, la scară mondială, în ceea ce 

priveşte cercetarea în domeniu, pentru obţinerea de vaccinuri destinate 

combaterii potenţialilor agenţi biologici. Potrivit analiştilor, riscul utilizării 

armelor biologice este în creştere, anumite ţări luând măsuri de prevenire a 

acestuia. Astfel, în Franţa, planul Biotox, creat după 11 septembrie 2001, 

prevede reconstituirea stocurilor de vaccin împotriva variolei, iar un laborator 

de urgenţă poate interveni 24 de ore din 24. Spitalele se dotează cu materiale 

speciale pentru a face faţă atacurilor chimice şi biologice. De asemenea, s-a 

luat măsura creşterii concentraţiei de clor în apa potabilă, în scopul de a 

neutraliza o eventuală contaminare a acesteia. Preocupările în domeniu s-au 

materializat şi în responsabilizarea unui institut în ceea ce priveşte detectarea 

timpurie a urgenţelor sanitare, inclusiv a cazurilor de meningită şi de infestare 

cu antrax. 

Preocupările internaționale privind elaborarea unui instrument juridic 

internaţional pentru interzicerea folosirii în război a armelor chimice, precum şi 

a celor biologice s-au materializat prin semnarea, la 17 iunie 1925, la Geneva, 

a Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice 

sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de luptă. Acesta a introdus în 

dreptul internaţional interdicţia „folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice 

sau similare, ca şi a tuturor lichidelor, substanţelor sau procedeelor 

asemănătoare” şi a „mijloacelor bacteriologice de luptă”, cu alte cuvinte, două 

dintre categoriile de arme de distrugere în masă, cele chimice şi cele biologice. 
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În aceste condiţii, a apărut necesitatea unor instrumente de drept internaţional 

public, care să interzică şi activităţile de dezvoltare, producere, stocare a 

armelor chimice şi a celor biologice şi să prevadă eliminarea stocurilor 

existente de astfel de arme. Prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 

3603/XXIV a fost condamnată utilizarea armelor chimice şi biologice, fiind 

contrare Dreptului Internaţional Umanitar. S-a decis introducerea pe ordinea de 

zi a Comitetului pentru dezarmare de la Geneva elaborarea unor instrumente de 

interzicere completă a celor două categorii de arme de distrugere în masă. 

Primul domeniu abordat a fost cel al armelor biologice. După trei ani de 

negocieri, Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi 

stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor 

(BTWC)[10]  a fost elaborată în cadrul Comitetului pentru dezarmare de la 

Geneva, la începutul anului 1972. Aceasta a fost deschisă spre semnare la 10 

aprilie 1972, la Londra, Moscova şi Washington, şi a intrat în vigoare la 26 

martie 1975. Până în prezent, Convenţia a fost semnată de 169 de state şi 

ratificată de 153 de state. BTWC este primul tratat universal care interzice o 

întreagă categorie de arme de distrugere în masă – bacteriologice (biologice) şi 

toxice – reprezentând o componentă-cheie a cadrului universal pentru 

dezarmare generală şi neproliferare. În esenţă, Convenţia obligă statele-părţi: 

– să nu perfecţioneze, producă, stocheze, dobândească şi să nu obţină 

prin niciun mijloc agenţi microbieni, alţi agenţi biologici sau toxine, în cantităţi 

care nu pot fi justificate pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte 

scopuri paşnice, precum şi arme, echipament şi mijloace de transport la ţintă 

destinate folosirii în scopuri ostile sau în conflicte armate a unor asemenea 

agenţi; 

– să distrugă sau să convertească pentru scopuri paşnice, cât mai curând 

posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la intrarea în vigoare a Convenţiei, toţi 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn10
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agenţii biologici, toxinele, toate armele, echipamentul şi mijloacele de transport 

la ţintă; 

– să nu transfere nimănui, direct sau indirect, ori să nu ajute, să nu 

încurajeze sau să nu incite, în niciun mod, alt stat, grup de state sau organizaţii 

internaţionale să producă sau să dobândească agenţi biologici, toxine, arme, 

echipament sau mijloace de transport la ţintă. 

De subliniat că toate obligaţiile prevăzute de Convenţie îngrădesc 

dobândirea armelor biologice de către entităţi teroriste din statele părţi la 

aceasta. Astfel, interdicţiile privind perfecţionarea, producerea, dobândirea şi 

obţinerea prin alte mijloace se referă explicit atât la folosirea în conflicte 

armate, cât şi în alte scopuri ostile, cum sunt cele teroriste. Interdicţia privind 

transferul, ajutorul, încurajarea, incitarea în producerea sau dobândirea armelor 

biologice se referă nu numai la state, ci şi la orice entitate, deci şi la terorişti 

sau organizaţii teroriste. 

În Statele Unite şi apoi în Europa, există primele semnale de întărire a 

controlului difuziunii unor agenţi patogeni. Astfel a apărut AGROINNOVA, 

care are ca scop crearea unei reţele de laboratoare europene şi extraeuropene, 

în cooperare cu organizaţii ce se pot ocupa de domeniul agroterorismului, sub 

egida „Policy – oriented research”, o acţiune finanţată de Uniunea Europeană 

sub titlul „Biosiguranţa şi protecţia populaţiei de riscurile derivate din atacurile 

teroriste”. Proiectul “Crop and food biosecurity, and provision of the means to 

anticipate and tackle crop bioterrorism”(„Biosecuritatea recoltelor şi a hranei 

şi dezvoltarea mijloacelor de anticipare şi combatere a bioterorismului”) ia în 

considerare riscurile la care sunt supuse culturile agricole, pădurile şi sistemul 

agroalimentar, în general, prin introducerea (voluntară sau nu) de noi paraziţi 

vegetali sau prin mutaţiile acestora, care ar putea cauza noi epidemii. Este 

important faptul că materialul vegetal e produs în locuri uşor de supravegheat, 
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de exemplu, în fermele multinaţionale pentru seminţe, fapt ce poate favoriza 

difuziunea rapidă pe arii vaste de culturi a eventualilor agenţi patogeni. Ca 

finalitate, se poate vorbi de trei obiective. Primul constă în evaluarea riscului 

pentru agricultura europeană de a fi introduşi agenţi noi, rase, biotipuri în mod 

voluntar sau deliberat. Al doilea obiectiv: proiectul îşi propune să prevină 

stricăciunile cauzate culturilor de introducerea (întâmplătoare sau voluntară) de 

noi agenţi patogeni. Este necesar să se pună la punct noi tehnologii de control 

şi să se îmbunătăţească formarea profesională a personalului de control. Al 

treilea obiectiv: eradicarea agenţilor patogeni de generaţie nouă, recurgându-se 

la diverse mijloace de luptă (chimice, fizice, biologice) şi elaborarea de 

strategii de gestionare a situaţiilor de criză în cazul apariţiei unui atac 

bioterorist[10]. 

În lumina celor expuse mai sus, este lesne de constatat că ultimii ani au 

adus în actualitate problema terorismului internaţional, acesta devenind o 

realitate a vieţii în multe părţi ale lumii, sub diferite forme. Terorismul 

reprezintă una dintre cele mai complexe şi totodată mai complicate 

problematici ale lumii contemporane. Mass-media ne reaminteşte aproape 

zilnic că există indivizi, grupuri sau chiar state care intenţionează să rănească 

sau să ucidă oameni lipsiţi de apărare în numele unei cauze. Terorismul este o 

problemă dinamică, ce se transformă mereu pe măsură ce se schimbă grupurile 

şi principalii combatanţi. La momentul actual, pacea și securitatea omenirii și, 

implicit, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, sunt grav amenințate 

de o nouă ”specie”, varietate a terorismului, și anume bioterorismul. Cert este 

că, în prezent, numeroase state ale lumii dispun de posibilităţi tehnice şi 

financiare suficiente pentru a reuşi un atac biologic fie într-un eventual conflict 

militar, fie sub forma unui atac terorist. Procurarea şi implicit folosirea armei 

biologice de către o organizaţie teroristă rămâne o chestiune de timp. Ideea că 

https://www.juridice.ro/500462/bioterorismul-inamicul-invizibil-al-drepturilor-omului.html#_ftn10


242 
 

grupurile teroriste nu dispun de tehnologiile sofisticate necesare preparării de 

agenţi toxici şi a celor biologici periculoşi nu mai este de actualitate. Chiar 

dacă organizaţiile respective nu au fabrici proprii, care să producă în cantitate 

mare astfel de produse, nimeni nu poate garanta că aceste organizaţii nu au 

acces la astfel de întreprinderi, că nu laboratoare proprii în care să se facă 

cercetări şi să se realizeze, în cantităţile dorite, substanţe extrem de nocive. O 

trăsătură specifică a atacurilor bioteroriste este aceea că ele „renunţă” la 

imediatul spectacular: nici oraşe spulberate, nici milioane de morţi dintr-odată. 

Mai insidioase, mai macabre, ele folosesc viaţa contra vieţii, lovind lent, 

insesizabil, orbeşte, imprevizibil. Nici nu are nevoie să fie foarte distrugătoare 

pentru a dezorganiza o ţară; este suficient efectul de panică pe care-l produce şi 

care face din ele o redutabilă și invincibilă armă psihologică. Atacurile 

bioteroriste se consideră ca fiind misterioase, nediscriminate, necontrolabile şi 

neprevăzute, greu de disociat de o epidemie naturală, toate aceste caracteristici 

generând o stare de anxietate colectivă. Un atac biologic nu va fi detectat decât, 

cel mai probabil, când apar primele simptome sau chiar primele victime. Acest 

efect întârziat conferă, de asemenea, bioterorismului o eficacitate deosebită. 

Din păcate, cooperarea juridică internaţională împotriva bioterorismului 

rămâne extrem de redusă la nivel global. Cercetarea științifică medico-militară 

în domeniul protecției contra armelor biologice trebuie să orienteze și să 

coordoneze eforturile naționale și, în final, efortul comunității internaționale 

pentru menținerea sănătății trupelor militare, populației, animalelor, plantelor și 

a mediului înconjurător. Protecţia şi apărarea împotriva acţiunilor 

bioterorismului cer neapărat intervenţia promptă a instituţiilor şi structurilor 

specializate, care trebuie să se constituie într-o interfaţă între lumea ştiinţifică 

şi societatea umană ce trebuie pregătită şi apărată prin mijloace specializate 

împotriva acestui tip de terorism, care rămâne, după gradul de periculozitate, 
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ameninţarea mondială numărul unu. Este evident faptul că atacurile bioteroriste 

reprezintă o reală provocare a contemporaneității, întrucât modul de 

manifestare a terorismului s-a diversificat, iar aria de răspândire a terorismului 

mondial s-a extins. Toate acestea conduc la afirmația că pericolul biologic este 

o realitate și, în consecință, trebuie amplificate măsurile pentru îmbunătățirea, 

pregătirea și răspunsul la atacurile biologice care ar putea avea loc. Marea 

majoritate a statelor lumii, pornind de la marile puteri mondiale, au inițiat 

munca de perfecționare, dotare, instruire și și-au intensificat efortul financiar 

pentru obținerea dotărilor necesare în lupta împotriva terorismului CBRN 

(chimic, biologic, radiologic și nuclear). Pericolul global, reprezentat de 

utilizarea armamentului biologic de către grupările teroriste, este relativ mare, 

iar potențialul infecțios ridicat al unor agenți biologici poate genera un număr 

devastator de victime. 

Pentru a reuși în protecția medicală împotriva armelor biologice, 

măsurile de prevenire trebuie să preceadă orice eveniment, iar autoritățile de 

sănătate publică trebuie să implementeze sisteme de supraveghere permanentă 

pentru a putea recunoaște un atac biologic. Sistemul trebuie să fie rapid, 

sensibil, specific și practic. Pentru a recunoaște schimbările neobișnuite în 

apariția bolii, trebuie să fie pusă în practică supravegherea activității epidemiei 

și orice variație trebuie să fie urmată prompt de o examinare directă a faptelor 

ce au generat schimbarea. Este important de menționat că recunoașterea și 

pregătirea pentru un atac biologic este similară cu cea pentru o epidemie 

obișnuită, dar supravegherea, răspunsul și celelalte cerințe de resurse, în mod 

sigur, vor fi de o intensitate deosebită. O infrastructură puternică a sănătății 

publice, capabilă de investigații epidemiologice și programe de pregătire 

practică sunt esențiale în prevenire și controlul epidemiilor naturale sau 

intenționate. 
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Un exemplu elocvent este politica SUA, care acționează atât în sectorul 

militar, cât și în cel civil, prin mai multe forme de pregătire a specialiștilor 

pentru combaterea fenomenului terorist, cum ar fi cursul de ”Management 

Medical al Victimelor Atacurilor Chimice și Biologice” predat la U.S. Army 

Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) și U.S. Army 

Medical Research Institute of Chemical Defence (USAMRICD) care instruiesc 

aproximativ 560 de medici militari profesioniști în fiecare an, în domeniul 

apărării biologice și chimice. Importanța acestei educații este maximă și se 

speră că personalul specializat va acumula cunoștințe pentru apărarea 

împotriva pericolelor biologice potențiale. 

Din păcate, pericolele pandemic și bioterorist au fost trecute,în mod 

constant, pe un plan secund al preocupărilor decidențilorpolitici, dovada stând 

modul în care statele lumii au gestionat primeleluni ale actualei pandemii cu 

coronavirus. Cu toate acestea, efecteledevastatoare, multisectoriale, ale acestei 

pandemii la nivel statal audemonstrat, încă o dată, că agentul microbian poate 

fi acel „David”care îl poate pune la pământ pe „Goliath”.În cazul mutației 

naturale a agentului patogen, efectele pandemicepot fi cataclismice, pentru că 

„noutatea” genomică aduce cu sinepatogenitate și virulență neobișnuite, 

tratamente care nu maifuncționează, panica, suprasolicitarea sistemului 

medical, închidereaeconomiei și numeroase victime umane sau animale. 

În cazul unei arme biologice, întrucât producătorul trebuie sădețină și un 

antidot, pentru a nu-și distruge și propria armată/propriulpopor, situația este 

mai ușor de gestionat, tulpinile respective având„un termen de valabilitate” 

limitat, pentru a permite invazia teritoriuluiatacat biologic.Și într-un caz, și în 

celălalt, cunoașterea acestor agenți patogeni,înțelegerea modului în care ei 

acționează și, mai ales, o justă pregătireși organizare a mijloacelor de 
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contracarare și contenție a focarelorepidemice pot salva vieți, locuri de muncă, 

libertăți individuale, recolte,șeptel etc.[12]. 
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MAKING CYBER SPACE NETWORKS A SAFER WORK 

ENVIRONMENT AFTER COVID-19 USING SOFTWARE-

DEFINED NETWORKS’ TECHNOLOGIES 

 

Ali AMEEN24 
 

Abstract: with the corona COVID-19 virus outbreak; the need for online 

jobs and working remotely has increased, many daily jobs that require face-to-

face communications has converted into online jobs as well, with all that and 

especially with the ever-evolving cyber-threats; comes a bigger need to provide 

more security for the cyber-space for a better and more reliable work 

environment. For those reasons and for others; many researches have been 

conducted to assure the security of computer networks using various ideas and 

based on different aspects and one of them comes the Software-Defined 

Networks (SDN) paradigm which is merely a new way of managing the 

network more that it is a new technology but, this methodology despite its short 

lifespan proved to be more and more reliable and there are many researches 

that use SDN to secure or patch issues in some other fields of technology or 

use other fields of technology to secure SDN and that proves how SDN is not 

just important and effective but, its ability to be integrated with other 

technologies. Over the last few years of its age; SDN has proved to be effective 

in solving some network management issues and provided some quick solutions 

for some threats but, in the same time with its ability to cure some cyber-

diseases; it gives the opportunity for other cyber-threats to emerge. 

Keywords: corona, security level measurement, programming, 

centralization, API. 

1. Introduction 

With the advent of internet service to the end-users, development of 

websites and programming, development of data storage system and clouds, 

internet turned the whole world into a small village as they say and it became 

the corner stone of everyday’ s worldwide development in different fields. 

With the new evolving technologies emerged bigger needs for the internet; it 
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became the means for shopping, trade, socializing, business, etc. and that 

created new job opportunities that didn’t exist in the human history before and 

with that came online jobs or working at home, etc. for all the previous reasons 

and others internet became like the spine for today’s world technology and 

lives everywhere and securing it from ever-evolving threats that are called 

cyber threats is a huge necessity and to secure it; it is needed to secure its main 

infrastructure which is the networks that form it. Now networks in general and 

simple definition as well; could be described as a connection between more 

than one computer and that connection could be made using hubs, bridges or 

switches, while to connect more than one network with each other; then a 

router will be used and all those types of network nodes and others could form 

the known structure of the network. This kind of structure has remained for a 

long time with no prominent changes and it is posing great security threats 

especially when those networks are with huge number of nodes like hundreds 

of switches, computers, etc. the task of reconfiguring such a network where 

every device requires a reconfiguration from the beginning is tedious, error-

prone and agonizing task and that may lead to more gaps and security issues 

that could be leveraged to infiltrate the network or disrupt it. Thencomes the 

Software-Defined Network (SDN) paradigm which is merely a new way of 

managing the computer networks by separating the brain or the controlling 

ability switches had from the forwarding ability in them and leaving the 

switches as merely packets forwarding devices with the ability to forward 

packets based on traffic rules predefined in the flow tables that there entries are 

issued by the controlling point that was extracted from the switches and raised 

to be a central controlling point and defined as a whole new plane or layer 

called the control plane and represented by a software-based or hardware-based 

controller/controllers. SDN has lots of advantages like: 
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• Cost saving: Despite that it is a new way of managing networks but, it 

has a backwards-compatibility with legacy network devices and that means that 

is possible to work with SDN environment using classical network devices so, 

there is no need to change the entire equipment hence a big reduction on cost. 

• Dealing with growing technology needs: The amounts of the deployed 

internet connected devices like (Ipads, smartphones, and IoT devices etc) are 

really soaring up and with the new technologies like cloud technologies there is 

a growing need to develop computer networks to be able to keep up with these 

gigantic amounts of data that are created due to the previous reasons, and 

Software-defined networks could be a potential solution for that issue. 

• Enhancing data flow: The SDN controller is capable of identifying 

multiple paths for each flow; meaning that this permits the flow’s traffic to be 

distributed and divided among multiple network nodes. And that will give a 

better enhancement of the performance of the network. 

• Flexibility: Due to its programmability; the SDN can open the domain 

to develop new apps as per user, administrator or enterprise requirements also, 

that will free the consumer from vendor-based equipment hence, more 

freedom. 

• Security: The centralization provided in this new paradigm 

represented by the control plane which could be usually one controller and it 

could be multiple controllers means that there will be one entity or brain 

capable of controlling, monitoring and managing the status of the whole 

network with the ability to enforce policies in the network from a central point 

with no need to configure every single switch in the network which will reduce 

that time needed and takes a big amount of the burden of configuring or 

changing policies in every single network node and that means reduction of 

human error; not to forget that this single point of management will be capable 
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of filtering the data packets through restrict rules that will provide a granular 

control over the networks data. 

