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ASPECTE CONCEPTUAL-TEORETICE ALE 
INSTITUȚIILOR ORGANISMULUI MILITAR DIN 

REPUBLICA MOLDOVA

Constantin MAnolAChe1

CONCEPTUAL-THEORETICAL ASPECTS OF THE MILITARY BODY INSTITUTION 
IN THE REPUBLIC OF  MOLDOVA

The scientific novelty of this study is to reveal the state policy in the field of military esta-
blishment, researching the making processes of the political and legal conceptual foun-

dations and functionality of the military institution.
Keywords: military body, Republic of Moldova, system, state policy.

Transformările de sistem demara-
te prin declararea suveranității și 

a independenței de stat a Republicii Mol-
dova au determinat necesitatea elaborării 
politicii construcției militare în vederea 
instituționalizării organismului militar. 
Oportunitatea formării organismului mi-
litar era exprimată prin necesitatea asigu-
rării militare a existenței statului, în sensul 
de a face imposibilă intervenția armată din 
exterior, și funcționalității lui în procesul 
de desfășurare a schimbărilor multias-
pectuale. Apărarea externă și schimbările 
interne, inclusiv în sfera militară, se află 
în strictă interdependență și urmăresc un 
obiectiv comun: garantarea proceselor de 
transformare în interesele individului, ale 
societății și statului [9, p. 243]. Dimensiu-
nea social-obiectivă a problemei ce vizea-
ză funcționalitatea organismului militar 
conține factori determinanți ai acestui pro-
ces, precum schimbarea situației politico-
militare la nivel mondial, regional și sub-
regional, tranziția în dezvoltarea statului 
Republica Moldova, transformări în carac-
terul relațiilor politice, dificultăți și carențe 
în activitatea instituțiilor organismului mi-

litar. Dimensiunea social-subiectivă ține de 
activitatea actorilor politicii militare a sta-
tului, structurilor militare și civile implicate 
în procesul de funcționalitate a organismu-
lui militar. Un rol determinant în asigurarea 
mai bunei cunoașteri, explicări și înțelegeri 
a funcționării organismului militar revi-
ne abordărilor politologică și substanțială, 
care completează instrumentele folosite 
pentru efectuarea investigațiilor științifice. 
Astfel, oferind posibilitate de a cerceta or-
ganismul militar din punctele de vedere 
ale naturii sale social-politice, caracterului 
concret-istoric și implicării în spațiul politic 
și sociocultural al societății, aplicabilitatea 
abordării politologice se exprimă prin 
reliefarea relației dintre social-obiectiv 
și social-subiectiv, aspectul social-politic 
al funcționalității „fixează”, pe de o parte, 
interacțiunea și unitatea părților întregului, 
iar pe de alta, se manifestă prin tentativele 
de soluționare a deficiențelor. În același 
timp, presupunând analiza condițiilor și 
factorilor sociali care interacționând fac 
posibilă devenirea organismului militar ca 
sistem autonom, capabil să realizeze acțiuni 
militare, abordarea substanțială contribuie 

1   Constantin MANOLACHE, colonel (r), doctor habiltat, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

decisiv la identificarea de către științele po-
litice a soluțiilor unei probleme relevante, 
precum stabilirea determinărilor calitative 
ale sistemului, inclusiv a diferențelor față 
de obiectivele externe și proprietățile lor 
și a semnalmentelor esențiale (ale organis-
mului militar). 

La rândul lor, acestea din urmă se re-
duc la următoarele: 1) apartenența organi-
că de stat, organismul militar fiind creat și 
dezvoltat ca parte integrantă a statului, ca 
instrument al realizării politicilor sale in-
terne și externe; 2) caracterul organizat și 
dotarea cu armament, organismul militar 
fiind o instituție de stat, se caracterizează 
prin anumite trăsături inerente oricărei 
structuri statale, dar dotarea cu arma-
ment și capacitatea de a desfășura acțiuni 
militare îl diferențiază de alte instituții, 
imprimându-i un statut special; 3) capaci-
tatea de a desfășura operațiuni militare și 
de a soluționa probleme în mod autonom, 
„organismul militar deosebindu-se de alte 
structuri de forță dotate cu armament 
(poliția), este subiectul principal al războ-
iului, deține o poziție exclusivă în societate 
și solicită în mod expres suport permanent” 
[5, p.237–238]. Este oportun de precizat că 
nu există un organism militar al statului, în 
general, ci al unui stat concret, cu obiective, 
caracter și structură determinate, cu doc-
trină, potențial, forme și metode concrete 
de organizare și activitate, care se deose-
besc de alte state, dar pot întruni anumite 
trăsături comune unificatoare în condițiile 
apartenenței la instituții politico-militare 
de factură multilaterală.    

Componentele organismului militar se 
află în interconexiune structural-sistemi-
că, particularitățile structurii fiind deter-
minate de caracterul multidimensional al 
relațiilor și interdependențelor, adică sis-
temul este alcătuit din subsisteme relativ 
autonome de asigurare, de conducere și de 
realizare a obiectivelor. În cadrul organis-

mului militar evidențiem două aspecte in-
terdependente: spiritual, care include ide-
ologia politico-militară, teoriile politico-
militare, cunoștințele militare și, practic, 
acesta cuprinde relațiile politico-militare, 
funcționarea elementelor, instrumentele 
materiale pentru realizarea operațiunilor 
militare [5, p. 238–239]. Dat fiind că sur-
sa unică și baza organizării interne a sis-
temului militar al statului se exprimă prin 
activitatea umană de pregătire și eventual 
de desfășurare a operațiunilor militare, altă 
abordare care a fost folosită în procesul de 
investigație decât cele două reliefate mai 
sus, este cea acțional-sistemică. Analiza ta-
xonomică, după cum mai este numită abor-
darea acțional-sistemică, a asigurat stabili-
rea caracterului și conținutului activității 
subiecților organismului militar al statului, 
această activitate desfășurată pe coordonata 
politico-militară, reprezentând fundamen-
tele socioculturale ale mecanismului poli-
tic de atingere a obiectivelor urmărite de 
stat, este îndreptată spre pregătirea și exer-
citarea operațiunilor militare [7, p. 277]. 

Activitatea militară se exprimă prin 
două forme de manifestare: politico-milita-
ră și tehnico-militară, fiecare presupunând 
expres existența celeilalte, dată fiind inter-
conexiunea lor. Vom insista, dar nu în ul-
timul rând, asupra semnificației deosebite 
a abordării sistemice în reliefarea organis-
mului militar al statului, această abordate 
presupunând că sistemul reprezintă prin 
conținut o totalitate de elemente aflate în 
relații de unitate și interdependență, care se 
bazează pe proprietăți, conexiuni și legități 
integratoare. În această bază, organismul 
militar a fost elucidat ca și sistem, dat fiind 
că arhitectonica sa complexă și prezența 
relațiilor administrativ-organizatorice de-
termină, reiterăm, statutul său social siste-
mic. Vom invoca, în același context de idei, 
efectuarea analizei structural-sistemice, 
care prevede interdependența elementelor
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formatoare ale sistemului, caracterizat 
printr-o varietate de legături și relații [7, 
p. 277, 279]. Organismul militar al statului 
reprezintă un sistem al subiecților militari 
și al structurilor politico-militare, econo-
mico-militare, militaro-științifice și de altă 
factură, care urmăresc scopul de a asigura 
puterea militară, capacitatea de apărare, 
securitatea militară a statului la nivelul 
necesar și suficient [4, p. 195]. Definiția 
propusă demonstrează că elementul for-
mator de sistem al organismului militar 
este formațiunea armată a statului, care în-
corporează forțele armate și alte structuri 
militare legitime. Sistemul militar al statu-
lui înregimentează mai multe subsisteme 
care asigură buna funcționalitate a structu-
rilor militare, unele dintre verigile impor-
tante fiind complexul militar-industrial și 
instituțiile științifico-didactice de profil.  

Organismul militar al statului este un 
sistem al cărui structură include totalitatea 
instituțiilor de caracter militar, instituții 
care prin activitatea lor asigură pregătirea 
membrilor societății pentru participare la 
luptă armată sau desfășoară operațiuni mi-
litare. Sistemul se caracterizează printr-un 
șir de atribute esențiale, cum ar fi: mai mul-
te componente, aflate în interdependență și 
conexiune; structură ierarhică; unitate sta-
bilă; caracter ordonat; proprietate integrati-
vă, care se formează în procesul funcționării 
organismului militar al statului. Trăsăturile 
caracteristice ale organismului militar se 
exprimă prin unitate și integritate, expri-
mate prin doctrina militară și politica mili-
tară a statului, principiile comune de orga-
nizare și de conducere a forțelor armate și 
a altor componente structurale, asigurarea 
materială și moral-psihologică multilate-
rală, menținându-se, în același timp, au-
tonomia relativă a elementelor formatoare 
ale sistemului integral. Organismul militar 
este un sistem relativ autonom, care se află 
în relații de interdependență cu alte siste-

me, această conexiune reflectând aspectul 
exterior al funcționalității sale, dar se re-
găsesc și raporturi dintre componente din 
cadrul sistemului, această legătură vizează 
aspectul intern al funcționalității.  

Aflându-se în concordanță cu regimul 
politic și sistemul relațiilor de putere, cu 
tradițiile și obiceiurile poporului, organis-
mul militar al statului, exprimat prin ar-
mată, poate fi de câteva tipuri: 1) format pe 
principiul de cadre: este armata regulată, 
întreținută pe timp de pace într-un nu-
măr restrâns;. 2) format pe principiul de 
masă: este armata numeroasă, mobilizată 
pe timp de război; 3) format pe principiul 
polițienesc: este armata creată în baza sis-
temului teritorial-polițienesc în sensul că 
unitățile militare sunt alcătuite dintr-un nu-
cleu de ofițeri, iar ostașii de rând, atribuiți 
conform criteriului teritorial, sunt instruiți 
în afara unităților sau la concentrări de scur-
tă durată; 4) format din mercenari: include 
militari profesioniști, angajați contra plată; 
5) format în bază de contract: este armata 
creată din militari profesioniști care înche-
ie contracte, fiind remunerați în schimbul 
acordării serviciilor de calitate [8, p.74–76]. 

În același timp, am specificat deosebiri-
le dintre organismul militar și formațiunile 
armate, acestea se reduc la următoarele: 1) 
organismul militar este o instituție fonda-
tă în mod special de către un stat, pe când 
formațiunea armată poate să apară spon-
tan, în afara și fără a avea acceptul statului 
dat; 2) organismul militar se dovedește a fi o 
instituție de caracter politic bine pronunțat, 
care asigură realizarea obiectivelor politice 
ale statului în domeniul securității interne 
și securității externe, pe când formațiunea 
armată, potrivit asumpțiilor lui M. Trebin, 
încorporează grupări de oameni și tehnică 
militară de luptă care urmăresc atingerea 
obiectivelor operaționale [10, p. 48]; 3) or-
ganismul militar ca obiect al activității sta-
tului este mai complex decât formațiunea 

armată, funcționalitatea organismului 
militar presupunând raporturi clare între 
părțile componente, fiind prevăzute elabo-
rarea politicii de stat în sfera militară, cre-
area condițiilor pentru implementarea și 
desfășurarea acțiunilor în vederea contra-
carării amenințărilor și riscurilor la adresa 
securității naționale (militare) [4, p. 194]. 

Am remarcat necesitatea și actualitatea 
cercetării esenței și conținutului sintagmei 
funcții ale organismului militar, dată fiind 
divizarea direcțiilor generale de activita-
tea și degajarea unor sarcini particulare. 
În procesul de definire a funcțiilor este in-
dispensabil să fie evidențiat conținutul fie-
cărei funcții, acțiunea directă și activă atât 
a organismului militar în ansamblu, cât și 
a părților componente asupra obiectului 
său, consecințele impactului asupra me-
diului înconjurător, aspectele generale și 
particulare de manifestare a organismului 
militar în calitate de forță militară [2, p. 
91]. În procesul de examinare a funcțiilor 
componentelor organismului militar, sarci-
na de bază constă în determinarea locului 
și rolului instituției în calitate de sistem, 
dat fiind că funcțiile elementelor urmăresc 
atingerea unor obiective specifice, dar con-
tribuie și la valorificarea obiectivului gene-
ral. „Eficiența funcțiilor elementelor orga-
nismului militar, menționează V. Ciobanu, 
este determinată de tipul acestei instituții 
și de orientarea generală a societății, acest 
lucru vizează în special noile state indepen-
dente” [1, p. 83]. Fiind implementate prin 
politica militară și exprimate prin doctrina 
militară, legitățile de funcționare și dez-
voltare a organismului militar stau la baza 
principiilor de pregătire și desfășurare a 
operațiunilor militare, a acțiunilor tuturor 
subiecților sistemului militar al statului. În 
acest sens, funcțiile organismului militar 
reprezintă direcțiile principale de activita-
te, direcții determinate de stat, prin inter-
mediul cărora se exprimă esența social-po-

litică a funcționalității elementelor sale de 
bază. 

Funcțiile organismului militar se re-
duc la următoarele: depistarea în timp util 
a preparărilor către agresiune sau altor 
acțiuni periculoase și prevenirea la timp a 
conducerii supreme a statului; formarea și 
menținerea în stare de pregătire a forțelor 
și mijloacelor de asigurare a securității și 
apărării naționale; cauzarea prejudiciilor 
adversarului potențial, crearea condițiilor 
pentru stoparea operațiunilor militare în 
fazele inițiale de declanșare; participarea la 
operațiuni de menținere a păcii sub egida 
instituțiilor internaționale abilitate; asi-
gurarea securității naționale, menținerea 
ordinii și a legalității [5, p. 240]. Am no-
tat că din punct de vedere teoretico-me-
todologic se dovedește a fi rațional de a 
studia organismul militar al statului ca pe 
un sistem etajat, deoarece prin caracter, 
structură complexă și prezență a legătu-
rilor informaționale de conducere, a le-
găturilor organizatorice și de altă factură 
se definește statutul de obiect social sis-
temic. În acest sens, funcționalitatea efi-
cientă și coordonarea activității tuturor 
elementelor organismului militar presu-
pune argumentarea conceptual-teoretică 
și formalizarea politicii militare a statului 
prin crearea condițiilor favorabile pen-
tru implementarea obiectivelor trasate și 
acțiunea subiecților în interesul de a asigu-
ra securitatea și apărarea națională, adop-
tarea măsurilor pentru revizuirea politicii 
militare, ținându-se cont de obiectivele 
primordiale de neutralizare sau blocare 
a pericolelor imediate și de perspectivă 
la adresa securității și apărării [3, p. 56]. 

Am demonstrat că noțiunea de orga-
nism militar „este polisemantică și in-
clude mai multe sensuri: sistem militar al 
statului, care funcționează în baza princi-
piilor de drept și are ca misiune de a con-
tribui la promovarea politicii interne și a 
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politicii externe prin mijloacele militare; 
armată sau forțe armate ca element prin-
cipal al domeniului militar al statului; 
structură militară, care se deosebește de 
structurile civile din domeniul militar al 
statului; structură militară a organizațiilor 
internaționale guvernamentale [6, p. 119]. 
În baza celor reliefate subliniem că ele-
mentul formator de sistem al organismului 
militar sunt forțele armate, dar include și 
alte structuri legitimate, menite să asigu-
re buna funcționalitate a instituțiilor mi-
litare. În același context structural se află 
instituțiile puterii și administrării de stat 
preocupate de problemele ce țin de asi-
gurarea securității naționale, menținerea 
capacității de apărare și funcționarea efi-
cientă a tuturor subsistemelor [4, p. 195]. 

Așadar, organismul militar reflectă 

spectrul complex al relațiilor politice și 
transformărilor din cadrul sistemului 
politic, într-un stat democratic politicii 
revenindu-i rolul hotărâtor în raport cu 
puterea militară. Această ordine se exprimă 
prin faptul că securitatea națională este 
influențată într-o măsură tot mai mare nu 
de politica de pe poziții de putere, ci de 
puterea politicii, mijloacele militare sunt 
determinate de obiectivele politice pe care 
le deservesc, aplicabilitatea puterii militare 
fiind limitată de mecanisme juridice și 
proceduri democratice. Nu poate fi trecută 
cu vederea nici influența factorilor externi 
asupra organismului militar, suport care 
determină dinamica resurselor necesare 
pentru consolidarea capacității de apărare 
și asigură argumentarea acțiunilor de 
securitate.
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ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  В 
КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОЙ

 ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ

Aнатолий ТКАЧ1

Светлана ЧЕБОТАРЬ2

CHALLENGES AND THREATS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
 IN THE CONTEXT OF GERMAN MIGRATION POLICY

In the XXI century immigration policy has become a priority of the state policy of Ger-
many, wherein the tasks included in the first place the migration flow regulation, in terms 

of migration crisis in Europe has been a factor for the European security threat. The steps taken 
by Germany in the foreign policy level depend on the level of threat to be faced by the EU and 
the prospects for overcoming the crisis. Republic of Moldova while not full, but only an associ-
ate member of the European Union, has become part of the political, economic and security 
EU space. The crisis in the EU has a direct and indirect impact on Moldova. In this context, it is 
stated a number of threats that the Republic of Moldova may face. This article discusses the 
potential risks and threats faced by the European Union and the Republic of Moldova in the 
context of the German migration policy at national and European level, in terms of intensifying 
and strengthening foreign policy positions.

Keywords: Germany, the European Union, Republic of Moldova, German foreign policy, 
migration policy, migration crisis, national interest, risks and threats. 

Процесс европейской интеграции 
Республики Молдова в последние годы  
стал неотъемлемой частью внешней 
и внутренней политики государства, 
оказывая влияние на политическое, 
социально-экономическое развитие и 
обеспечение безопасности в этих сфе-
рах общественной деятельности. На 
данный момент безопасность Респу-
блики Молдова стала частью европей-
ской безопасности, а угрозы и риски, с 
которыми сталкивается Европейский 
Союз, представляют такую же опас-
ность для Республики Молдова, как 
и угрозы и риски, источником кото-
рых может быть Республика Молдова, 

представляют для ЕС. 
Согласно Стратегии национальной 

безопасности Республики Молдова 
от 15.07.11, Европейский Союз явля-
ется стабилизационным фактором, 
важным для системы национальной 
безопасности, а Республика Молдова 
прилагает все усилия для продвиже-
ния по пути европейской интеграции. 
Углубление интеграционных процес-
сов и усиление сотрудничества укре-
пляют безопасность государства, а 
также способствуют трансформации 
Республики Молдова в потребителя и 
источника стабильности и безопасно-
сти [7].

1 Aнатолий ТКАЧ, mагистр политических наук, Молдавский государственный университет, Факультет 
международных отношений, политических и административных наук, Кафедра международных отношений, 
Республика Молдова.
2 Светлана ЧЕБОТАРЬ, доктор политических наук, доцент, Молдавский государственный университет, 
Факультет международных отношений, политических и административных наук, Кафедра международных 
отношений, Республика Молдова.
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В рамках углубления процесса ин-
теграции Республики Молдова в Евро-
пейский Союз важное место занимает 
расширение сотрудничества по линии 
Общей внешней политики и безопас-
ности и Общей политики по безопас-
ности и обороне, с целью укрепления 
национальной и региональной без-
опасности. В этих условиях Республи-
ка Молдова стремится к расширению 
уровня сотрудничества с Европейским 
Союзом в области предупреждения и 
разрешения конфликтов, нераспро-
странения оружия массового уничто-
жения и кризисного регулирования. 
Под категорию кризисного регулирова-
ния на данном этапе подпадает мигра-
ционный кризис, с которым столкнулся 
Европейский Союз, и который поста-
вил под угрозу единство в подходах и 
принятии решений среди стран-членов 
ЕС [1].

27 июня 2014 года Республика Мол-
дова подписала с Европейским Союзом 
Соглашение об ассоциации, подтвер-
див свою приверженность европей-
скому внешнеполитическому вектору 
развития и стремление развивать и 
углублять интеграционные процессы 
на пути сближения с ЕС. Подписанный 
документ стал новой основой отноше-
ний по сотрудничествау ЕС с Респу-
бликой Молдова на ближайшие годы и 
обеспечил новую нормативно-право-
вую базу, в основе которой лежит рас-
ширенное и углубленное сотрудниче-
ство между сторонами [11].

Несмотря на то, что Соглашение об 
ассоциации не является гарантом буду-
щего вступления Республики Молдова 
в ЕС, ответственность и обязанности 
государства возросли перед Европей-
ским Союзом. Вместе с этим возросли 
и потенциальные риски и угрозы, ис-
точником которых может являться ЕС 

в результате миграционного кризиса 
или возрастания политической неста-
бильности в отдельных странах ЕС, как 
Германия, где растет проявление ради-
кализма или ослабление единства в рам-
ках европейских институтов в целом.

Подписание Соглашения об ассоци-
ации вывело Республику Молдову на 
новый уровень сотрудничества и инте-
грации с ЕС. Правительство Республи-
ки Молдова в свою очередь стремится 
к созданию необходимых предпосылок 
и условий, реализация которых обе-
спечит в будущем Республикe Молдова 
право на получение статуса страны-
кандидата на вступление в ЕС. Для ре-
ализации данной задачи в основу Про-
граммы деятельности Правительства 
на период с 2016 по 2018 годы положена 
комплексная реализация Соглашения 
об ассоциации Республики Молдова – 
Европейский Союз, посредством вы-
полнения Национального плана дей-
ствий, утвержденного Постановлением 
Правительства № 808 от 07.11.14 [18].

Основополагающими принципами 
действия руководства государства на 
внешнеполитическом уровне на совре-
менном этапе, согласно Программе де-
ятельности Правительства Республики 
Молдова на 2016-2018 годы, являются 
следующие. В первую очередь, про-
движение последовательной и сбалан-
сированной внешней политики в це-
лях обеспечения европейского курса и 
укрепления отношений с международ-
ными партнерами. Во-вторых, реали-
зация политической ассоциации и эко-
номической интеграции с Европейским 
Союзом и углубление двусторонних 
отношений с государствами, являющи-
мися его членами, а также успешная ре-
ализация плана ассоциации с целью по-
лучения статуса страны-кандидата на 
вступление в Европейский Союз [18]. 

Таким образом, во внешнеполи-
тической деятельности Республики 
Молдова сформировался необратимый 
процесс интеграции в Европейский 
Союз, который обеспечивает среди 
прочего процесс гармонизации зако-
нодательства и обязательства по фор-
мированию общего пространства 
безопасности во всех сферах общеев-
ропейской политики, в том числе и ми-
грационной.

Программа мобильного партнер-
ства между Республикой Молдова и 
Европейским Союзом, реализуемая в 
контексте европейской интеграции, 
продемонстрировала значительные 
результаты в принятии и реализации 
законодательства, отвечающего за про-
блемы миграции и принятия беженцев, 
а также за укрепление эффективности 
системы управления миграцией в со-
ответствии с европейскими нормами. 
Важное место в рамках программы за-
няла разработка и утверждение Пра-
вительством «Методологии по борьбе 
с незаконным пребыванием иностран-
цев на территории Республики Молдо-
ва» [19].