On the other hand, SDN raises some security questions and poses some 

new cyber challenges like: 

• Centralization: one of the main advantages software-defined 

networking technology presents is the ability to control the whole network 

from a single point of management which can be both time and cost efficient 

technique but, in the same time from the all the previously mentioned 

alongside with the combined extrapolation of other researches; it has shown 

that it could be a single point of failure in the structure of SDN. 

• Connection: to solve the above issue some researches tend to use 

multiple controllers but in this case we’ll have another issue to patch up which 

is the Application programming interface connection API between those 

controllers, which is named as the east-westbound API.  

• Security level measurement: many researches have tried to measure 

the level of security of SDN but with the usage of a general network security 

level equations but, not with a specifically-designed equation to measure the 

security level of the SDN paradigm and some have used some kind of 

modelling for their own SDN models and environments. 

 

2. Suggested Algorithms  

Here are the main algorithmic solutions proposed by this research to be 

integrated together in a whole framework to solve the problems noticed in the 

research: 

• Hydra: A framework that contains the next algorithms with some 

techniques incorporated alongside those methods like counter measurement 

precautions to deal with some prominent cyber-attacks like the Denial of 
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Service/ Distributed Denial of Service (DoS/DDoS) attacks [1]. This could be 

done by dictating the installation of botnets [2] into network computers that are 

connected to the controller that has the Hydra software installed within it; to 

make them as potential zombie guards to attack the attacker’s IP. 

• VPN: virtual private network (VPN) is has a great ability to secure 

connection between nodes using its technique internet protocol security 

(IPsec). Internet Protocol Security (IPsec) and Secure Socket Layer (SSL) are 

the two dominant VPN technologies being used today [3]. VPN can create 

secure communication virtual channels between connected nodes and since it is 

widely used in different networks then it is possible to include it into the 

proposed framework.Basically it is possible to connect two controllers using 

the secure channel of VPN even if they were in the same building and 

exchange the information between them securely. 

• RSA: RSA (Rivest–Shamir–Adleman) is one of the first public-key 

cryptosystemsand is widely used for secure data transmission. In such a 

cryptosystem, the encryption key is public and it is different from the 

decryption key which is kept secret (private). In RSA, this asymmetry is based 

on the practical difficulty of the factorizationof the product of two large prime 

numbers, the "factoring problem". The acronym RSA is made of the initial 

letters of the surnames of Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman, who 

first publicly described the algorithm in 1977. Clifford Cocks, an English 

mathematician working for the British intelligence agency Government 

Communications Headquarters (GCHQ), had developed an equivalent system 

in 1973, but this was not declassified until 1997 [4]. This algorithm is already 

used in most network’s communications nowadays but it was included here in 

this framework in a different way and that’s by doubling the channel of 

cryptography; meaning that instead of using one public key and 2 private keys 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption_key
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https://en.wikipedia.org/wiki/Factorization
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number
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for every encryption-decryption procedure; this framework will use 2 public 

keys and 4 private keys and every node will have a channel for sending 

encrypted information and a channel for receiving information hence; two 

channels of encrypted communications. The figure 1 below shows the idea of 

how the algorithm will be used. 

 

Figure 1. Double RSA algorithm in the Hydra framework 

 

• Blockchain: As it is known blockchain’s best and biggest 

participation is in cryptocurrencies like bitcoin but, it is also used in some other 

fields and it is already used in the Marconi protocol [5], blockchain is also 

incorporated with the aforementioned framework but in a different way than 

how it is used in the Marconi protocol. Here the blockchain will be used to 

secure the configuration updates between multiple controllers’. 

3. Risk assessment and capacity utilization 

Before going further in the mathematical path, it is important to explain 

here that it is possible to boost and assure the security of SDN using more than 
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one controller but in different ways of interaction between them and for that; it 

is possible to suggest the following SDN controllers’ topologies: 

• Serial topology: this topology contains 3 controllers, where there’s a 

main controller and 2 backup ones just in case of an attack or a disruption that 

may stop the first or main controller. the main controller controls the whole 

network and its nodes and sends an update every 10 seconds that informs the 

backup controllers about any change in the topology or network configuration 

and it also acts like a beacon that alerts the controllers if there’s a latency in the 

update message and it took more than 10 seconds then, it will be taken that the 

main controller has been infected by a DDoS attack or any type of threat hence, 

comes the role for the second controller which was a backup to become the 

next main controller and the same thing now goes between the new main 

controller and the third controller which now becomes the new 1st backup 

controller until the previous main one will be maintained and restored then 

everything goes back to its previous state.  

• Parallel topology: in this topology we’ll use also 3 controllers as well 

but, they’ll work together as a whole one entity integrated together where the 

info is processed synchronously and each controller will deal with any area or 

slice of the network especially, if it was closer to this slice or segment than 

other controllers; which means each controller will give higher priority to 

closer network segments than the further or more distant segments (of course 

the distance will be calculated based on the number of hops in the path between 

the network slice and the controller), of course the updates will be also every 

10 seconds. We call this topology as the parallel topology since all controllers 

work together in parallel so, there is no priority numbers here because they all 

behave like parts of one main controller where each one of its nodes will serve 

the closest switches to it first so, the priority for a switch in France to be served 
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by a controller in France will be higher than that of a switch in Russia based on 

the number of hops between the switch and the controller. 

• Hybrid topology: this topology combines features of both the previous 

topologies where we have here 6 controllers. There will be 3 main controllers 

that work like one controller simultaneously and in a parallel way and each one 

will have a backup controller just in case if it’s down then, the backup will take 

control instead of the infected one. The only update will be between each main 

controller and its backup one, and it will be every 10 seconds as well. Every 

backup controller will be connected to other backup controllers alongside with 

switches in the network and its own main controller that it assists as well. The 

priority numbers will be between every main controller and its backup one 

only. 

To assess the risk or conversely the security level; it is possible to use the 

security risk assessment law [6] that states: 

 R= P * V       (1) 

Where R is the security risk assessment that quantifies and shows the 

possibility of a threat acts upon a vulnerability successfully and the severity of 

the results of that attack would be. 

Where P represents the probability or likelihood of the vulnerability 

occurrence; V represents the value or cost of the asset.  

In other words, using this formula we can estimate theoretically how 

much our proposed framework will reduce the security risk of a computer 

network, hence assuring its security. Logically speaking since a server is the 

most important part and has the highest value node in the network 

environment, which we will install our controller software on, then we can say 

it has the highest asset value or impact according to the same previous resource 
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[6] we can see that servers have the value V=100 as an asset impact, estimating 

that our framework will reduce the likelihood of attacks occurrence (like 

DoS/DDoS, MITM attacks) from P= 0.025 [6] to the following.  

Before:  

P= 0.025     

V= 100     

R= 2.5 [6] 

R=P.V=0.025.100=2.5 

Using the queueing theory for determining the capacity utilization law 

which describes the single server model and multiple server model queueing 

theories [7] which are used for calculating the capacity utilization of servers, 

which state that: 

K = λ/μ  → μ ≤ λ           (2) 

Where K = capacity utilization, λ= the number of hosts sending requests 

and μ = the number of hosts being served per unit of time.  

But we can speed the process of the queueing theory a bit and reduce the 

time consumed by adding more controllers so, the law will be multiple server 

model and it states that: 

=λ/ (n μ)         (3) 

Where  : is the capacity utilization for multiple or n controllers, n: 

represents the number of controllers in the topology of a network.  

Of course, the less capacity utilization, the better it is and the closer to 1 

the more optimal it is [7]. 
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So, we can apply the one controller ordinary topology and our proposed 

topologies and see the difference that they can make. Then in case of the 

ordinary topology we have: 

Kn ordinary = 6/(1*2)→ 6/2=3  

For 3 controllers and the same number of hosts like in serial and parallel 

topologies:  6/ (3*2)→ 6/6 =1 

For 6 controllers and the same number of hosts like in the hybrid 

topology, then:                   = 6/ (6*2)→ 6/12=1/2 <1 

So this means that the capacity utilization is better or theoretically 

optimal [8]; because it means that the server is freer and more capable of 

dealing with requests and prepared in a better way for any DoS/DDoS attack. 

Now we can use the following approach to show the relationship between 

capacity utilization and vulnerability likelihood as shown here. Let: 

       (4)    So,  

Pn=P0*Kn              (5) 

Where Pn is the new probability of vulnerability. Since that we reduced 

the capacity utilization and we are using this formula or law to get the 

percentage of how much we reduced the probability or likelihood of 

vulnerability. Where Pn is the new likelihood of vulnerability which is the 

result of the initial probability of likelihood multiplied by the capacity 

utilization. Of course, now we can compare the previous controller topologies 

and we can see that the security will be enhanced and the vulnerability will be 

reduced by using more controllers hence, the likelihood of the vulnerability to 

occur will be reduced to about 32% which means it will be about 68% less 

when using our 3 controllers’ instead of using 1 controller in our proposed 

topology and to about 16%, which means that it will be about 84% less using 



256 
 

the 6 controllers’ topology instead of using 1 controller topology, which is of 

course better.  

That’s why we can see that our probability could be reduced as compared 

to the 1 controller topology to: 

Rn= (P0*Kn) * V          (6) 

Rn= Pn * V            (7) 

Rn=          (8) since that V is fixed in our 

research then let  

R= f(n,P0, , )        (9)   

Another way to write this formula is: 

Rn = ∃K = λ/μ       (10) 

Where Rn is the new risk assessment resulting after reducing the 

probability of vulnerability. 

We can see the relationship displayed in this figure 2: 

 

Figure 2. the effect of number of controllers used on Security Risk 

Assessment 
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The above figure shows how can we reduce the security risk assessment 

just by adding more controllers to our experiment instead of using 1 controller 

regardless of their topology, behavior, the architecture of their work, their type 

and synchronization. So, we are calculating the security risk reduction based on 

the relation to the usage of one controller; How much percentage we have less 

capacity utilization to the initial capacity utilization when one controller was 

used. Which means that the capacity utilization of 3 controllers whether in 

serial or parallel topology, is 1/3 to the capacity utilization of the 1 controller 

topology which is approximately 32% less than the initial capacity utilization 

and that means more capable servers/controllers to deal with requests and 

better preparation and defense against DoS/DDoS attacks. The figure 3 shows 

the relationship between capacity utilization and Security Risk Assessment. 

 

Figure 3. The relationship between capacity utilization and Security Risk 

Assessment 

The above figure shows effect of reducing capacity utilization on 

reducing the risk assessment, by reducing how much percentage estimated to 

be after using 3 controllers or 6 controllers instead of a 1 controller which well 
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be done by reducing the probability of an attack or vulnerability to occur hence 

reduces the security risk assessment. The effect of vulnerability likelihood on 

security risk assessment is noticed after reducing it by reducing the capacity 

utilization of servers that contain the controllers’ software which means 

increasing their ability to deal with attacks such as DoS/DDoS attacks.So, after 

the usage of 3 controllers in both the serial and parallel topologies, the 

probability and risk will be: Pn serial/parallel = 0.025* 0.33→ Pn serial/parallel ≈0.008 

V= 100 

Rn serial/parallel = 0.8 

After the usage of 6 controllers in the hybrid topology, the probability 

and risk will be:  

Pn hybrid= 0.025* 0.16 → Pn hybrid ≈0.004 

V= 100 

Rn hybrid= 0.4 

Eventually we can conclude that according to the risk assessment 

modeling method, the 3rd topology which is the hybrid topology has the 

minimum risk assessment and that means it’s the best of all the described 

topologies. 

 

4. Conclusions 

 

• In order to make the internet’s environment a safer place for cyber day 

to day communications and life, then it is needed to secure its infrastructure 

which is basically the networks since internet itself is a network. 
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• There are different ways, technologies and methods used to secure or 

add some security level to the networks and protect them against some cyber-

threats. 

• One of those methodologies is the software-defined network paradigm 

which is a new approach of managing computer networks. 

• The world today is depending on the cyber-space in a huge way and 

that dependence is soaring up more and more. 

• SDN could be a booster for cyber world especially with this pandemic 

that struck the entire planet. 

• This paper gives some new or modified algorithms that could be 

incorporated into a framework that will be used in the application plane to 

manage the control plane that in turn will manage the SDN infrastructure. 

• Also some software-defined network controllers’ topologies were 

formulated. 

• To give a simple mathematical modelling for the proposed SDN 

topologies; capacity utilization and risk assessment laws were used to assess 

the security level of SDN environments that leverage those proposed 

topologies. 
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INFRACȚIUNI CONTRA CAPACITĂȚII DE APĂRARE A 

ROMÂNIEI 

 
Petru HLIPCĂ25 

 

 Abstract. În Codul Penal din România sunt prevăzute infracțiuni a căror 

comitere poate produce o slăbire a capacității de apărare. În articol se 

efectuează o analiză științifică a condițiilor și particularităților în care aceste 

fapte se pot comite și pedepsele ce pot fi aplicate în astfel de cazuri. 

Abstract. The Romanian Penal Code provides for offenses whose 

commission may result in a weakening of the defense capacity. The article 

provides a scientific analysis of the conditions and particularities under which 

these acts may be committed and the penalties that may be applied in such 

cases. 

Infracțiunea de insubordonare. Refuzul de a executa un ordin ilegal.  

Infracțiunea este prevăzută art. 334 alin. 1 C. pen. refuzul de a executa un 

ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 6 

luni la 2 ani.   

De asemenea art. 7 din Regulamentul disciplinei militare prevede în mod 

expres că ordinul comandantului este obligatoriu pentru subordonați și se 

execută fără discuție, întocmai și la timp.   

Se mai arată că șeful (comandantul) poartă întreaga răspundere pentru 

legalitatea și urmările ordinului dat; el trebuie să fie primul care sa-l respecte 

cu strictețe, iar cel care-l primește este obligat sa-l execute cu toata 

convingerea și să raporteze imediat după executare. Subordonatul isi însușește 

nu numai litera ordinului, ci și spiritul lui. Când constată că nu poate executa 

ordinul primit, el raportează imediat celui care l-a dat.    

La o privire literară a celor două texte se trage concluzia că manifestările 

de insubordonare sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai grave abateri 
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pe care le poate săvârși un militar. Aceasta deoarece disciplina militară impune 

respectarea cu strictețe și executarea întocmai și la timp a ordinelor date.  

În armată fiecare militar este obligat să execute ordinele date de către 

comandanți sau șefi fără discuție sau alte comentarii.   

Așa cum se poate deci constata cu relativă ușurință, refuzul executării 

unui ordin cu privire la îndatoririle de serviciu constituie infracțiunea de 

insubordonare.  

O problemă pe care vrem s-o abordăm în continuare este de a ști dacă un 

militar care execută un ordin ilegal comite sau nu infracțiunea de 

insubordonare, având în vedere că “ordinul nu se discută” sau “ordinul șefului 

este lege pentru subordonați”.  

În legătură cu aceste aspecte în literatura și practica juridică s-au 

exprimat mai multe opinii.   

Într-o primă opinie s-a susținut că subordonatul nu poate refuza 

executarea ordinului fără a raporta situația șefului, superiorul mai mare în grad 

decât acela de la care a primit dispoziția.   

Într-o altă opinie s-a susținut că interiorul, subordonatul nu are niciun 

drept să analizeze executarea ordinului ilegal pe care l-a primit, fiind obligat 

să-l aducă la îndeplinire fără nicio rezervă, rămânându-i doar singura 

posibilitate de a raporta după executare.   

Neîmbrățișându-se aceste opinii, tot în literatura juridică se susține ca 

acestea sunt neacceptabile.   

Este indiscutabil, că orice ordin pentru a fi executat trebuie să aibă un 

conținut și o formă legală, să emane de la autoritatea competentă sau de la 

persoana investită cu dreptul de a da sau transmite ordine sau dispoziții ce 

trebuie executate. Astfel un asemenea ordin nu poate avea autoritatea necesară.   
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La rigorile unei analize științifice constatăm ca orice ordin al 

comandantului pentru a avea un caracter obligatoriu pentru subordonat trebuie 

să nu contravină legilor, regulamentelor militare și instrucțiunilor de muncă în  

vigoare, să vizeze o anumită atitudine pe care subordonatul trebuie s-o adopte 

numai în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.   

În același timp mai trebuie precizat faptul că ordinul comandantului 

pentru a avea un caracter imperativ pentru subordonați nu trebuie să le lezeze 

feminitatea și personalitatea prin punerea acestora în situații înjositoare, 

degradante pentru statutul lor.   

Rezultă fără echivoc că orice date în disprețul legii constituie abuzuri din 

partea comandantului, iar neexecutarea lor de către subordonați nu implică 

vreo răspundere.   

Pe de altă parte executarea unui ordin ilegal atrage după sine alături de 

răspunderea superiorului care l-a dat și răspunderea subordonatului. În apărarea 

sa, acesta din urmă nu poate invoca caracterul obligatoriu al ordinului primit, 

dacă prin executare s-au încălcat vădit legile țării, sau s-a adus vreo atingere 

drepturilor și libertăților cetățenilor garantate de legea fundamentala a statului.   

O altă chestiune care se poate aborda este și cea referitoare la faptul dacă 

militarii care au executat sau execută diferite ordine puteau sau pot să-și dea 

seama de legalitatea sa ilegalitatea acestora, iar pe de altă parte până unde 

ordinul superiorului este obligatoriu și de unde începe caracterul ilegal al 

acestuia.  

Considerăm ca atunci când militarul care primește un ordin și nu are 

reprezentarea legalității sau ilegalității acestuia și totuși îl execută nu va putea 

fi tras la răspundere penală întrucât în această situație beneficiază de o cauză 

care înlătură caracterul penal al faptei - respectiv eroarea de fapt.   
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Deși militarul din punct de vedere obiectiv comite o faptă prevăzută de 

legea penală (prin executarea unui ordin ilegal), sub aspect subiectiv situația 

este diferită întrucât făptuitorul (executantul ordinului) crede că săvârșește o 

faptă ilicită.   

Trebuie probat, însă faptul că în asemenea cazuri, făptuitorul este în 

imposibilitatea de a-și da seama de caracterul faptei săvârșite și nu-și poate 

dirija voința în mod conștient, respectiv își reprezintă greșit realitatea pentru că 

nu cunoaște anumite stări, situații sau împrejurări existente ori o cunoaște greșit 

sau deformat, astfel că există o discordanță între realitatea obiectivă și 

imaginea pe care și-o face (respectiv tot timpul cel în cauză a fost convins fără 

rezerve că ordinul ce-l execută este perfect legal).   

Cu privire, însă la faptele semnalate este necesară o analiză a fiecărui caz 

în parte pentru a se lămuri latura subiectivă absolut necesară reținerii existenței 

faptei penale.   

De asemenea este necesar să se ia în calcul toate condițiile situațiilor 

speciale existente în cazul unor evenimente deosebite, unde uneori sursele de 

informare pot fi foarte sumare, neclare când de regulă militarii trebuie să se 

supună în afara legislației general obligatorii și unor reglementări specifice 

cuprinse în capitole aparte din Codul penal, cât și din regulamentele militare, 

aspecte care pot fi avute în vedere la elaborarea noii legislații, unde oricum 

trebuie ocrotiți cei care se află în asemenea situații, respectiv militarii.  

De asemenea, de lege ferendă considerăm că se impune ca odată cu 

modificarea prevederilor Codului penal să se prevadă în mod expres în 

cuprinsul art. 334 alin. 1 C. pen. că originile trebuie să fie legal.   
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Dispoziții în raport cu legea penală anterioară   

Potrivit art. 417 alin. 1 C. pen. constituie infracțiunea de insubordonare 

refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu și se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  

Conform alin. (2) în timp de război pe durata stării de asediu sau a stării 

de urgență, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea de la 2 

la 7 ani.  

Infracțiunea de insubordonare este prevăzută într-o reglementare 

asemănătoare celei din Codul penal anterior.   

Din analiza textului incriminat rezultă că s-a renunțat la varianta agravată 

prevăzută în reglementarea anterioară (fapta este comisă de un ofițer, de un 

maistru militar sau subofițer, de către un militar angajat, de doi sau mai mulți 

militari împreună ori în fața trupei armate sau dacă fapta are urmări grave) și s-

a extins varianta agravată a comiterii faptei în timp de război, pe durata stării 

de asediu sau a stării de urgență.   

Față de reglementarea anterioară, fapta se pedepsește mai grav în varianta 

tip în noua reglementare, și mai puțin aspru în varianta agravată.   

În cazul infracțiunii puse în discuție subiectul activ poate fi orice militar 

(subiect activ calificat). Făptuitorul trebuie să se afle în relații de subordonare 

față de autoritatea militară care a emis ordinul. Subordonarea reprezintă 

raportul ierarhic dintre comandant și subordonații săi în temeiul cărora 

comandantul ordonă, îndrumă și controlează întreaga activitate care conduce o 

subunitate, un compartiment funcțional sau un grup de militari.    

În raport cu gradul pe care îl au militarii sunt unii față de alții superiori, 

egali sau inferiori în grad. Ierarhia gradelor militare este stabilită prin statutul 

cadrelor militare și prin statutul soldaților și gradațiilor voluntari.   
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După funcția ocupată militarii se împart în șefi și subordonați. Pe linie de 

comandă cele mai uzitate funcții în ordinea lor ierarhică sunt comandant de 

pluton, comandat de campanie, de batalion, comandant de batalion corp aparte, 

comandant de regiment, comandant de brigadă, comandant de divizie, șef de 

stat major de categorie de forțe ale armatei, comandant de armă, șef direcție, 

secretar general al Ministerului Apărării Naționale, șeful Corpului de control și 

inspecție, șeful statului major General secretar de stat ministrul apărării 

naționale. Într-o unitate militară pot exista și module (compartiment, birou 

secție și/sau serviciu) care îndeplinește diverse atribuții în subordinea 

comandantului unității (resurse umane, logistică, comunicații și informații etc.)   

Comandanții sunt cei cărora li se subordonează chiar și temporar militarii 

și/sau civilii pe linie de serviciu; comandantul cu funcție imediat superioară 

unui subordonat se numește comandant nemijlocit.   

Comandații structurilor militare cu funcții ierarhice superioare 

comandantului nemijlocit al unui subordonat sunt neutrii acestor comandați 

direcți. Pe linie de subordonare ordinele se dau de regulă prin comandantul 

nemijlocit; șeful de modul poate da ordine numai pe linia atribuțiilor sale. 

Militarii pot fi față de personalul civil în relație de șef, de subordonat sau pe 

funcții similare conform statutului de organizare “În cazul executării unor 

activități de serviciu în comun de către militari și personal civil care pe linie de 

serviciu nu sunt subordonați unii față de alții, cel mai mare în funcție este 

considerat șef.   

Când mai mulți militari îndeplinesc o activitate/misiune în comun, iar 

situația lor de subordonare nu a fost stabilită, comandantul este cel mai mare în 

grad, iar la grade egale comandatul este cel mai mare în funcție.   

În cazul acestei infracțiuni coautoratul nu este posibil, întrucât obligația 

executării ordinului are caracter personal. În literatura juridică se susține însă 
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că dacă ordinul privește mai mulți militari, iar aceștia refuză împreună 

executarea lui, făptuitorii vor răspunde pentru comiterea infracțiunii de 

insubordonare în calitate de coautori. (V. Dongoroz și colab. op. cit. vol. IV, 

pag. 796; T. Vasiliu și colab. op. cit. vol. II, pag. 499). Alături de alți autori (V. 

Dobrinoiu și colab. op. cit. 2016, pag. 1113) nu împărtășim punctul de vedere 

exprimat.   

Participația penală este posibilă sub forma instigării cât și a complicității 

și în aceste situații calitatea de instigator sau complice o pot avea atât militarii, 

cât și civilii.   

Sub aspectul elementului material infracțiunea de insubordonare se 

realizează în mod corect prin refuzul de a executa un ordin cu privire la 

îndatoririle de serviciu. Refuzul se poate manifesta în mod expres, fie prin 

exprimarea făptuitorului prin viu grai sau chiar în scris că nu execută ordinul 

primit, fie în mod tacit când fără să se exprime într-un anumit mod nu execută 

ordinul.   

Infracțiunea subzistă numai dacă ordinul are conținut și formă legală, să 

provină de la comandantul sau superiorul competența și investit prin lege cu 

dreptul de a da ordine. Așadar, cel care dă un ordin trebuie să verifice cu toată 

răspunderea și seriozitatea legalitate acestuia.   

Prin urmare un ordin vădit ilegal nu este considerat ordin, iar executarea 

acestuia neatrăgând vreo răspundere penală.   

Se consideră ordin cu privire la îndatoririle de serviciu orice ordin dat cu 

privire la îndeplinirea vreunuia dintre drepturile prevăzute de legile și 

regulamentele militare sau în diverse instrucțiuni relative la executarea unor 

dispoziții de lege sau de regulamentele militare. Așa de exemplu și ordinul dat 

ca un militar să încheie o căsătorie sau să divorțeze nu poate fi considerat un 

ordin legal și în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Neexecutarea 
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unor asemenea ordine nu pot atrage răspundere penală, întrucât dispoziția 

șefului sau superiorului nu se referă sub nicio formă la serviciul militar.  

Constituie, a fi însă ordin ilegal cel care se referă la atribuțiile de serviciu 

(de exemplu ordinul primit de un jandarm din echipa de intervenție pentru 

reținerea unei persoane care nu încălcase în niciun fel legea în timpul unei 

manifestații).  

În realitate se pot ivi situații în care fapta se săvârșește ca urmare a unor 

câștiguri fizice, cauză de neimputabilitate. Așa de exemplu militarul care este 

împiedicat să-și îndeplinească misiunea ordinată din cauza unei calamități 

naturale (cum ar fi o înzăpezire, o inundație) sau a unui eveniment (catastrofă 

de cale ferată, îmbolnăvire subită etc.) care îl aduce în situația de a nu se putea 

deplasa, nu săvârșește infracțiunea pusă în discuție. În același timp există 

constrângere fizică și în cazul arestării, sechestrării sau imobilizării unui 

subordonat ce urmează să execute un ordin sau o îndatorire generală.   

Cu privire la fapta de insubordonare s-a ridicat problema dacă aceasta 

(infracțiunea) subzistă când refuzul executării ordinului se datorează unei 

constrângeri morale. Potrivit dispoziției legii penale, în această situație, ne 

aflăm în fața unei amenințări grave pentru viața, integritatea sa corporală, 

sănătatea ori libertatea propriei sale persoane, a unei rude sau a unei persoane 

față de care este legată printr-o puternică afecțiune. În legătură cu aspectele 

semnalate (cele privind constrângerea morală) considerăm că acestea ar trebui 

să fie inoperante, întrucât calitatea de militar pretinde sacrificii morale și 

materiale deosebite, când este vorba de a se apăra interesele țării, când militarul 

pentru îndeplinirea misiunii încredințare nu-și cruță nici sângele și nici chiar 

propria sa viață, consecințele insubordonării fiind uneori ireparabile pentru 

armată.   
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Cu privire la problema pusă în discuție inițial ne exprimăm în continuare 

opinia în sensul că în textul incriminator (art. 417 alin. 1) să se prevadă în mod 

expres că “ordinul cu privire la îndatoririle se serviciu să fie legal” fiind vorba 

de o propunere de lege ferendă.   

Așadar, pentru a fi înlăturate inadverențele și neclaritățile existente în 

prezent, ne îndreptățește să susținem propunerea menționată.  
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INFRACȚIUNI LA REGIMUL SILVIC DIN ROMÂNIA 
 

Petru HLIPCĂ 26 

 
 Abstract. Tăierile ilegale ale unor suprafețe foarte mari de păduri din 

Româna au obligat autoritățile să implementeze măsuri de prevenire, printre 

care, incriminarea unor fapte, înăsprirea pedepselor și măsurilor penale. 

Abstract. The illegal cutting of very large areas of forests in Romania 

has forced the authorities to implement preventive measures, including the 

criminalization of certain facts, the tightening of penalties and criminal 

measures. 

 

Infracțiuni privind fondul pentru mediu 

Infracțiunile prevăzute la art. 49 din Ordonanța nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu  

Actul normativ menționat a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 

1193 din 20 Decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin legea 

numărul 105/ 2006 pentru aprobarea O. U. G nr. 196/2005 privind fondul 

pentru mediu. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului se structurează pe șase capitole după 

cum urmează: 

Capitolul I Dispoziții generale 

Capitolul II Administrarea Fondului pentru mediu 

Capitolul III Veniturile Fondului pentru mediu 

Capitolul IV Destinația Fondului pentru mediu 

Capitolul V Sancțiuni 

Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale 

Infracțiunile sunt prevăzute la art. 49 din actul normativ menționat. 
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Potrivit art. 49 alin. 1 constituie infracțiuni faptele menționate mai jos și 

se pedepsește după cum urmează: 

a) cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă de la 10.000.000 lei 

la 50.000.000 lei pentru un elaborarea de către titular a activităților care 

constituie surse fixe importante de emisie a planurilor pentru situații de urgență 

care stabilesc măsurile aplicabile în interiorul amplasamentului și pentru ne 

solicitarea amplasării de către autoritățile competente pentru măsurile stabilite 

a se aplica în asupra a amplasamentului. 

b) cu închisoare de la un an la cinci ani pentru oprirea în caz de pericol 

Major sau iminentă funcționării instalațiilor care constituie sursă de pericol ca 

cu impact asupra calității aerului și pentru neanuntarea autorităților 

competente. 

(2) dacă fapta prevăzută la litera b a pus în pericol sănătatea sau 

integritatea corporală a unui număr mare de persoane, dacă a avut vreau una 

dintre urmările menționate la articolul 182 din Codul Penal (articolul 194 din 

noul cod penal) ori dacă a cauzat o pagubă materială importantă pedeapsa este 

închisoarea de la 5 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care 

sa produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagubei importante 

economiei naționale pedeapsa este închisoarea de la șapte ani la 20 de ani și 

interzicerea unor drepturi. 

(3) abrogat. 

Art. 50 - infracțiunile prevăzute la articolul 49 se constată de către 

personalul imputernicit din cadrul autorităților publice centrale competente și 

din unitățile teritoriale ale acestora precum și din cadrul autorităților publice 

legale conform atribuțiilor stabilite prin lege. Actele de constatare se trimit 

organului de urmărire penală competent (articolul 50 este reprodus astfel Cum 
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a fost modificat prin articolul unic punctul 5 alineatul 1 din Legea numărul 655 

din 2001). 

Prezenta subordonată de Urgență se completează cu prevederile 

Ordonanței de Urgență numărul 2 din 2001 privind Regimul juridic al 

contravențiilor - aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 

180/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

Infracțiuni privind protecția mediului 

 Infracțiunile prevăzute la art. 98 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 195/2005 privind protecția mediului 

Ordonanța sus-menționată a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.196 

din 30 decembrie 2005 - rectificată Monitorul Oficial nr. 88 din 31. 01.2006 

aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 265/2006 pentru aprobarea 

Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului (monitorul 

Oficial nr. 586 din 6. 07.2006) 

Art. 98 - constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni 

la un an sau cu amendă penală de la 30.000 RON la 60.000 RON defecte dacă 

au fost de natură să pună în pericol viața sănătatea umană, animală sau 

vegetală: 

1) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile 

protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice; 

2) poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, 

funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și 

neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau 

autorizației/autorizației integrate de mediu. 

(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani sau cu amendă penală de la 50.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte, 

dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau 
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vegetală (partea introductivă a alin. 2, de la art. 98 este reprodusă astfel cum a 

fost modificat prin art. 1 pct. 56 din Legea 265/2006). 

1. Prin evocarea cu știință în apă în atmosferă sau pe sol a unor deseuri 

sau substanțe periculoase; 

2. Aspectare restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru Protecția apei și 

a Stării prevăzute de actele normative în vigoare; 

3. Folosirea de momeli periculoase și de mijloace electrice pentru 

omorârea animalelor sălbatice și a peștilor în scopul consumului sau al 

comercializării; 

4. Prin producerea de zgomote peste limitele admise dacă prin aceasta se 

pune în pericol grav sănătatea umană; 

5. Nerespectarea restricțiilor și a interdicțiilor la vânat și pescuit ale unor 

specii protejate sau oprite temporar prin lege și în zonele cu regim de protecție 

integrală potrivit reglementarilor specifice; 

6. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau 

autorizației integrate de mediu; 

7. Nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe 

periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor 

chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri 

protejate; 

8. Prezentarea în lucrările privind evaluarea de mediu, evaluarea 

impactului asupra mediului, bilanțului de mediu sau a raportului de 

amplasament a unor concluzii și informații false; 

9. Producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și 

utilizarea unor substanțe și preparate periculoase fără respectarea prevederilor 

actelor normative în vigoare și introducerea pe teritoriul României a deșeurilor 

de orice natură în scopul eliminării acestora; 
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10. Importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise 

sau restricționate; 

11. Transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase, cu 

încălcarea prevederilor legale în vigoare; 

12. Omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către 

persoane ce au în atribuții această obligație; 

13. Producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și 

a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate 

comercializării; 

14. Desfășurarea de către persoane juridice de activități cu organisme 

modificate genetic sau produse ale acestora, fără a solicita și obține acordul de 

import/export și/sau autoritățile prevăzute de reglementările specifice; 

Art. 15 - abrogat (pct. 15 de la alin. 2 al art. 98 a fost abrogat prin art. 1 

pct. 57 din Legea nr. 265/2006).  

(3) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

1. nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de 

produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte chimice. 

2. provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante, a 

contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante, 

omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării 

mediului; 

3. descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme 

plutitoare direct în apele naturale; 
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(4) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 

ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori 

sănătatea umană, animală sau vegetală: 

1. continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării 

acestei activități; 

2. neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor 

periculoase care au devenit deșeuri; 

3. refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor 

de coastă; 

4. refuzul controlului la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor 

și preparatelor periculoase sau introducerea în țară a culturilor de 

microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul 

eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. 

5.aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor de intervenție în caz 

de accident nuclear; 

6. provocarea, cu știință, de poluare, prin evacuarea sau scufundarea în 

apele naturale, direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a unor substanțe 

ori deșeuri periculoase. 

În situația când infracțiunile sunt pedepsite conform alin. 3 și 4 au pus în 

pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au 

avut vreuna dintre urmăririle actuale văzute la art. 182 din Codul Penal anterior 

(art. 194 din noul cod penal) cauzat o pagubă materială importantă, cere asta 

este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi iar în cazul în 

care sa produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagubei importante 

economiei naționale pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani și 

interzicerea unor drepturi. 
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Art. 99 (1) Constatarea și cercetarea infracțiunilor se fac din oficiu de 

către organele de urmărire penală, conform competențelor legale. 

(2) Descoperirea și stabilirea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, 

de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisiei Naționale pentru 

Controlul Activităților Nucleare, jandarmi și personalul împuternicit din cadrul 

Ministerului Apărării Naționale, a săvârșirii oricăreia dintre infracțiunile 

prevăzute la art. 98, se aduce de îndată la cunoștința organului de urmărire 

penală competent potrivit legii de procedură penală. 

Potrivit art. 105 la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

Urgență se abrogă: 

a) Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului; republicată în 

Monitorul Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000 cu modificările și completările 

ulterioare; 

b) orice alte dispoziții contrare.  

 

Infracțiuni la regimul privind unele măuri pentru ameliorarea prin 

împădurire a terenurilor degradate 

Infracțiuni prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 

– publicată în M. Of. Nr. 313 din 27 august 1998 

Ordonanța menționată a fost modificată și completată prin legea nr. 

107/1999 (M. Of. nr. 304 din 29 iunie 1999) pentru aprobarea O. G. nr. 

81/1998. 

În cuprinsul actului normativ sunt cuprinse mai multe capitole, în 

capitolul IV reglementate faptele ce constituie infracțiuni și contravenții. 

Art. 15 - împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a 

exercitării programelor de împădurire aprobat a constitui infracțiune și se 
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pedepsește conform legii (art. 15 a fost o reprodus astfel cum a fost republicat 

prin art. 1 pct. 17 din Legea nr. 107/1999). 

Art.151 - distrugerea plantațiilor silvice înființate în perimetrele de 

ameliorare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 

ani (art. 151 a fost introdus prin art. 1 pct. 18 din Legea nr. 107/1999). 

Din analiza textului reglementat de art. 15 rezultă că aceasta nu a fost 

înzestrat cu sancțiuni proprii, făcând trimitere la prevederile legii, considerăm 

noi la art. 253 din Codul penal care pedepsește infracțiunea de distrugere. 
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OPORTUNITĂȚI INTERNAȚIONALE PENTRU 

ASIGURAREA SECURITĂȚII ENERGETICE A RM 

Vasile IVAS27 

Ada ȘTAHOVSCHI28 

 
Abstract. Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare 

măsură condiționată de gradul de aprovizionare cu energie electrică pe termen 

lung. Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii 

energiei ca principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare 

parte, stau la baza securității energetice. Securitatea energetică constituie o 

preocupare constantă pentru toată comunitatea europeană. Pentru Moldova 

problematica securității energetice este vitală în condițiile dependenței totale 

de resurselor energetice și, în mare parte, de cele energetice. Integrarea 

Moldovei pe piața energetică europeană devine o prioritate pentru viitorul 

acesteia.  Consumul exagerat al energiei electrice pe unitate de PIB în 

condițiile importurilor aproape a întregii cantități a resurselor energetice și în 

cea mai mare parte a energiei electrice consumate reprezintă cea mai mare 

amenințare a securității energetice a Moldovei, afectând grav competitivitatea 

economiei țării și nivelul de trai al populației. 

Uniunea europeană este slab asigurată cu resurse energetice. Aceasta se 

datorează vechimii exploatării acestora și epuizării treptate a lor, depășirea 

limitei superioare a sustenabilității, lipsa soluțiilor alternative etc. Deși statele 

membre ale UE sunt în mare parte dependente de resurse energetice de import, 

majoritatea statelor și-au asigurat producerea energiei electrice conform 

necesităților proprii, realizând și excedente pentru export, ceea ce ar putea 

avea o influență benefică pentru Moldova în cazul aderării la sistemul 

energetic comunitar. 