Так, в рамках программы было раз-
работано «Руководство по надлежащей 
практике для полицейских по борьбе с 
незаконной миграцией», нашедшее от-
ражение в «Национальной стратегии 
интегрированного менеджмента го-
сударственной границы» на период с 
2015-2017 годы и «Плана по внедрению 
стратегии» [20].

Программа деятельности Пра-
вительства Республики Молдова на 
2016–2018 годы предусматривает ут-
верждение «Концепции по борьбе с 
незаконной миграцией не территории 
Республики Молдова», в соответствии 
с данными Европейским Союзом реко-
мендациями, в рамках гармонизации 

законодательств [11].
Имплементация Программы мо-

бильного партнерства между Ре-
спубликой Молдова и Европейским 
Союзом продемонстрировала значи-
тельные результаты. Были открыты 
три региональных отделения Бюро по 
миграции и беженцам для борьбы с 
незаконным пребыванием иностран-
цев и шесть новых местных отделе-
ний молдавского Бюро по миграции 
и беженцам, которые зафиксировали 
рост регистраций и показали хорошие 
результаты работы. В значительной 
степени создание Бюро было обуслов-
лено необходимостью предоставления 
дополнительных услуг по регистра-
ции иностранцев, пребывающих через 
неконтролируемые сегменты границы 
Республики Молдова в зоне безопас-
ности с Приднестровьем. В результате 
работы новых отделений, Бюро по ми-
грации и беженцам аккумулировали 
информацию и данные о миграции, 
позволившие провести анализ суще-
ствующих и потенциальных рисков 
[11].

Количество запросов на получение 
статуса беженца в Республике Мол-
дова в 2015 году увеличилось на 50 % 
в сравнении с 2014 годом, но в целом 
ситуация находится под контролем. 
Большинство заявлений о предостав-
лении убежища в 2014 году поступило 
от украинских граждан (134 заявле-
ния), на втором месте расположились 
граждане Сирии (79 заявлений). В 
целях имплементации нормативно-
правовых норм Европейского Союза в 
сфере миграционной политики Респу-
блика Молдова укрепляет весь ком-
плекс интеграционной политики для 
мигрантов, утвердив в 2015 году план 
по созданию системы для интеграции 
иностранцев [8].



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

16

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

17

В условиях нарастающего миграци-
онного кризиса в Европейском Союзе и 
отсутствия четких стратегий по выхо-
ду из него, власти ЕС предпринимают 
шаги по обеспечению безопасности, в 
том числе и на своих внешних грани-
цах. Договоренности с Турцией в кон-
тексте разрешения кризиса и возврата 
мигрантов, проникающих в Грецию 
через территорию Турции, могут спро-
воцировать миграционные потоки в 
обход существующих маршрутов, что в 
свою очередь представляет определен-
ные риски для Республики Молдова как 
потенциальную территорию для новых 
миграционных потоков. Политическая 
нестабильность, высокий уровень кор-
рупции и низкий уровень администри-
рования делают Республику Молдова 
ещё более привлекательной для потен-
циальных потоков нелегальной мигра-
ции [1].

Обозначенные риски и угрозы, как 
для Европейского Союза, так и для Ре-
спублики Молдова стали поводом в 
свете миграционного кризиса в Евро-
пе для проведения в период с 14 по 15 
апреля 2016 года в Кишиневе встречи 
по вопросам неурегулированной ми-
грации и торговли людьми. В рамках 
состоявшейся встречи, организован-
ной Европейской панелью Восточного 
партнерства по миграции и убежищу, 
обсуждались проблемы усугубивше-
гося миграционного кризиса и его 
влияния на ЕС в целом и Республику 
Молдова в частности, страну-участни-
цу программы Восточное партнерство, 
как источника безопасности. Особое 
внимание было уделено проблеме не-
урегулированной миграции и торговли 
людьми [12].

В рамках встречи была проанали-
зирована миграционная ситуация в 
Республике Молдова и потенциаль-

ные риски и угрозы. Также были про-
анализированы меры, предпринятые в 
стране, по реагированию на существу-
ющие и возможные угрозы в контексте 
нынешнего миграционного кризиса 
в Европе. По мнению участников, не-
урегулированная миграция непосред-
ственно связана с торговлей людьми, 
организованной преступностью, в 
частности незаконным пересечением 
границ. Для недопущения осложне-
ния ситуации необходимо обеспечить 
действенный пограничный контроль, 
процедуру предоставления убежища 
согласно европейским нормам, а также 
усилить борьбу в сфере торговли людь-
ми [15].

Итоги встречи стали настоящим вы-
зовом для руководства страны. С одной 
стороны Европейский Союз оказывает 
давление и настаивает на более эффек-
тивном управлении и имплементации 
необходимых реформ и поставленных 
задач, с целью обеспечить безопас-
ность на внешних восточных границах 
ЕС, прежде чем миграционныe потоки 
изменят свои маршруты. С другой сто-
роны, политическая нестабильность, 
высокий уровень коррупции, недо-
статочно эффективное администри-
рование и затяжное реформирование 
в Республике Молдова не в состоянии 
обеспечить требуемые европейскими 
властями изменения в обозначенных 
областях [1].

Таким образом, для Республики 
Молдова возрастает риск потенциаль-
ных угроз, как нелегальная миграция, 
организованная преступность и тор-
говля людьми, связанных с рисками, 
источником которых является мигра-
ционный кризис в Европе. В то же вре-
мя затягивание с проведением реформ 
и усиление безопасности в обозначен-
ных областях снижают уровень дове-

рия европейских властей к руководству 
страны и ставят под угрозу дальнейшее 
углубление процесса европейской ин-
теграции.

Встреча, инициированная Европей-
ской панелью Восточного партнерства 
по миграции и убежищу, определила 
потенциальные риски, с которыми Ре-
спублика Молдова может столкнуться 
в контексте миграционного кризиса, 
охватившего Европейский Союз и раз-
решением которого активно занимает-
ся Германия, расширив внешнеполити-
ческую активность, как в Европейском 
Союзе, так и в регионе Ближнего Вос-
тока.

На современном этапе Республика 
Молдова не обладает возможностями и 
не в состоянии принять большое коли-
чество беженцев. По мнению социоло-
га и политического аналитика О. Раку, 
Республика Молдова способна при-
нять и разместить не более 400 мигран-
тов. При этом, потенциальной угрозой 
для государства является не только 
количество мигрантов, которые могут 
прибыть в Молдову, но и последствия, 
спровоцированные потоком нелегаль-
ной миграции в Европейский Союз. 
В условиях незавершенного процесса 
укрепления пограничного режима и 
существующих проблем в этой сфере 
Республика Молдова не в состоянии 
справиться с ростом нарушений погра-
ничного режима. Опыт стран Европей-
ского Союза, таких как Греция и Вен-
грия, показал, что даже страны-члены 
ЕС с трудом справляются с потоками 
мигрантов [21].

Среди угроз и рисков, способных 
негативно отразиться на Республике 
Молдова в условиях сформировавшей-
ся кризисной ситуации, связанной с 
потоками неконтролируемой мигра-
ции, существуют внутренние и внеш-

ние факторы. Стоит отметить, что уяз-
вимость Республики Молдова в свете 
миграционных рисков заключается в 
целом ряде внутренних факторов. К 
ним можно отнести высокий уровень 
коррупции, затрагивающей практиче-
ски все сферы общественной жизни, 
а  также неспособность государствен-
ных институтов и учреждений про-
фессионально и вовремя реагировать 
на внешние вызовы, возникающие на 
современном этапе [15].

При разработке маршрутов пере-
движения на пути в Европейский Союз 
нелегальные мигранты выбирают тран-
зитные страны, которые не способны 
справиться с контролем пограничного 
пространства в условиях растущего 
количества беженцев и неэффективно-
го администрирования на пропускных 
пунктах. Республика Молдова может 
столкнуться с подобными проблемами 
на границах. После усиления Европей-
ским Союзом контроля на внешних 
границах, мигранты из регионов, охва-
ченных конфликтом, направляются по 
другим «коридорам», в частности через 
Россию пытаются проникнуть в Шве-
цию и Финляндию. В этих условиях Ре-
спублика Молдова может представлять 
интерес для потенциальных беженцев 
как транзитная территория [21].

По данным спецслужб Германии 
процесс организации миграционных 
потоков в Европейский Союз является 
не спонтанным, а регулируется орга-
низованными преступными группа-
ми, связанными с торговлей людьми. 
Вовлеченность международных пре-
ступных сообществ в миграционные 
процессы является еще одной угрозой 
для Республики Молдова. По этой при-
чине, одной из приоритетных задач 
на современном этапе для государ-
ства, по мнению представителей ЕС, 



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

18

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

19

сформулированных в рамках встречи 
организованной Европейской панелью 
Восточного партнерства по миграции 
и убежищу, является борьба с органи-
зованной преступностью и торговлей 
людьми [24].

Большинство аналитиков в Евро-
пейском Союзе полагают, что одной из 
ключевых проблем следствия мигра-
ционного кризиса стал недостаточный 
уровень пограничной безопасности на 
внешних границах ЕС. То обстоятель-
ство, что в 2015 году на территорию 
Европейского Союза нелегально про-
никло более 1 миллиона беженцев, 
вызывает сомнения в способности ЕС 
обеспечить защиту внешних границ. 
Вместе с этим испытанию подвергается 
европейская солидарность, а государ-
ства-члены ЕС, наиболее затронутые 
миграционным кризисом, демонстри-
руют отсутствие сплоченности по во-
просу выхода из кризиса и действуют 
в рамках национальных интересов. В 
этом контексте Республика Молдова 
рискует получить усиленный контроль 
на границе с ЕС, а в перспективе, не 
продемонстрировав положительные 
показатели реформ, связанных с уси-
лением контроля на границах, борьбой 
с коррупцией и организованной пре-
ступностью под угрозой может ока-
заться и дальнейший процесс интегра-
ции в ЕС [13].

Существуют и менее очевидные, но 
от этого не менее настораживающие 
риски для Республики Молдова в кон-
тексте миграционного кризиса. К этим 
рискам можно отнести угрозу времен-
ного приостановления или полной 
остановки одного из главных достиже-
ний Республики Молдова за последние 
годы на пути европейской интеграции 
– либерализация визового режима и 
право свободного передвижения граж-

дан Республики Молдова по террито-
рии ЕС [11].

В условиях высокого уровня кор-
рупции и недостаточно эффективного 
управления профильных госучрежде-
ний Республики Молдова существует 
угроза проникновения и распростра-
нения на территорию страны преступ-
ных группировок, специализирующих-
ся на торговле людьми и нелегальной 
миграции. Это может позволить пре-
ступным сообществам воспользовать-
ся слабостью профильных учреждений 
и лазейками, существующими на гра-
ницах государства и превратить Ре-
спублику Молдова в транзитную зону 
для мигрантов, тем самым превратив 
Молдову в источник угроз для Евро-
пейского Союза на внешней границе, 
поставив под сомнение оправданность 
либерализации визового режима и его 
дальнейшее существование [14].

По заявлению председателя Бюро по 
миграции и убежищу при Министер-
стве внутренних дел РМ О. Поалелунжь, 
ответственного за процессы миграции, 
в Республикe Молдова на нынешнем 
этапе ситуация спокойная и удовлетво-
рительная и оснований для серьёзных 
опасений нет. Количество мигрантов, 
прибывших в Республику Молдова, 
незначительно, хотя в 2015 году пре-
высило показатели 2014 почти на 50 
%. При этом государственные власти 
и профильные учреждения стремятся 
интегрировать мигрантов в местную 
культуру, ценности и языковое про-
странство Республики Молдова [16].

Необходимо отметить, что офици-
ально объявленный канцлером ФРГ 
провал политики мультикультура-
лизма в ЕС и неспособность многих 
стран-членов ЕС интегрировать ми-
грантов в принимающее общество ста-
вит под сомнениe эффективность ин-

теграционных процессов в Республикe 
Молдова. К этому стоит добавить и 
недостаточное финансирование ин-
теграционных программ из государ-
ственного бюджета и отстраненность 
от проблем интеграции беженцев в 
Молдове Европейского Союза, по при-
чине внутренних проблем не способ-
ствуют формированию комплексных 
программ интеграции мигрантов в 
молдавском обществе [22].

По мнению заместителя директора 
Научно-исследовательского института 
правовых и политических наук Акаде-
мии наук Молдовы В. Жук, в ближай-
шем будущем Республика Молдова с 
её недостаточно защищенными гра-
ницами может трансформироваться  
в транзитный маршрут для беженцев, 
стремящихся в Европейский Союз. 
При этом могут последовать жесткие 
меры со стороны европейских властей 
за неспособность и неготовность госу-
дарственных учреждений справиться с 
возможным потоком беженцев и обе-
спечить безопасность на границах [25].

В то же время эксперт отмечает, что 
Республика Молдова не является при-
влекательной для беженцев с экономи-
ческой точки зрения для прошения убе-
жища. В первую очередь, государство 
не является членом Европейского Сою-
за. Во-вторых, большинство беженцев, 
стремящихся в Европейский Союз, вы-
бирают богатые страны, как Германия, 
Швеция, Дания, с прочной социаль-
ной политикой для прошения убежи-
ща и получения статуса беженца [14].

Проводимая Европейским Союзом 
под внешнеполитическим руковод-
ством Германии миграционная поли-
тика уже ограничила многие маршруты 
мигрантов внутри ЕС, а договоренно-
сти с Турцией ограничивают и внеш-
ние маршруты. Многочисленные ми-

гранты и преступные группировки, 
занимающиеся незаконной миграцией 
и предоставляющие услуги по транзи-
ту, вынуждены искать новые маршру-
ты для перевозки мигрантов. В этих 
условиях Республика Молдова рискует 
превратиться в транзитное государ-
ство для беженцев, что в свою очередь 
окажет негативное влияние на имидж 
государства и дальнейшее доверитель-
ное сотрудничество Европейского Со-
юза с Молдовой [6].

В этом контексте необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что в усло-
виях проводимой Германией миграци-
онной политики и провозглашенной 
«культурой гостеприимства» социаль-
ные расходы на мигрантов и их инте-
грацию в ФРГ значительно выросли. 
Если в 2015 году власти Германии, при-
няв более 1 млн. мигрантов, потрати-
ли более 11 млрд. евро, то до 2020 года 
ФРГ планирует потратить более 340 
млрд. евро. В этой связи большинство 
стран-членов Европейского Союза вы-
нуждены были также увеличить соци-
альные расходы [2].

В то же время в среднесрочной пер-
спективе Европейский Союз намерен 
выделить в период до 2020 года из Ев-
ропейского Социального Фонда более 
86 млрд. евро на интеграцию беженцев 
в странах Европейского Союза [4].

Миграционный кризис, с которым 
столкнулась Европа, оказался намно-
го сложнее и вероятно затянется на 
несколько лет. Даже при условии, что 
европейским властям удастся оста-
новить потоки мигрантов с Ближнего 
Востока и Северной Африки, а внеш-
неполитические усилия нынешнего 
руководства Германии по выходу из 
сложившегося кризиса будут более ре-
зультативными, чем в последнее время, 
на обозначенный период внутренняя 
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политика Европейского Союза станет 
приоритетным направлением деятель-
ности институтов ЕС. Это предпола-
гает и внушительные траты, которые 
Брюссель вместе со всеми странами-
членами ЕС будет осуществлять с це-
лью разрешения кризиса [7].

В условиях занятости внутренними 
делами, Европейский Союз, конечно, 
не откажется от Восточной политики 
соседства и Восточного партнерства и 
не будет замораживать эти проекты, 
хотя бы по причине необходимости 
поддержания необходимого уровня 
безопасности на внешних рубежах. 
Однако вероятен значительный спад в 
развитии двусторонних отношений, с 
точки зрения усиления интеграции, а 
значительные траты на решение вну-
тренних проблем ЕС, вызванных ми-
грационным кризисом, повлияют на 
уровень финансирования многочис-
ленных проектов в Республике Молдо-
ва [2].

Таким образом, концентрация вни-
мания на внутренних проблемах Евро-
пейского Союза и урезание финанси-
рования программ способны повлиять 
не только на интеграционные процес-
сы в Молдове, но и политическую си-
туацию в целом. Поскольку реформы, 
проводимые в Республике Молдова, 
продвигаются с трудом и медленно, 
ослабление контроля и снижение фи-
нансирования в условиях сложившей-
ся внутренней политической неста-
бильности в Молдове могут ухудшить 
политическую обстановку в стране, 
оказав негативное влияние на евро-
пейский внешнеполитический вектор 
Молдовы, создав благоприятную по-
чву для оппозиционных сил. Оппо-
зиция, организующая периодические 
протесты, в свою очередь выступаeт 
за сбалансированное внешнеполити-

ческое развитие государства, сохраняя 
внешнеполитические связи и интересы 
с Европейским Союзом, с одной сторо-
ны, и  восстанавливая одновременно 
внешнеполитические связи с восточ-
ными соседями, с другой. Подобного 
рода внутриполитическая и внешне-
политическая турбулентность может 
спровоцировать негативный эффект 
на государствo, в котором накопился 
ряд внутренних политических, эконо-
мических и социальных проблем.

По мнению заместителя директо-
ра Научно-исследовательского инсти-
тута правовых и политических наук 
Академии наук Молдовы В. Жук, Ре-
спублика Молдова может быть тоже 
затронута миграционным кризисом, 
но в значительно меньших объёмах 
по сравнению со странами-членами 
ЕС и проявиться это может в исполь-
зовании страны в качестве транзита. В 
сложившихся условиях ответственные 
государственные учреждения долж-
ны сконцентрировать свои усилия по 
противодействию проникновению эле-
ментов организованной преступности 
и усилить контроль на границах [14]. 

В первую очередь, мобилизация 
усилий необходима для обеспечения 
национальной безопасности государ-
ства и граждан, а также для предотвра-
щения перехода Республики Молдова 
из источника стабильности в источник 
угрозы, что окажет негативное вли-
яние на отношения с европейскими 
партнерами и дальнейшее стабильное 
развитие в европейском внешнеполи-
тическом векторе. Ответственность 
госучреждений по предотвращению 
скатывания Республики Молдова до 
уровня страны перевалочной базы 
для мигрантов, где могут начать дей-
ствовать организованные преступные 
группировки, обеспечивающие тран-

зит беженцев, продемонстрирует уро-
вень самостоятельности и зрелости 
нынешних властей [15].

Несмотря на то, что Европейский 
Союз занят разрешением миграцион-
ного кризиса и поиском путей по вы-
ходу из него, Республика Молдова и 
дальше будет выполнять положения 
Соглашения об ассоциации и взятые 
на себя обязательства. Также остается 
в силе и продолжает действовать Со-
глашение о либерализации визового 
режима между Республикой Молдова 
и Европейским Союзом и нет никаких 
предпосылок по его приостановлению 
или отмене [8].

В условиях миграционного кризиса, 
даже конфликт на Украине и связанные 
с ним сложности ушли на второй план 
повестки ЕС, а внешнеполитические 
усилия, прежде всего Германии как по-
литического и экономического лидера 
ЕС направлены на решение кризиса. 

По мнению ряда экспертов, огра-
ничительные меры, вводимые страна-
ми Европейского Союза в отношении 
беженцев, могут спровоцировать рост 
количества мигрантов, прибывающих 
в Республику Молдова. На фоне роста 
напряженности в обществе Германии, 
Австрии и других стран ЕС в отноше-
нии миграционной политики риски 
притоков мигрантов в Молдову также 
увеличиваются [15].

Так, председатель национального 
Бюро по миграции и беженцам при 
Министерстве внутренних дел Мол-
довы O. Поалелунжь заявила, что ис-
ключать сценарий массового наплыва 
беженцев из стран Ближнего Востока 
в Республику Молдова не стоит, одна-
ко ситуация постоянно находится под 
контролем ведомства и фиксируются 
все изменения. На начало 2016 года в 
Республике Молдова статус беженцев 

официально получили 560 заявителей, 
которые представляют страны Ближ-
него Востока (Сирия и Ирак, наиболь-
шее количество заявителей из Сирии); 
страны СНГ, среди которых лидирует 
Украина, занимают второе место после 
сирийских беженцев [16].

Между тем, особого внимания за-
служивает террористическая угроза, 
потенциал которой европейские стра-
ны пересмотрели после трагических 
терактов 7 января и 13 ноября 2015 года 
в Париже и 22 марта 2016 года в Брюс-
селе. Эти трагические события  показа-
ли, что основной угрозой для Европы 
на современном этапе стал террориз-
ма тесно связанный с миграционным 
кризисом, под прикрытием которого 
в ЕС проникают целые группы ради-
кальных исламистов и представителей 
так-называемого «Исламского государ-
ства» [10].

Угроза терроризма стала не толь-
ко проблемой международной, но и 
Европы, в том числе представляющая 
риски для Республики Молдова. Так, 
в конце 2014 года в Кишиневе была 
пресечена деятельность преступной 
группировки, специализировавшейся 
на торговле радиоактивным ураном. 
По словам пресс-секретаря Службы 
информации и безопасности (СИБ) 
Е. Вицу, радиоактивный уран предна-
значался для группировки «Исламское 
государство». А 18 ноября 2015 года, 
в Международном аэропорту Киши-
нева были задержаны двое молодых 
людей, в багаже которых была обна-
ружена литература «радикального ха-
рактера и прочие исламистские пред-
меты». По заявлению в пресс-релизе 
пограничной полиции, оба задержан-
ных  граждане Республики Молдова 
и оба судимы, один из которых – за 
убийство. В тюрьме он принял ислам. 
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При досмотре личных вещей погра-
ничники нашли также записи с пе-
речнем стран ЕС, куда направлялись 
задержанные. Конечный пункт назна-
чения – Франция [23].

«Удобное» географическое располо-
жение Республики Молдова на границе 
с Европейским Союзом может стать 
причиной не только превращения 
страны в транзитную зону для бежен-
цев, но и для радикальных исламистов. 
Государство находится в затяжном по-
литическом кризисе, что соответствен-
но влияет на уровень безопасности, а 
финансирование ЕС многочисленных 
программ по укреплению границ рас-
ходуется неэффективно. Как следствие, 
слабыми местами могут воспользо-
ваться международные террористиче-
ские организации для достижения сво-
их целей [21].

По данным руководителя Федераль-
ного ведомства по защите Конституции 
Германии (германская контрразведка) 
Х.Г. Маасена, среди потоков мигран-
тов в Европу проникают террористы 
и вербовщики. Еще в 2014 году власти 
Германии задержали 40 подозреваемых 
в причастности к террористическим 
организациям среди просителей убе-
жища, а в 2015 году было задержано 
порядка 60 военных преступников. Со-
гласно информации, предоставленной 
Европолом, в конце 2015 года на терри-
тории Европейского Союза находилось 
около 5000 джихадистов, прошедших 
подготовку в лагерях террористов [9].