Abstract. The sustainable economic development of a state is largely 

conditioned by the degree of long-term electricity supply. Energy resources are 

of particular importance due to the establishment of energy as a vital principle 

of economic and social progress. These are largely the basis of energy 

security. Energy security is a constant concern for the whole European 

community. For Moldova, the issue of energy security is vital in terms of total 

dependence on energy resources and, for the most part, on energy. Moldova's 
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integration into the European energy market is becoming a priority for its 

future.Excessive electricity consumption per unit of GDP in terms of imports of 

almost the entire amount of energy resources and most of the electricity 

consumed is the biggest threat to Moldova's energy security, severely affecting 

the competitiveness of the country's economy and living standards population. 

The European Union is poorly secured with energy resources. This is due 

to the age of their exploitation and their gradual depletion, exceeding the 

upper limit of sustainability, lack of alternative solutions, etc. Although EU 

Member States are largely dependent on imported energy resources, most 

countries have ensured their own electricity production according to their 

needs, also making surpluses for export, which could have a beneficial 

influence for Moldova if it joins the system. community energy. 

Cuvinte cheie: resurse energetice, Securitate economică, Securitate 

energetică, competitivitate, piaţa energetică, economie. 

Keywords: energy resources, economic security, energy security, 

competitiveness, energy market, economy. 

Introducere 

Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare măsură 

condiționată de gradul de aprovizionare cu energie electrică pe termen lung. 

Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii energiei ca 

principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la 

baza securității energetice, care de rând cu alte componente ale securității 

economice reprezintă un element important al securității generale, având o 

semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.  

Securitatea energetică constituie o mare preocupare atît pentru statele 

membre ale UE, cât și pentru întreaga comunitate europeană. Pentru Moldova, 

stat cu aspirații europene, problematica securității energetice este vitală în 

condițiile dependenței totale de resurselor energetice și, în mare parte, de cele 

energetice. Integrarea Moldovei pe piața energetică europeană devine o 

prioritate pentru viitorul acesteia. 
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Tratatul comunităţii energetice, obiective și reglementări 

Moldova a aderat la Tratatul Comunităţii Energetice ca membru cu 

drepturi depline [4]. Tratatul de instituire a Comunității Energiei prevede 

crearea unei piețe interne a energiei electrice și a gazelor naturale, care 

regrupează toate statele membre ale Uniunii Europene  și șase state și teritorii 

europene din Balcani. 

Principalele obiective ale Comunității Energiei sunt [9]: 

• crearea unui cadru juridic și comercial stabil, favorabil investițiilor, 

pentru a permite o aprovizionare stabilă și permanentă cu energie; 

• crearea unui spațiu unic de reglementare pentru schimburile de energie 

de rețea; 

• îmbunătățirea securității aprovizionării în zonă și dezvoltarea relațiilor 

cu țările vecine; 

• îmbunătățirea eficienței energetice și a situației mediului înconjurător 

legate de energia de rețea, precum și dezvoltarea energiilor 

regenerabile; 

• dezvoltarea concurenței pe piețele energiei de rețea. 

Printre activitățile de bază ale Comunității Energiei se enumeră și  

punerea în aplicare a legislației comunitare (acquis-ul comunitar) privind 

energia, mediul, concurența și energiile  regenerabile, în toate statele care au 

aderat la acest tratat.  

Prin intermediul acestui  tratat se instituie un mecanism pentru 

funcționarea piețelor regionale ale energiei, care acoperă teritoriul statelor 

membre ale UE implicate. Mecanismul  prevede un cadru de măsuri referitoare 

la transportul energiei de rețea pe distanțe lungi, securitatea aprovizionării cu 

energie, furnizarea de energie populației, armonizare, promovarea surselor 

regenerabile de energie și a eficienței energetice.  
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De asemenea tratatul formează o piață a energiei fără frontiere interne 

între statele implicate, unde taxele vamale și restricțiile cantitative asupra 

importurilor și exporturilor de energie sunt interzise între părți, cu anumite 

excepții (din motive care țin de ordinea publică, siguranța publică, protecția 

sănătății oamenilor și a animalelor, conservarea plantelor, protecția proprietății 

industriale sau comerciale) [9]. Tratatul reglementează, de asemenea, relațiile 

cu țările terțe și asistența reciprocă în cazul unor perturbări. 

Problematica securității energetice în Moldova 

Republica Moldova conform măsurilor și cerințelor Tratatul Comunităţii 

Energetice a întreprins unele acțiuni privind implementarea unor proiecte, 

elaborarea și armonizarea legislației domeniului energetic (Legea cu privire la 

gazele naturale nr. 123/23.12.2009 [5], Legea cu privire al Energia Electrică nr. 

124/23.12.2009 [6], etc), formarea de fonduri în sectorul energetic (Moldova 

Eco Energetică, Fondul de Eficiență Energetică etc.). Toate aceste măsuri pot 

avea un impact pozitiv asupra securității energetice a Moldovei pe viitor. 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” aprobată prin Legea 

nr. 166 din 11.07.2012 [2], include prioritățile principale de dezvoltare, una 

dintre care este diminuarea consumului de energie prin sporirea eficienței 

energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie.   

Republica Moldova își asigură necesitățile de energie electrică în 

proporție de 30% din surse interne, restul 70% fiind importate.  

Problematica securității energetice, în practica internațională vizează 

următoarele aspecte [7, p. 23]:  

❖ aprovizionarea cu energie electrică pe termen lung;  

❖ accesibilitatea resurselor energetice și energiei pentru consumatori;  

❖ creşterea competitivităţii pieţei energetice;  

❖ reducerea pierderilor la consumul de resurse energetice și energie;  
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❖ promovarea energiei durabile, precum şi dezvoltarea surselor 

regenerabile de energie etc.  

Aceste probleme sunt caracterizate și în politica energetică a Uniunii 

Europene. Referitor la securitatea energetică, politica energetică a UE prevede 

un șir de strategii, acțiuni, care includ: [11].   

✓ Diversificarea surselor şi rutelor de transport a resurselor 

energetice pentru asigurarea continuităţii aprovizionării acestora;  

✓ Interconectarea energetică dintre ţările comunitare, care 

presupune ca nici un stat membru să nu rămână izolat în situaţie de criză;  

✓ Scăderea dependenţei de surse convenţionale prin sporirea 

ponderii surselor regenerabile de energie şi creşterea eficienţei 

energetice;   

✓ Dialogul consolidat cu furnizorii-cheie ai UE actuali şi de 

perspectivă. 

Piața energetică din Republica Moldova actualmente este caracterizată de 

câteva particularități legate de moștenirea pe care a avut-o în perioada 

sovietică, dar și de scurta perioadă de independență statală. Moștenirea unui 

sistem energetic fragil constituit încă prin anii 1960 ai secolului trecut, lipsa 

investițiilor majore în sectorul energetic, lipsa unei piețe unice energetice, lipsa 

unei culturi a consumului energetic. 

Pentru Moldova conectarea la sistemul energetic european și aderarea la 

piața energetică europeană este o condiție vitală pentru dezvoltarea durabilă a 

acesteia, în contextul dependenței excesive de piața CSI, în ceea ce privește 

aprovizionarea cu surse energetice primare în proporție de aproximativ 98%, în 

special de Rusia, precum și de energia electrică importată. Producţia internă de 

energie electrică acoperă doar 22,1% din necesarul de consum (2018).  
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Printre alte puncte vulnerabile caracteristice sectorului energetic actual 

pot fi menționate [8, p. 15]:  

➢ Conexiunea slabă a sistemului energetic al Moldovei la furnizorii de 

energie din Ucraina, dar, în special, la cel din România, prin intermediul căruia 

s-ar face legătura cu sistemul energetic european;  

➢ Lipsa unei concurențe libere pe piața surselor energetice;  

➢ Gradul scăzut de antrenare în circuitul energetic a surselor energetice 

de alternativă. Deși ţara este bogată în anumite resurse energetice de alternativă 

cum ar fi, resursele biologice, energia solară în perioada caldă a anului, energia 

eoliană în regiunea de sud a republicii și pe teritoriile cu altitudine înaltă sunt, 

însă, slab valorificate;  

➢ Lipsa mijloacelor financiare proprii necesare modernizării sistemului 

energetic actual, dar și incapacitatea atragerii surselor financiare străine pentru 

construcția unor noi surse de producere a energiei electrice în condițiile 

instabilității politice și a lipsei unei viziuni clare de dezvoltare în perspectiva 

viitoare;  

➢ Prețurile înalte la surse energetice și energie electrică, comparativ cu 

veniturile populației și capacitățile limitate financiare ale agenților economici.  

Volumul de generare a energiei electrice pe teritoriul ţării rămâne a fi cu 

mult sub nivelul consumului. Astfel, producerea internă a energiei electrice (cu 

excepţia CTE Moldovenească) acoperă circa 1/5 din necesarul de consum de 

energie electrică[14].  

Majoritatea producătorilor de energie electrică din ţară în ultimii ani au 

marcat o reducerea volumelor de energie electrică.  În prezent ţara noastră 

dispune de o centrală termoelectrică (aflată pe teritoriul Transnistriei, 

necontrolată de autoritățile centrale), 3 centrale electrice cu termoficare, 2 

centrale hidroelectrice şi 10 centrale electrice cu termoficare ale fabricilor de 
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zahăr, care se utilizează sezonier pentru acoperirea necesarului de energie al 

acestor întreprinderi [14].  

Dependența Moldovei de importul de energie electrică și combustibil este 

destul de mare, ceea ce ne indică un grad înalt al vulnerabilității energetice a 

țării (tab. 1).  

Tabelul 1.Indicatori ai securității energetice pentru Moldova 

Nr. 

d/o 

 
2000 2005 2010 2018 

1.  
Importul combustibililor minerali în totalul 

importurilor, % 
32,5 21,6 20,5 23,0 

2.  Producerea energiei electrice local, în % din total  31,4 29,2 25,9 22,1 

3.  Intensitatea  energetică  a PIB/tone e.c./1000 PIB  0,12 0,09 0,05 0,05 

4.  
PIB ce revine la la 1 kwh consum de energie 

electrică, lei  
8,64 12,89 17,77 18,60 

Elaborat de autor în baza datelor BNS și surselor 12,13 

După cum se vede din tabel, consumul exagerat al energiei electrice pe 

unitate de PIB în condițiile importurilor aproape a întregii cantități a resurselor 

energetice și în cea mai mare parte a energiei electrice consumate reprezintă 

cea mai mare amenințare a securității energetice a Moldovei, afectând grav 

competitivitatea economiei țării și nivelul de trai al populației.  

Domeniului energiei regenerabile și a eficienței energetice în Republica 

Moldova este unul relativ nou, fapt ce determină ca acest segment să fie unul 

slab dezvoltat și cu oportunități nevalorificate.Republica Moldova fiind un stat 

lipsit de resurse energetice proprii, trebuie  să  monitorizeze  securitatea  

energetică  și  regulat  să evalueze  eficiența  utilizării  resurselor  energetice.  

Una  din  principalele sarcini, care trebuie să fie incluse în  măsurile  de 

strategie a Moldovei este elaborarea  metodelor  de  economisire  a tuturor  

genurilor  de  resurse energetice [15].  

În documentul elaborat de către Guvernul RM Strategia energetică a 

Republicii Moldova până în anul 2030, energia regenerabilă și eficienţa 

energetică este considerată drept unul dintre obiectivele principale ale strategiei  
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din cauza insuficienței de resurse energetice autohtone şi dependenţei de 

importuri, de eficienţa utilizării energiei scăzută şi intensitatea energetică 

mare[3]. 

Elaborarea noii Strategii energetice a Republicii Moldova până în anul 

2030 a pus începutul unor direcţii strategice în contextul opţiunii de integrare a 

sistemului energetic al Republicii Moldova în piaţa europeană, dar şi trasând 

priorităţile de dezvoltare a pieţei interne de energie. Obiectivele Strategiei sunt 

orientate spre crearea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, 

care să asigure, în aceeaşi măsură, securitatea energetică a ţării, modernizarea 

infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, 

utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică 

europeană.  

Documentul reflectă problemele prioritare ale ţării, care solicită soluţii 

rapide şi o redimensionare a obiectivelor în conformitate cu necesitatea 

realizării unui echilibru optim între resursele interne (atât cele utilizate în 

prezent, cât şi cele previzionate) şi necesităţile de urgenţă ale ţării, obiectivele 

Uniunii Europene şi ale Comunităţii Energetice şi ţintele naţionale, obligaţiile 

internaţionale privind tratatele, acordurile şi programele (inclusiv politica de 

vecinătate) la care Republica Moldova este membră.  

 Principalele obiective ale documentului strategic sunt [3]:  

❖ Securitatea aprovizionării cu energie; 

❖ Crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi 

europeană; 

❖ Durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. 

Securitatea energetică a ţării ar putea fi redresată prin racordarea la 

rețelele regionale de energie, în special la rețelele Uniunii Europene. Această 

conexiune nu exclude accesul prioritar în continuare de la „Gazprom” care va 

rămâne sursa principală de furnizare a gazelor naturale către Moldova. 

http://lex.justice.md/md/346670/
http://lex.justice.md/md/346670/
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Racordarea la rețeaua de transport a gazelor naturale din România prin rețeaua  

Iași -Ungheni ar putea asigura accesul la rețeaua de transport din UE.  

Securitatea energetică a Moldovei poate fi asigurată mult mai eficient 

prin integrarea infrastructurii existente la piețele regionale decât prin crearea 

unui sector energetic integral autosuficient și independent [ 8, p. 6]. 

Uniunea europeană este slab asigurată cu resurse energetice. Aceasta se 

datorează faptului, că exploatarea acestora sa început destul de demult, 

resursele sau epuizat, iar utilajele pe parcursul anilor sau amortizat și fizic și 

moral, depășirea limitei superioare a sustenabilității, lipsa soluțiilor alternative 

etc. Deși statele membre ale UE sunt în mare parte dependente de resurse 

energetice de import, majoritatea statelor și-au asigurat producerea energiei 

electrice conform necesităților proprii, realizând și excedente pentru export, 

ceea ce ar putea avea o influență benefică pentru Moldova în cazul aderării 

acesteia la sistemul energetic comunitar (fig. 1). 

 

Figura 1. Producerea energiei electrice în raport cu consumul în statele UE și Moldova, 

2018, %, Sursa:11 
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Conform datelor publicate se vede, că Republica Moldova are cea mai 

mică pondere printre statele europene a energiei electrice produse de centralele 

electrice proprii (doar, 22,1% din total, 2018), accentuând și mai mult 

insecuritatea energetică la acest capitol. Dependența energetică a UE este în 

creștere. UE în prezent acoperă circa 50% din necesități, în ceea ce privește 

resursele energetice asigurate de combustibilii clasici, restul provenind din 

import. Pentru unele resurse energetice situația este și mai dificilă, dependența 

externă fiind și mai mare. La nivel de state situația este foarte diferită. Doar 

Olanda și Danemarca își asigură necesarul de gaze naturale din extracția 

proprie, restul statelor fiind dependente de această resursă importantă. Aceste 

dependențe majore antrenează riscuri de ordin economic, social și ecologic, 

punând în dificultate securitate energetică a statelor membre [11].   

În prezent politica energetică a luat dimensiuni comunitare, statele 

membre fiind interdependente de piața energetică comună, ceea ce reduce mult 

din riscurile la care pot fi supuse statele în particular, reieșind din situația 

analizată.  

CONCLUZII 

În urmaanalizei situației din sectorul energetic al statului putem menţiona 

căproblematicasecurității energetice este foarte importantă pentru Moldova, 

aceasta fiind acutizată în perioada independenței statale. Moldova a avut unul 

dintre cele mai mari decline economice printre statele ex-URSS. Lipsa 

mijloacelor financiare proprii, dar și incapacitatea atragerii unor surse din 

exterior n-a permis realizarea unei restructurări a complexului economic 

orientat către un consum redus al energiei per unitate de produs.  

Printre alte probleme care determină insecuritatea energetică se înscriu: 

dependența excesivă în aprovizionarea cu resurse energetice și energie din 

exterior, lipsa unor mecanisme clare și cu acoperire financiară  referitoare la 
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strategiile care vizează dezvoltarea electroenergeticii în ansamblu, lipsa voinței 

politice pentru conexiunea la sistemul energetic european prin cel românesc 

etc.   

E nevoie de asemenea de continuat armonizarea bazei legislative, 

normative și tehnice privind eficiența energetică a clădirilor în scopul 

eficientizării consumului de energie. Crearea unor condiții favorabile de piață 

liberă, intensificarea concurenței pentru producătorii și furnizorii de energie și 

resursele energetice ar îmbunătăți situația pe această piață. Republica Moldova 

trebuie să atragă investiții pentru a realiza conexiunea sistemului energetic 

național cu cel al statelor vecine, urmând ca în perspectivă să-și consolideze 

rolul de coridor de tranzit al energiei electrice în context regional. Pentru a 

reduce dependența energetică din exterior sunt necesare programe de 

valorificare mai activă a resurselor energetice netradiționale existente în ţară, în 

special a energiei de biomasă, eoliene și heliotermice. Sunt necesare campanii 

active de informare a cetățenilor despre necesitatea economisirilor de energie, 

precum și de investire în creșterea eficienței energetice prin reducerea 

pierderilor de energie termică și electrică.   
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ASPECTELE REFLEXIVE ALE GEOGRAFIEI ISTORICE 

 

Nicolae PARCEVSCHII29 
 

Abstract: Metodele geografiei istorice militare conţin repere teoretice 

ce se deosebesc de reperele istoriografiei oficiale, care aservesc unele comenzi 

politice sau geopolitice. 

 Gândirea şi logica unui ofiţer  nu poate fi statică, dogmatică sau 

fanatică, ea trebuie să fie dinamică, capabilă să facă analize şi sinteze 

neaştepate, nonconformiste, capabilă să aducă performanţe tactice şi 

strategice acţiunilor militare. Această deosebire nu este una antagonistă,  ci 

completează volumul de informaţii ale unui ofiţer contemporan, astfel încât 

cunoştinţele teoretice să nu fie întrerupte de la spaţiul istorico- geografic, pe 

care el e obligat să-l protejeze şi la nevoie chiar cu preţul propriei vieţi.  

Abstract: The methods of military historical geography contain 

theoretical landmarks that differ from the landmarks of official historiography, 

which enshrines some political or geopolitical commands. 

  The thinking and logic of a quality officer cannot be static, dogmatic or 

fanatical, it must be dynamic, capable of making unexpected, nonconformist 

analyzes and syntheses, capable of bringing tactical and strategic performance 

to military actions. This difference is not an antagonistic one, but it comes to 

complete the volume of information of a contemporary officer, so that his 

theoretical knowledge is not torn from the historical-geographical space, 

which he is obliged to protect, to defend, and if need be at the cost of one's life. 

Cuvinte-cheie: spaţiul istorico- geografic, gândirea şi logica, 

performanţe tactice şi strategice. 

Keywords:  historical-geographical space,  the thinking and logic, 

tactical and strategic performance. 

 

Metodele geografiei istorice militare conţin repere teoretice ce se 

deosebesc de reperele istoriografiei oficiale, care deseori aservesc unele 

comenzi politice, geopolitice sau globaliste. Gândirea şi logica unui ofiţer nu 

poate fi statică, dogmatică sau fanatică, ea trebuie să fie dinamică, capabilă să 

facă analize şi sinteze neaştepate, nonconformiste, capabilă să aducă 

 
29 Presedintele Centrului de Geografie Istorică Militară din Republica Moldova, psiholog 

militar cat. I, geograf militar. Doctorand Academia de Administrare Publică. 
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performanţe tactice şi strategice acţiunilor militare. Această deosebire nu este 

una antagonistă, dar vine să completeze volumul de informaţii al unui ofiţer 

contemporan, astfel încât cunoştinţele teoretice să nu fie rupte de la spaţiul 

istorico - geografic pe care el e obligat să-l protejeze, să-l apere şi dacă e 

nevoie chiar cu preţul propriei vieţi. Mă voi referi la unele mituri din istoria 

Moldovei. 

MITUL 1. VALUL LUI TRAIAN 

Cucerirea Daciei de către romani. Dacii vestici pe teritoriul Moldovei 

contemporane. Imposibilitatea de cucerire a lor. 

Contestarea procesual organică 1. Dacă vom privi hărţile acestui val, 

vom vedea că pe teritoriul Moldovei el începe la or. Leova (r. Prut) şi 

traversează moşiile localităţilor Cupcui, Baiuş, Zaim, Cauşeni, Cimişlia, 

Copanca (r. Nistru). Istoriografia oficială ne spune că stepele bugeacului şi 

sudul Moldovei erau practic nepopulate, ele fiind colonizate în secolul XVII-

XVIII de către bulgari şi găgăuzi. Mai mult ca atât pe timpul lui Traian, 

teritoriul Moldovei şi României, după cum scria Pliniu cel Tânăr era populat 

de rocsolani şi iazigi, iar regele lor Susag, făcând alianţă cu Decebal lupta cu 

succes contra romanilor30. 

Prin urmare cucerirea acestor teritorii nu a avut loc pe timpul romanilor, 

a fost o simplă anexare a unor teritorii nepopulate. În istoriografia oficială 

europeană până în secolul XVIII se aflau în circulaţie hărţile „Marii Tartarii31, 

 
30 Pliniu junior-Gaius Plinius Caecilius Secundus, politic, scriitor şi avocat roman 61-113 e.n 
31Tartaria-  termen  folosit de  Veniamin Tudelshi  din  Navara,  cronicarul  francez Alberic 

1221, ţarina georgiana Rusutana 1224, clericul dominican Iulian 1238, cronicarul  francez 

Mateus 1241,  franciscanul Djovani de Marinioli 1342, bavarul Iogan  Şilberger 1427,  

cartograful Oretlius 1564,  cartograful Giovani Botero 1599, geograful  Pier Diuval de Dabevil 

1676,  cartograful Vitesen 1705,  etnograful George Forster 1784, primul atlas geografic oficial 

al Rusiei 1745 etc. 
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care ulterior au fost închise prin arhive, doar frescele din Palatul Dogilor din 

Florența, epoca Medici, păstrează o astfel de hartă pentru publicul larg. 

Suprapunând aceste hărţi cu hotarele Valului lui Traian venim să descoperim 

că acest val nu era nici mai mult nici mai puţin decât o construcţie artificială cu 

functie de «border» între două civilizaţii, cea romană şi cea tartară (huno- 

iazigo- sarmată- rocsolană), o putere militară de temut chiar şi pentru romanii 

trufași. Valul nu îndeplinea funcţii de fortificare, prin însăşi structura şi 

construcţia sa. 

 
Ca militar pot să afirm că un astfel de val nu putea opri invazii masive 

sau chiar atacurile unor grupe de războinici. Respectiv Moldova actuală în 

secolele 1- 3 e.n. făcea parte din Imperiul Tartar, care era multinaţional şi 

policultural. Înaintarea romanilor spre nord, după val, ar fi însemnat începutul 

unui război cu un duşman numeros şi puternic. 

Faptul că romanii erau războinici nu se discută şi aroganţa lor faţă de 

celelalte naţiuni era cunoscută. Ei nu au înaintat spre nord - est din simplu 

motiv de a se lovi de un adversar foarte puternic. Prin urmare Moldova în acea 

perioadă era parte componentă a Tartariei multinaţionale, fără o delimitare 

accentuată a hotarelor. Iar delimitarea hotarelor în epoca respectivă trebuie 

privită ca o înţelegere particulară între căpeteniile militare brodnice şi romane. 

Istoriografia apuseană ne impune ideea că între anii 105-106 e. n până la 

,,descălecatul,, lui Dragoş 1347, teritoriul se află într-o stare de haos sau 

anarhie primitivă. Totodată în această perioadă prin Moldova trec opt valuri de 
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popoare migratoare, deloc umane, războinice şi sângeroase - goţii, hunii, 

gepizii, avarii, slavii, pecinegii, cumanii, tătarii, care din „bunătate” nu 

extermină populaţia băştinaşă, având drept scop cucerirea Europei romanice. 

Iată aici istoriografia oficială ratează şi admite o serie de discrepanţe brutale.  

Noi militarii, folosind metodele analizei procesual - organice32 susţinem că 

nici o cucerire nu a existat. Populaţia autohtonă, ca parte componentă a 

imperiului multinaţional Tartar era în stare de pace cu Imperiul Roman şi 

această pace după anul 106 e.n. a existat câteva sute de ani, până valurile 

popoarelor migratoare într-adevăr au atacat imperiul roman, în jurul secolului 

IV-VIII e.n.  

Legile războiului din acea perioadă erau departe de umanism, ba mai 

mult, aceste legi nu existau, popoarele mici erau supuse exterminării fizice 

totale, cum au procedat romanii cu dacii din regiunea carpatică, omorând 

jumate din populaţie, în scop de înspăimântare totală. 

Astăzi ne putem exprima că o astfel de toleranţă a romanilor nu era una 

specifică timpului şi originile antice ale fascismului şi genocidului romanic le 

regăsim în exemplul exterminării totale a populaţieipicte din Britania.  

Istoriografiei occidentale îi este comod să impună teoria haosului de pe 

teritoriul pruto- nistrean, rupt de imperiul Tartar, unde slavii erau minoritate 

naţională în şirul altor popoare. Respectiv este impusă ideea că popoarele 

războinice treceau peste acest teritoriu nepopulat, fără un impact social - 

demografic, lucru puţin credibil, pentru acele vremuri războinice. 

 

MITUL 2.Legenda despre Dragoş, vasal al Ungariei, care a descălecat în 

Moldova. 

 
32 Teoria generaului român Lucian Culda, dr.prof. un, recunoscut de Unesco unul din 200 cei mai deștepți oameni ai 
științei din lume. 
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Contestarea hermeneutică și heraldică 2. În această ordine de idei 

intervin cu informaţia istorică că  proto-ungurii, încă din anii 300 î.e.n. locuiau 

în arealul Tartariei33, actualul Hantî- Mansiisk din Rusia, amplasat după munţii 

Ural, din zona râului Ugra (de unde şi provine denumirea de unguri). Migraţia 

ungurilor începe în perioada 850- 955 e.n. (era glaciară mică (veacuri 

întunecate), odată cu schimbarea climei şi micşorarea resurselor de 

alimentare). E ştiut faptul că această migraţie de la Ural spre câmpia Panoniei a 

avut loc în mare parte, în concordanţă paşnică cu populaţia teritoriilor 

tranzitate. Tot în această perioadă au avut loc invaziisângeroase ale ungurilor în 

Germania, Franţa, Spania, Italia, fără a afecta teritoriul şi populaţia în spaţiul 

carpato- nistrean. 

De la descălecatul lui Almos în Panonia, ungurii cu înverşunare 

invadează Europa mai bine500 ani şi lasă intactă zona pruto- nistreană? De ce 

oare? Ca să-l trimită în aceste teritorii pe Dragoş vasalul lor? Ceva în mentalul 

războinic al ungurilor a falimentat. A pleca la mii de chilometrii, pentru 

invazii, având sub coaste un teritoriu ideal, care putea pur şi simplu anexat.   

O altă discrepanţă apare atunci când ne referim la aspectul religios al 

ungurilor, care au primit catolicismul în sec. 11 e.n., cu mult înainte de 

“descălecatul” lui Dragoş în Moldova. Adică ungurii aşteaptă naşterea 

salvatorului Dragoş, pentru a „descăleca” teritorii, care cu uşurinţă puteau fi 

anexate.Apare o altă întrebare: ce a făcut primul domnitor al ungurilor Almos 

şi apoi urmaşii săi 300 ani, nu le-a trecut prin mintea războinică să trimită pe 

cineva să cucerească Moldova? Desigur că le-a trecut. Regele ungar Bela IV la 

1254 relata Papei de la Roma, despre brodnici, aliaţii tartarilor“o putere 

militară de temut”, şi aceasta o spun ungurii, care au ţinut în spaimă Europa 

mai bine de 300 ani!? La mijloc era altă situaţie - apariţia brodnicilor în acest 

 
33Succesorul imperiul Hunit. 
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teritoriu, aliaţii imperiului Tartar34(care se destramă35 abia la 1380 în urma 

luptei de la Culicovo36,). Respectiv până la lupta de la Culicovo ungurii nici în 

gând nu aveau să invadeze teritoriul Moldovei, din simpla prudenţă, ei singuri 

fiind originari din Tartaria, cunoşteau adevărata  forţă militară a foştilor 

conaţionali.Între timp valahul Basarab - I37(1310-1352) şi oastea sa au luat 

parte la luptele dintre unii nobili şi regele Ungariei pentru stăpânirea cetatii 

Mehadia(zona Caraş-Severin381317), apoi oastea valahă este menţionata în 

anul 132339, când a participat la lupta dintre bulgari şi bizantini, adică în aceste 

teritorii existau forţe militare de temut. Iar Dragoş apare la 1347 în acest 

teritoriu nu cu mult timp înainte de lupta de la Culicovo, de ce şi de unde? 

Apariţia lui Dragoş la 1347 nu esteo descălecare propriu - zisă, dar un 

statut - qwo stabilit între unguri şi rusinul Dragoş. Regele ungar Lajoş-I40în 

perioada 1347-1365 şi până la moartea sa în 1370, întreprinde companii 

 
34https://www.youtube.com/watch?v=rsxHwrX5J3I 
35https://www.youtube.com/watch?v=FCoWHapeMOc 
36Hanul Batâi, în trascripţie conducăţorul,oastei „Batea”, adică „tătuca”. Hanul Mamai, în 

transcripţie- „Mămuca”, adică fiul mamei. Atît Batâi cît şi Mamai sunt porecle, răspîndite pe 

larg la rutenii din acele timpuri. 
37Basarab I (numit în documentele medievale de asemenea Ivanco Basarab, Bassaraba şi 

Bazarad) 
38Cetatea Mehadia a jucat, alături de alte fortăreţe din zona Caraş-Severin, un rol important în 

ofensiva lui Ioan de Hunedoara împotriva Imperiului Otoman şi a fost un punct strategic pentru 

frontiera sud-estică a regatului Ungariei. A avut soarta tuturor fortificaţiilor Banatului, fiind 

distrusă de către turci. 
39Basarab I era înrudit cu dinastia bulgară asenidă prin fiica sa, Theodora, căsătorită cu puţin 

înainte de 1322 cu ţarul Ivan Alexandru al Bulgariei. În 1323, Mihail al Bulgariei (unchiul lui 

Ivan Alexandru) a fost ajutat de o oaste importantă de „ungrovlahi” în bătăliile acestuia cu 

Imperiul Bizantin. Numele voievodului transalpin (transcarpatin) nu este consemnat, însă 

istoricii sunt de părere că acesta era Basarab I. Basarab îl va mai sprijini pe ţarul bulgar şi în 

1330, la 28 iunie, când a avut loc bătălia de la Velbužd între forţele ţarului şi cele sârbe sub 

comanda lui Ştefan Uroş. 
40Fiul lui Bogdan –I, de ocupație cleric, arhiepiscop, A fost înmormântat în Mănăstirea 

Bogdana din Rădăuți, lângă tatăl său, Bogdan I. Piatra funerară de pe mormântul lui Lațcu este 

amplasată la ordinul lui Ștefan cel Mare în anul 1480, cu următoarea inscripție: Blagocestivul 

și de Hristos iubitorul Io Ștefan voievod, domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a 

împodobit acest mormânt strămoșului său Io Lațcu voievod, în anul 6988, luna ianuarie 20, în 

timp ce Ioanichie era episcopul Rădăuților. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bogdana
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Bogdana
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83d%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/1480
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militare spre Neapole, Dalmaţia (Croația, Cernogoria) şi Bulgaria (lupta de la 

Vidin), fără a manifesta interese militar- strategice în Moldova. Iar voievodul 

moldovean Laţcu, de origine rusină41 (1368- 1375) era deja recunoscut de Papa 

Grigore XI ca (dux Moldavie partium seu nationis Wlachie). Fapt ce confirmă 

independenţa politico- militară faţă de unguri, începând cu Dragoş. Statut –

qwo- ul între unguri, brodnici şi tartari, a durat 23 ani. Cu atât mai mult, era 

lucru ştiut, că Dragoş era creştin, iar ungurii catolici. Nu puteau catolicii să 

admită un creştin la “descalecarea” unui nou teritoriu. Războaiele religioase 

erau în toi şi totodată sângeroase. Cruciadele catolice încep în anul 1099 şi se 

încheie la 1444 cu Cruciada de la Varna, adică în perioada de înflorire a 

Ungariei. Iată o altă discrepanţă. O altă latură a problemei este că populaţia 

moldovenească nu percepea catolicismul, după exemplul lui Laţcu (1365-1373 

гг.),care s-a convertit la catolicism numai pentru a se feri de invaziile ungurilor 

şi a polonezilor, aplicând o diplomație iscusită. 

Cu toate acestea “catolicismul” lui Laţcu nu a fost autentic şi ca strategie 

diplomatico - militară a avut un efect pozitiv asupra statalităţii Moldovei 

medievale.  

Efectiv apartenenţa confesională catolică nu putea servi dreptgaranţie de 

securitate din partea fraţilor - catolici. Rusinuil Laţcu – vine la cârmuire, 

numai după optsprezece ani de la “descalecarea” lui Dragoş - rusin 

maramureşean42, deci nu vorbim despre o solidaritate confesional - catolică în 

acea perioadă, cuatât mai mult de o operaţie strategico- militară cum este 

“descălecatul”. Dacă facem o paralelă cu cnezatele rusești,  ne lovim de un caz 

cu totul unical, cum ne relațează istoricul rus N. Carmzin, cneazul Daniil de 

 
41Conform  Nicolae  Iorga. ba si mai mult  N. Iorga considera  că  şi  Bogdan- I  a fost  rusin. 
42 Izgonit  de  poltica  anti- rusină ungurească  a regelui  ungur  Carol-Robert, conform 

doctorului în istorie Serghei Sulyak  ”ОсколкисвятойРуси»  

ОчеркиэтническойисториируснаковМолдавии., Кишинев 2004. 
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Ghalici(1201- 1264) este proclamat de papa de la Roma drept rege al 

cnezatului Ghalici 1249(fără blazon), dar această convertire nu durează mult și 

coroană regală este întoarsă papei de la Roma. Motivul fiind refuzul 

pontificului de a acorda ajutor militar în războaile interne din Tartaria. Ungaria 

până la acest moment se manifesta ca aliat militar al cnejilor ruși în lupta lor 

fratricidă. Regii ungari participau la companii militare pendulate cu diferiți 

cneji ruși și cunoașteau forța lor militară de atunci. Daniil de Ghalici, la rândul 

său, acordă ajutor militar regelui ungar Bella IV în campaniile militare din 

Europa. Oferta papală a coroanei are loc și pentru Alexandru de Neva(1200-

1263).Cu puțin timp înainte de asta hanul Batâi  mai platea tribut impăraților 

chinezi. Cu atât mai mult, imperiul Tartar43 era pe cale de destrămare şi 

necesitatea unuistat - buster ca Moldova, nu exista. Acum o să ne referim la un 

moment foarte interesant, menţionat de istoriografii români - la cârmuirea 

Moldovei în jurul anilor 1247 era un oarecare Olaha- voievod, nume ce indică 

confesiunea musulmană, de apartenenţă tartară. După Lațcu vine Kostea- 

voievod(între 1373-1375), de origine rusină. Numele Kostea sau Konstantin era 

în circulaţie la greci, moldovlahi şi slavi. Iar pronunţarea fonetică Kostea e 

curat de origine slavă. Aceste două exemple ne demonstrează că după 

brodnicul Olaha44, vine la cârmuirea Moldovei rusinul maramureșean Dragoş, 

avand ca succesor pe fiul Sas (1359) și nepotul său Balc (1363). Dacă aplicăm 

analiza psiho - lingvistică a toponimicului Dragoş, descoperim că este de 

origine slavă45 şi este compus din rădăcina Drag+terminaţia oş, însăşi 

terminaţia “oş” din slavonă înseamnă “sfinţenie” - “cвятоша”, adică 

 
43https://www.youtube.com/watch?v=cAlcl9z3Un4 
44Olaha a fost voievod în Moldova, fiind menţionat la 1247 de misionarul franciscan Giovanni 

da Pian del Carpini. Acesta în drum spre curtea hanului Hoardei de Aur consemnează că-l 

întîlneşte pe voievodul Olaha. 
45http://kurufin.ru/html/Romanian_names/romanian_names_d.html 
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“Драгомир- святоша”, până la prescurtatul “ДРАГомир+свят-OШa”, ce 

denunţă tendinţele autohtonilor de a prescurta numele, sau a da porecle, obicei 

păstrat la moldoveni până în secolul XXI.  

 

In figura de mai sus vedem blazonul lui Dragos de desing polonez. 

Aceasta impune  ipoteza că era legat de nobilimea poloneză, mai mult decât de 

cea ungurească și a militat mult pentru prosperarea religiei ortodoxe creștine în 

Maramureș. Să nu uităm că nobilimea poloneză a stat la baza unor case regale 

ungurești și invers.Acelaș blazon îl întîlnim la nobilii belaruși- polonezi din 

casa Suleațițkii ,,SAS,,. Ca exemplu Ludovic de Anjou (cel Mare) regele 

Ungariei era consecutiv și rege al Poloniei 1370-1382.O parte a casei 

blazonului „Sas” provine cu adevărat din Transilvania  saxonă. Ceva mai  

înainte slavii din Saxonia Superioară împreună cu sașii s-au mutat în 

Transilvania. O altă sursă ne informează că Dragoș a descalecăt prima dată în 

Maramureși din actualul r-n Rahov Ucraina, regiunea Trancarpatică (munții 

Rahov).  Mai multe localități din regiunea Transcarpatică actuală dețin 

blazoane similare celui Drag- SAS. 
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Blazonul Iavorski Blazon Sas II Blazon prusak Satul Terlo, r-n Sambor, reg Lvov 

 

Numele Dragoş indică preferinţele sale religioase, sau îndeletnicirea lui 

religioasă. Toate acestea ne indică că brodnicii (în transcripţie contemporană 

„proto-cazacii”) aveau pact de convieţuire paşnică cu alte popoare războinice, 

care erau respectate reciproc, atât de tartari, cât şi unguri. Iată de ce ungurii 

timp de 300 de ani au stat cuminţi la hotarele Moldovei, dat fiind faptul că 

puterea militară a brodnicilor - proto - cazaci era una serioasă, amplificată prin 

contracţiune de pace cu tartarii brodnici multinaţionali. Iar „descălecarea” lui 

Dragoş, este o schimbare de habitat intenționat, legat de anumite împrejurări 

administrativ- politice. 