В результате приостановки потока 
беженцев по налаженным миграцион-
ным маршрутам, через которые вместе 
с мигрантами проникали и террори-
стические элементы, эти потоки могут 
измениться и на их пути может ока-
заться Республика Молдова, превра-
тившись в транзитное государство для 

мигрантов и террористов.
После теракта на борту российско-

го лайнера А321, в результате которого 
погибли 224 человека, российские ави-
акомпании получили чёрный список 
стран, в который попала и Республика 
Молдова. Затянувшаяся реформа пра-
воохранительных органов, назначение 
на ключевые посты людей по партий-
ному критерию, а не по профессио-
нальному, частые смены правительства 
– все это не способствует повышению 
безопасности Республики Молдова. В 
свою очередь международные терро-
ристические группировки и органи-
зации умело используют слабые места 
любого государства и бреши в системе 
обеспечения безопасности для дости-
жения своих целей [23].

По мнению ряда экспертов, мигра-
ционный кризис в Европе стал своего 
рода тестом на прочность Европейско-
го Союза: «политика гостеприимства» 
и «открытых дверей», проводимая 
Германиeй в отношении мигрантов, в 
нынешних условиях ещё сильнее усу-
губляет положение. Очевидно, что ФРГ 
руководствуется национальными ин-
тересами в проводимой внутренней и 
внешней политике, однако массовые 
потоки беженцев в Европу действуют 
разрушительно на одну из основ Ев-
ропейского Союза – единство. Между 
государствами-членами ЕС давно су-
ществуют разногласия, особенно в 
контексте общей внешней политике и 
политики безопасности, но с возник-
новением миграционного кризиса и его 
обострением разногласия усилились, в 
том числе и в отношении проводимой 
Германией внешней политики, которая 
отвечает скорее интересам самой Гер-
мании, чем ЕС в целом.

Существующие риски приостанов-
ления Шенгенского соглашения пред-

ставляются лишь как паническая ре-
акция национальных правительств на 
неспособность справиться с потоком 
мигрантов. Временное ограничение пе-
редвижения в некоторых странах Шен-
генской зоны не отразится в целом на 
одно из главных достижений ЕС и фун-
даментальных прав граждан – свободу 
передвижения. При этом ЕС будет вы-
делять значительные средства на укре-
пление внешних границ, а Республика 
Молдова как государство граничащие с 
ЕС может оказаться в затруднительном 
положении, если не будет проводить 
качественные реформы и добросовест-
но выполнять договоренности по усо-
вершенствованию системы безопасно-
сти и борьбы с коррупцией. 

Таким образом, миграционный кри-
зис в Европе, ставший самым масштаб-
ным со времен Второй мировой войны, 
спровоцировал ряд угроз и рисков, с 
которыми ЕС уже столкнулся и с кото-
рыми ему только предстоит столкнуть-
ся. Внешнеполитические действия ФРГ 
в рамках Европейского Союза и за его 
пределами, направленные на разреше-
ние миграционного кризиса, не дан-
ном этапе не достаточно эффективны 
для большинства стран ЕС и всего 
союза в целом. В то же время герман-
ские власти преследуют свои интере-
сы, которые выражаются в увеличении 
политического веса Германии в ЕС и 
экономические выгоды от притока ми-
грантов в страну в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Республика Молдова, не являясь 
полноправным, а только ассоцииро-
ванным членом Европейского Союза, 
стала частью политического и эконо-
мического пространства безопасности 
ЕС. Кризисные явления в ЕС оказы-
вают прямое и косвенное влияние на 
Молдову. В этой связи был обозначен 

ряд угроз, с которыми может стол-
кнуться Республика Молдова. 

Угрозы для Республики Молдова 
в свете миграционных рисков заклю-
чаются в целом ряде внутренних фак-
торов. К ним можно отнести высокий 
уровень коррупции, затрагивающей 
практически все сферы общественной 
жизни, а  также неспособность госу-
дарственных институтов и учреждений 
профессионально и вовремя реагиро-
вать на внешние вызовы, возникающие 
на современном этапе. 

Политическая нестабильность, вы-
сокий уровень коррупции и низкий 
уровень администрирования делают 
Республику Молдова ещё более привле-
кательной для потенциальных потоков 
нелегальной миграции. Республика 
Молдова с её недостаточно защищен-
ными границами может трансформи-
роваться  в транзитный маршрут для 
беженцев, стремящихся в Европейский 
Союз. При этом могут последовать 
жесткие меры со стороны европейских 
властей за неспособность и неготов-
ность государственных учреждений 
справиться с возможным потоком бе-
женцев и обеспечить безопасность на 
границах. К тому же концентрация 
внимания на внутренних проблемах 
Европейского Союза и урезание фи-
нансирования программ способны по-
влиять не только на интеграционные 
процессы в Молдове, но и на полити-
ческую ситуацию в целом. Поскольку 
реформы, проводимые в Республике 
Молдова, продвигаются с трудом и 
медленно, ослабление контроля и сни-
жение финансирования в условиях 
сложившейся внутренней политиче-
ской нестабильности в Молдове могут 
ухудшить политическую обстановку 
в стране, оказав негативное влияние 
на европейский внешнеполитический 
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вектор Молдовы, создав благоприят-
ную почву для оппозиционных сил.

Географическое расположение Ре-
спублики Молдова на границе с Ев-
ропейским Союзом может стать при-
чиной не только превращения страны 
в транзитную зону для беженцев, но 
и для радикальных исламистов. Госу-
дарство находится в затяжном поли-
тическом кризисе, что соответственно 
влияет на уровень безопасности, а фи-
нансирование Европейским Союзом 
многочисленных программ по укре-
плению границ расходуется неэффек-

тивно. Как следствие, слабыми местами 
могут воспользоваться международ-
ные террористические организации 
для достижения своих целей. 

В этих условиях необходимо обе-
спечить действенный пограничный 
контроль, процедуру предоставления 
убежища согласно европейским нор-
мам. Необходимо усилить борьбу в 
сфере торговли людьми, а также усо-
вершенствовать эффективность систе-
мы управления миграцией в соответ-
ствии с европейскими нормами. 
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CADRUL CONCEPTUAL DE ORGANIZARE
 ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI MILITAR

 ÎN CONTEXTUL REFORMEI FORŢELOR 
ARMATE ALE REPUBLICII MOLDOVA

                                              Ion CoRoPCeAn1

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE MILITARY SERVICE ORGANIZATION
 AND OPERATION IN THE CONTEXT OF THE ARMED FORCES REFORM 

OF REPUBLIC OF MOLDOVA 

Every citizen contributes to the country’s defense exercising the constitutional duty of 
defending the Homeland, and military service is an activity designed to ensure the func-

tioning and management of the Armed Forces in peacetime and war. Military service is the 
constitutional mechanism by which citizens contribute to ensuring the defense of the state.

Keywords:  Constitution of the Republic of Moldova, homeland defense, military service, 
military rights.

1 Ion COROPCEAN, general de divizie (r), ex-şef al Marelui Stat-Major, ex-comandant al Armatei Naţionale.

Constituită după voinţa și idealu-
rile de libertate, suveranitate și 

independenţă, Armata Naţională a fost și 
rămâne devotată poporului în orice con-
diţii și împrejurări istorice. Aceste princi-
pii au fost consfinţite și în Legea supremă 
a ţării – Constituţia Republicii Moldova, 
unde se stipulează că Forţele Armate sunt 
subordonate exclusiv voinţei poporului 
pentru garantarea suveranităţii, indepen-
denţei, unităţii, integrităţii teritoriale și 
democraţiei constituţionale, iar apărarea 
Patriei este un drept și o datorie sfântă a 
fiecărui cetăţean [1]. Așadar, serviciul mi-
litar în Republica Moldova are provenien-
ţă constituţională și este organizat pentru 
asigurarea independenţei, suveranităţii 
și integrităţii teritoriale a statului. Astfel, 
în Constituţia Republicii Moldova sunt 
prevăzute bazele reglementării juridice în 
sfera apărării și securităţii statului și pre-
vederile fundamentale care se referă la 

îndeplinirea de către cetăţenii Republicii 
Moldova a serviciului militar. 

De la începutul formării Forţelor Ar-
mate, pentru conducerea politică a statu-
lui, o prioritate a fost crearea bazei legisla-
tive, a mecanismelor juridice de conduce-
re a activităţii forţelor armate și a structu-
rilor sale de comandă în scopul asigurării 
apărării naţionale, a stabilităţii interne și a 
securităţii ţării. Procesul de creare a  ba-
zei legislative militare a fost foarte dificil, 
deoarece nu existau concepţii și programe 
clare în domeniul securităţii naţionale și al 
construcţiei militare în stat, sistematizate 
și coordonate cu interesele fundamentale 
ale statului. 

Cadrul conceptual de organizare și 
funcţionare a serviciului militar a fost cre-
at  pe 17 martie 1992, când Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 
964 cu privire la apărare, Legea nr. 966 cu 
privire la Forţele Armate și Legea nr. 968 

despre obligaţiunea militară și serviciul 
militar al cetăţenilor Republicii Moldova. 
Din acest cadru vom evidenţia următoare-
le aspecte care au fost clar definite: obliga-
ţiunea militară, care a stabilit categoria de 
cetăţeni pasibili serviciului militar; orga-
nele puterii de stat pentru asigurarea pro-
cesului de organizare a serviciului militar, 
fiind stabilite împuterniciri și mecanisme 
clare de activitate a acestora; tipurile de 
serviciu militar prin care a fost stabilit ser-
viciul militar în termen, serviciul militar 
prin contract și serviciul militar în rezerva 
Forţelor Armate; componenţa instituţiilor 
statului unde serviciul militar poate fi exe-
cutat, fiind stabilită și definită noţiunea de 
„Forţe Armate”; stabilite organele puterii 
de stat și ale administraţiei de stat, împu-
ternicirile lor, obligaţiunile întreprinderi-
lor, instituţiilor și organizaţiilor în dome-
niul apărării și respectiv de organizare a 
serviciului militar.

Fundamentele de organizare și funcţi-
onare a serviciului militar au fost  adaptate 
la cerinţele timpului. Astfel, Legea cu pri-
vire la Forţele Armate a stabilit  expres că 
conducerea supremă a Forţelor Armate se 
exercită de Parlament, de Președintele Re-
publicii Moldova, care, concomitent, este 
Comandantul Suprem al Forţelor Armate, 
precum și de Guvern, în limitele împu-
ternicirilor determinate de legislaţie. De 
asemenea, Ministerul Apărării este orga-
nul central al conducerii de stat a Forţelor 
Armate și exercită nemijlocit conducerea 
acestora. Ministrul apărării exercită con-
ducerea trupelor prin Marele Stat-Major 
al Forţelor Armate, subordonat lui nemij-
locit. Aici vom menţiona că Președintele 
Republicii Moldova pentru prima dată 
obţine atribuţii și competenţe definitorii, 
prin atribuirea funcţiei de Comandant 
Suprem al Forţelor Armate. Această hotă-
râre era una imperativă în situaţia în care 
acţiunile de luptă pentru asigurarea inde-

pendenţei și integrităţii teritoriale a Repu-
blicii Moldova luau amploare. În acest fel,  
implicarea Președintelui în soluţionarea 
conflictului din raioanele de est a fost una 
hotărâtoare. 

Un alt aspect pe care îl vom evidenţia 
este faptul că sistemul de conducere în Mi-
nisterul Apărării a fost constituit pe exem-
plul sovietic, unde apriori ministrul apără-
rii era văzut ca persoană militară care avea 
în subordinea sa Marele Stat-Major, care  
era văzut mai mult ca organ de executa-
re a deciziilor ministrului apărării decât 
de conducere militară. Ne vom expune pe 
marginea acestui mecanism creat la acea 
perioadă, ca unul cu efecte negative întâr-
ziate asupra proceselor de dezvoltare a Ar-
matei Naţionale la standarde occidentale. 
Pe o perioadă îndelungată a fost diminua-
tă importanţa Marelui Stat-Major ca organ 
de conducere militară și, din contra, cres-
cute nejustificat prerogativele ministrului 
asupra conducerii Armatei Naţionale.

Referindu-ne la Forţele Armate ca 
structură de organizare a serviciului mili-
tar, vom remarca că iniţial prin Legea cu 
privire la Forţele Armate în componentele 
sale intrau în exclusivitate trupe regulate 
și rezerva de militari instruiţi. Baza trupe-
lor regulate o constituiau  trupele terestre, 
unităţile de apărare antiaeriană și aviaţia 
militară. Noi apreciem această structură 
ca una corectă și corespunzătoare cerinţe-
lor timpului și știinţei militare, iar intro-
ducerea în componenţa Forţelor Armate 
a altor structuri a fost mai degrabă o for-
mulă de legiferare a serviciului militar în 
aceste structuri decât de sporire a potenţi-
alului de apărare a ţării.

Apărarea Patriei reprezintă datoria și 
obligaţia constituţională a fiecărui cetă-
ţean al Republicii Moldova. Prevederea 
menţionată a Constituţiei Republicii Mol-
dova corespunde principiilor și normelor 
internaţionale general recunoscute. Spre 
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exemplu, în Declaraţia universală a drep-
turilor omului este scris că: „Fiecare om 
are obligaţiuni în faţa societăţii, doar în 
cadrul căreia poate fi posibilă dezvoltarea 
liberă și deplină a personalităţii” [2]. În 
Pactul internaţional cu privire la drepturi-
le civile și politice, de asemenea, este fixat 
că „fiecare om are obligaţiuni faţă de alţi 
oameni și faţă de acel colectiv de care el 
aparţine” [3]. Statul, asumându-și obliga-
ţiunile privind asigurarea drepturilor ce-
tăţenilor, are dreptul de a cere de la ei un 
comportament legal care ar corespunde 
etaloanelor fixate în normele de drept. În 
aceste scopuri statul formulează cerinţele 
sale în cadrul sistemului de obligaţiuni și 
stabilește măsuri de responsabilitate juri-
dică pentru neîndeplinirea lor.

Republica Moldova recunoaște necesi-
tatea apărării Patriei, încredinţând obliga-
ţiunea corespunzătoare fiecărui cetăţean 
moldovean, adică poartă un caracter ge-
neral. Totodată, pentru diferite categorii 
de cetăţeni manifestările (formele) con-
crete ale acestei obligaţiuni sunt variate, 
fiind prevăzute în legislaţie. Potrivit Legii 
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 
apărarea Patriei, pentru cetăţenii moldo-
veni obligaţiunea militară prevede aflarea 
în evidenţa militară, îndeplinirea servi-
ciului militar, participarea la alte forme de 
pregătire pentru apărarea Patriei. Încre-
dinţând obligaţiunea militară cetăţenilor 
Republicii Moldova, legea stabilește cate-
gorii concrete asupra cărora ea se extinde. 
Astfel, nu sunt supuși evidenţei militare 
cetăţenii care își ispășesc pedeapsa în lo-
curile de detenţie, persoanele de gen femi-
nin, cele care permanent își au locul de trai 
în afara ţării, au pierdut cetăţenia Republi-
cii Moldova și cele cu rang religios. Sunt 
scutiţi de înrolare în serviciul militar în 
termen cetăţenii care sunt recunoscuţi in-
apţi pentru serviciul militar potrivit stării 
sănătăţii. Totodată, amânarea încorporării 

în serviciul militar în termen sau în cel 
cu termen redus se acordă recruţilor din 
motive familiale, de sănătate, în legătură 
cu necesitatea continuării studiilor, desfă-
șurarea activităţii de deputat în parlament 
sau consilier al autorităţii administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea [4].

Din exemplele enumerate se poate tra-
ge concluzia că nu asupra tuturor cetăţeni-
lor Republicii Moldova, care au posibilita-
te să-și satisfacă serviciul militar, el poate 
fi încredinţat de către stat. Prin urmare, în 
cazul dat este vorba despre posibilitatea 
necesară conform legii, adică despre nece-
sitatea juridică. Necesitatea juridică de în-
credinţare a obligaţiunii militare diferitor 
categorii de cetăţeni este stabilită de către 
stat prin intermediul promulgării legii co-
respunzătoare reieșind din condiţii isto-
rice concrete ale vieţii publice. Serviciul 
militar derivă din obligaţiunile constitu-
ţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova 
privind apărarea Patriei, iar din serviciul 
militar derivă obligativitatea serviciului 
militar în termen pentru unele categorii de 
cetăţeni ai Republicii Moldova. Astfel, în 
conformitate cu principiul constituţional 
de egalitate a obligaţiunilor, toţi cetăţenii 
ţării sunt exponenţi ai obligativităţii con-
stituţionale privind apărarea Patriei [5], 
însă nu sunt exponenţi ai obligativităţii 
juridice a serviciului militar. Prin urmare, 
obligativitatea serviciului militar, având 
provenienţă constituţională, nu reprezintă 
o obligativitate constituţională a cetăţe-
nilor Republicii Moldova. Astfel, trebuie 
de considerat inexactă afirmaţia privind 
existenţa obligativităţii constituţionale a 
serviciului militar și obligaţiunii privind 
îndeplinirea serviciului militar în termen, 
deoarece obligativitatea privind serviciul 
militar nu reprezintă o obligativitate egală 
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, 
aceasta reprezintă o obligaţiune juridică a 
unor categorii aparte.

Așadar, obligativitatea constituţională 
privind apărarea Patriei reprezintă o ne-
cesitate constituţională stabilită de către 
Republica Moldova în interesele tuturor 
membrilor societăţii, care prescrie fiecărui 
cetăţean măsura și tipul de comportament 
prevăzut de lege în domeniul apărării și 
securităţii militare, precum și responsabili-
tatea pentru îndeplinirea ei inadecvată. În 
același timp, apărarea Patriei presupune și 
posibilitatea de ași asuma benevol respon-
sabilitatea corespunzătoare de îndeplinire a 
serviciului militar, iar aceasta a fost prevă-
zută în Regulamentul cu privire la modul 
de îndeplinire a serviciului militar în For-
ţele Armate: „Cetăţeanul, aflat în evidenţă 
militară, care solicită să fie încadrat benevol 
în serviciul militar prin contract, va depu-
ne o cerere ” [6]. În condiţiile societăţii de-
mocratice, persoana care are obligaţiuni nu 
reprezintă un obiect pasiv al puterii de stat, 
ci o personalitate activă pentru care trans-
punerea practică în viaţă a obligaţiunilor 
reprezintă un proces  liber de exprimare.

Totodată, este necesar de indicat că în-
tregul complex de probleme ce ţin de sta-
tutul constituţional al serviciului militar, 
organizarea și funcţionarea lui, formele și 
metodele de îndeplinire a atribuţiilor de 
serviciu necesită o reglementare juridică 
minuţioasă. În Capitolul III al Constitu-
ţiei Republicii Moldova, serviciul militar 
este reglementat din două puncte, fiecare 
având o însemnătate primordială. Baza 
principală a acestuia  se conţine în artico-
lul 57 – „Apărarea Patriei este un drept și 
o datorie sfântă a fiecărui cetăţean”. Cuvin-
tele-cheie „apărare” și „Patrie” necesită o 
analiză juridică și o caracteristică adecva-
tă. Pentru aceasta este nevoie să ne referim 
la Capitolul I, unde sunt redate principiile 
statului, care ne permit să determinăm va-
lorile principale care urmează a fi apărate. 

În același timp, în Preambulul Con-
stituţiei se consemnează că „demnitatea 

omului, drepturile și libertăţile lui repre-
zintă valori supreme și sunt garantate” [7]: 
din acest context putem conchide că exe-
cutarea obligaţiei de apărare a Patriei ne-
cesită măsuri concrete menite să asigure 
drepturile și libertăţile tuturor cetăţenilor 
Republicii Moldova și fiecărui în parte. Cu 
alte cuvinte, unii cetăţeni care își îndepli-
nesc obligaţiile militare, apără alţi cetăţeni 
antrenaţi în alte activităţi ale statului. În 
spatele formulei constituţionale „apărarea 
Patriei” se conţine un profund conţinut 
sociologic, care consolidează toţi cetăţenii 
Republicii Moldova și întreaga societate. 
Fără un asemenea conţinut sociologic, 
serviciul militar se transformă într-un 
simplu instrument de apărare a puterii și 
a persoanelor care se află în vârful acestei 
piramide. Totodată, se pierde sensul  noţi-
unii de „Patrie”. 

Astfel, Patria este mediul politic, social 
și cultural, în care s-a născut, își desfășoară 
viaţa și activitatea fiecare popor; teritoriul, 
locul, cadrul geografic și modul de viaţă a 
poporului, limba, cultura și tradiţiile [8]. 
În contextul abordării politico-juridice 
a serviciului militar, noi vom remarca: 
această definiţie este una neterminată ca 
conţinut și urmează să fie continuată astfel 
− „pe care le-a moștenit un popor și este 
obligat să le păstreze, să le apere, să le îm-
bunătăţească și să le transmită generaţiilor 
următoare”. Din aceste considerente, un 
rol important revine, conform articolului 
2 al Constituţiei, aspectului care carac-
terizează „câmpul” de activitate a cetăţe-
nilor Republicii Moldova și principalele 
caracteristici ale noţiunii de „Patrie” și a 
expresiei “Suveranitatea naţională aparţi-
ne poporului Republicii Moldova”. Deci, 
asigurarea suveranităţii pe întreg terito-
riul republicii nu este nimic altceva decât 
apartenenţa puterii întregului popor, care 
la rândul său o exercită prin organele sale 
reprezentative și prin referendum. 
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Suveranitatea este un atribut esenţial al 
societăţii moderne, care se manifestă prin 
independenţa statului în toate domeniile 
vieţii politice, economice, sociale, cultura-
le etc. și se concretizează prin stabilirea și 
înfăptuirea politicii interne și externe pro-
prii independente.       Pierderea suverani-
tăţii statului reprezintă, de fapt, supunerea 
altui stat sau unei uniuni de state ori altor 
structuri. În urma pierderii suveranităţii 
are de pierdut și cetăţeanul. Din aceste 
considerente, libertatea ţării și libertatea 
omului pot să existe numai atunci când 
aceste caracteristici sunt apărate de un stat 
suveran.

Este necesar de remarcat și faptul că 
Constituţia Republicii Moldova stabilește 
că teritoriul este un element constitutiv 
al statului, precizând că acesta este inali-
enabil, fără a putea fi înstrăinat. Teritoriul 
statului reprezintă o noţiune politico-juri-
dică destul de amplă, care presupune exis-
tenţa unor anumite frontiere în interiorul 
cărora statul exercită deplina suveranitate 
și acţionează în vederea realizării sarcini-
lor și funcţiilor sale. Totodată, teritoriul 
reprezintă principalul izvor de existenţă al 
poporului. În acest sens, în articolul 3 al 
Constituţiei Republicii Moldova se spune 
că bogăţiile de orice natură ale subsolului, 
spaţiului aerian, apele și pădurile, resurse-
le naturale, precum și alte bunuri aparţin 
întregului popor [9]. De asemenea, este 
clar că existenţa teritoriului permite omu-
lui să-și schimbe modul de trai, formele de 
activitate în vederea îmbunătăţirii condi-
ţiilor de viaţă. Pierderea teritoriului (din 
diferite motive) limitează câmpul de acti-
vitate al statului și, concomitent, astfel se 
reduc posibilităţile de a satisface cerinţele 
cetăţenilor lui.

Din punct de vedere legal, importanţa 
teritoriului ni se prezintă în două moda-
lităţi: în primul rând, teritoriul formează 
un „câmp de activitate” a Constituţiei Re-

publicii Moldova, determinând arealul și 
frontierele de răspândire a legislaţiei; în al 
doilea rând, teritoriul reprezintă un câmp 
legal pentru viaţa și activitatea cetăţeanu-
lui, garantată și apărată de legislaţie. Cum 
se menţionează în Legea supremă, fiecare 
cetăţean al Republicii Moldova benefi-
ciază de drepturi, libertăţi și are anumite 
îndatoriri fundamentale consacrate prin 
Constituţie și alte acte legislative. 

Vom atrage atenţia că actualmente un 
segment al teritoriului ţării este  de jure   
parte a Republicii Moldova, de facto însă 
regiunea nu este controlată de Guvernul 
Republicii Moldova . Așa-numita Republi-
ca Moldovenească Nistreană și-a autopro-
clamat independenţa în 1990, care nu i-a 
fost recunoscută de nici un stat. Regimul 
de la Tiraspol controlează această parte a 
teritoriului ţării, aflată la est de râul Nis-
tru, dar și șase comune, precum și munici-
piul Tighina, situate la vest de râul Nistru. 
Din acest punct de vedere, vom menţiona 
că și legislaţia despre serviciul militar de 
jure are răspândire asupra acestui terito-
riu, de facto însă nu. Astfel, cetăţenii Re-
publicii Moldova din stânga Nistrului au 
toate drepturile și libertăţile constituţio-
nale pentru a se încadra în serviciul mi-
litar în Forţele Armate naţionale. Ei se fo-
losesc larg de aceste libertăţi, iar unii, con-
form meritelor și pregătirii profesionale, 
au ajuns la cele mai înalte funţii militare, 
inclusiv cea de Şef al Marelui Stat-Major al 
Armatei Naţionale. Pe de altă parte, Repu-
blica Moldova nu are unităţile sale militare 
în acest teritoriu, iar regimul de la Tiraspol 
a înfiinţat și menţine forţe armate ce ser-
vesc regimului separatist, unde o parte din 
cetăţeni sunt impuși să satisfacă serviciul 
militar în aceste structuri nerecunoscute. 
Vom remarca faptul că, în cadrul dialo-
gului politic de soluţionare a diferendu-
lui transnistrean și asigurare a integrităţii 
teritoriale a ţării, pe agendă va fi necesar 

de inclus și problematica de a avea Forţe 
Armate integrate și respectiv necesitatea 
de a aprecia statutul acelor persoane care 
au satisfăcut serviciul militar în structurile 
militare nerecunoscute. 

În acest context, putem constata că în 
Constituţia Republicii Moldova există o 
serie  de noţiuni care determină, din punct 
de vedere juridic,  termenul  „Patrie”, iar în 
baza lui − și a noţiunii de „apărare a Pa-
triei”. De aici putem să stabilim și conţi-
nutul noţiunilor de „datorie” și „obligaţie” 
a cetăţeanului Republicii Moldova. Dicţi-
onarul Explicativ Român descrie noţiunea 
de „datorie” în felul următor: sarcină mo-
rală sau materială obligatorie; îndatorire; 
angajament; obligaţie [10]. De asemenea, 
se poate considera că îndatorirea este o ca-
tegorie morală care reprezintă atitudinea 
omului faţă de societatea umană căreia îi 
aparţine atât din punct de vedere istoric, 
cât și genetic. Obligaţia este mai mult o 
noţiune juridică ce corespunde drepturilor 
și libertăţilor omului și cetăţeanului. Dacă 
omul se bucură de drepturile și libertăţile 
sale, atunci este clar că este necesar ca el să 
aibă și anumite obligaţii faţă de societate 
și faţă de stat, ultimul căpătând un statut 
de garant.

După cercetarea noţiunii constituţio-
nale „Apărarea Patriei este un drept și o 
datorie sfântă a fiecărui cetăţean” e ne-
cesar de privit și a doua parte din același 
articol: „Serviciul militar este îndeplinit 
… în condiţiile legii”. Un asemenea act 
normativ este Legea cu privire la pregă-
tirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. 
Vom concluziona că această lege stabilește 
clar că obligaţiunea  militară este o dato-
rie constituţională a cetăţenilor Republicii 
Moldova. 

Totodată, este necesar de menţionat 
că, în politica de organizare a serviciului 
militar, nu au fost trecute cu vederea nici 
drepturile și libertăţile omului garanta-

te atât de Constituţie, cât și de legislaţia 
internaţională în acest domeniu. Astfel, 
pe 22 iulie 2005 a fost adoptată Legea  cu 
privire la statutul militarilor, care stabileș-
te statutul juridic și modul de executare a 
serviciului militar. Prin acest act normativ 
s-a încercat de a transforma drepturile și 
libertăţile cetăţeanului, consfinţite în Ti-
tlul II al Constituţiei, într-un statut juridic 
al cetăţenilor, care execută serviciul mili-
tar. Ideea principală a legii nominalizate 
constă în faptul că, cu toate particularită-
ţile serviciului militar, cetăţenii Republicii 
Moldova își păstrează drepturile și libertă-
ţile garantate de Constituţie. 

Dezvoltarea valorii sociale a serviciului 
militar ar urma să fie o prioritate în pro-
cesul desfășurării reformei militare. Noi 
considerăm că în cadrul reformei Forţelor 
Armate ale Republicii Moldova rămâne 
actuală schimbarea accentului de pe pri-
orităţile dezvoltării potenţialului tehnic 
pe dezvoltarea potenţialului uman, iar 
ţinta reformei nu este o structură nouă, ci 
militarul motivat și responsabilizat prin 
serviciul militar pe care îl prestează. Asi-
gurarea securităţii militare a statului este 
direct dependentă de ridicarea prestigiului 
serviciului militar pentru generaţia tână-
ră. Iar construcţia aspectului exterior nou 
al armatei depinde direct de prestigiul ar-
matei în societate. Iată de ce este stringent 
necesară de o nouă Concepţie a educaţiei 
militar-patriotice a tineretului, care să răs-
pundă noilor provocări la adresa securită-
ţii  și aspiraţiilor de integrare europeană a 
statului.

Or , un element ce fortifică prestigiul 
serviciului militar este cu siguranţă pache-
tul de drepturi și libertăţi pe care le ofe-
ră statul militarilor săi, pe care mai jos ne 
propunem să le examinăm. Efectuând o 
analiză a drepturilor și libertăţilor milita-
rilor garantate prin legislaţia în vigoare și 
ţinându-se cont de caracterul lor, le putem 

https://ro.wikipedia.org/wiki/De_jure
https://ro.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldoveneasc%C4%83_Nistrean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldoveneasc%C4%83_Nistrean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tighina
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diviza în câteva grupuri:  Drepturi și liber-
tăţi individuale; Drepturi și libertăţi politi-
ce; Drepturi și libertăţi social-economice.

1. Drepturi și libertăţi individuale. Din 
spectrul larg de drepturi și libertăţi ale 
omului, cele mai importante sunt dreptul 
la viaţă, integritatea fizică și psihică, de-
oarece erorile ce duc la încălcarea aces-
tor drepturi sunt practic irecuperabile. 
Totodată, nimeni nu este în drept să le-
zeze onoarea, demnitatea, reputaţia pro-
fesională, să ameninţe cu violenţă sau să 
atenteze la viaţa și sănătatea militarilor în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului 
militar [11]. De asemenea, conducătorii 
structurilor militare sunt obligaţi să în-
treprindă toate măsurile necesare pentru 
eliberarea militarilor aflaţi în prizonierat 
sau în situaţia de ostatic [12]. Legislaţia 
în vigoare garantează militarilor dreptul 
la corespondenţă secretă, dreptul la in-
formaţie, libertatea creaţiei. Militarii, ca și 
toţi cetăţenii republicii, au dreptul la pro-
tecţia juridică a drepturilor, libertăţilor și 
intereselor lor legale. Tot în această cate-
gorie de drepturi și libertăţi putem include 
și dreptul militarilor de a practica un cult 
religios recunoscut de stat și să participe 
la ritualuri religioase, în afara timpului de 
exercitare a obligaţiilor serviciului militar, 
ele fiind prevăzute în Legea cu privire la 
statutul militarilor [13]. 

2. Drepturi și libertăţi politice. Cu toa-
te că militarii fac parte dintr-o catego-
rie aparte a populaţiei, ţinându-se cont 
de particularităţile serviciului militar, ei 
nu au fost lipsiţi de drepturile electorale, 
având posibilitate să participe la referen-
dum și la alegeri. Totodată, militarii prin 
contract, indiferent de gradul militar și de 
funcţia deţinută, au dreptul de a fi aleși 
într-o funcţie electivă. În același timp, ţi-
nându-se cont de specificul serviciului 
militar, legislaţia naţională nu le permite 
militarilor, pe perioada îndeplinirii servi-

ciului militar, să facă parte din partide sau 
alte organizaţii social-politice, să declare 
greve sau să participe la ele.

3. Drepturi și libertăţi social-economice. 
În această categorie  pot fi incluse o serie 
de drepturi garantate de Constituţie, Co-
dul muncii, legislaţia militară și alte acte 
normative, cum ar fi: dreptul la muncă, 
dreptul la învăţătură, dreptul la odihnă, 
dreptul la ocrotirea sănătăţii etc.

Dreptul la muncă militarul prin con-
tract îl realizează în mod specific, efectu-
ând serviciul militar și îndeplinind obli-
gaţiile sale funcţionale. Însă este necesar 
de menţionat că militarii nu pot să deţină 
alte funcţii retribuite, cu excepţia activită-
ţilor știinţifice, didactice și de creaţie. De 
asemenea, legislaţia stabilește că perioada 
aflării militarului în serviciul militar este 
inclusă în vechimea în muncă generală și 
în stagiul de cotizare ce acordă dreptul de 
a primi sporuri pentru vechimea în mun-
că, pensia de asigurări sociale de stat, in-
diferent de termenul ce a trecut de la data 
eliberării din serviciul militar până la data 
încadrării în câmpul muncii.

Pentru militarii prin contract, săptă-
mâna de serviciu este, la fel ca și la angaja-
ţii civili, de 5 zile cu 2 zile de odihnă. Pen-
tru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în 
afara orelor de program, comandanţii sunt 
obligaţi să acorde militarilor și cetăţenilor 
antrenaţi în pregătirea militară recuperări 
pentru odihnă în alte zile, ţinând cont de 
interesele de serviciu. Vom constata că  
militarilor nu li se plătesc orele suplimen-
tare și de noapte, întrucât din moment ce 
militarii sunt remuneraţi în zile calenda-
ristice, în armată nu există ore suplimen-
tare și de noapte. Iar acestea în viaţa unui 
militar pe contract încep din prima zi: 
serviciul interior, serviciul de gardă și de 
garnizoană, activităţi pe alarmă, deplasări 
la centrele de instruire ș.a. Aici e simplu 
de calculat că un locotenent care pe săp-

tămână va avea două servicii de gardă va 
acumula 72 ore de lucru, cea ce este prac-
tic dublu faţă de orele de muncă remune-
rate pentru un funcţionar public. Această 
discriminare în modalitatea de salarizare a 
militarilor urmează să fie exclusă prin mo-
dificarea legislaţiei.

Deopotrivă cu toţi cetăţenii, militarii 
au dreptul la odihnă. Acest drept este asi-
gurat prin stabilirea timpului de îndepli-
nire a obligaţiilor de serviciu, care nu va 
depăși 40 ore pe săptămână. Atât în orarul 
zilnic, cât și în regulamentul timpului de 
serviciu sunt prevăzute ore pentru înde-
plinirea obligaţiilor de serviciu, pentru 
servirea hranei, pregătirea individuală, 
iar pentru militarii în termen − și timpul 
pentru odihnă, plimbări etc. [14]. De ase-
menea, militarii se bucură de dreptul la 
zile de odihnă și de sărbători, acordarea 
concediilor anuale, concediilor suplimen-
tare, medicale, pe motive familiale, pentru 
studii. 

Este important, de asemenea, că mili-
tarii, în conformitate cu legea cu privire la 
statutul militarilor, beneficiază de dreptul 
la asistenţă medicală și tratament (ambu-
latoriu și staţionar) gratuit, acordat în sub-
unităţile, unităţile și instituţiile medico-
militare. Alte drepturi de care se bucură 
militarii sunt dreptul la asigurare alimen-
tară și cu echipament, dreptul la asigurare 
financiară, dreptul la indemnizaţii, care au 
ca scop crearea condiţiilor favorabile pen-
tru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, a 
sarcinilor de luptă și a misiunilor speciale 
ale militarilor. 

Un alt drept garantat de lege este asi-
gurarea militarului pe contract cu spaţiu 
locativ de serviciu din fondul de serviciu 
disponibil al Ministerului Apărării. Mili-
tarii în termen sunt asiguraţi necondiţio-
nat cu spaţiu locativ de cazarmă la locul 
executării serviciului militar, care trebuie 
să corespundă normelor stabilite de regu-

lamentele militare [15]. Însă militarii prin 
contract au fost lipsiţi de dreptul la spaţiul 
locativ ca proprietate, astfel practic − la 
eliberare din rândurile Forţelor Armate, 
cu dreptul de a primi pensie militară, ei 
trebuie să reîntoarcă Ministerului Apără-
rii spaţiul locativ de serviciu. Aceasta este 
cea mai gravă problemă în domeniul pro-
tecţiei sociale a militarilor, care urmează 
a fi rezolvată de legislaţie prin instituirea 
unor mecanisme ce ar permite revigorarea 
ei după exemplul ţărilor europene: salariu 
decent, posibilitatea de a lua credite prefe-
renţiale garantate de Ministerul Apărării, 
construcţia locuinţelor de către Ministerul 
Apărării, oferite spre vânzare militarilor la 
costul real ș.a.

O categorie aparte de drepturi de care 
dispun militarii aflaţi la îndeplinirea obli-
gaţiilor serviciului militar este dreptul la 
păstrarea, purtarea, folosirea și aplicarea 
armei. Militarii au dreptul să aplice, ca 
măsură excepţională, arma de foc din do-
tare, într-un șir de circumstanţe [16]. Tot-
odată, este necesar de menţionat că modul 
de aplicare a armei pe timp de pace, urmă-
rile și măsurile necesare pentru asigurarea 
protecţiei cetăţenilor din jur sunt pe larg 
descrise în regulamentele militare. Astfel, 
prin dreptul de a purta și întrebuinţa arma 
în timpul executării serviciului militar, 
militarul primește drepturi exclusive, iar 
aceasta dictează reguli stricte de evidenţă 
și aplicare. Regimul armelor reprezintă o 
temă importantă cu sensibilizare directă a 
securităţii naţionale. Este cazul când lacu-
nele în asigurarea unei evidenţe stricte a 
armelor, controlului acestora, pazei lor si-
gure, precum și a condiţiilor în care cum-
părarea, înstrăinarea, deţinerea, portul, 
folosirea  armelor cu destinaţie civilă și a 
muniţiilor, precum și operaţiile cu acestea  
afectează direct securitatea cetăţeanului, 
în particular, și a statului, în general [17]. 
Aceasta explică de ce controlul armamen-
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tului, ca mecanism de asigurare a securită-
ţii naţionale, este parte componentă a tra-
tatelor internaţionale și a regulilor stricte 
adoptate în legislaţia naţională.

O succintă analiză a drepturilor și li-
bertăţilor militarilor garantate de legislaţia 
în vigoare ne permite să afirmăm cu certi-
tudine că problema asigurării drepturilor 
și libertăţilor omului în unităţile militare 
și instituţiile Ministerului Apărării au evo-
luat și se încadrează în largul proces de 
democratizare a societăţii și constituirii 
unui stat democratic.  De asemenea, este 
necesar de menţionat că o condiţie esenţi-
ală pentru respectarea legislaţiei în dome-
niul drepturilor și libertăţilor militarilor 
rămâne cunoașterea acestor drepturi și a 
mecanismelor de aplicare.

Toate cele expuse în politicile de orga-
nizare a serviciului militar ne permit să 
identificăm  noi concepte de organizare și 
funcţionare a acestuia, care să corespundă 
actualei arhitecturi de securitate și noilor 
provocări la adresa mediului de securita-
te. În prezent, Armata Naţională parcurge 
un amplu proces de profesionalizare, ceea 
ce presupune trecerea în perspectivă de la 
serviciul militar obligatoriu (mixt) la sis-
temul completării unor unităţi militare cu 
militari pe bază de contract pentru a răs-
punde cerinţelor social-politice și militare, 
interne și internaţionale, în conformitate 
cu evoluţiile mediului de securitate. În 
acest proces, potrivit noilor reglementări 
statuate la nivel naţional, rolul, locul și im-
portanţa profesiei de militar se va extinde, 
fiind pus accentul pe efectivul de soldaţi și 
sergenţi angajaţi pe bază de contract. 

În prezent însă Armata Naţională se 
confruntă cu problema capacităţii reduse 
de a menţine/completa efectivul de ser-
genţi și soldaţi angajaţi prin contract (cu 
resurse umane capabile să însușească arta 
militară). Problema identificată și expusă 
se referă în principal la categoria de sol-

daţi și sergenţi. În perspectiva trecerii de 
la serviciul militar obligatoriu la sistemul 
completării unor unităţi militare cu mili-
tari pe bază de contract, este de așteptat ca 
problematica menţinerii resursei umane 
spre cariera militară să se contureze ca o 
provocare esenţială, a cărei abordare va 
necesita, cu siguranţă, atât o schimbare 
de atitudine, cât și o viziune politică clară, 
fermă și de lungă durată.

Vom remarca principalele probleme 
de completare a serviciului militar cu 
sergenţi și soldaţi angajaţi prin contract: 
alternativa locurilor de muncă mai bine 
remunerate; diminuarea statutului social 
de apărător al ţării; lipsa motivaţiei tine-
rilor pentru angajare în serviciul militar; 
lipsa vizibilităţii rezultatelor reformelor în 
sectorul de apărare; resursele materiale și 
tehnice, necesare pentru desfășurarea ac-
tivităţilor cotidiene, sub nivelul de calitate 
corespunzător.  Printre factorii care dimi-
nuează statutul social de apărător al ţării 
vom menţiona: cultivarea limitată a sen-
timentului patriotic în rândul tinerilor; 
opinia publică negativă faţă de serviciul 
militar; percepţia armatei ca purtătoare a 
sistemului militar sovietic; tendinţa mani-
festării subculturii armatei sovietice în Ar-
mata Naţională; atenţia redusă a mass-me-
dia faţă de armată; comunicarea deficientă 
între Ministerul Apărării și mass-media. 
Printre factorii ce influenţează lipsa mo-
tivaţiei tinerilor pentru serviciul militar 
vom evidenţia: remunerarea și stimularea 
materială redusă a profesiei de militar; 
cheltuieli adiţionale pentru achiziţia atri-
butelor specifice ţinutei militare; protec-
ţia socială necorespunzătoare specificului 
serviciului militar; lipsa asigurării cu con-
diţii de trai a militarilor [18, p. 4, 37].

Ministerul Apărării urmează să fie 
preocupat de examinarea și soluţionarea 
problemelor identificate. În studiul „Pro-
puneri de politică publică. Sporirea atrac-

tivităţii serviciului militar prin contract”, 
ca soluţie pentru domeniu se propune op-
ţiunea de mărire a numărului militarilor 
în misiunile internaţionale de menţinere a 
păcii la care participă Republica Moldova. 
Această opţiune ar asigura creșterea atrac-
tivităţii profesiei militare, dat fiind numă-
rul mare de militari care doresc să partici-
pe la astfel de operaţiuni. 

Considerăm că sporirea participării 
contingentelor Armatei Naţionale la mi-
siuni în afara frontierelor naţionale este 
un factor ce va constitui un punct atractiv 
pentru tinerii care vor veni ca voluntari în 
armată atât datorită caracterului inedit al 
unor asemenea activităţi, care va necesita o 
pregătire profesională specială, însușirea și 
formarea unor deprinderi, abilităţi și pri-
ceperi de utilizare eficace a armamentului 
și echipamentului, posibilitate maximă de 
afirmare militară, cât și a remunerării care 
este atractivă, în comparaţie cu mărimea 
unor salarii obţinute atât în sectorul privat, 
cât și public din ţara noastră. Perspectiva 
participării la misiuni de menţinere a păcii 
și a acţiunilor în astfel de misiuni repre-
zintă o satisfacţie morală și profesională 
pentru militarii de carieră. Implementarea 
opţiunii va duce la îmbunătăţirea culturii 
organizaţionale din Armata Naţională, 
iar soldaţii și sergenţii care vor participa 
în misiuni vor reprezenta o sursă temei-
nică de experienţă și educaţie militară. 
Prin urmare, calitatea și imaginea Armatei 
Naţionale vor avea de câștigat, fapt ce va 
duce la creșterea atractivităţii serviciului 
militar prin contract atât din interior, cât 
și din exterior. Participarea la misiuni de 

menţinere a păcii va contribui la sporirea 
gradului de profesionalism și operaţiona-
litate a efectivului, la menţinerea/sporirea 
aptitudinilor profesionale datorită rotaţiei 
și experienţei practice, astfel contribuind 
la creșterea capacităţii armatei de a-și în-
deplini misiunile stabilite în documentele 
de politici [19, p. 22].

În opinia noastră, iniţierea și desfășu-
rarea unei campanii de promovare a ima-
ginii serviciului militar în Armata Naţio-
nală, inclusiv sub aspectul sporirii numă-
rului militarilor prin contract, este foarte 
importantă, însă faptul de a se baza pe un 
singur pilon al atractivităţii, participarea 
la operaţiuni internaţionale de menţinere 
a păcii, este insuficient. Este nevoie de un 
program aparte ce ar lua în considerare 
toţi factorii menţionaţi, devenind ulterior 
parte din Planul construcţiei și dezvoltării 
Armatei Naţionale.

În concluzie, vom menţiona că Forţe-
le Armate sunt destinate pentru apărarea 
suveranităţii, independenţei și integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova, pentru 
lichidarea conflictelor armate, precum și 
a oricăror altor acte de violenţă din inte-
riorul ţării, care periclitează orânduirea 
de stat. Fiecare cetăţean își aduce contri-
buţia la apărarea ţării exercitându-și dato-
ria constituţională de apărare a Patriei, iar 
serviciul militar este o activitate destinată 
pentru a asigura funcţionarea și condu-
cerea Forţelor Armate pe timp de pace și 
război. Serviciul militar este mecanismul 
constituţional prin care cetăţenii contri-
buie la asigurarea apărării statului.
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POLITICI ŞI PROGRAME NEMILITARE ALE 
ORGANIZAȚIEI NORD-ATLANTICE ÎN CONTEXTUL 
DIVERSIFICĂRII COOPERĂRII INTERNAȚIONALE

Silvia MÎTCU1

NONMILITARY PROGRAMMES AND POLICIES OF NORTH ATLANTIC
 ORGANIZATIONIN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL

 COOPERATION DIVERSIFICATION

This article is devoted to programs and activities focusing on science (scientific 
research, scholarships, grants, expert visits) carrying out and realized by the 

North Atlantic Alliance to deepen cooperation through research.
Keywords: NATO, science, international cooperation, contributions, security, tech-

nology.