Zona Semigradie (Buzerland) pe o harta a epocii din 1247, era locuită de 

cavelerii teutoni. Hermannstadt (Sibiu), Kronstadt (Braşov). În mod special 

subliniez că în antichitate, Transilvania era nucleul statului dacic. În această 

regiune se afla capitala  Daciei - Sarmisegetuza. Sub Traian, ținuturile dacice 

au devenit provincia romană Dacia.  

 

 
Analiza hermneutică a cuvântului„descălecare”,ne dezvăluie un aspect 

nou, cel de acord diplomatic bilateral, medieval, recunoscut polivalent. Iar 

arhaismul propriu - zis „descălecare” în aceea perioadă trebuie conceput 
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anume sub aspect hermeneutic46 ca „o rezolvare” „o soluţionare” „o 

dezlegare”a unei situaţii complicate. Această soluţionare între Lajoş-i I şi 

Dragoş are similitudini directe cu suzeranitatea pro - ungară a Republicii 

Dubrovnik (1358-1808, Croația actuală), dar pentru Moldova(1359-1812) 

această „descălecare diplomatică” este una şi mai formală decât pentru 

Republica Dubrovnik. Pentru regele ungar fiind importantă loialitatea militar- 

strategică a lui Dragoş faţă de regatul ungar, loialitatea unei zone militante, dar 

tot odată neutră, sau în transcripţie contemporană neutralitate militantă tip 

elveţian. 

Dragoş, se retrage din Maramureşul - rusin la 1332-1334,ca urmare a 

intrigilor politice între regele ungar Károly Róbertşi presiunea militară a lui 

voievodului Bogdan -I. Aceste campanii militare vizau distrugerea influenței 

rusine din aşa numita Semigradie(Maramureş, Arad, Alba, Satu- Mare, 

Brasov, Cluj, Sibiu).Adică casa regală ungurească nu exercita funcția de scaun 

în Polonia în perioada lui Dragoș, el fiind considerat impostor al Poloniei în 

acest teritoriu, deținând și blazonul de nobil al Poloniei în perioada 

maramureșeană-moldoveană, fapt ce nu intra în planurile regionale politico- 

militare a Ungariei. Cu toate acestea Ungaria pe timpul lui Dragos nu face 

invazii militare în Moldova.  Straniu fiind că Ungaria pe timpul lui Bogdan- I 

ocolește invaziile militare directe. Istoriografia sovietică și rusească ocolește 

acest aspect prin a-l considera pe Dragoș-I drept întemeietor al Moldovei și 

această atitudine vine din tradiția istorică antagonistă sovietică. Dragoș este 

unicul deținător al blazonului polonez, în rest nici un voievod  nu deține blazon 

heraldic personal. Recunoașterea lui Dragoș ca întemeietor al Moldovei ar fi 

însemnat recunoașterea blazonului polonez în Moldova. Iar Bogdan- I nu 

 
46 Știința și arta interpretării textelor vechi, în special biblice; știința exegezei. ♦ Știința sau 

metoda interpretării fenomenelor culturii spirituale. 
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deținea blazon heraldic european, adică a putut  fi considerat drept întemeietor 

al Moldovei în mod deliberat. După Dragoș- I domnitorii moldoveni sau folosit 

numai de însemnele statale, drept reprezentare semiotică a drepturilor sale 

voievodale. Adică râmân în istoriografie drept voievozi (cuceritori) făra drept 

sacru la teritoriu. Chiar Ștefan cel Mare nu a avut blazon personal și se folosea 

de însemnele statale, de unde și provin numeroasele războaie purtate de el. 

Fenomelogia  evului mediu induce o nouă înțelegere în teoria și arta războiului- 

războiul blazoanelor. După Dragoș-I Moldova intră în perioada de războaie al 

blazoanelor până în perioiada fanariotă, adică rezultatul final pentru un stat 

lipsit de blazoane nobile a domnitorilor. 

Cea mai autentică documentare istorică, geografică și clerică a migrației 

rusinilor spre Croația o regăsim în cimitirile din Semigradie, prin crucile cu 

inscripții slavone, care sau păstrat până în prezent.Un aspect cu totul deosebit 

este de amintit că rusinii în timpul migrației spre Croația sau sedimentat în 

Maramures, Transilvania și Crișana. Cu timpul s-au asimilat și  au preluat 

limba istroromână47ca mijloc de comunicare. Vestimentația populară din 

Transilvania conține simboluri și semne de origine  rusină.  

Concluzie. Putem vorbi despre o dublă,,descălecare,,în Maramureș și 

Moldova, al unui nobil pe numele Dragoș, care apartinea casei nobile Drag-

Sas.Printre purtătorii acestui blazon vom întalni personalitați politice, clerice 

din Reci Pospolita și chiar regele Poloniei Jan III Sobieski (1629-1696). Eu 

personal înaintez ipoteza că misiunea lui Dragoș a fost una diplomatică și de 

inteligență, decât una administrativ- militară în Maramureș si Moldova. 

Cert rămâne faptul că Dragoș îşi face apariţia în Maramureș ca nobil 

recunoscut de Heraldica europeană, aparținând de casele nobile din Reci 

Pospolita. 

 
47 Peninsula Istria, Dalmația (Republica Dubrovnic) (provincia romană Iliria) 
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МITUL 3.Ştefan cel Mare (1457-1504) şi papa Sixt al IV (1472-1484) 

 

Contestarea procesual- organică 3. Privitor la adresarea lui Ştefan cel 

Mare către papa SIXT al IV, precum şi un răspuns al acestuia, surse originale, 

documente autentice nu au fost publicate. Sursele citate de nenumărate ori sunt 

de mâna a doua şi reprezintă exprimări de opinie a unor clerici - catolici, 

cronicari occidentali germani, francezi, polonezi, care citează fără trimiteri 

concrete la surse, iar unii contemporani fac trimitere la ea, sub aspectul că a 

fost adresată direct lui Ştefan.  

Mai mult ca atât se vehiculează existenţa unui răspuns direct la adresa lui 

Ştefan cel Mare, care însă era de fapt era o bulăpapală48 către coroana 

ungurească şi către toate ţările unde avea să ajungă această bulă prin poşta 

catolică. Bula în aspect contemporan ar suna ca directivă49, dar nici de cum 

ordin50, obligator spre îndeplinire. 

Cu atât mai mult că bula era un act papal în limita confesiunii catolice şi 

nu avea efect decizional, sacral sau diplomatic51asupra confesiunii de rit creştin 

- ortodox. În bula sa de la 1476, papa Sixt IV chema domnitorii şi regii la o 

cruciadă nouă împotrivă turcilor, fapt care însă nu a avut loc.  

Bula viza o nouă cruciadă de recuperare a Constantinopolului după 

căderea din 1453, dar rezonanţa scontată nu a avut loc. Un studiu istorico- 

arhivistic al acestei bule până în prezent nu există, pentru a fi autentificată ca 
 

48BÚLĂ2,bule, s. f. Denumire veche a unui act de stat întărit cu pecete; (astăzi) act oficial emis 

de papă. – Fr. bulle (lat. lit. bulla). Inscris din Evul Mediu ce purta o pecete din aur argint 

sau plumb ce îi conferea autenticitate. 
49DIRECTÍVĂ,directive, s. f. Instrucțiune generală dată de un organ superior organelor în 

subordine, cu scopul de a îndruma, a orienta sau a determina activitatea, atitudinea, conduita 

acestora. 
50ÓRDIN,ordine, s. n. 1. Dispoziție obligatorie, scrisă sau orală, dată de o autoritate sau de o 

persoană oficială pentru a fi executată întocmai; 
51o explrimare de opinie a unui demnitar catolic de cel mai înalt rang. 
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sursă originală al unei corespondenţe oficiale dintre Ştefan cel Mare şi papa 

Sixt IV.  

Iar documentele despre bunele intenţii, a unora din părţi, nu pot fi 

considerate drept decizionale. Intenţia lui Ştefan cel Mare de a participa la 

cruciade nu a fost confirmată oficial, cu atât mai mult că ele deja se finisase. 

Iar campaniile militare ale turcilor spre Europa în cea mai mare parte nu vizau 

la direct teritoriul Moldovei. Bula lui Sixt al IV viza formarea unei coaliţii 

antiturceşi, dar nu ajutorul nemijlocit militar pentru domnitorului moldovean, 

deşi îl numea „atlet al credinţei”, cu atât mai mult nu există un răspuns direct a 

lui Ştefan cel Mare către Pontific. 

Un alt argument în favoarea falsificărilor în masă a originilor naţiunilor 

de către cancelaria papală este originea civilizaţiei etrusce(predecesorii 

romanilor în peninsula Apenină). În sec XX şi XXI descifrarea originilor 

etrusce a avut loc prin intermediul scrisului şi alfabetului slavon, de către 

savantul polonez Tadeuş Volanschi şi confirmat de lucrările savanţilor G. 

Nosovschi, A. Fomenco. A. Certcov. 

Mulţi cronicari germani, francezi şi polonezi de rit catolic, au avut 

implicări directe în falsificarea istoriei şi originilor unor naţiuni. Multe 

cercetări genealogice rămân închise în arhive, dat fiind că sunt incomode 

pentru istoriografia, politologia și geopolitica oficială modernă.  

Ca exemplu: 

- Otto von Bismarck a fost un descendent din Rurik, întemeietorul Rusiei, 

după rudele sale îndepărtate pe linia Annă Yaroslavna (regina Franţei, soţia lui 

Henri Ier). 

- Primul președinte american, George Washington, a fost, de asemenea 

descendent Rurik. În afară de el încă 20 de președinți americani provin din 

Rurik. În special, Buş- senior şi Buş- junior. 
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- Lady Diana a fost descendentă din Rurik prin principesa chievleană 

Dobronega, fiica Sfântului Vladimir, măritată după prințul polonez Casimir 

Restauratorul. 

- Rurikovichi au fost 24 de prim-miniştri britanici. Inclusiv cel mai de 

vază, Winston Churchill, prin Anna Yaroslavna de Kiev, care îi este stră- stră-

stră-stră-stră-stră-stră- bunică. 

- Unul dintre cei mai iscusiți politicieni ai secolul XVII-lea, cardinalul 

Richelieu, a avut, de asemenea, rădăcini rusești - din nou prin Anna 

Yaroslavna. 

- Alexandre Dumas, care a imortalizat pe Richelieu a fost, de asemenea 

descendent din Rurik, prin stră-stră-stră –stră- stră – bunica Zbyslava 

Svyatopolkovna, fiica Marelui kneaz Svyatopolk al II-lea de Kiev, care a fost 

măritată cu regele polonez Boleslaw Krivoust. 

- "Părintele NASA" Werner von Braun de asemeni a fost descendent din 

Rurik. Mama lui a fost baroneasă Emmy, născută von Kvistorn. 

- Renumitul compozitor rus, de talie mondială, S. Rahmaninov este 

descendent a lui Ştefan cel Mare. 

MITUL 4. Testamentul lui Ştefan cel Mare. 

Sursele  despre acest testament există la:  

- Grigore Ureche. “Iar când au fost aproape de sfârşitul său, chemat-

au vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boierii cei mari şi alţi toţi câţi s-au prilejuit, 

arătându-le cum nu vor putea ţine ţara cum o au ţinut-o el, ci socotind din toţi 

mai puternic pe turc şi mai înţelept, au dat învăţătură să se închine turcilor.” 

- Ion Neculce. „Şi când au murit Ştefan- vodă cel Bun, au lăsat cuvânt 

fiului său, lui Bogdan-vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte neamuri, 

căci neamul turcilor sunt mai înţelepţi şi mai puternici, că el nu o va putea 

ţinea ţara cu sabia, ca dânsul.” 
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- Dimitrie Cantemir. „Analele moldovene zic că Ştefan cel Mare, după 

ce a domnit 47 de ani şi 5 luni, şi după ce în acest timp a făcut atâtea lucruri 

frumoase, şi a repurtat atâtea victorii glorioase asupra turcilor, ungurilor, 

polonilor, românilor şi tătarilor, simţind că, deşi tare încă în spirit, dar 

puterile trupeşti îi slăbesc, şi că moartea i se apropie, a chemat la sine pe 

unicul său fiu şi moştenitor al ţării şi pe mai - marii boieri şi le - a vorbit 

precum urmează”. 

 

Contestare processual- organică 4, (deBogdan Murgescu, Istoria 

României în texte52). „Testamentul lui Ştefan cel Mare “este o clasică invenţie 

cărturărească. În momentul morţii sale, Ştefan nu avea de ce să îndemne pe 

boieri şi pe urmaşul său să se închine turcilor, deoarece Moldova se închinase 

pentru prima dată deja în timpul predecesorului său Petru Aron, iar Ştefan 

însuşi plătise tribut atât în prima parte a domniei sale (1457–1473), cât şi 

după 1486. De altfel, cronicile din prima parte a secolului al XVI-lea nici nu 

pomenesc episodul „testamentului lui Ştefan cel Mare “. Episodul apare la 

Grigore Ureche şi reflectă pe de o parte o cunoaştere istorică deficitară, pe de 

altă parte efortul de a legitima supunerea faţa de Imperiul Otoman prin „sfatul 

“domnului care se ilustrase cel mai mult pe plan militar în lupta antiotomană. 

De observat şi nuanţele contractuale pe care le introduce Dimitrie Cantemir, 

care încerca astfel să justifice propria sa acţiune politică din 1711, prin 

 
52Bogdan Murgescu este  professor, doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii din 

Bucuresti. Distins cu Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Romane pentru lucrarea Circulatia 

monetara in Tarile Romane in secolul al XVI‑lea (1996). Alte lucrari publicate: Istorie 

romaneasca – istorie universala (600‑1800) (1994), A fi istoric in anul 2000 (2000), Istoria 

Romaniei in texte (coord., 2001), Revolutia romana din decembrie 1989. Istorie si memorie 

(coord., Polirom, 2007), Romania si Europa. Acumularea decalajelor economice (1500‑2010) 

(Polirom, 2010) (volum distins cu Premiul „Historia Magistra Vitae”, acordat de Jurnalul 

National in cadrul concursului „Cartea de Istorie”, Premiul „CriticAtac” si Premiul „Eugeniu 

Carada” pentru Economie). 
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argumentaţia că turcii nu şi-au respectat angajamentele mitul înceta să mai 

îndeplinească o funcţie pro-otomană, şi căpăta una antiotomană. Totodată, 

atât la Cantemir, cât şi la Delavrancea, se poate observa felul cum 

imperativele literar- dramatice conduc la îmbogăţirea ficţiunii, care iniţial 

fusese mult mai austeră”. 

Originalul acestui testament până în prezent nu a a fost publicat, fapt ce 

pune la îndoială autenticitatea lui.Ştiut este faptul că limba oficială de 

cancelarie pe timpul lui Ştefan cel Mare era slavona veche şi această situaţie s-

a păstrat până la începutul secolul XIX. Mai mult ca atât Regulamentele 

Organice din 1832 conţineau slavonisme, care pot fi găsite în textele originale. 

 

Concluzii 

1. Nici o naţiune nu poate fi independentă, suverană şi împlinită, dacă 

nu posedă relicve istorico- geografice, care confirmă dreptul istoric la teritoriu 

şi autodeterminare. Multe documente de valoare geopolitică şi strategică 

pentru Moldova se păstrează în arhivele Franţei, Turciei, Germaniei, Ungariei, 

Rusiei, ş.a. Diplomaţia moldovenească nu are acces la ele, fapt ce induce o 

inferioritate doctrinar - strategică şi geopolitică, care nu permite, pe lângă 

factorii externi, de a face o integrare echivalentă cu alte popoare. O nouă 

încercare de a aduce naţiunea moldovenească la depresiune conceptual - 

existenţială a fost delapidarea Declaraţiei de Independenţă pe 7 aprilie 2009. 

Fapt ce merită calificat nu ca o acţiune de deturnare a comunismului, dar o 

deturnare a originilor naţiunii şi statalităţii. Iar evenimentele din 7 aprilie 2009 

fiind în fond o operaţiereflexivă a serviciilor speciale străine, care au avut 

drept scop această deturnare. Ulterior Declaraţia de independenţă a fost 

restaurată, dar nu a avut un efect psiho - social de îndoctrinare reflexivă a 
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populaţiei şi a fost perceput ca o copiere neautentică, lipsită de valoare 

istorică. Preţul adevărat al documentelor istorice îl pot aprecia istoricii, 

arheologii, geografii, arhiviştii şi etno- psihologii. Iar copiile unor documente 

nu fac decât să interiorizeze inferioritatea existenţială în mentalul unui popor. 

Toate aceste analize procesual - organice au fost aduse ca exemplu, nu 

pentru a întra în conflict doctrinar - ştiinţific cu ştiinţele clasice, oficial 

acceptate în unele state, dar pentru a demonstra că ştiinţa militară are cu totul 

alte repere în explicarea unor fenomene sociale, istorice şi geografice. 

Planificarea militar- strategică se bazează pe realităţi istorico- geografice 

obiective, dar nu inventite sau impuse de anturajul politic. Negarea acestor 

realităţi induc celor mai mari supraputeri economice şi militare sindromul 

„vietnamez” şi „afganez” şi, fără exagerare spus „moldovenesc”, care poate 

schimba întreaga hartă a Europei răsăritene.  

2. Acest polimorfism existenţial - etno- cultural- lingvistic al 

moldovenilor este unul, care poate trezi nedumeriri numai la „şoimii” 

doctrinelor primitive „unioniste” sau „stataliste”, fapt ce provoacă 

incompatibilitate socială reciprocă prin primitivismul de a privi esenţa 

fenomenelor sociale, fără a segmenta originea naţiunii.  

Şi acest polimorfism odată recunoscut, va înlătura tensiunea socială şi 

va asigura progresul dialectic al moldovenilor. Iar primitivismul bipolar al 

unio - stataliştilor devine nu numai ridicol, dar şi dezgustător în viziunea 

Geografiei istorice militare. 