Alianța Atlanticului de Nord a fost 
creată în scopuri politico-militare, 

însă politicile pe care le realizează gradu-
al sunt supuse diversificării, urmărindu-
se cu predilecție consolidarea sectorului 
de securitate și apărare prin programe și 
activități de cooperare multilaterală de ca-
racter nemilitar.

„Comitetul celor trei înțelepți” este 
subdiviziunea instituțională care a pro-
pus angajarea cooperării nemilitare în ca-
drul NATO, inclusiv în domeniul științei 
și tehnologiei, recomandând „exami-
narea posibilităților pentru a desfășura 
acțiuni de colaborare în acest sector de 
importanță pentru viitorul comunității 
euroatlantice”. În anul 1957 Consiliul 
Alianței a format Grupul de lucru pentru 
cooperare științifică și tehnică, ale cărui 
obiective constau în susținerea progra-
melor naționale de dezvoltare a resurse-
lor științifice și tehnice, dar și în sprijinul 
schimburilor internaționale și colabo-
rării în sfera științifică. În același an este 
instituționalizat Comitetul pentru Ştiință 
al NATO, întrunit în prima ședință în 

martie 1958 [14, p. 200–201].
Programele Comitetului pentru Ştiință 

sunt îndreptate spre extinderea cunoști-
nțelor științifice și identificarea soluțiilor 
cu privire la problemele științifice prio-
ritare și la aspectele de mediu cu impact 
asupra intereselor de cooperare în cadrul 
Alianței. Notăm că în asemenea format 
Programul științific al Tratatului Nord-
Atlantic s-a dezvoltat mai mult de treizeci 
de ani, până la încheierea Războiului Rece, 
bazându-se pe solidaritatea din cadrul 
Organizației și având menirea mai degra-
bă „să susțină colaborarea dintre oamenii 
de știință, decât să finanțeze fie activitățile, 
fie instituțiile de cercetare” [14, p. 201]. 
În calitate de suport conceptual-teoretic 
pentru funcționarea Comitetului de pro-
fil menționat s-a aflat ideea care prevedea 
expres că „progresul tehnico-științific este 
în măsură să devină factorul determinant 
în identificarea amenințărilor și deter-
minarea gradului de securitate a statelor 
membre, cooperarea tehnico-științifică 
fiind acea sferă care comportă o valoare 
deosebită pentru comunitatea atlantică” 

1   Silvia MÎTCU, doctor în politologie, cercetător științific, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Acad-
emiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
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[30, p. 15]. Comitetul pentru Ştiință este 
condus de un președinte, în formatul ac-
tual fiind cu statutul de locțiitor al Secre-
tarului General pentru afaceri științifice 
și de mediu, atribuțiile sale fiind consul-
tarea Secretarului General în probleme-
le de știință care prezintă interes pentru 
Alianță; menținerea legăturilor cu subdi-
viziunile militare și civile ale Organizației, 
cu structurile de profil din statele membre 
și instituțiile internaționale antrenate în 
realizarea politicilor și programelor de ca-
racter similar; administrarea activităților 
de implementare a deciziilor adoptate la 
diferite niveluri și conducerea cu perso-
nalul.

Prin urmare, lansarea programelor 
sub egida Comitetului pentru Ştiință a 
fost îndreptată spre asigurarea susținerii 
investigațiilor științifice de nivel înalt 
prin dezvoltarea potențialului tehnico- 
științific al statelor membre și identificarea 
„oportunităților pentru realizarea progre-
sului economic prin intensificarea coope-
rării internaționale”. În calitate de suport 
pentru activitatea Comitetului servește 
un program vast de schimburi științifice, 
edificat pe alocări financiare anuale care 
depășesc zeci de milioane de dolari SUA. 
Acest program de schimburi științifice 
este considerat unic în felul său, deoarece 
întrunește participanți din statele aliate 
și din cele partenere, în perioada Războ-
iului Rece, conform T. Kacialova, în cali-
tate de beneficiari figurând și câteva sute 
de descendenți din țările socialiste. În or-
dinea de idei reliefată precizăm că inițial 
activitatea Comitetului a fost canalizată pe 
realizarea cooperării între statele membre 
ale Organizației, însă de la începutul ani-
lor ’90 spațiul de funcționalitate a acestei 
structuri instituționale a suferit mai multe 
transformări și este ancorat pe colaborarea 
științifică între cercetătorii din țările aliate 
și din cele partenere, în special din cadrul 

Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, 
subiect la care vom reveni cu unele preci-
zări, în sensul că se sprijină parteneriatul, 
această prevedere fiind instituționalizată 
în 1999.

Abordat în ansamblu, Programul 
științific al Tratatului Nord-Atlantic este 
structurat în patru subprograme, care, la 
rândul lor, înglobează mai multe mecanis-
me de cooperare ce sunt îndreptate spre 
realizarea mai multor obiective concrete: 
burse de cercetare științifică, cooperarea 
științifică și tehnologică, susținerea infras-
tructurii de cercetare și știința în serviciul 
păcii.

Bursele de cercetare științifică ofe-
ră posibilitate de a continua studiile sau 
investigațiile științifice pe o anumită peri-
oadă fie într-o țară aliată, fie în una partene-
ră. Obiectivele trasate prin realizarea aces-
tui program de burse sunt îndreptate spre 
acordarea asistenței în pregătirea cadrelor 
tinere de cercetători științifici și asigurarea 
posibilităților egale în domeniul vizat pen-
tru toate statele participante, indiferent de 
potențialul lor economic. La rândul lor, 
bursele sunt de patru tipuri: de bază, ele 
sunt destinate studenților, absolvenților 
și doctoranzilor din instituții tehnice; de 
cercetare, rezervate specialiștilor cu grad 
științific, capabili să efectueze de sine stă-
tător investigații științifice; superioare, 
sunt acordate specialiștilor de înaltă cali-
ficare pentru aprofundarea cercetărilor și 
ținerea cursurilor; superioare nominale, 
oferite nominal unor cercetători științifici 
și cadrelor didactice de marcă, obiectivele 
fiind similare celor precedente [13, p. 22–
24]. Notăm că în plan disciplinar-științific 
întâietatea burselor acordate revine chimi-
ei și fizicii, urmate de biologie și științele 
inginerești.

Cooperarea științifică și tehnologică are 
ca obiectiv angajarea și aprofundarea co-
laborării științifico-tehnologice între oa-

menii de știință din țările aliate și din cele 
partenere. Programul este divizat în patru 
direcții independente [10]: știință fizică, 
inginerie și tehnologie; știință și tehnolo-
gie a vieții; știință și tehnologie de mediu 
și a pământului; știință și tehnologie civilă 
în probleme de securitate, asistența acor-
dată fiind prevăzută pentru proiecte de ca-
racter aplicativ. Comitetul pentru Ştiință 
sprijină aceste direcții prin mai multe sub-
programe, cum ar fi: acordarea granturi-
lor comune, susținerea vizitelor experților, 
finanțarea proiectelor comune de cercetare, 
formarea Institutului de Studii Avansate, 
organizarea și desfășurarea seminarelor 
pentru cercetări avansate și reuniunilor de 
studii intensive.

Obiectivul subprogramului ce vizează 
granturile constă în stimularea cercetări-
lor științifico-tehnologice prin conjugarea 
resurselor materiale și intelectuale din di-
ferite țări aliate și partenere deopotrivă. 
Întrunind doi sau mai mulți participanți, 
proiectele sunt prevăzute pentru un an 
sau cel mult doi. Granturile sunt propuse 
pentru trei direcții prioritare de cerceta-
re: biotehnologia plantelor; fizica plasmei; 
pronosticarea și prevenirea catastrofelor 
naturale și tehnogene. Este de precizat că 
granturile sunt acordate mai ales pentru 
realizarea proiectelor ale căror cheltuieli 
au fost acoperite în pricipal prin surse 
naționale de finanțare, dar care se dove-
desc a fi insuficiente pentru menținerea 
cooperării internaționale și n-au fost iden-
tificate alte posibilități (de finanțare): re-
sursele financiare sub formă de granturi 
sunt destinate pentru achitarea drumului 
și cazării cu prilejul vizitelor de scurtă du-
rată întreprinse în centrele de cercetare 
sau în universitățile de peste hotare. Acest 
subprogram nu presupune salarizarea sau 
acordarea de burse participanților, pe mo-
tivul că granturile sunt oferite cercetăto-
rilor și nicidecum structurilor pe care le 

reprezintă. Precizăm, în contextul de idei 
reliefat, că prevederile enunțate nu se do-
vedesc a fi singurele condiții de respectat 
pentru a putea beneficia de grantul soli-
citat, alta fiind inadmisibilitatea de a lua 
parte la mai mult de un singur proiect de 
grant comun. Aceste exigențe presupun, 
de asemenea, imposibilitatea de a con-
tracta un grant în contextul continuării 
activității pe marginea altor proiecte de 
grant [21], care n-au fost finalizate.

Prin urmare, acest subprogram de 
susținere a activităților științifice are me-
nire să contribuie la acoperirea cheltuie-
lilor pentru efectuarea vizitelor de scur-
tă durată, pe o perioadă ce nu depășește 
două luni, către partenerii din străinătate, 
suport care trebuie justificat prin publicații 
la temă.

Subprogramul rezervat vizitelor exper-
ți lor este prevăzut pentru specialiști de 
înaltă calificare, oferindu-le posibilitate de 
a întreprinde vizite în instituțiile de cerce-
tare științifică pentru a realiza consultările 
necesare. Durata sejurului poate cuprinde 
o perioadă de la câteva zile până la două 
luni, mijloacele financiare, potrivit lui P. 
Gordon, vor fi folosite în exclusivitate pen-
tru deplasare și cazare [9, p. 100]. Obiecti-
vele subprogramului sunt îndreptate spre 
susținerea proiectelor în desfășurare prin 
acoperirea unor cheltuieli provenite din 
necesitatea vizitării instituțiilor de cer-
cetare științifică prin compensarea unor 
costuri de cazare. Una din condiții pentru 
aplicare este că beneficiarul dintr-un stat 
aliat trebuie să întreprindă o vizită de ex-
pertizare la un centru științific dintr-o țară 
parteneră, și viceversa, ramurile prioritare 
de cooperare, ca și în cazul granturilor, fi-
ind biotehnologia plantelor, fizica plasmei, 
pronosticarea și prevenirea catastrofelor 
naturale și tehnogene.

Prin urmare, subprogramul de 
susținere a schimbului de vizite permite 
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specialiștilor de înaltă calificare din statele 
aliate și din cele partenere are menirea de a 
consolida cooperarea mutuală prin schim-
bul de experiență și expertizare științifică.

Formarea Institutului de Studii Avan-
sate cu statut de instituție de studii postu-
niversitare a avut ca obiectiv de a contribui 
la difuzarea  informației științifice și tehni-
ce, schimbul de experiență și competențe 
profesionale între cercetători științifici și 
specialiști prin organizarea întrunirilor 
și cursurilor instructive pe un termen de 
până la 10 zile cu participarea până la 15 
lectori. Numărul audienților cuprinde de 
regulă 60–80 de persoane, dintre care cir-
ca jumătate sunt cercetători științifici și 
specialiști din statele partenere, suportul 
financiar alocat fiind pentru compensarea 
cheltuielilor de deplasare, costurilor de or-
ganizare și diurnelor acordate audienților 
și lectorilor. Întrunirile de acest gen pot 
să se desfășoare fie într-un stat aliat, fie 
în unul partener. În sensul reliefat de idei 
precizăm că Alianța acordă granturi pen-
tru organizarea instituțiilor de acest profil, 
numărul lor s-a extins pe măsura aprofun-
dării și diversificării proceselor de coope-
rare, mai ales în contextul că se solicită un 
nivel ridicat de predare și de familiarizare 
a audienților cu cele mai recente elaborări 
în domeniile vizate.

În concluzie notăm că Institutele de 
Studii Avansate au menirea să contribu-
ie la aprofundarea cooperării multila-
terale, incluzând cercetători științifici și 
specialiști deopotrivă din statele aliate și 
din cele partenere. Aceste structuri prin 
caracterul lor se dovedesc a fi nu atât 
conferințe științifice și nici simpozioane 
internaționale, ci mai degrabă cursuri de 
scurtă durată care contribuie la difuzarea 
cunoștințelor și stabilirea de contacte, su-
portul financiar acordat prin intermediul 
subprogramului contribuind la animarea 
interacțiunilor științifice în vederea im-

pulsionării dezvoltării cercetărilor și teh-
nologiilor canalizate pe aspecte ce țin de 
securitate și apărare.

Organizarea seminarelor pentru re-
alizarea cercetărilor științifice avansate 
și a reuniunilor de studii intensive face 
obiectul altui subprogram, prin care se 
urmărește coordonarea și amplificarea 
acțiunilor comune în vederea efectuării 
investigațiilor considerate a fi actuale și de 
perspectivă. La lucrările acestor consfătu-
iri participă până la 50 de persoane, întru-
nirile durând de la două până la cinci zile. 
Mijloacele financiare sunt alocate în exclu-
sivitate pentru acoperirea costurilor pen-
tru drum și cazare, precum și pentru com-
pensarea cheltuielilor de organizare, în 
condițiile că 40%–50% dintre participanți 
la for trebuie să fie din țările partenere. Ca 
regulă, recomandările adoptate la semina-
re sunt îndreptate spre concretizarea sfere-
lor și direcțiilor de cooperare, obiectivele 
urmărite fiind de a orienta comunitatea 
științifică din țările aliate și din cele par-
tenere către tematicile de importanță și de 
a determina condițiile necesare de respec-
tat pentru a da curs solicitărilor. Instituția 
codirectorilor coordonează desfășurarea 
seminarelor, competențele lor incluzând 
organizarea forurilor, pregătirea progra-
melor științifice, selectarea participanților, 
repartizarea îndatoririlor și publicarea 
concluziilor și recomandărilor, inclusiv 
într-o culegere din cadrul seriei științifice 
a Organizației. Conform lui R. Asmus, la 
lucrările seminarelor se urmărește de a asi-
gura echilibrul numeric între participanții 
din statele aliate și din cele partenere, însă, 
pentru a-i imprima o prestanță mai mare 
de caracter științific, sunt invitați cercetă-
torii științifici din țări terțe, care pot figura 
chiar și în calitate de raportori de bază [1, 
p. 305].

Considerăm, în același context de idei, 
că „școlile de vară” reprezintă o variantă 

a reuniunilor de studii intensive și, spre
deosebire de seminare, se dovedesc a fi 
mai costisitoare și de durată mai mare, 
întrunesc mai mulți participanți și permit 
de a realiza o activitate mult mai dinami-
că la nivel interdisciplinar. Această formă 
de organizare a științei având ca obiectiv 
de a contribui la ridicarea nivelului ge-
neral de competențe științifice, treptat 
a câștigat teren la capitolele răspândire. 
Anual circa 60 de instituții de cercetare, 
preponderent americane, potrivit estimă-
rilor realizate de T. Kacialova, sunt be-
neficiare ale fondurilor de organizare și 
desfășurare a colocviilor științifice cu du-
rata a două săptămâni în diferite zone ale 
lumii [32, p. 14–15]. În cadrul „școlilor de 
vară”, conferințele și cursurile sunt ținute, 
ca regulă, de personalități cu renume, 
de talie mondială, iar corpul de audienți 
este alcătuit din persoane bine instrui-
te, având grade științifice, deși în diferite 
cazuri se admite participarea posesorilor 
numai ai diplomelor universitare, pentru 
a le oferi spațiu de creștere și manifesta-
re. Tematica acestor reuniuni este destul 
de variată, însă prioritatea este acordată 
pluridisciplinarității, important fiind, de 
asemenea, că majoritatea rapoartelor au 
fost publicate și, deci, au contribuit la dez-
voltarea cercetării științifice de actualitate 
și relevanță. Precizăm că publicarea rapor-
turilor este o condiție absolut necesară.

Prin urmare, suportul acordat organi-
zării și desfășurării întrunirilor de studii 
avansate și intensive asigură menținerea și 
aprofundarea cooperării multilaterale în-
tre cercetătorii științifici prin schimbul de 
experiență, familiarizarea cu elaborările 
noi, identificarea tendințelor de dezvolta-
re a investigațiilor și publicarea lucrărilor 
științifice, anual fiind editate circa o sută 
de titluri de cărți. Seminarele, „școlile de 
vară” și alte forme de organizare a cercetă-
rilor și studiilor se dovedesc a fi utile mai 

ales specialiștilor înalt calificați din statele 
partenere, dar și din țările terțe, din cau-
za că reprezintă oportunități multiaspec-
tuale pentru aprofundarea și extinderea 
investigațiilor științifice pe care le reali-
zează, date fiind paritățile de participare 
sau invitațiile speciale [16, p. 115].

Finanțarea proiectelor comune este 
concepută ca fiind un suport suplimentar 
de mijloace din partea Comitetului pen-
tru Ştiință destinat acoperirii cheltuielilor 
atribuite părții internaționale. Fiind pre-
văzut cu predilecție pentru suplimentarea 
cercetărilor fundamentale, subprogramul 
are menire să sensibilizeze comunitatea de 
cercetători să participe la realizarea pro-
iectelor de importanță strategică pentru 
sfera apărării, susține C. Sinclair, citat de T. 
Kacialova. De la începutul anilor ’70, Co-
mitetul pentru Ştiință a inițiat finanțarea 
programelor speciale cu o durată medie de 
cinci ani, al șaselea este rezervat alcătuirii 
raportului, obiectivul urmărit fiind impul-
sionarea dezvoltării cercetărilor științifice 
în industriile tehnologiilor de vârf ale unor 
state vest-europene, în special pentru a re-
duce decalajul vizavi de posibilitățile State-
lor Unite și Japoniei. T. Kacialova susține, 
absolut fondat, că programele speciale 
nord-atlantice corespundeau necesităților 
specifice europene, au îndeplinit un anu-
mit rol politic în circumstanțele rămâne-
rii în urmă a Europei din cauza nivelului 
relativ scăzut de finanțare a cercetărilor 
științifice, insuficienței de personal teh-
nico-ingineresc calificat și sistemului ne-
adecvat de instruire tehnică. Drept urma-
re, în intervalul de la începutul anilor ’70 
până la mijlocul anilor ’90 au fost realizate 
mai multe programe speciale, printre care 
Teoria sistemelor, Tehnologia instruirii, 
Ecologia, Știința despre mare, Interacțiuni 
aeriene și maritime, Studiul materialelor, 
Mecanismele transporturilor globale, Acti-
varea selectivă a moleculelor, Poșta electro-



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

42

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

43

nică, Sisteme de dispozitive pentru dirija-
rea robotehnicii, Chimia supramoleculară, 
Știința pentru stabilitate, factorul uman, 
haos, ordine și model.

Programul special Știința pentru Sta-
bilitate reprezintă unul dintre cele mai 
importante din lista expusă, obiectivul 
său fiind de a contribui la dezvoltarea 
infrastructurii științifice și tehnologice 
ale Greciei, Turciei și Portugaliei. Potri-
vit supoziției lui J. Walker, acest program 
a avut menirea de a crea condiții prin 
intermediul cărora știința și tehnologia 
să fie în măsură să contribuie efectiv la 
creșterea economică și dezvoltarea socia-
lă, inițiativă care se înscrie în cadrul celei 
de-a treia dimensiuni a Alianței. În ma-
rea lor majoritate, proiectele se refereau 
la dezvoltarea agriculturii și industriei 
agroalimentare, folosirea combustibilului 
local ieftin pentru producerea energiei 
electrice, dar și implementarea tehnologi-
ilor avansate pentru modernizarea rețelei 
telefonice în Portugalia sau perfectarea 
asigurării software cu aplicarea alfabetului 
grecesc pentru necesitățile administrației 
naționale a Greciei. Precizăm că de pe 
urma realizării acestui program special 
au avut de beneficiat mai ales Grecia și 
Portugalia, dat fiind că numărul proiec-
telor depășise cu mult cifra de 30 către 
sfârșitul anilor ’80 – începutul anilor ’90. 
Unul dintre aceste programe este Știință 
pentru Securitate, dar care a cuprins un di-
apazon lărgit de tematici sectoriale și s-a 
extins pentru o durată mai lungă de timp. 
Astfel, conform lui H. Lee, Grecia și-a asi-
gurat modernizarea sistemului ocrotirii 
sănătății prin identificarea capacităților de 
transmitere a datelor și imaginilor medi-
cale, optimizarea constructivă a resurselor 
și îmbunătățirea instruirii în domeniu [12, 
p. 23–24], iar Portugalia a reușit să carto-
grafieze suprafața terestră și apele teritori-
ale de la sudul și estul țării prin aplicarea 

pe larg a tehnologiilor de teledetectare și 
de tratare a imaginii, fiind întocmite hărți 
și formați specialiști în materie.

Din 1993 mai multe state ex-socialiste 
și ex-sovietice, inclusiv Republica Moldo-
va, au obținut accesul parțial de participa-
re la realizarea cercetărilor științifice prin 
intermediul programului special Știință 
pentru Stabilitate, direcțiile prioritare de 
cooperare fiind: tehnologia dezarmării și 
demontării armamentului; conversiunea 
industriilor tehnologic avansate; recalifi-
carea specialiștilor din industria militară; 
asistența în lichidarea obiectivelor militare 
sau, altfel zis, „restabilirea teritoriilor im-
purificate ecologic”; extinderea rețelelor 
de computere spre est.

Prin urmare, programele speciale, dar 
și alte forme de asistență financiară din 
partea Alianței reprezintă o sursă impor-
tantă de susținere a cooperării prin inter-
mediul acestei structuri, alcătuind o sursă 
suplimentară indispensabilă, în special 
din considerente logistice și tehnologice. 
Semnificația programelor rezidă în faptul 
că au figurat în calitate de teren de testa-
re pentru angajarea cooperării cu statele 
partenere și au conturat unele linii direc-
torii de cercetare precum tehnologia dez-
armării, securitatea ecologică, tehnologii 
avansate și politici tehnico-științifice. Drept 
urmare, la începutul secolului XXI cota 
burselor acordate descendenților din sta-
tele partenere a depășit cifra de 70 la 100 
și au finanțat desfășurarea unor teme co-
mune cu precădere prin proiecte de grant 
[16, p. 117].

În împrejurările politice noi, proveni-
te din încheierea Războiului Rece și an-
gajarea cooperării cu statele din Europa 
Centrală și de Sud-Est, dar și prin lansa-
rea Dialogului Mediteraneean, a suferit 
transformări statutul proiectului multi-
aspectual „Ştiință pentru Securitate”, el a 
devenit un program tehnico-științific de 

importanță strategică. Semnificația lui 
a crescut esențial după 1999, nu numai 
sub aspect științific, dar mai ales în plan 
politic, din cauza că Programul științific 
al Organizației a fost reorientat către sta-
tele partenere, încurajându-se proiectele 
comune. Programul este îndreptat spre 
implementarea rezultatelor tehnico-
științifice obținute în scopul asigurării 
securității, după cum reiese din denu-
mirea lui: potențialul științific și tehno-
logic provenit din exercitarea cooperării 
dintre cercetători din statele aliate și cele 
partenere este folosit pentru a contracara 
amenințările și riscurile sectoriale la adre-
sa securității și stabilității, cu precădere în 
regiunea euroatlantică, dar nu numai, ci 
și în alte spații. Punerea științei și tehno-
logiei în serviciul asigurării securității s-a 
amplificat din anii 2003–2004 și s-a înscris 
în împrejurările concentrării eforturilor 
pe proiecte comune canalizate pe contra-
cararea terorismului și altor amenințări 
contemporane. În ordinea reliefată de idei 
subliniem că în luna iunie 2003 la Kiev a 
avut loc o întrunire în cadrul căreia au fost 
coordonate transformări la Programul 
științific al Tratatului Nord-Atlantic și deja 
în 2004 Comitetul pentru Ştiință a venit 
cu o inițiativă nouă, Știință pentru Pace și 
Securitate, care a substituit Programul ce 
funcționa din 1958 [33, p. 16]. Acest su-
biect, specificăm, va fi reluat mai jos.

Revenind la cele patru programe, vom 
continua cu susținerea infrastructurii de 
cercetare, al cărei obiectiv este de a acorda 
suport partenerilor Alianței în structura-
rea și dezvoltarea activităților de organi-
zare și desfășurare a cercetării. Sprijinul 
este direcționat cu predilecție către parte-
nerii mai puțin dezvoltați și geografic mai 
îndepărtați, asistența fiind ancorată pe 
două domenii prioritare: crearea rețelelor 
informaționale bazate pe tehnologiile de 
vîrf prin promovarea comunicării între 

cercetători, experți și specialiști din statele 
partenere și din instituțiile internaționale, 
scop în care Comitetul pentru Ştiință 
organizează seminare speciale, acordă 
consultanță și asigură cu mijloace finan-
ciare pentru procurarea și deservirea 
echipamentului; politicile de organizare a 
cercetărilor științifice și tehnologice presu-
pun instruirea cadrelor din statele parte-
nere de a administra proiecte științifice 
și tehnologice naționale și internaționale, 
organizarea și susținerea stagiilor și cursu-
rilor de perfecționare pentru cercetători, 
funcționari publici și doctoranzi, fiind 
desfășurate cu regularitate foruri în pro-
bleme de politici științifice.

Programul Ştiință în serviciul Păcii 
urmărește consolidarea investigațiilor în 
vederea aplicării rezultatelor în activitățile 
industriale sau în soluționarea probleme-
lor de mediu în țările partenere, reunind 
oameni de știință și reprezentanți ai cer-
curilor industriale sau ai sferei serviciilor 
din statele aliate și din cele partenere pen-
tru realizarea proiectelor comune de dez-
voltare. Acest program a debutat în 1997, 
implementarea producându-se cu ajutorul 
Comitetului pentru Ştiință, și este ancorat 
pe susținerea proiectelor preconizate pen-
tru un termen de trei-cinci ani în dome-
niul aplicativ și dezvoltarea tehnologică: 
în afară de garantarea financiară a proiec-
telor, Alianța își asumă cheltuielile pentru 
expertizare, echipament științific, tehnică 
informațională, aprovizionarea software, 
transport și deplasări. Este de precizat că 
prioritate se acordă proiectelor executate 
concomitent în câteva țări partenere, fi-
ind indispensabil ca să conțină obiective 
bine preconizate, buget strict determinat 
și plan-prospect fezabil de acțiuni [21].

Prin urmare, programele prin inter-
mediul cărora este reglementată și se 
desfășoară activitatea științifică a Alianței 
au suferit schimbări la capitolul priorități 
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și beneficiari, inițial susținerea fiind prevă-
zută pentru cercetătorii din statele NATO, 
apoi, în anii ’90, sunt admiși oameni de 
știință din statele partenere, iar din 1999 
se produce reorientarea politicilor de acest 
gen, în sensul că se oferă asistență doar în 
colaborare, urmărindu-se realizarea pro-
iectelor în comun cu țările care fac parte 
din Consiliul Parteneriatului Euro-Atlan-
tic. Unele programe, cooperarea tehnologi-
că și științifică sunt accesibile și statelor care 
aparțin Dialogului Mediteraneean. La răs-
crucea mileniilor, programele de cercetare 
științifică ale Organizației sunt îndreptate 
fie spre stabilirea și menținerea cooperării 
dintre oameni de știință și specialiști din 
statele aliate și din cele partenere, fie spre 
susținerea nemijlocită a cercetătorilor și 
specialiștilor de înaltă calificare din țările 
partenere. Din anul 1999, colaborarea în-
tre oamenii de știință proveniți în exclu-
sivitate din statele membre ale NATO nu 
mai este sprijinită, excepție făcând pro-
gramul burselor de cercetare științifică, 
deoarece în parte este rezervat cooperă-
rii dintre cercetători științifici, specialiști, 
doctoranzi și alte categorii de bursieri din 
țările care fac parte din Alianță. Astfel, 
peste 40% din bursele acordate anual sunt 
oferite pentru deplasarea specialiștilor și 
oamenilor de știință din țările europene 
ale Organizației în SUA, circa 30% pentru 
deplasare din statele partenere în state-
le europene ale Tratatului Nord-Atlantic, 
peste 20% sunt rezervate pentru schimbu-
rile științifice dintre statele europene ale 
NATO [29, p. 8].

Revenind la Programul Ştiință pentru 
Pace și Securitate, notăm că obiectivele 
strategice se referă la următoarele direcții 
strategice:

1) asigurarea securității, păcii și 
stabilității prin aplicarea științei în scopul 
reglementării problemelor de actualitate 
stringentă;

2) susținerea reformelor democratice 
și dezvoltării economice durabile a state-
lor partenere;

3) acordarea suportului financiar pen-
tru efectuarea investigațiilor în domeniile 
prioritare și formarea infrastructurii de 
cercetare științifică.

În vederea realizării obiectivelor pro-
gramatice, sunt prevăzute mai multe tipuri 
de granturi, după cum urmează:

1) stabilirea legăturilor științifice, ela-
borarea și promovarea ideilor noi;

2) organizarea seminarelor în dome-
niile de perspectivă pentru cercetătorii 
științifici și specialiștii în tematică sec-
torială în vederea schimbului neoficial 
nemijlocit de informație, rezultate și opi-
nii pe teme concrete pentru a determina 
direcțiile prioritare de activitate;

3) susținerea investigațiilor de per-
spectivă și organizarea cursurilor pentru 
cercetătorii științifici și specialiștii de ca-
lificare înaltă;

4) asigurarea deplasărilor, asistența în 
transmiterea cunoștințelor în domeniile 
prioritare;

5) reintegrarea tinerilor specialiști care 
au lucrat în statele aliate în țările lor de 
reședință pentru a susține întoarcerea în 
patrie și integrarea în comunitățile de cer-
cetare sau de învățământ [19, p. 140].

Este de subliniat că Alianța Atlanticu-
lui de Nord, prin intermediul Comitetului 
pentru Ştiință, acordă o atenție deosebită 
formării și consolidării infrastructurii de 
cercetare științifică fondată pe tehnologii 
avansate, cum ar fi rețelele digitale capa-
bile să asigure accesul la internet. Astfel, 
prin intermediul acestui program au fost 
create sistemele naționale informaționale 
de acces la internet ale Republicii Moldova 
și fostei Republici Iugoslave Macedonia, 
nemaivorbind de proiectul Calea virtuală 
de mătase, destinat cercetătorilor științifici 
și cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ superior din Asia Centrală 
și Caucazul de Sud. Oportunitatea va-
lorificării acestui proiect important este 
determinată de necesitatea facilitării ac-
cesului rapid la internet și schimbului 
de informații în contextul că perspectiva 
apariției în această regiune a rețelei de 
fibre optice este cu șanse foarte mici de 
realizare, fapt pentru care s-a hotărît de a 
folosi comunicațiile prin satelit în vederea 
conectării la internet [31].

Notăm că în fiecare țară participantă 
a fost stabilit câte un Institut Național de 
Cercetare și Educație Networks; Republi-
ca Moldova nu face excepție, fiind nomi-
nalizată Academia de Ştiințe a Moldovei, 
pentru a răspunde necesităților rețelelor 
naționale ale instituțiilor de educație și  
cercetare. Institutele Naționale de Cerce-
tare și Educație Networks sunt respon-
sabile pentru stabilirea politicii de utili-
zare a rețelelor de internet și asigurarea 
condițiilor care se referă la caracterul cer-
cetărilor sau proiectelor și utilizării tehno-
logiilor. Proiectul Calea virtuală de mătase 
a produs multe rezultate pozitive, cum ar 
fi echiparea oamenilor de știință, acțiune 
care a asigurat accesul la un instrument 
educațional eficient și valoros, informația, 
aceasta este nu numai componenta-cheie 
pentru succesul în domeniul științei în se-
colul XXI, dar, în același timp, determină 
caracterul unei societăți deschise și de-
mocratice. În plus, proiectul Calea virtu-
ală de mătase contribuie la îmbunătățirea 
situației în domeniul educației și ajută la 
reducerea decalajului dintre societățile 
bogate și sărace în informații. În cadrul 
acestui proiect, țările participante au decis 
să coopereze strâns și, prin urmare, să con-
tribuie la consolidarea păcii și securității în 
regiune, includerea instituțiilor științifice 
și de învățământ fiind un exemplu eloc-
vent al implicării științei în procesul de 
asigurare a securității.

Am subliniat deja că programul 
științific în cauză este îndreptat spre con-
jugarea eforturilor în vederea contraca-
rării amenințărilor și riscurilor la adresa 
securității și stabilității internaționale, 
granturile de cooperare fiind propuse în 
conformitate cu temele prioritare de cerce-
tare. Ca regulă, selectarea solicitărilor pre-
vede câteva trepte, începând cu expertiza-
rea atât din partea Alianței, cât și a statului 
partener, continuând cu examinarea de 
către Consiliul Consultativ al Organizației 
cu statul partener și încheind prin aproba-
re de către Comitetul Comun al NATO și 
statului partener. Totodată, sunt atestate 
cazuri când în calitate de beneficiar al gran-
tului figurează fie un stat aliat sau un stat 
partener, fie Alianța, aceste solicitări fiind 
numite „descentralizate” sau „speciale”, și 
se intercalează frecvent cu alte programe, 
cum ar fi „Ştiință pentru Pace”. Gestiunea 
programului este exercitată de angajații 
Secretariatului internațional de pe lângă 
Cartierul General al Organizației, acesta 
incluzând două direcții prioritare: proiecte 
științifice comune și proiecte de contracara-
re a amenințărilor și riscurilor contempora-
ne. Ch. Donnelly a specificat, în ordinea de 
idei reliefată, că mediul actual de securitate 
și intensificarea amenințărilor nemilitare 
au determinat domeniile prioritare de ac-
tivitate științifică a Tratatului Atlanticului 
de Nord, cooperarea științifică fiind anco-
rată pe trei direcții: lupta împotriva tero-
rismului; contracararea altor amenințări la 
adresa securității internaționale; coopera-
rea propriu-zisă în materie de cercetare cu 
statele partenere [6, p. 8–9].

Cooperarea științifică în lupta împo-
triva terorismului internațional presu-
pune următoarele: detectarea avansată a 
agenților și armelor chimice, biologice, 
radiologice și nucleare, diagnosticarea 
accelerată a efectelor asupra oamenilor; 
metode avansate de identificare (senzori 
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chimici și biologici, gene chip, preparare 
multisenzor); protecție fizică și deconta-
minarea de agenți chimici, biologici, radi-
ologici și nucleari; distrugerea armelor și 
agenților respectivi (tehnologii chimice și 
vaccinuri); contramăsuri medicale; detec-
tarea explozivilor; contramăsuri împotri-
va terorismului ecologic.

Cooperarea științifică în contracara-
rea altor amenințări la adresa securității 
este prevăzută pentru următoarele do-
menii de cercetare: securitatea mediului 
(deșertificarea, eroziunea pământului, po-
luarea); modelarea durabilă a consumului 
(produse alimentare, energie, materiale); 
pronosticarea și prevenirea dezastrelor 
naturale; securitatea alimentară; securita-
tea informațională; dinamica umană și so-
cietală (noi provocări la adresa securității 
globale, impactul economic al acțiunilor 
teroriste, studii de risc, topici în domeniul 
politicii științei).

În cadrul priorităților-cheie ale coope-
rării științifice sunt evidențiate următoa-
rele activități: identificarea de către țările 
partenere împreună cu statele aliate și cu 
Organizația Nord-Atlantică a subiecte-
lor de interes comun pentru investigații 
științifice (securitatea mediului, rețele de 
tehnologii informaționale, lupta contra 
terorismului internațional); determinarea 
priorităților individuale majore pentru 
țările partenere [21].

Suportul acordat cercetărilor comune 
și schimbului de informație științifico-
tehnologică este determinat cu precădere 
de necesitățile asigurării securității și apă-
rării, O. Petrovici-Belkin, dar nu numai 
el, ci și mulți alți cercetători și analiști mai 
ales din Federația Rusă, acreditează ideea 
că aceste politici sunt îndreptate, în primul 
rând, spre consolidarea pozițiilor blocului 
pe arena mondială, îmbunătățirea imagi-
nii Organizației și, în consecință, realiza-
rea mai eficace a obiectivelor politico-mi-

litare prin intermediul metodelor nemili-
tare și instrumentelor soft [34]. Totodată, 
nu este mai puțin adevărat că programele 
de acest caracter contribuie la dezvoltarea 
științei și tehnologiilor, valorificarea mai 
multor obiective solicitând formarea unei 
rețele structural-instituționale extinse și 
coordonarea acțiunilor mai multor sub-
divizuni ale Tratatului, antrenate în efec-
tuarea cercetărilor științifice sau elabora-
rea programelor științifico-tehnologice 
în sferele sectoriale concrete. Fondarea 
Organizației pentru Cercetare și Tehnolo-
gii în cadrul Alianței are ca scop de a asi-
gura conjugarea activităților din domeniul 
tehnico-științific și coordonarea lor cu 
investigațiile din sfera tehnologico-mili-
tară, contribuind în asemenea manieră la 
dezvoltarea elaborărilor științifice, schim-
bului de informații și perfectării strategii-
lor pe termen mediu. Organizația pentru 
Cercetare și Tehnologii este subordona-
tă Comitetului pentru Ştiință, structural 
incluzând două subdiviziuni – Consiliul 
pentru Ştiința și Tehnologie și Agenția 
pentru Ştiința și Tehnologie. 

Direcțiile prioritare de activitate includ 
actualmente șapte teme:

1) cercetări general teoretice, modelare 
și analiză;

2) integrarea științifică sistemică și ela-
borarea concepțiilor teoretice în domeniu;

3) tehnologii electronice;
4) tehnologii aplicative ale mijloacelor 

de transport;
5) tehnologii științifice ale sistemelor 

informaționale și digitale;
6) medicină și elaborări științifice în 

domeniul factorului uman;
7) grupul NATO pentru imitare și 

modelare a proceselor tehnologice [19, 
p.142–143].

Reiterăm că din anul 2004 activitățile 
Tratatului Nord-Atlantic în sfera științei 
au început să se desfășoare în conformi-

tate cu amendamentele operate în Pro-
gramul științific, care au fost aprobate la 
reuniunea de la Kiev din 2003. Astfel, în 
debutul anului 2005, cu suportul Comi-
tetului pentru Ştiință, la Dnepropetrovsk 
și-a ținut lucrările un seminar în materia 
contracarării poluării chimice în urma 
acțiunilor teroriste, în discuție fiind puse 
eventuale măsuri de caracter medical 
îndreptate spre lichidarea consecințelor 
unor atacuri de acest gen. Supozițiile ex-
primate prevedeau că teroriștii ar fi în mă-
sură să opereze atacuri chimice atât prin 
aplicarea armei de care ar putea dispu-
ne, cât și prin intermediul altor mijloace 
precum substanțe chimice cu destinație 
agricolă sau deșeuri ale industriei chi-
mice, anihilarea acțiunilor de acest tip 
solicitând coordonarea diferitor servicii: 
subunități militare, instituții medicale, 
departamente ale situațiilor excepționale. 
Programul acestui seminar a inclus urmă-
toarele tematici: evaluarea riscului utili-
zării substanțelor chimice de proveniență 
industrială, nivelurile toxicității provenite 
din aplicarea diferitor substanțe chimice, 
estimarea mijloacelor tehnice disponibi-
le privind detectarea poluărilor chimice, 
modernizarea și optimizarea mijloacelor 
de protecție individuală, evaluarea mijloa-
celor medicale folosite pentru tratarea in-
toxicărilor chimice, estimarea eficacității 
acțiunilor de lichidare a consecințelor 
atacurilor chimice [15].

Un alt proiect realizat de Comitetul 
pentru Ştiință vizează elaborarea tehno-
logiilor de utilizare a celulelor de oxid 
solide de combustibil la temperaturi joa-
se și medii, care să permită de a produce 
energie prin aplicarea unor metode mai 
sigure, eficiente și ecologice. Antrenând 
cercetători științifici din Ucraina, Azer-
baidjan, Federația Rusă, Marea Britanie și 
Statele Unite, proiectul a alcătuit o parte 
componentă a Programului Ştiință pentru 

Pace și a urmărit de a obține celule de oxid 
solide de combustibil pentru a fi folosite 
la temperatura nu de 900–1000°C, ci de 
600–800°C, tehnologie care permite de a 
reduce costurile de producere a energiei și 
emisiile în atmosferă a gazelor cu efect de 
seră. Materia primă în stare de oxizi de zir-
coniu și scandiu este atestată în abundență 
în Ucraina și prin realizarea proiectului 
s-a dovedit a fi aplicabilă în mai multe sta-
te, aliate și partenere [24], efort care se în-
scrie în acțiunile de identificare a surselor 
alternative de energie și de protecție a me-
diului, date fiind oportunitățile de diver-
sificare a furnizorilor și surselor de agenți 
energetici.

În luna septembrie a anului 2004 Co-
mitetul pentru Ştiință a organizat în Ma-
rea Britanie un seminar consacrat cer-
cetărilor de perspectivă cu tema Știința, 
societatea și provocările noi la adresa 
securității, în cadrul căruia s-au pus în 
discuție, printre altele, rolul mijloacelor 
de informare în masă în promovarea ideii 
privind importanța științei în contracara-
rea terorismului și asigurarea securității 
internaționale. Cele mai sugestive conclu-
zii, care, în opinia noastră, nu și-au pierdut 
din actualitate, se dovedesc a fi relevante și 
caracterizează uimitor de bine relațiile pe 
trilaterala știință – guvernare – mediul de 
afaceri, sunt următoarele:

1. Există mai multe bariere de comuni-
care și colaborare pe axa știință – industrie 
– guvernare, 80% dintre companiile brita-
nice, spre exemplu, n-au stabilit nici un tip 
de relații cu universitățile sau alte instituții 
de învățământ superior.

2. Este indispensabil de a spori intere-
sul cercetătorilor științifici pentru temati-
cile de securitate în vederea aprofundării 
și extinderii studiilor în domeniu.

3. Este absolut necesar de a investi mai 
mult în știință și tehnologii, inclusiv în 
țările subdezvoltate, antrenând în special 
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tineretul, în caz contrar generația tânără 
poate servi într-o anumită măsură în ca-
litate de bază socială pentru mișcările te-
roriste.

Recomandările făcute pentru remedie-
rea întru câtva a situației deficitare, inclu-
siv acțiunile care trebuie să fie întreprinse 
de Tratatul Nord-Atlantic, vizează urmă-
toarele activități:

1. Se impune o abordare multilatera-
lă, interdisciplinară și interinstituțională 
care să fie în măsură să faciliteze precum 
și să stimuleze conlucrarea dintre cer-
curile științifice, reprezentanții busine-
ssului și funcționarii publici, cooperarea 
urmând să fie fondată pe principiul de 
rețea în condițiile că cele mai bune rezul-
tate științifice pot fi așteptate de pe urma 
interacțiunilor din cadrul sectorului ci-
vil, deoarece elaborările ce țin de sfera 
militară, ca regulă, sunt secretizate. Este 
important de a oferi susținere în special 
businessului mic și mijlociu în stabilirea 
legăturilor cu instituțiile științifice și de 
învățământ pe motivul că întreprinderile 
mari se dovedesc a fi în măsură să angaje-
ze de sine stătător relații de cooperare, iar 
entitățile instructive și de cercetare trebu-
ie să evite dublările inutile și să imprime 
investigațiilor orientare aplicativă concretă.

2. Făcând uz de mecanismele 
instituționale de care dispune, aplicând 
instrumentele de consultare bi- și mul-
tilaterală, precum și acordând sprijinul 
financiar necesar, Alianță este în măsu-
ră să impulsioneze cercetările științifice 
în domeniile securității și apărării, cu 
precădere în statele partenere, rezultate-
le investigațiilor obținute urmând să fie 
prezentate decidenților politici pentru 
familiarizare și, eventual, pentru imple-
mentare. Un rol esențial este rezervat, de 
asemenea, legăturilor dintre cercetătorii 
științifici și reprezentanții mass-media din 
cauza că mijloacele de informare în masă 

oferă instituțiilor științifice o posibilitate 
importantă pentru a demonstra utilitatea 
lor și a exercita o anumită influență asupra 
activităților atât ale oamenilor de afaceri, 
cât și ale factorilor de decizie [25].

Dezvoltând tema seminarelor științifice 
desfășurate sub egida Comitetului pentru 
Ştiință, constatăm o activitate organizato-
rică intensă, iar manifestările care au  avut 
loc se disting prin varietatea problemelor 
abordate, chiar dacă sunt canalizate în al-
bia aspectelor de securitate, luptei împo-
triva terorismului internațional, după cum 
s-a remarcat mai sus, revenindu-i primor-
dialitatea în lista subiectelor propuse pen-
tru valorificare. Capitolul consacrat pro-
blemei terorismului se regăsește pe agen-
da zilei a mai multor seminare științifice, 
unul dintre care și-a ținut lucrările în 
septembrie 2004 la Kiev și a vizat identi-
ficarea soluțiilor de prevenire a atacurilor 
teroriste la adresa sistemelor naționale de 
rețele energetice. Ideea magistrală avansa-
tă presupune că aprovizionarea cu agenți 
energetici reprezintă una dintre cele mai 
importante funcții ale societății contem-
porane, iar asigurarea securității sisteme-
lor energetice a căpătat un caracter glo-
bal, vulnerabilitatea lor fiind determinată 
de organizarea în formă de structuri de 
rețele naționale și/sau transnaționale [7]. 
C. Băhnăreanu a sesizat, pe bună drepta-
te, că securitatea energetică a încetat să 
fie o problemă strict economică și a de-
venit una mult mai complexă, antrenând 
implicații politico-militare: securitatea 
energetică nu este periclitată numai de ac-
tele teroriste, tulburările politice sau con-
flictele armate, ci și de fenomene climatice 
și factorul uman. Totodată, se impune de 
ținut cont și de provocările globalizării, 
în sensul că orice disfuncționalitate sau  
vulnerabilitate care se  produce într-o  re-
giune, poate să afecteze consumatorii din 
întreaga lume [2, p. 32–33].