În lumea contemporană state mono-etnice practic nu există (doar unele 

triburi africane şi amazoniene)53.Statele contemporane reprezintă ţări poli-

etnice cu zeci de popoare şi etnii integrate, care au acceptat supremaţia 

 
53Dar şi acolo apare necesitate de revigorare  genetică. 
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naţiunii titulare, dar îşi păstrează identitatea naţională sub diferite forme, fie că 

este statut special, autonomie regională, autonomie culturală, federaţie, 

confederaţie, republică etc. Convieţuirea paşnică are loc atunci când, naţiunea 

titulară nu ştirbeşte drepturile şi imaginea entităţilor naţionale. O astfel de 

stare a naţiunii se numeşte polimorfism mozaic. Acest polimorfism mozaic, 

specific de altfel şi poporului SUA, în anumite condiţii, poate aduce 

performanţe neaşteptate, dacă va fi primit ca unul firesc, fapt realizat deja de 

mai multe supraputeri mondiale. Chiar şi Israelul care tinde spre monoetnism, 

în realitate se loveşte de un polimorfism etno- cultural venit cu valurile de 

imigranţi evrei din toate ţările lumii. 

Astfel ORIGINEA MOZAICĂ a naţiunii moldoveneşti o putem explica: 

- În plan existenţial - istoric moldovenii aparţin civilizaţiei indo - europene. 

- În plan genetic aparţin haplo grupei slavo- ilirice. 

- În plan lingvistic aparţin grupei romano- ilirice. 

- În plan etno- cultural deţin aspectul slavo- daco - balcanic. 

- În plan mental deţin aspectul moldo - slavon. 

- În plan geografic deţin propriul teritoriu, întărit  în documentele epocii. 

Acest polimorfism mozaic va deveni o favoare existenţială pentru 

moldoveni atunci, când ei vor fi capabili să accepte această etnogeneză şi cei 

mai important, vor învăţa a dirija pulsiunile subconştientului etnic, pentru a 

conştientiza că moldovenii nu se află în conflict cultural nici cu lumea slavonă 

nici cea româno- balcanică. Originea mozaică fiind una ambiguă constituie un 

avantaj existenţial, care necesită a fi valorificat pentru viitor. 

Conflictele contemporane din Moldova sunt provocate de neîntelegerea 

polimorfismului mozaic al moldovenilor, de către adepţii doctrinelor 

românofile şi rusofile. Când unii când alţii pretind a fi salvatorii naţiunii, fapt 
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ce nu are nimic comun cu dialectica poporului şi realitatea istorică. Iar 

conflagraţia nistreană din 1992 a fost provocată pe umerii acestor contradicţii 

bipolare, artificial menţinute şi în egală măsură dăunătoare pentru statalitatea 

Moldovei. 

Doctrina polimorfismului mozaic al moldovenilor dizolvă motivele 

conflictelor politice interne. 

3. Astfel ceea ce numim Moldova şi moldovenism s-a format în primul 

rând ca expansiune a rusinilor în spaţiul carpatic, în rândul doi al retroproiecţiei 

estice a rusinilor- croaţi şi valahilor şi numai în rândul 3 a expansiunii slavilor 

- scandinavi din sec. XVII - XXI. Pentru noi reprezintă un interes aparte acest 

fenomen al auto-organizării care este definit ca potenţial sinergetic al unui 

popor, naţiuni, etnii. 

4. Originea națiunilor este cel mai vulnerabil moment al istoriei oricărui 

popor. Țin să menționez că istoria statului rus, istoria moldovenilor este 

falsificată fără genă, iar ceea ce se învață în gimnazii se licee este o parodie a 

istoriei. În primul rând originea și geneza poporului devine țintă a agresiunilor 

doctrinar- strategice,. Aceasta reprezintă o REFLEXIE de tip ,,foresing,, pentru 

sute de ani. 
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CONSIDERATII PRIVIND MANEVRA TACTICĂ 

 

 Iurii CIUBARA54 

 
Abstract: Aceast articol prezintă concepte de bază de desfășurare a 

manevrei la nivel tactic în cadrul operațiilor și luptelor ofensive al 

subunităților și unităților de infanterie. În această conjunctură, articolul 

delimitează rolul semnificativ al manevrei în cadrul desfășurării acțiunilor 

militare. Întrucât abordăm o tematică destul de actuală pentru armata 

națională - manevra trupelor. 

Abstract: This article presents basic concepts of tactical maneuvering in 

the operations and offensive combat of subunits and infantry units. In this 

context, the article delimits the significant role of the maneuver in the conduct 

of military actions. As we approach a fairly current issue for the national army 

- the maneuver of troops. 

Cuvinte- cheie: lupta armată, atră operativă, tactică,  manevră, 

amploarea luptei, fizionomia acțiunilor militare. 

Keywords: armed struggle, operative art, tactics, maneuver, scale of 

combat, physiognomy of military actions. 

Cunoașterea în profunzime a manevrei cu caracteristicile sale pe care le 

înglobează ne face necesar să evidențiem, chiar în mod succinct a cadrului 

normativ ce stă la baza constituirii și înțrebunțării în luptă a acestui element 

important. Deci, arta militară din punct de vedere teoretic și aplicativ a 

valorificat și a testat manevra, având o cutumă, începând din antichitate și până 

în conflictile militare postbelice. În accepțiunea clasică manevra este tratată ca 

o acțiune de a crea o grupare de forte și mijloace în vederea angajării luptei în 

condiții avantajoase în vederea obținerii victoriei. Astfel, conceperea și 

executarea manevrei  a cunoscut o evoluție de la epocă la alta, având o valoare 

din ce în ce mai mare în depindență de nivelul ducerii a acțiunilor de luptă. 

 
54 colonel (r), lector universitar Academia Militară a Forțelor Armate  
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Totodată, din punct de vedere teoretic principiile de întrebuințare le găsim 

tratate în regulamente, manuale de profil. 

 Din punct de vedere aplicativ din experiența obținută în procesul de  

pregătire (instruire)  pentru luptă a subunităților și unităților care constitue 

premise reale pe care se pot întemia noi analize consacrate problematicii atât de 

complicate a acțiunilor de luptă și în acest cadru a manevrei. În acest context 

ne propunem abordarea succintă a manevrei la nivel tactic specific luptei 

ofensive. 

Evoluția acțiunilor militare, în dependență de diversitatea și 

complexitatea lor, a identificat noi forme și procedee. Prin urmare, în cadrul 

lanțului complex al acțiunilor militare, vizavi de formele de luptă, manevra 

intervine ca o componentă  a concepției și desfășurării acțiunilor militare la 

nivel tactic, operativ și strategic.  

Analizând evoluția conflictelor militare, putem conchide că cercetătorii 

militari au aproape aceleași viziuni, asupra ariei de acțiune şi a metodelor 

executării manevrei în conflictele moderne aceasta, devenind un element-cheie 

ale luptei (operației).   

 Deci, conform literaturii de specialitate autohtone, manevra este definită 

ca ,,un ansamblu de acţiuni şi combinaţii prin care se realizează gruparea 

oportună şi avantajoasă a forţelor şi mijloacelor, în scopul executării unor 

lovituri puternice aupra inamicului sau respingerii loviturilor acestuia” [1, p. 

215]. 

În opinia specialiștilor români, manevra tactică este considerată ca: 

deplasarea organizată și rapidă a unei grupări de trupe  în câmpul tactic și 

operativ pentru a lovi pe adversar sau a respinge lovitura lui, punându-l în 

situații nefavorabile [2, p. 189].  
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 În urma studiului, putem conchide că una din caracteristicile manevrei 

este deplăsarea trupelor în cadrul desfășurării luptei, în vederea constituirii 

unui nou dispozitiv sau modificarea dispunerii inițiale a forțelor și mijloacelor 

în vederea executării unor noi acțiuni în scopul tactic. Astfel, în lupta ofensivă 

manevra la nivelul subunitatilor de infanterie, va fi desfășurată simultan sau 

succesiv, prin forme si procedee specifice ofensivei. Deci, formele de manevra, 

characteristic luptei ofensive, au o fizionomie cu character propriu care nu 

poate fi confundat, ce se realizează in corelație cu procedeele de lupta. 

Așadar, în ofensivă formele de manevră la nivel tactic sunt: lovitura 

frontală; învăluirea; întoarcerea; manevra pe verticală, iar la nivel strategic 

manevra din poziții centrale și manevra din poziții exterioare[3, p. 96,97]. 

Considerăm că manevra în ofensivă, are rolul de a aduce trupele în 

situația care ar permite lovirea adversarului în punctile vulnerabile cum ar fi: în 

flanc, spate, joncțuni și interval cu scopul neutralizării, nimecirii și cucerirea 

obiectivelor adverse din prima poziție. Ulterior, prin dezvoltarea și  

intensificarea ofensivei în adâncimea apărării, fracționarea și nimicirea  pe 

părți a adversarului.  

În această ordine de idei, o imрortanță deosebită în desfășurarea 

aсțiunilor militare o va avea manevra, сare сuрrinde un ansamblu de aсțiuni 

рrin сare se urmărește realizarea сelor mai сoresрunzătoare disрozitive  de 

luptă. În aсelaşi timр, manevra va viza regruрarea și deрlasarea organizată, 

raрidă și în asсuns a forțelor сare se vor disрune în raioane favorabile 

exeсutării unor lovituri deсisive asuрra agresorului, având dreрt sсoр 

resрingerea aсțiunilor aсestuia sau sustragerea forțelor рroрrii de sub loviturile 

aсestuia. Una din mutațiile imрortante ale fizionomiei luрtei armate o 

сonstituie сreșterea rolului și imрortanței manevrei de forțe și mijloaсe, 

exeсutate într-un sistem integrat сu alte genuri de arme.  
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Formele de manevre in ofensiva la nivelul tactic, se manifestă și depend 

între ele printr-o verigă complexă de acțiuni si procedee de lupta. In acelasi 

timp, în realizarea scopului acțiunilor militare de amploare în dependență de 

structura organizatorică, participă  și cuprinde toate genurile de armă  prin care 

se înglobează conceptual de luptă. Deci, indiferent de nivelul de desfășurare a 

acțiunilor militare în cadrul acestora se execută: manevra de forte, mijloace și 

focul [3, p. 96].  Apreciem că manevra tactică se înglobează în aceste trei 

elemente aflate într-o strânsă corelație, totodată din punct de vedere istoric,  

manevra s-a referit numai la forte și mijloace, în urma progresului tehnicii de 

luptă a apărut un nou aspect focul-manevra focului. 

Astfel, manevra de forte și mijloace reprezintă deplasarea rapidă, ascunsă 

și organizată a forțelor (trupelor) și mijloacelor în vederea angajării în luptă, 

constituirea grupării avantajoase cu ocuparea unui alianiment (poziției) 

favorabile pentru executarea loviturii cu forțe și mijloace în scopul realizării 

obiectivului propus.           

Următorul element este manevra de foc care constă în executarea, 

concentrarea rapidă, simultană sau succesivă a focului asupra unui obiectiv 

(grup de obiective) importante, precum și transferearea oportună a focului de 

pe un obiectiv pe altul, conform situației create. 

Așadar, triplu din cadru manevrei, reprezintă una din ipostaze esențiale în 

vederea  realizării luptei ofensive. Astfel, forțele destinate, în dependență de 

situație se vor deplasa rapid  pe directia de atac si declanșării unui atac prin 

surprindere sau în vederea schimbarii eforturilor de pe o directie pe alta. 

Selecțarea unei formei de manevră si a procedeelor de realizare vor fi 

determinate de raportul concret ale situațiilor in care actioneaza trupele. Astfel, 

forma de manevră se va alege în funcție de valoarea si compunerea de lupta a 

fortelor proprii si a posibilitaților acestora in timp si spatiu, valoarea, 
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compunerea de lupta, caracterul acțiunilor probabile a inamicului în timp și 

spațiu, posibilitatea utilizării al armelor de distrugere in masa de catre inamic, 

configuratia aliniamentului și poziției de contact, caracteristicile terenului, 

caracterul actiunilor și valoarea forțelor care duc lupta pe teritoriul ocupat de 

adversar,  importanta obiectivelor din cadrul raionului de luptă, conditiile de 

timp, anotimp si stare a vremii. 

Totodată, în timрul luрtei aсeste forme ale manevrei рot fi сombinate 

între ele sau рot fi urmate în funсţie de situația сreată. Deсi, рutem сonсhide 

сă, datorită imрortanței sale, manevra reрrezintă un element de сonсeрție în 

lanțul de aсţiuni ale algoritmului de luсru al сomandantului. În timрul 

desfășurării aсțiunilor de luрtă, forțele vor рartiсiрa la exeсutarea diferitelor 

forme de manevră, în vederea întăririi direсțiilor amenințate, limitării 

рătrunderilor și nimiсirii agresorului.  

În urma analizei luptei ofensivăe a subunitatilor de infanterie, care se 

caracterizează prin dinamizm, scimbării bruște a situației, ne impune să privim 

asupra modului de desfășurare a  manevrei, prin acțiuni succesive sau 

concomitant cae se înglobează în cadrul ofensivei. Prin urmare caracteristica 

principală a manevrei tactice constă că acțiunile de constituire a grupării de 

forțe se execută nemejlocit în contact cu advesrarul prin materializarea atacului 

frontal și ruperii apararii, lupta in dispozitivul inamicului, dezvoltarea ofnsivei 

și intensificarea actiunilor fortelor in adâncimea apararii, menținerea ritmului 

de ofensivă, schimbaea și intenificarea ofensivei pe o nouă directive, urmarirea 

inamicului care se retrage, interzicerea consolidarii acestuia pe un aliniament in 

adâncime, incercuirea inamiclui, respingerea contraatacului. 

În acest context, menționăm că acțiunile ofensive se vor desfășura și în 

condiții speciale care prevede particularitați în pregătirea și ducerea acțiunilor 
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de luptă de către trupele de infanterie în  cooperare cu alte genuri de arme. 

Considerăm că particularitatea manevrei este influentata de concepța luptei, 

surprindere, angajarea simultana a elementelor din dispozitivul inamicului, 

executarea lovituri rapide si decisive in conditii complexe.   

Perfecționarea tehnologiilor noi, aplicarea armamentului si tehnicii de 

lupta, produc mutații a câmpului de lupta, care influențează asupra fizionomiei 

luptei, modului de constituire a forțelor, procedeelor de actiune care obține 

aspecte particulure.  

Astfel, la nivel tactic, manevra in ofensivă, intervine ca o solutie în 

vederea realizarării scopurilor propuse cu structuri reduse în efective si 

mijloace dar capabile sa execute lovitura care este determinată de situatia si 

conditiile luptei. Totodată, forțele aflate in ofensivă, se vor confrunta cu  

situații  care necesita rezolvari, precum și  modificari in concepția luptei 

materializată initial.  

Noile condiții în care se intervede desfășurarea acțiunilor militare ne 

obligă la reconsiderarea  continuă a viziunii în care se abordează factorii ce 

impun intervenția  forțerlor care vor participă la executarea manevrei. 

Totodată, în literatura de specialitate se apreciează factorii ce impun că 

constituirea dispozitivului de luptă să fie adânc eșalonat, forțele din eșalonului 

doi (rezerva) să fie apte să îndeplinească misiunile complexe ce le revin. 

Considerăm că eșalonu doi (rezerva) este un element indispensabil al 

dispozitivului, ceea ce impune conceperea eșalonului doi, încă din etapa de 

pregătire a acțiunilor să fie suficient de putrnic, care să garanteze nimicirea 

forțelor inamicului. Toate acestea determina actiunile eșalonului doi, adoptarea 

manevrei impune respectarea condițiilor favorabile în raport cu situația 

inamicului. Pentru indeplinirea acestora, forțele pot executa deplasarea catre 
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obiectivul stabilit, atât in dispozitiv de mars, cât si in dispozitiv premergator de 

lupta, in functie de situatia concreta, de teren si de conditiile meteorologice. La 

apropierea fortelor de obiectiv, se executa recunoasterile, se precizeaza 

misiunile de lupta si se realizeaza dispozitivul de atac. 

Așadar, pentru subunitatile de infanterie in lupta de ofensivă, manevra se 

poate desfasura intr-o diversitate de situatii complexe, impuse de actiunile în 

curs de desfășurare. 

În prezent in lupta ofensiva, formele de manevra sunt determinate de 

procedeul de trecere la ofensiva, de valoarea și gradul de pregatire a apararii 

inamicului, în funcție de neutralizare, existența intervalelor si flancurilor în 

dispozitivul inamicului de conditiile geoclimatice. 

Forțele acționând în lupta ofensivă  intervin  cu diferite forme de  

manevre, actionând de regula in cadrul esalonului superior dar poate acționa și 

independent. Aceste actiuni, trebuie sa fie simple  sa se incadreze in conceptia 

esalonului superior, sa se execute in timp scurt si prin surprindere. Pentru 

realizarea cu succes, este necesar să se cunoască situația, forțele să intervină în 

flancuri și intervalele dispozitivului advers, fractionarea, izolarea si nimicirea 

acestora pe parti. În literature de specialitate se menționează că subunitatile de 

infanterie, pot executa  ofensiva din contact nemijlocit cu inamicul sau din 

miscare, cu infanteria  pe joss au cu îmbarcarea  pe transportare amfibii 

blindate (mașini de luptă), precum și ca desant pe tancuri. 

Subunitațile de infanterie pregătesc și duc lupta ofensivă, de regulă în 

cadrul esalonului superior-în dispozitivul de luptă al companiei (batalion) cu 

misiunea de a cuceri un obiectiv(aliniament) de pe frontul de atac,care să 

asigure  desfășurarea cu success a acțiunilor ulterioare. In situatia când 

actioneaza in cadrul eșalonului doi misiunile subunitatilor constau in 

dezvoltarea ofensivei pe directia principala, participarea la respingerea 
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gruparilor de contraatac, inlocuirea unor forțe care si-au pierdut capacitatea de 

lupta sau au suferit pierderi. 
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CONSIDERAȚII PRIVIND DUCEREA CERCETĂRII  

ÎN LOCALITĂȚI ÎN CONFLICTELE MILITARE 

CONTEMPORANE 

 

Sergiu TIMERCAN55 

 

Abstract.Acțiunile militare desfășurate la începutul secolului XXI au 

produs o serie de mutații semnificative în fizionomia conflictelor militare. 

Confruntările militare în condițiile moderne poartă un caracter local 

pronunțat, avînd ca scop executarea controlului asupra elementelor de 

infrastructură critică. Astfel, la etapa actuală, acțiunile militare în cadrul 

conflictelor armate se duc de regulă în localități, care sunt considerate centre 

ale rețelelor de comunicații cu zone care conțin valoroase instalații din punct 

de vedere economic și politic, a căror menținere sau cucerire va fi decisivă. 

Particularitățile ducerii luptelor în localități, determină acordarea unei atenţii 

deosebite realizării cercetării,  supravegherii şi avertizării în timp util asupra 

pericolelor. De-a lungulistorieirăzboaielorcercetareaaavut un rol important 

înducerealuptelor, operațiilormilitareșirăzboaielorîn general. Motivul 

principal al eșecurilorunorcomandamente (comandanți) a fostignorarea, 

înmajoritateacazurilor de cătreaceștea a cercetării. Și invers, comandanții de 

oști (comandanții), care au avutsuccesînlupte, bătălii, consideraucăacestlucru 

a fostposibildatorităorganizăriicorecte a cercetării.Apariția mijloacelor 

moderne a luptei armate, urmate de schimbări radicale în caracterul acțiunilor 

militare au extins sfera de preocupări a cercetării, înaintînd cerințe sporite și 

au determinat conținutul misiunilor executate de către aceasta. 