Amenințările și riscurile globale la 
adresa integrității sistemelor energetice 
din lume au fost puse în discuție la Forul 
NATO Știința, businessul și tehnologiile 
pentru ocrotirea infrastructurii critice a 
energiei, care și-a ținut lucrările în perioa-
da 24–26 februarie 2006 la Praga. La reuni-
une a fost prezentată platforma de acțiuni 
comune ale reprezentanților sectoarelor 
securității și apărării naționale, cercuri-
lor științifice și producătorilor de energie 
electrică, petrol și gaze naturale în scopul 
identificării răspunsurilor pragmatice la 
problemele asigurării cu agenți energe-
tici și a integrității sistemului energetic 
global, în general, și celui euroatlantic în 
particular [20]. Fortificarea securității in-
frastructurii energetice la nivel european 
este o direcție prioritară de activitate a 
Organizației, acest obiectiv este reiterat 
la Seminarul de la Vilnius din 15–16 oc-
tombrie 2009, desfășurat prin Programul 
Ştiință pentru Pace și Securitate, cu spriji-
nul financiar al Consiliului Parteneriatului 
Euro-Atlantic. Una din concluziile acestui 
for științifico-practic este că obiectivul 
strategic trasat poate fi valorificat prin asi-
gurarea stabilă și sigură cu agenți energe-
tici, diversificarea traseelor, furnizorilor și 
surselor energetice, precum și prin inter-
conectibilitatea rețelelor energetice [27].

Luând act de dezvoltarea și răspândirea 
accelerată a tehnologiilor informaționale 
la nivelul global și de riscurile de folosirea 
lor în scopuri criminale, cu repercusiuni 
grave la adresa securității, Alianța s-a an-
gajat plenar în contracararea ciber-teroris-
mului și ciber-criminalității, inclusiv prin 
intermediul Programului Ştiință pentru 
Pace și Securitate. Contextul global era 
destul de favorabil pentru realizarea coo-
perării științifice internaționale în dome-
niul vizat, deoarece după teractele din 11 
septembrie 2001 temerile că teroriștii ar 
putea folosi spațiul virtual pentru a provo-

ca haos și pericole se dovedeau a fi mari: 
în Statele Unite, spre exemplu, au sporit 
alocările în mijloacele de protecție a celor 
mai importante rețele informaționale de 
eventuale atacuri. La seminarul organizat 
de Institutul de Cercetări Avansate în oc-
tombrie 2006 la Sofia au fost identificați 
cinci factori care îi fac pe teroriști să fie 
interesați de tehnologiile informaționale și 
spațiul virtual:

1. Ciber-terorismul este mai puțin cos-
tisitor decât metodele tradiționale.

2. Ciber-atacurile pot capta cu mult mai 
mulți oameni decât metodele tradiționale, 
deoarece, adăugăm noi, actualmente con-
tează nu atât numărul nemijlocit al jertfe-
lor, ci mai cu seamă efectul asupra psihicii 
oamenilor, provocând frica, neîncrederea, 
starea de insecuritate.

3. Arealul cu impact ciber-terorist poa-
te fi cu mult mai mare.

4. Anonimatul atacatorilor este mai 
mare, deoarece se dovedește a fi dificil de a 
identifica și urmări ciber-teroriștii.

5. Atacurile pot fi realizate de la 
distanță mare.

În același context de idei se includ și 
prioritățile de cercetare a acestui fenomen, 
obiectivele urmărite fiind identificarea 
soluțiilor pentru atenuarea pericolelor din 
partea ciber-terorismului: tipuri de ciber-
atacuri; interdependența dintre ciber-tero-
rism și crima organizată; măsuri de securi-
tate a sistemelor informaționale – autenti-
ficare și autorizare, identificarea atacurilor 
și controlul integrității, protecția datelor și 
a sistemelor, analiza riscurilor, criptogra-
fie și biometrie; ponderea organizațiilor 
internaționale guvernamentale și nongu-
vernamentale în procesele de cooperare 
în lupta împotriva ciber-terorismului; co-
laborarea interguvernamentală în contra-
cararea ciber-criminalității; expertiza ju-
decătorească a rețelelor de computere [5].

Concluzia generală a acestei reuniuni 
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științifico-practice este că, deși unii experți 
manifestă scepticism vizavi de amploarea 
pericolelor provenite de pe urma ciber-
terorismului, probabilitatea atacurilor de 
factură cibernetică de a deveni realitate nu 
trebuie negată nici teoretic, nici practic, 
planificarea acțiunilor și instruirea oame-
nilor fiind de o maximă importanță și de 
aceea nu pot fi trecute cu vederea.

Însă deja la seminarul Inteligența Ope-
rativă Network desfășurat la Veneția în 
perioada 6–7 februarie 2009 s-a pus pro-
blema reconceptualizării abordărilor asi-
gurării ciber-securității, obiectivul trasat 
fiind determinarea acțiunilor de primă ne-
cesitate pentru minimizarea consecințelor 
strategice și economice ale ciber-atacuri-
lor. Oportunitatea elaborării și implemen-
tării unui set de acțiuni este determinată 
de faptul că ciber-terorișii tind să foloseas-
că dependența societăților contempora-
ne de tehnologiile informaționale avan-
sate pentru a cauza prejudicii serioase la 
adresa securității naționale, cooperarea 
internațională reprezentând un mecanism 
important în anihilarea acestui actor ne-
statal asistemic. În lista temelor supuse 
dezbaterilor, printre altele, au figurat: 1) 
factorii care provoacă ciber- insecuritatea; 
2) rolul guvernelor și sectorului asociativ 
în asigurarea ciber-securității; 3) amen-
darea bazei normative în scopul protejării 
activelor virtuale și a produselor fizice; 4) 
ponderea cercetărilor științifice în fortifi-
carea ciber-securității [28].

Precizăm că la acest for securitatea 
a fost tratată în aspect tehnologic, însă 
plenitudinea și complexitatea politicilor 
în domeniu solicită abordarea și din alte 
perspective, inclusiv a factorilor uman 
și social, motivul fiind anihilarea unor 
vulnerabilități.

Conceptul strategic de la Lisabona nu 
conține răspunsuri la mai multe întrebări 
cu privire la misiunea Alianței în ciber-

spațiu, iar Seminarul de la Cambridge din 
10–11 octombrie 2011 și-a trasat ca obiec-
tiv de a identifica locul ciber-amenințărilor 
în cadrul politicii de securitate și apărare a 
Organizației, date fiind neclaritățile care 
au apărut în contextul dezbaterilor strate-
gice desfășurate și, ca urmare, a lipsei unei 
poziții comune cu privire la oportunitatea 
strategiei ciber-securității NATO. Luând 
act de amenințările și riscurile la adre-
sa securității economice și a proprietății 
intelectuale atât ale sectoarelor de stat, 
cât și ale corporațiilor, la seminar au fost 
puse în discuție mai multe aspecte, printre 
care: noi amenințări la adresa securității 
în ciber-spațiu; gestiunea și controlul în 
ciber-spațiu; atentate la adresa internet-
securității; ciber-riscuri asupra sectorului 
privat; cooperarea internațională juridică 
în vederea gestiunii ciber-spațiului [4].

Ideea magistrală care a fost exprima-
tă prevedea oportunitatea conștientizării 
importanței ciber-securității în politicile 
exercitate de Alianță, deoarece ciber-ata-
curile presupun anonimat și negare pre-
cum și un raport favorabil costuri–be-
neficii comparativ cu variantele militare 
tradiționale, situație care solicită abordări 
noi pentru minimizarea amenințărilor re-
ale și a riscurilor potențiale.

Mai sus am remarcat importanța facto-
rilor uman și social în contextul asigurării 
securității informaționale și celei ener-
getice. Însă, după cum am subliniat deja, 
securitatea se dovedește a fi un fenomen 
complex, care include mai multe dimensi-
uni, și Alianța nu putea să facă abstracție 
de unele aspecte, fie neglijându-le, fie sub-
estimându-le, deoarece probabilitatea ca 
riscul să se transforme în amenințare poa-
te avea șanse mari să devină realitate în 
anumite circumstanțe favorabile, impor-
tant fiind, în ordinea de idei reliefată, de 
a elabora strategii și tactici de anticipare și 
prevenire. Astfel, prin intermediul Progra-

mului Ştiință pentru Pace și Securitate, în 
parteneriat cu Fundația Europeană pentru 
Ştiință, în intervalul de timp 21–22 aprilie 
2009, la Bruxelles s-a desfășurat conferința 
cu tema „Componentele nemateriale ale 
securității”. Luând ca bază oportunitatea 
abordării interdisciplinare și intersectori-
ale a securității, s-a remarcat necesitatea 
de a supune cercetării componentele soft 
(ale securității) prin punerea în lumină a 
aspectelor ce țin de psihologie, filosofie, 
neurologie, teologie și alte „discipline ne-
materiale”, oportunitatea acestui exercițiu 
fiind motivată de următoarele: apariția și 
perfecționarea tipurilor noi de agresiune 
teroristă; necesitatea aplicării mecanis-
melor nemilitare pentru a preîntâmpina 
catastrofe umanitare; globalizarea catas-
trofelor ecologice și indispensabilitatea 
minimizării lor [18].

Prin urmare, acțiunile teroriste au 
devenit mai complexe, s-au perfecționat 
prin formele de manifestare și aplicare, 
dar, totodată, și strategiile antiteroris-
te au suferit unele schimbări la capitolul 
amploare și oportunități de valorificat. 
Seminarul desfășurat în Antalya pe 9–10 
mai 2011 vine să confirme și să exempli-
fice supoziția anunțată, deoarece au fost 
puse în discuție probleme ce vizează par-
ticiparea minorităților etnice în campania 
de contracarare a terorismului. Printre 
aspectele supuse dezbaterilor sesizăm: 
emigrarea și naturalizarea, importanța 
pașaportului occidental pentru teroriști; 
dimensiunea cultural-lingvistică a luptei 
contra terorismului; rolul poliției comu-
nitare în combaterea acțiunilor teroriste; 
probleme și perspective de contracarare a 
terorismului în Africa [29].

Ultimul subiect, în accepția noastră, a 
căpătat o semnificație deosebită din cau-
za că, mai ales, Africa de Nord a devenit 
un spațiu tradițional de „celule teroriste 
de criză”, ale căror acțiuni s-au animat și 

s-au extins în urma „primăverii arabe din 
anul 2011”, evenimentele din Mali de la 
sfârșitul anului 2012 – începutul anului 
2013 fiind elocvente în acest sens de idei. 
Considerăm că terorismul internațional 
abordat în calitate de actor al relațiilor 
internaționale nu se mai înscrie într-un 
singur centru, sau cu pretenție de a fi li-
ber, ci din contra, s-a descentralizat și s-a 
individualizat, situație care face mult mai 
dificilă acțiunile de prevenire [17, p.175].

De fapt, Programul Ştiință pentru Pace 
și Securitate împreună cu Fundația Eu-
ropeană pentru Ştiință au organizat mai 
multe ateliere de lucru, scopul urmărit 
fiind dezvoltarea unei agende de cerce-
tare în probleme de securitate. Succint, 
precizăm că Fundația Europeană pentru 
Ştiință este o asociație internațională non-
guvernamentală care desfășoară activitate 
nonprofit dedicată promovării cercetă-
rilor științifice. Fundația include 80 de 
membri instituționali din 30 de țări, care 
reprezintă cea mai mare parte a actorilor 
cu pondere din știința și tehnologia euro-
peană, incluzând majoritatea consiliilor 
de cercetare importante din Europa și ale 
academiilor naționale de științe. Această 
instituție se dovedește a fi un catalizator 
pentru dezvoltarea științei prin întruni-
rea cercetătorilor de marcă și agențiilor de 
finanțare în scopul dezbaterii, planificării 
și implementării de inițiative paneurope-
ne. Subliniem că acest parteneriat sprijină 
cooperarea în domeniul științelor sociale 
și umaniste în probleme de securitate și 
apărare, ca parte a Inițiativei Securitatea: 
promovarea unui cadru de cercetare, obiec-
tivele trasate fiind susținerea excelenței în 
cercetările interdisciplinare complexe de 
securitate abordată la nivel internațional 
și facilitarea transferului de cunoștințe din 
sfera științei către instituțiile de profil. Am 
notat semnificația acestei oportunități, 
pentru că prezența științelor sociale și 
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umaniste în cadrul eforturilor de coopera-
re este limitată [11, p.116].

Considerăm important de a preciza 
că însușirea manifestărilor științifico-
practice organizate de Comitetul pentru 
Ştiință prin Programul Ştiință pentru Pace 
și Securitate vine să demonstreze implica-
rea pe măsură a Organizației în promo-
varea cooperării științifice multilaterale, 
dar lăsând loc și activităților bilaterale în 
domeniu, Alianța Nord-Atlantică mani-
festând interes și dând dovadă de prezență 
constantă. Anume acest raționament justi-
fică trecerea în revistă a unor reuniuni pe 
care le-a desfășurat, multe acțiuni având 
finalitate și dovedindu-se a fi benefice mai 
ales pentru parteneri.

Contrar multiplelor supoziții care pre-
supun că după evenimentele din 11 sep-
tembrie 2001 s-a amplificat exercitarea 
politicilor nemilitare, considerăm că, din 
contra, acestea le-au redus substanțial din 
amploare și au impus activizarea formelor 
militare de contracarare a actelor teroriste. 
În 2006, Comitetul pentru Ştiință și Comi-
tetul privind Provocările Societății Moder-
ne au fuzionat, formând Comitetul Ştiință 
pentru Pace și Securitate, schimbarea 
instituțională fiind dictată de „transformă-
rile mediului de securitate la nivel mondial 
și prioritățile comune ale celor două pro-
grame”. Comitetul și-a canalizat activitățile 
„pe inițiative în domeniul științei civile 
și apărării corelate contracarării teroris-
mului și combaterii amenințărilor de altă 
natură la adresa securității”, fiind un me-
canism de cooperare și de dialog științific 
între cercetători din statele aliate și din 
țările partenere preocupați de problemele 
securității. Obiectivul Programului NATO 
Ştiință pentru Pace și Securitate este de a 
răspunde necesităților statelor participan-
te de consolidare a securității, stabilității 
și solidarității prin „dezvoltarea colabo-
rării între rețelele de cercetare științifică 

și sporirea capacităților naționale de cer-
cetare prin sprijinirea desfășurării proiec-
telor multianuale, atelierelor specializate, 
cursurilor de perfecționare și atelierelor 
de cercetare avansată” [26]. Prioritățile 
Programului înglobează proiecte pentru 
susținerea directă a operațiunilor și mi-
siunilor Alianței Atlanticului de Nord, 
apărarea contra terorismului, combate-
rea amenințărilor chimice, biologice și 
radionucleare, prevenirea și gestionarea 
noilor amenințări pentru securitatea glo-
bală, cum ar fi statele eșuate, impactul 
economic al acțiunilor teroriste, securi-
tatea ecologică sau securitatea alimentară 
în zonele de conflict, de calamități natu-
rale sau tehnogene, dezvoltarea tehnolo-
giilor și accesul la informație. Programul 
Ştiință pentru Pace și Securitate a inclus 
următoarele panele de lucru: chimie, bio-
logie, fizică; securitatea informațională și a 
comunicațiilor; securitatea mediului; dez-
voltarea umană și societală. Modalitățile și 
mecanismele de cooperare prevăd urmă-
toarele oportunități:

1. Proiecte multianuale care sprijină 
colaborarea în baza unor proiecte de cer-
cetare științifică oferind suport pentru 
acoperirea unor cheltuieli corelate proiec-
tului, cum ar fi achiziționarea de echipa-
ment științific, calculatoare, formarea per-
sonalului proiectului și software. Nu este 
prevăzută salarizarea, dar pot fi acordate 
burse pentru tinerii cercetători.

2. Şcoli de Studii Avansate susțin or-
ganizarea cursurilor pentru diseminarea 
informației despre cele mai recente evoluții 
cu privire la Alianța Atlanticului de Nord, 
cursurile fiind destinate unei audiențe 
specializate. Acestea durează două-trei 
zile, întrunind 20–50 de participanți, iar 
dezbaterile și soluțiile pe marginea pro-
blemelor curente de securitate sunt publi-
cate cu suportul Programului. Contribuția 
Organizației prevede compensarea cos-

turilor de organizare și de plasare a vor-
bitorilor, dar în anumite condiții pot fi 
susținuți financiar și nevorbitori din unele 
țări partenere.

3. Cursuri Avansate de Perfecționare 
sunt prevăzute pentru a permi-
te specialiștilor din țările membre de 
a împărtăși experiența în domeniul 
securității stagiarilor din statele partene-
re la întruniri de 5–7 zile. Ca regulă, sunt 
invitați 3–4 specialiști din cel puțin două 
state aliate și 30–50 de audienți din țările 
partenere, obiectivul magistral urmărit fi-
ind schimbul de experiență.

4. Ateliere de Cercetare Avansată 
subvenționează organizarea atelierelor de 
experți în cadrul cărora să se desfășoare 
discuții la nivel înalt specializat în vederea 
identificării soluțiilor pentru provocările 
emergente de securitate [26].

Însă în urma unor reforme structura-
le desfășurate în 2010, Comitetul Ştiință 
pentru Pace și Securitate a fost desființat, 
iar Programul Ştiință pentru Pace și Secu-
ritate a fost transferat în cadrul Direcției 
pentru Provocările de Securitate Emer-
gente. Includerea Programului în ca-
drul Direcției a urmărit instituirea unei 
conexiuni mai strânse între abordarea 
științifică și răspunsurile Organizației 
la noile amenințări la adresa securității 
internaționale precum terorismul, atacu-
rile cibernetice, riscuri la adresa furnizo-
rilor de energie, proliferarea armelor de 
distrugere în masă. Alianța Nord-Atlanti-
că a desemnat o singură subdiviziune abi-
litată cu asumarea responsabilității pentru 
activitatea depusă în diferite domenii cu 
impact asupra securității aliaților și par-
tenerilor în contextul proliferării acestor 
provocări și, ca urmare, necesității de a 
redefini modul de realizare a solidarității, 
accentul fiind pus pe capacitatea de coezi-
une și acțiunile comune cu actorii civili și 
sectorul privat [22].

Relansarea Programului NATO Ştiință 
pentru Pace și Securitate s-a produs la 
28 august 2011, fiind trasate un set de 
acțiuni precum: optimizarea coordonării, 
evaluarea proiectelor de către Grupul In-
dependent de Evaluare Ştiințifică, care se 
întrunește în ședințe, ca regulă, de două 
ori pe an, și reducerea mecanismului de 
asistență financiară la trei categorii – pro-
iecte de cercetare, traininguri organizate 
de Institutele de Studii Avansate sau prin 
intermediul Cursurilor Avansate; ateliere 
de lucru. Luând ca bază prevederile Con-
ceptului de la Lisabona, la 8 iunie 2012 
s-au adoptat prioritățile noi ale Progra-
mului, care, la rândul lor, se împart în mai 
multe subteme și constau în următoarele.

I. Facilitarea cooperării reciproc benefi-
ce pe subiecte de interes comun, aprofunda-
rea eforturilor pentru depășirea noilor pro-
vocări în domeniul securității includ:

1) lupta împotriva terorismului: meto-
de de protecție a infrastructurii, materia-
lelor și personalului critic; factorul uman 
în apărarea contra terorismului; tehnolo-
gii de detectare a amenințărilor teroriste 
provenite din aplicarea dispozitivelor ex-
plozive sau exercitarea altor activități ili-
cite; managementul riscurilor, practicile și 
tehnologiile cele mai bune de răspuns la 
terorism;

2) securitatea energetică: soluții inova-
toare de asigurare cu energie a armatei, in-
clusiv de caracter regenerabil; securitatea 
infrastructurii energetice; aspecte mariti-
me ale securității energetice, aspecte teh-
nologice ale securității energetice;

3) securitatea informațională: protecția 
infrastructurii informaționale, inclusiv 
schimbul de cele mai bune practici, con-
solidarea capacităților și a politicilor; 
susținerea dezvoltării capacităților de ci-
ber-apărare, edificarea de tehnologii noi și 
a infrastructurii; conștientizarea consoli-
dării ciber-apărării;
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4) protecția împotriva agenților chimici, 
biologici, radiologici și nucleari: metode 
și tehnologii de protecție, diagnosticarea 
efectelor, detectarea, decontaminarea, dis-
trugerea, eliminarea sau izolarea agenților 
chimici, biologici, radiologici și nucleari; 
gestiunea riscurilor, strategiilor și tehno-
logiilor de recuperare; contramăsuri me-
dicale împotriva agenților chimici, biolo-
gici, radiologici și nucleari;

5) securitatea mediului ambiant: pro-
bleme de securitate generate de constrân-
geri de mediu și de resurse, inclusiv riscu-
rile pentru sănătate, provenite din defici-
tul de apă și din creșterea necesităților de 
energie.

II. Sporirea gradului de conștientizare cu 
privire la evoluțiile în domeniul securității, 
inclusiv prin intermediul avertizării timpu-
rii în scopul prevenirii crizelor cuprind:

1) tehnologii avansate de asigurare a 
securității:  tehnologii emergente, inclusiv 
nanotehnologii, tehnologie optică, sateliți 
micro;

2) securitatea frontierelor: tehnolo-
gii de asigurare a securității frontierelor, 
inclusiv celor portuare; cross sisteme de 
comunicații de frontieră și prelucrare a da-
telor; consultanță, evaluarea necesităților 
și cele mai bune practici de asigurare a 
securității frontierelor;

3) detectarea și înlăturarea minelor ne-
explodate: dezvoltarea și furnizarea de teh-
nologii avansate, metodologii și cele mai 
bune practici; soluții de contracarare a dis-
pozitivelor explozive avansate;

4) aspectele umane și sociale ale 
securității relaționate cu obiectivele strate-
gice ale NATO.

III. Fortificarea suportului pen-
tru operațiunile și misiunile conduse de 
Alianță prevede: sprijinul civil misiunilor 
aliate; asigurarea accesului la informații 
prin intermediul conexiunii la internet 
din cadrul Programului Drumul de Mă-

tase – Afganistan; aspecte culturale și 
sociale în operațiunile și misiunile mili-
tare; consolidarea cooperării cu alți actori 
internaționali [23].

Transformările conceptual-structura-
le au avut ca suport decizia Alianței „de 
a pune accentul pe inițiative în domeniul 
științei civile și inovării corelate comba-
terii terorismului și altor amenințări la 
adresa securității” [3, p. 22], pornindu-se 
de la supoziția că știința civilă poate fi un 
fundament solid și eficient pentru promo-
varea parteneriatului internațional și, în 
același timp, se dovedește a fi în măsură 
să răspundă la provocările emergente de 
securitate. Programul NATO Ştiință pen-
tru Pace și Securitate sprijină colaborarea 
științifică și tehnologică între oameni de 
știință și între experți din țările aliate și 
cele partenere, incluzând suportul finan-
ciar acordat la nivelul Alianței și la nivel 
național, demonstrând „angajamentul 
Organizației Nord-Atlantice pentru asi-
gurarea securității și menținerea păcii 
prin promovarea cooperării științifice”. 
Obiectivul Programului este de a răs-
punde necesităților statelor participante 
de consolidare a securității, stabilității și 
solidarității prin dezvoltarea colaboră-
rii „între rețelele de cercetare științifică 
și sporirea capacităților naționale de 
investigație prin sprijinirea desfășurării 
proiectelor multianuale, atelierelor specia-
lizate de lucru, cursurilor de perfecționare 
și atelierelor de cercetare avansată”.