Abstract.The military actions conducted at the beginning of the 21st 

century caused a series of significant changes in the physiognomy of military 

conflicts. The military confrontations, in modern conditions, carry a 

pronounced local character and have the  aim to  execute the control over the 

key-elements of infrastructure.At the present stage, the military actions during 

the armed conflicts usually take place in the localities, which are considered 

centers of communication networks with areas containing valuable economic 

and political objectives, the  maintenance or conquest of which will be 

decisive. The peculiarities of fighting in localities, require special attention to 

conduct intelligence, surveillance and timely warning of dangers.Throughout 

the wars history, the intelligence has played an important role in the conduct of 
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struggles, military operations and wars in general.The main reason for some 

military commands (commanders) failures, in most cases, was the 

underestimation of the intelligence. On the other hand, the troop commanders 

(commanders), who were successful in struggles, battles, consider that it was 

possible due to the correct organization of the intellingence. The emergence of 

modern means of armed struggle, followed by radical changes in the character 

of military actions has expanded the field of intelligence concerns, established 

increased requirements and determined the content of the missions performed 

by it. 

Cuvinte cheie: cercetare, localitate, procedee de cercetare, mijloace de 

cercetare, elemente de cercetare, acțiuni militare. 

Keywords: intelligence, locality, intelligence procedures, means of 

intelligence, intelligence elements, military actions. 

 

Acțiunile militare desfășurate la sfîrșitul secolului XX începutul secolului 

XXI au produs unele schimbări în fizionomia confruntării armate. Astfel sunt 

scoase în evidență următoarele caracteristici ale confruntărilor militare 

contemporane: 

- schimbări rapide și bruște a situației; 

- prevalarea confruntării la distanță celei de la contact; 

- estomparea limitelor spațiale a confruntării (front, adîncime); 

- întrebuințarea pe larg a diferitelor mijloace a luptei armate. 

Totodată este necesar de specificat că unitățile și subunitățile sunt impuse 

să ducă acțiunile de luptă în condițiile de lipsă a liniei continuie de contact 

dintre părți, în situații de incertitudine informațională și lipsei localizării clare 

în timp. 

În astfel de condiții crește semnificativ rolul cercetării, care reprezintă o 

formă a asigurării acţiunilor militare, înglobîndt o talitate amăsurilor luate în 

scopul obţinerii informaţiilor despre inamic [1]. Apariția mijloacelor moderne a 

luptei armate, urmate de schimbări radicale în caracterul acțiunilor militare au 

extins sfera de preocupări a cercetării, înaintînd cerințe sporite și au determinat 
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conținutul misiunilor executate de către aceasta. La etapa actuală, cînd acțiunile 

de luptă se duc într-un cîmp de luptă informațional-robotizat, trideminsional, 

automatizat, misiunile cercetării nu sunt limitate la depistarea inamicului și 

raportarea datelor privind dispunerea acestuia. În prim plan tot mai stringent 

apare factorul timpului și anume reducerea considerabilă a ciclului descoperire-

raport, pentru a surprinde adversarul într-un timp foarte scurt și a crea efecte 

maxime, deoarece viteza de reacţiesporită conduce la crearea unor dereglări 

comportamentale la adversar, greu de contracarat, care duc la apariția 

oportunităţii de a acţiona performant prin încetinirea şi chiar blocarea 

procesului de luare a deciziilor [4]. Astfel este necesar ca prin acțiunile de 

cercetare, precizia în determinarea dispunerii inamicului să permită neîntîrziat 

deschiderea focului asupra acestuia pentru nimicire. Reieșind din acestea 

concluzionăm că una din misiunile cercetării la etapa actuală constă în 

determinarea coordonatelor țintelor (obiectivelor) cu o precizie, care ar permite 

întrebuințarea eficace a mijloacelor de nimicire. 

La fel este necesar de menționat că odată cu întrebuințarea de către 

adversari a măsurilor îndreptate să zădărnicească acțiunile de cercetare a fost 

perfecționat și procesul de descoperire a inamicului (culegerea informațiilor 

prin satelit, aparate aeriene fără pilot). Ca rezultat a apărut necesitatea 

înzestrării trupelor cu mijloace tehnice de cercetare performante. În același 

timp cresc cerințele înaintate măiestriei profesionale a efectivului destinat să 

execute misiuni de cercetare, datorită complexității îndeplinirii misiunilor de 

cercetare, necesității întrebuințării eficace a mijloacelor tehnice de cercetare, 

eforturilor moral-psihologice crescute, necesare personalului în lupta modernă. 

Confruntările militare în condițiile moderne poartă un caracter local 

pronunțat, avînd ca scop executarea controlului asupra elementelor de 

infrastructură critică. Iată de ce în ultimii 40 de ani acțiunile militare în cadrul 



322 
 

conflictelor armate se duc de regulă în localități, care sunt considerate centre 

ale rețelelor de comunicații cu zone care conțin valoroase instalații din punct de 

vedere economic și politic, a căror menținere sau cucerire va fi decisivă. 

Localitățile, dispunînd de construcţii simple sau cu multeetaje, din 

diferite materiale de construcţii rezistente (unele cu lucrări subterane), se 

pregătesc (adaptează) ca lucrări de fortificaţii, completate cu baraje explozive 

şi neexplozive, astfel încît să permită organizarea unei apărări ferme, capabilă 

să reziste timp îndelungat acţiunilor inamicului. Acținile militare în mediul 

urban, datorită desfășurării acestora în terenuri cu construcții afectează 

opțiunile tactice a comandamentelor și respectiv a unităților și subunităților [2]. 

Cartierele, clădirile izolate și alte construcții urbane fracționează acțiunile 

trupelor și le impun să ducă luptele pe direcții separate, pentru cucerirea 

fiecărei clădiri sau construcții, străzi, uzine. Trupele în cazul ofensivei fiind 

nevoite să treacă un număr impunător de obstacole, rezultate în urma 

distrugerii clădirilor și incendiilor. Pentru ducerea cu succes aacțiunilor 

militare în localități este necesar de a cunoaște în detaliu particularutățile 

terenului, de a planifica riguros acțiunile pînă la nivelul celei maimici 

subunități și un raționament trainic la toate nivelele de conducere [2]. De aici 

rezultă și particularitățile ducerii cercetării în localități. Astfel, cunoașterea 

detaliată a localității va oferi avantaj apărătorului, pe cînd atacatorul va trebui 

să obțină acest tip de informații. 

Importanța cercetării înacțiunile de luptă desfășurate în localități este 

demonstrată printr-un număr impunător de exemple ale conflictelor militare 

care au avut loc în ultimii decenii și care continua pînă în present. Pentru 

analiza modului de ducere a cercetării în mediul urban au fost studiate acțiunile 

militare desfășurate în Irak, Afganistan, Siria. 
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În conformitate cu documentele de directivă a MA al SUA cu privire la 

ducerea operațiilor în localitate [3], ofensiva în localitate se duce în 

următoarele cazuri: 

- cucerirea localității, în cazul în care acest lucru este prevăzut în planul 

general al desfășurării campaniei militare; 

- cucerirea localității, în cazul în care aceasta le asigură trupelor un 

avantaj operativ-tactic, exprimat în controlul comunicațiilor de bază (podurile, 

căileferate, drumurile auto șiîn special porturile și aerodromurile); 

- cucerirea localității pentru producerea loviturilor moral-psihologice 

asupra forțelor armate și populației inamicului; 

- nimicirea forțelor inamicului înlocalitate ca rezultat a situației operativ-

tactice create; 

- în cazul în care dispunerea fizico-geografică a localității impiedică 

ocolirea acesteia; 

- în cazul în care, inamicul aflat în localitate are posibilitatea de a 

impiedica comunicațiile trupelor. 

Totodată prin documentele de directive [3] sunt determinate și cazurile, 

în care ofensiva în localitate nu se desfășoară: 

- în cazul în care localitatea nu prezintă amenințări semnificative în 

atingerea scopurilor campaniei militare; 

- în cazul în care localitatea reduce ritmul înaintării trupelor, considerat 

ca un factor esențial al campaniei militare; 

- în cazul în care subunitățile nu dispun de resurse suficiente pentru 

cucerirea și scotocirea localității; 

- în cazul în care este necesar de a păstra valorile culturale și istorice și a 

exclude pierderile mari în rîndul populației civile din localitate. 
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Pînă la sosirea subunităților de arme întrunite spre localitate, de către 

subunitățile (elementele) de cercetare se determină: 

- gruparea inamicului; 

- sistemul aliniamentelor de apărare și pozițiilor inamicului în interiorul 

localității; 

- existența și locul punctelor de spriji, mijloacelor de foc, în deosebi celor 

antitanc, punctelor de observare și punctelor de comandă, centrelor de 

comunicații, adăposturilor subterane, comunicațiilor și altor obiecte 

importante; 

- starea sistemelor de alimentare cu apă, energie electrică și termică, 

caracterul cursurilor de apă care trec prin localitate și condițiile de forțare 

(trecere) a acestora; 

- clădirile, podurile și alte obiecte pregătite pentru a fi distruse de către 

adversar. 

În anul 1989 pe timpul invaziei SUA în Panama, de către forțele 

americane au fost întrebuințate următoarele procedee: 

- cucerirea obiectivelor cheie cu forțele speciale; 

- atacuri aeriene și lansarea desantului aerian în locurile importante. 

În astfele de condiții speciale cercetarea a demonstrat posibilitățile noi 

ale subunităților mici de cercetare privind indicarea precisă a țintelor și 

dirijarea mijloacelor de nimicire. Rezultatele cercetării au fost exploatate 

pentru atingerea scopurilor propuse[5]. 

În operațiile desfășurate de către SUA „Phantom Fury” („Furia 

fantomă”), „Steel Curtain”(„Cortina de oțel”) și „Matador” („Matador”) în 

Irak, cercetarea localităților începea cu: 
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- studierea datelor despre acestea din mijloace disponibile (hărți, scheme, 

fotografii aeriene, fotografiile terenului executate prin satelit, informațiile 

transmise de către agenții infiltrați); 

- monitorizarea permanentă a localităților și zonelor adiacente cu aparate 

de zbor fără pilot (UAV).  

Pe timpul studierii materialelor respective o atenție deosebită era atrasă 

planului localității, calității clădirilor, densității construcțiilor, structurii 

teritoriilor aflate în construcții și comunicațiilor subterane. 

Misiunile de cercetare îndeplinite de subunitățile de cercetare în 

conflictele armate din Afganistan (2001-2014) și Irak (2007-2011) au fost 

următoarele [5]: 

- determinarea valorii, apartenenței, armamentului de bază a 

formațiunilor paramilitare și a grupărilor teroriste în zona de responsabilitate;  

- depistarea bazelor formațiunilor paramilitare și a grupărilor teroriste, a 

raioanelor de dispunere și acțiune a acestora; 

- determinarea stării populației locale în zona de responsabilitate, 

atîrnarea acestora față de formațiunile paramilitare, depistarea persoanelor care 

colaborează cu acestea; 

- cercetarea în cazul evacuării din zonele periculoase a populației și 

bunurilor materiale; 

- eliberarea prizonierilor și ostaticilor; 

- căutarea grupelor de militari rămași în încercuire sau blocați de inamic 

și aducerea acestora către trupele proprii; 

- căutarea și acordarea ajutorului echipajelor aparatelor de zbor care au 

fost doborîte și căzute în localitate sau în apropierea acesteia. 

Analiza acțiunilor militare în mediul urban ne demonstrează următoarele 

tendințe în folosirea mijloacelor de cercetare[6, 7, 8]: 
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- dezvoltarea mijloacelor tehnice de cercetare (aparate fără pilot, roboți 

de deminare, aparate de vedere pe timp de noapte, etc.); 

- dezvoltarea armelor specifice (armament pentru tragere de la colț, 

dirijarea de la distanță, dispozitive pentru perforarea pereților, etc.). 

Pe timpul războiului din Afganistan 2001-2004 elementele de cercetare 

ale coaliției acționau în localități pe automobile de cercetare, ducînd cercetarea 

din mișcare cu întrebuințarea UAV. Pe timpul cercetării localității au fost 

întrebuințate permanent mijloacele tehnice de observare (binocluri, aparate de 

vedere pe timp de noapte, telemetru laser radar infraroșu, bioradarul, UAV). 

Pentru precizarea datelor de cercetare, de către elementele de cercetare erau 

folosite toate mijloacele de cercetare disponibile. Mai efective în cercetarea 

obiectivelor au fost radarele infraroșu și UAV. Aparatele de zbor fără pilot pe 

lîngă observare au fost întrebuințate pentru retranslarea semnalelor radio. 

Elementele de cercetare îndeplineau misiunile de cercetare și de luptă, 

acționînd în calitate de grupuri de cercetare-asalt. Cercetarea localității era 

executată prin cercetarea prin luptă folosind tactica de asalt a construcțiilor în 

scopul capturării prizonierilor și documentelor. 

Pentru îndeplinirea unor misiuni de cercetare și cercetare-luptă în unele 

localități din Afganistan și Irak, elementele de cercetare și subunitățile speciale 

întrebuințau echipamente alpine. 

Elementele de cercetare îndeplineau misiunile de cercetare-luptă 

acționînd ca echipe de observare, spre exemplu în timpul patrulării raioanelor, 

itinerarelor de deplasare a coloanelor, raioanelor probabile de dispunere a 

formațiunilor înarmate neguvernamentale. Ca procedeu specific al acțiunilor de 

luptă a unităților și subunităților de cercetare în zonele conflictelor militare  a 

fost ducerea cercetării aeriene de către echipele de observare. Acest procedeu 

asigura ducerea cercetării în general a raionului localității din aer, reacția 
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rapidă la informația parvenită de la diferite surse, realizarea măsurilor de 

răspuns adecvate la acțiunile executate prin surprindere de către formațiunile 

înarmate neguvernamentale, executarea percheziționării prin surprindere a 

persoanelor suspecte și a încărcăturilor transportate în apropierea localităților și 

nemijlocit în acestea. 

O bogată experiență în întrebuințarea procedeelor de cercetare și 

folosirea mijloacelor de cercetare ne oferă experiența acțiunilor militare în aria 

urbană în Războiul Civil din Siria. Astfel de exemple ne demonstrază acțiunile 

militare desfășurate în mediul urban în următoarele localități: 

- Asediul orașului Homs (2011 - 2014); 

- Bătălia de la Alep (2012 - 2016); 

- Blocada orașului Deir ez-Zor (2014 - 2017); 

- Eliberarea suburbiilor Damascului, în special, Ghoutei de Est și 

Harastei (2013 - 2018). 

În acțiunile tactice a forțelor guvernamentale siriene au fost identificate 

următoarele procedee de acțiunie a subunităților (elementelor de cercetare) [9, 

10, 11]: 

- acțiunile grupelor cu destinație specială (echipelor de cercetare) pentru 

dezorganizarea apărării din interior; 

- crearea grupelor mobile de intervenție pentru decsoperirea sistemului 

de apărare și ruperea apărării în locurile vulnerabile (infanterie, cercetare, 

blindate, artilerie autopropulsată, geniști); 

- coordonarea online a acțiunilor subunităților (elementelor) de 

cercetare cu subunitățile de infanterie, tancuri, utilizând cercetarea prin aparate 

fără pilot și legătura directă până la cel mai mic echipaj. 
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Pentru ducerea cercetării adversarului, de către forțele rebele siriene pe 

larg erau folosite comunicațiile subterane existente și aparatele de zbor fără 

pilot [11, 12].  

O experiență vastă în ducerea cercetării în mediul urban ne demonstrează 

acțiunile subunităților (elementelor de cercetare) ale Federației Ruse în Siria. 

Astfel în urma studiului specificăm următoarele procedee de ducere a cercetării 

în mediul urban [13]: 

Acțiunile subunităților de cercetare ale Federație Ruse în Siria, în prezent 

sunt îndreptate pentru executarea operațiilor de cercetare-diversiune. Dintre 

misiunile de bază a acestora putem specifica ducerea cercetării pentru dirijarea 

aviației asupra pozițiilor formațiunilor teroriste. 

Cercetașii, care acționează ca operatori înaintați pătrund în adîncimea 

dispozitivului teroriștilor, depistează obiectivele și forța vie a inamicului și 

transmit coordonatele țintelor pentru nimicire. 

În activitatea sa cercetașii folosesc complexul pentru cercetare, 

conducere și legătură „Стрелец”, care face parte din echipamentul 

contemporan „Ратник”. Sistemul respectiv permite luptătorilor-cercetași 

pentru a comunica între ei în timpul acțiunilor militare, dirijarea aviației și 

primirea comenzilor de la comandanți. Pe lîngă aceasta cercetașii ruși folosesc 

armament înalt tehnologizat, cum ar fi: telemetru laser radar infraroșu, aparate 

de vedere pe timp de noapte, mijloace de legătură cu canale codificate, aparate 

de zbor fără pilot, complexe de rachete antitanc „Корнет”.  

 

CONCLUZII 

Experiența conflictelor militare și a războaielor ne demonstrează că 

misiunile executate de către elementele de cercetare nu pot fi permanent 
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aceleași. În fiecare caz concret este necesar de a acționa creativ, întrebuințînd 

șirețenia militară și măsurile pentru inducerea în eroare a inamicului. 

Volumul misiunilor pentru cercetare în localități a crescut semnificativ și 

a fost completat, în special în ultima perioadă. Spre exemplu pe lîngă misiunile 

de cercetare îndeplinite permanent au fost stabilite și executate unele noi, cum 

ar fi: misiuni de cercetare-luptă, misiuni antidiversiune. Astfele de misiuni 

nestandarte, îndeplinite de către subunitățile de cercetare sunt deja stipulate în 

documentele de conducere a Forțelor Armate ale statelor membre NATO, 

Federației Ruse. 

Pe timpul cercetării localităților o atenție deosebită se atrage la 

întrebuințarea mijloacelor tehnice speciale noi. Pentru îndeplinirea misiunilor 

de către subunitățile de cercetare sunt folosite tot mai fregvent automobilele de 

cercetare pentru deplasare și ducerea cercetării din mișcare, echipamente 

alpine, un spectru larg a mijloacelor tehnice de observare. 

În baza studiului efectuat se propune pentru Armata Națională și 

Academia Militară a Forțelor Armate: 

- elaborarea documentelor doctrinare privind lupta urbană inclusiv cu 

includerea tacticilor (procedeelor) de ducere a cercetării în acestea; 

- rezolvarea misiunilor tactice, bazate pe caracterul conflictelor militare 

contemporane; 

- în cadrul instruirii de realizat variante de combinare a diferitor acțiuni 

pe fonul opunerii rezistențelor grupărilor regulate și neregulate ale inamicului, 

acțiunilor autonome în condițiile lipsei unei linii reale de contact a părților și 

incertitudinilor informaționale.  
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