Luând ca bază materialul supus anali-
zei, considerăm că politicile Alianței în do-
meniul științei prevăd următoarele etape:

1. De la inițiere în jumătatea a doua 
a anilor ’50 până la începutul anilor ’90: 
programele științifice au fost destinate 
în exclusivitate cercetătorilor din statele 
membre, fie ancorate pe cercetarea aspec-
telor de securitate și apărare, transferului 
tehnologic revenindu-i întâietatea, însă în 

anii ’70 –’80 au fost invitați un număr mic 
de specialiști din statele socialiste.

2. De la mijlocul anilor ’90 până la mij-
locul primului deceniu al secolului XXI: 
programele științifice devin mecanismul 
principal de stabilire și dezvoltare a par-
teneriatelor, contribuind atât la extinderea 
Alianței, cât și la aprofundarea cercetărilor 
și schimbului de experiență, cu precădere 
în domeniul aplicativ. Această perioadă se 
dovedește a fi cea mai fructuoasă la capi-
tolul suportul financiar oferit dimensiunii 
științifice de activitate și a întrunit un nu-
măr mare de participanți.

3. Din jumătatea a doua a primului 
deceniu al secolului XXI: programele 
științifice sunt ancorate pe aspecte secto-
riale bine determinate și cu așteptări feza-
bile, perioada fiind înjumătățită de relan-
sarea în 2011 a Programului Ştiință pentru 
Pace și Securitate.

Așadar, activitatea științifică a Orga-
nizației Nord-Atlantice este determina-
tă de caracterul complex al riscurilor și 
amenințărilor la adresa securității, deși 
nu este mai puțin adevărat că știința ca 
atare nu sporește gradul de securitate al 
grupurilor vulnerabile de populație, po-
trivit aprecierii lui J.F. Bureau, nici de 
calamitățile naturale, nici de actele teroris-

te, dar se dovedește a fi în măsură să tra-
verseze hotarele și să contribuie la asigura-
rea înțelegerii sociale.Majoritatea absolută 
a proiectelor și programelor este rezervată 
cercetărilor din domeniile științelor teh-
nologice și inginerești, exacte și naturale, 
cu specializare îngustă și cu obiective sec-
toriale bine definite. Însă științele sociale, 
potrivit lui J.F. Bureau, de asemenea, con-
tribuie la realizarea comunicării eficiente 
și coordonării eforturilor în domeniile lor 
de investigație, dat fiind că „factorii umani 
și sociali în anumite împrejurări sunt pro-
ducători de frică și oroare, doi piloni ai te-
rorismului”. Totuși, în contextul efectuării 
cercetărilor și desfășurării forurilor este 
relevant aspectul politic, de cooperare, dat 
fiind că întrunește state aliate, state parte-
nere și structuri internaționale antrenate 
în realizarea temelor comune. Optimiză-
rile care s- au produs în ultimul timp sub 
aspect structural și în planul definirii unor 
priorități bine conturate nu semnifică re-
ducerea din intensitate a activităților în 
domeniul științei, ci acomodarea la noile 
realități provenite din amenințările și ris-
curile neconvenționale la adresa securității 
internaționale, recesiunea economică și 
desfășurarea operațiunilor de menținere a 
păcii departe de hotarele fizice ale NATO.
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PREOCUPĂRI ALE TRATATULUI ATLANTICULUI DE 
NORD PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Silvia MÎTCU1

CONCERNS OF THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
FOR THE ENVIRONMENT PROTECTION

Science and ecology is a special interest for the North Atlantic Treaty Organization besi-
des ensuring global security. Organization’s environmental policies are targeted towards 

ensuring environmental awareness; identifying the solutions and joint efforts to address them.
Keywords: NATO, ecology, environmental policy, science, safety, security.

Ştiința și ecologia se includ în di-
mensiunea a treia de activități ale 

Organizației Tratatului Nord-Atlantic, 
alături de primele două, politică și mili-
tară, aceasta mai fiind numită „socială”, 
iar politicilor de mediu le revine o pon-
dere esențială în procesul conștientizării 
oportunității identificării soluțiilor și con-
jugării eforturilor pentru contracararea sau 
minimizarea amenințărilor și riscurilor la 
adresa supraviețuirii civilizației umane. Nu 
negăm nici pe departe relevanța asumpțiilor 
ancorate pe reliefarea semnificației facto-
rului ecologic în consolidarea pozițiilor 
Alianței pe arena mondială, dar, totodată, 
le catalogăm că uneori suferă de unilatera-
litate apologetică, deoarece problemele de 
mediu se dovedesc a fi în sine generatoa-
re de insecuritate și conflicte, ele amenință 
mijloacele de existență a omenirii și accen-
tuează inegalitățile atât în interiorul state-
lor, cât și în exterior. A. Levy a remarcat, 
pe bună dreptate, că problemele ecologice 
prezintă amenințare la adresa securității, 
atât naționale, cât și internaționale, însă de 
semnificație cu mult mai mare se dovedesc 
a fi soluțiile propuse pentru rezolvarea lor 
[17, p. 37], iar M. Maathai a cerut schimba-

rea modului de gândire pentru ca umanita-
tea să înceteze să amenințe sistemul care îi 
asigură viața [19].

Fondarea în 1959 a Comitetului pen-
tru Oceanografie a pus începutul activității 
Tratatului în domeniul ce vizează poluarea 
mediului ambiant. Însă din punctul de ve-
dere geopolitic această inițiativă poate fi 
tratată ca expresie a tendințelor expansio-
niste în contextul competiției bipolare, dat 
fiind că Uniunea Sovietică s-a avântat în 
valorificarea cosmosului prin lansarea sa-
telitului, în 1957, iar Alianța, adică Statele 
Unite în primul rând, urmărea să contro-
leze oceanul planetar. Zece ani mai târziu, 
având ca suport Raportul Clubului de la 
Roma „Limitele creșterii”, Organizația a 
înființat Comitetul privind Provocările 
Societății Moderne, urmărind aprofunda-
rea cooperării, examinarea celor mai efici-
ente modalități de gestiune a resurselor și 
educarea omului din secolul XX să păstreze 
armonia cu lumea în schimbare [23, p.194]. 
Obiectivele Comitetului țin de aborda-
rea problemelor mediului înconjurător și 
calității vieții locuitorilor statelor membre, 
opțiuni bazate pe expertizare și cercetare, 
inclusiv în urma utilizării forțelor armate.

1   Silvia MÎTCU, doctor în politologie, cercetător științific, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Acad-
emiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Este de precizat că de la sfârșitul anilor 
’60 ai secolului XX problemele ce țin de 
ecologie și protecția mediului au devenit 
o preocupare a două structuri, Comitetul 
pentru Ştiință și Comitetul privind Pro-
vocările Societății Moderne, dat fiind că 
securitatea ecologică era tratată ca o temă 
prioritară de cooperare în cadrul Comi-
tetului pentru Ştiință. În același timp, au 
existat unele deosebiri în activitatea celor 
două subdiviziuni: în cadrul Comitetului 
pentru Ştiință inițiativele de mediu ve-
neau „de jos”, din partea cercetătorilor sau 
specialiștilor, pe când în Comitetul privind 
Provocările Societății Moderne proiectele 
și programele erau propuse de statele 
membre, ca mai apoi să fie examinate de 
cercetători din domeniile vizate. Este de 
notat, de asemenea, că în perioada anilor 
’70 – prima jumătate a anilor ’80 activitatea 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne a fost de o intensitate redusă și 
s-a exprimat în special prin desfășurarea 
unor seminare, cum ar fi în problemele 
atenuării zgomotului produs de avioanele 
militare sau ocrotirea florei și faunei din 
proximitatea poligoanelor militare. Cauza 
acestei situații constă, în accepția noastră, 
că nu se conștientizase încă gravitatea pro-
blemelor de mediu și nu se formase un cu-
rent de opinie bine consolidat și sprijinit 
pe structuri ale societății civile.

Luând ca suport de referință Raportul 
lui M. Coulson, în care sunt descrise de-
taliat activitățile Organizației Tratatului 
Nord-Atlantic în domeniul ecologic din 
ultimele două decenii ale secolului XX, 
specificăm că el deosebește trei perioade 
în evoluția lor, după cum urmează [4]:

1. Anii 1984–1991: studiile pilot se 
desfășurau în statele membre și vizau 
cu predilecție determinarea impactului 
acțiunilor forțelor armate asupra medului 
înconjurător și civililor. Printre activitățile 
de importanță care au avut loc, vom 

menționa:
- cercetarea în problema luptei împo-

triva zgomotului produs de avioanele mili-
tare a fost realizată în perioada 1985–1989 
la inițiativa Germaniei Federale și Statelor 
Unite, fiind o continuare a seminarului 
găzduit de Olanda în 1982. Ca rezultat, a 
fost cercetat un diapazon lărgit de aspecte 
ce se referă la zgomotul aerian, de la im-
pactul asupra organismului uman până la 
măsurile de neutralizare;

- proiectul „Formarea conștiinței eco-
logice în cadrul forțelor armate” a fost 
inițiat, de asemenea, de Germania Fede-
rală și s-a desfășurat în intervalul de timp 
1987–1990. Oportunitatea cercetării a fost 
determinată nu doar de necesitatea exer-
citării controlului asupra materialelor și 
deșeurilor cu efecte poluante asupra me-
diului, ci și de concilierea între autoritățile 
civile și militari, primii învinuindu-i că nu 
atrag atenția cuvenită problemelor ecolo-
gice, iar ultimii aveau temeri că din cauza 
acestor probleme nu vor putea îndeplini 
eficient funcțiile de apărare. Drept urma-
re, a fost desfășurată o activitate amplă de 
educație ecologică în cadrul forțelor ar-
mate ale statelor aliate, inclusiv formarea 
structurilor specializate, practică preluată 
și de țările partenere, inclusiv Republica 
Moldova;

- conferința cu privire la rolul armatei 
în aplicarea Protocolului de Montreal și-a 
ținut lucrările în septembrie 1991, fiind 
convocată la inițiativa Comitetului privind 
Provocările Societății Moderne, care a ve-
nit cu propuneri de a reduce emisiile de 
gaze de eșapament și a înlocui substanțele 
cu efect nociv asupra stratului de ozon. 
Dat fiind că acest for a prezentat una 
dintre primele oportunități pentru statele 
nealiate de a participa la discuții în proble-
me de apărare și mediu împreună cu țările 
NATO, s-a constat necesitatea angajării și 
dezvoltării cooperării, situație care s-a ma-
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terializat și prin instituționalizarea Con-
siliului de Cooperare al Atlanticului de 
Nord. Notăm că Protocolul de la Montreal 
cu privire la substanțele care epuizează 
stratul de ozon a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1989 și prevede protejarea stra-
tului de ozon prin eșalonarea treptată și, 
eventual, stoparea producerii substanțelor 
considerate a fi cu efect de distrugere.

2. Anii 1991–1997: au fost extinse 
agenda temelor abordate anterior și lista 
participanților pe contul statelor ex-so-
cialiste, un rol important fiind atribuit 
parteneriatelor transfrontaliere, situație 
care n-a putut să nu se răsfrângă asupra 
spectrului de activități. Preocupările eco-
logice la nivel transfrontalier și-au găsit 
materializare prin realizarea mai multor 
proiecte, printre care: contaminarea radio-
activă a râurilor prin transportarea produ-
selor de acest gen pe căi navale; gestiunea 
deșeurilor radioactive în sectorul apărării; 
evaluarea riscurilor de poluare a apelor 
teritoriale ale Lituaniei în urma scurgerii 
de substanțe radioactive de pe submari-
ne. Însă proiectul de o amploare și de 
un impact incomparabil mai mare ține de 
situația ecologică din Arctica, desfășurat 
în două etape în perioada 1992–1996. 
Obiectivul trasat a fost monitorizarea, 
evaluarea și preîntâmpinarea poluării 
transfrontaliere cauzată de activitatea mi-
litară, dat fiind că sporea considerabil can-
titatea de deșeuri radioactive scurse în re-
giunea care cuprindea perimetrul mărilor 
Baltică, Barents și Neagră. S-a constatat că 
pericolul cel mai mare pentru apele subte-
rane și apele mărilor arctice este prezentat 
de produsele petroliere și de componen-
tele chimice care sunt folosite pe larg în 
procesele de producere, experimentare și 
utilizare a armamentului, recomandându-
se intensificarea cooperării internaționale 
în domeniu, inclusiv prin elaborarea de 
tehnologii alternative și standarde noi de 

stabilire a calității terenurilor. Rezultate-
le obținute au fost folosite, de asemenea, 
pentru realizarea altor proiecte ecologice 
sub egida Alianței, cum ar fi studiul pilot 
„Utilizarea solului aflat în folosință milita-
ră” [5].

În contextul de idei anunțat vom con-
stata continuitatea studiilor în proble-
ma zgomotului, produs în cazul dat nu 
de avioanele militare, ci de elicoptere, 
desfășurarea cercetărilor care au durat în 
perioada 1992–1994 fiind rezultatul plân-
gerilor parvenite din partea societății: 
temele principale de investigație au vi-
zat măsurarea și extinderea zgomotului 
produs de elicoptere. În aceeași ordine 
de idei se înscrie Simpozionul organizat 
în anul 1994 de Comitetul privind Pro-
vocările Societății Moderne cu genericul 
„Planificarea noilor aeroporturi și piste de 
decolare astăzi, mâine și în mileniul ur-
mător”, acțiune consacrată condițiilor de 
zbor, tehnologiilor de proiectare și con-
struire a aparatelor de zbor, influența lor 
asupra mediului ambiant și a zgomotului 
asupra comportamentului omului și al 
animalelor [21].

Alte acțiuni de referință realizate de 
Comitetul privind Provocările Societății 
Moderne au vizat un diapazon mai larg 
de probleme, canalizate cu predilecție pe 
relația bidimensională „militari–mediu”, 
printre care se evidențiază următoarele:

- seminarul „Rolul militarilor în pro-
cesele de protejare a mediului”, desfășurat 
în luna noiembrie a anului 1992; agenda 
dezbaterilor a întrunit o participare extin-
să, fiind ancorată pe cerințele de factură 
ecologică înaintate față de militari, iar sub 
aspectul practic s-a soldat cu lansarea în 
decembrie anul 1993 a Planului de lucru a 
Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică 
pentru Dialog, Parteneriat și Cooperare 
în vederea impulsionării participării cer-
cetătorilor și specialiștilor din statele par-

tenere în activitatea Comitetului privind 
Provocările Societății Moderne;

- conferința organizată de către Con-
siliul de Cooperare Nord-Atlantică „Pla-
nificarea ciclurilor de activitate ecologică 
vitală a obiectelor și poligoanelor militare”, 
aceasta fiind o componentă a studiului pi-
lot în problemele ce țin de cerințele de 
natură ecologică față de militari. Reco-
mandările au fost valorificate prin adopta-
rea Statutului NATO cu privire la protecția 
mediului înconjurător și a Îndrumarului 
de studii ecologice pentru forțele armate, 
formarea unui serviciu informațional în 
materie să asigure schimbul de informație 
dintre aliați și parteneri, elaborarea cursu-
rilor speciale de instruire a militarilor și 
înțelegerea de principiu privind oportuni-
tatea auditului ecologic;

- proiectul pilot „Aspecte ecologice 
privind recuperarea solurilor atribuite 
forțelor militare” a derulat în două perioa-
de, din 1994 până în 1998, printre obiecti-
vele strategice figurând evaluarea situației 
ecologice a terenurilor folosite de militari 
pentru ca să fie exploatate ulterior în secto-
rul civil în urma epurărilor prin aplicarea 
celor mai eficiente tehnologii. Ca rezultat, 
metodele de curățare a solurilor care au 
fost elaborate în urma investigațiilor s-au 
dovedit a fi de relevanță deosebită și pre-
zintă, conform mai multor estimări, un 
interes constant.

3. Anii 1997–2000: spectrul activităților 
în domeniul politicilor de mediu a fost 
extins prin realizarea proiectelor de ni-
vel regional și conceperea securității eco-
logice ca fiind un element al securității 
internaționale. Realizarea studiilor pilot 
de nivel regional a fost impulsionată, în 
accepția noastră, de consolidarea pozițiilor 
Consiliului Parteneriatului Euro-Atlan-
tic în cadrul Alianței, fiind o expresie a 
interesului manifestat pentru cooperare 
prin Programul Parteneriat pentru Pace, 

inclusiv în domeniul ecologic, acțiuni 
cărora li s-a rezervat un rol substanțial. 
Astfel, la Seminarul „Securitatea ecologi-
că a conductei de petrol din Georgia” din 
octombrie 1999 s-au dezbătut aspecte eco-
nomice și ecologice privind transportarea 
petrolului, securitatea conductelor, preîn-
tâmpinarea scurgerilor și perspectivele de 
cooperare internațională prin intermediul 
programelor noi. În același interval de 
timp, în Ucraina s-a desfășurat un alt se-
minar, „Probleme ecologice de asigurare a 
securității în bazinele Mării Negre și Mă-
rii Azov”, în discuție fiind puse modalități 
de asigurare a securității ecologice în zo-
nele porturilor militare și de colaborare 
internațională în restabilirea mediului 
înconjurător ca urmare a catastrofelor 
ecologice, subiect la care vom reveni prin 
reliefarea situației în alte bazine maritime.

Referindu-ne la impactul degradării 
mediului asupra securității și stabilității 
internaționale, subliniem că Organizația a 
atribuit schimbărilor climaterice, epuizării 
stratului de ozon, inundațiilor și secetelor, 
defrișării pădurilor și eroziunii solurilor 
rolul de factori determinanți ai migrației 
în masă și apariției conflictelor din cauza 
resurselor naturale și, deci, trebuiau dis-
cutate [4]. 

Studiul pilot „Sisteme de management 
de mediu în sectorul militar”, finalizat 
în 2000, se înscrie organic în agenda de 
activități realizate de Comitetul privind 
Provocările Societății Moderne, sugestiv 
fiind faptul că numărul experților civili 
în domeniul ecologic a prevalat asupra 
celor militari. Obiectivele proiectului au 
vizat determinarea priorității riscurilor 
ecologice pentru asigurarea cooperării 
eficiente în materie, reliefarea conexiunii 
dintre schimbările de mediu și securitate 
la diferit nivel, abordarea problemelor de 
mediu, sociale și economice ca o totalita-
te integrală, elaborarea unui set de acțiuni 
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și priorități de caracter preventiv, în sta-
re să contracareze escaladarea conflicte-
lor și evaluarea rolului organizațiilor și a 
convențiilor internaționale în domeniu.

Prin urmare, studiul realizat prin pro-
iecte și mese rotunde a recomandat abor-
darea integrată a riscurilor pentru a defini 
liniile directorii comune de evaluare a im-
pactului problemelor de mediu. În același 
timp trebuie de precizat că, pornind de 
la gravitatea lor, nu s-a reușit identifica-
rea soluțiilor general acceptate, deoarece 
au fost prezentate șapte categorii de poli-
tici care se referă la acțiunile de răspuns: 
determinarea condițiilor de mediu gene-
ratoare de conflict; evaluarea integrată a 
unui aspect de mediu; avertizarea timpu-
rie; identificarea mecanismelor de rezolva-
re a litigiilor ce țin de ecologie; gestiunea 
crizelor; aplicarea diplomației preventive.

În baza celor reliefate constatăm că 
politicile de mediu realizate de Alianță în 
ultimele trei decenii ale secolului XX s-au 
dezvoltat pe o traiectorie ascendentă prin 
aprofundarea cooperării și diversificarea 
tematicii, imprimându-le sens politic și 
aplicativ, modificând arealul de imple-
mentare de la unul transfrontalier către 
unul regional. A. Belonogov acreditează 
ideea că prin integrarea statelor postsoci-
aliste în programele și proiectele ecologice 
ale Organizației Nord-Atlantice s-a fortifi-
cat politizarea investigațiilor în domeniu, 
dat fiind că „partenerii se dovedesc a fi 
favorabili pentru a lua parte la activitățile 
nemilitare ale blocului, urmărind să pri-
mească dividende politice, iar NATO, la 
rândul său, prin exercitarea cercetărilor 
la nivelul regional tinde să se consolideze 
în afara zonei geografice tradiționale de 
răspundere, inclusiv în spațiul postsovie-
tic”. Nu subestimăm nici de data aceasta 
relevanța factorului politic în promovarea 
geostrategică a Alianței, dar, totodată, re-
iterăm semnificația dublă a politicilor de 

mediu, dată fiind interdependența dintre 
ecologie și securitate.

După încheierea conflagrației globale 
bipolare, la reuniunile plenare ale Co-
mitetului privind Provocările Societății 
Moderne au primit posibilitate de a lua 
parte cercetători științifici și specialiști 
în domeniu din țările partenere, această 
subdiviziune reprezentând, potrivit lui O. 
Petrovici-Belkin, un for unic de schimb 
de experiență și cunoștințe în plan mul-
tidimensional, deoarece vizează aspecte 
științifice și tehnice, politice și umanita-
re, economice, sociale și ecologice, sfera 
militară și sectorul civil. Fiind, conform 
accepției lui T. Moran, inițiator al diferi-
tor manifestări, Comitetul nu desfășoară 
cercetări în mod individual, dar participă 
activ la colectarea și sistematizarea celor 
mai recente date, activitatea sa poartă un 
caracter descentralizat, în sensul că nu este 
finanțată din bugetul Alianței, ci de state-
le interesate în realizarea investigațiilor 
într-un anumit aspect. Comitetul este o 
structură de tip deschis, iar accentul este 
plasat pe programele care se dovedesc a fi 
în măsură să contribuie la perfectarea po-
liticilor naționale în domeniu ale statelor 
partenere și susținerea elaborărilor noi 
[12, p.102]. Este important de a remarca, 
în ordinea reliefată de idei, activitatea edi-
torială a Comitetului, fiind puse în lumină 
peste 300 de cărți în problemele ecologiei, 
dezvoltării durabile și sferei sociale.

Activitatea Comitetului privind Pro-
vocările Societății Moderne s-a exprimat 
prin diferite forme, după cum urmează:

1) studii pilot: sunt gestionate de 
instituții și departamente ale statelor par-
ticipante, majoritatea având cu precădere 
impact social sau umanitar, iar unele au 
aplicabilitate și în sectorul militar – polu-
area atmosferei solurilor, problema dioxi-
nului, folosirea rațională a energiei;

2) seminare: sunt consacrate cu 

predilecție evaluării activității militare 
asupra mediului înconjurător, incluzând 
mai multe aspecte, precum sisteme de in-
formare în ecologie, tehnologii pure, ad-
ministrarea infrastructurii ecologice, asa-
narea biotehnologică;

3) mese rotunde: sunt consacrate evalu-
ării politicilor naționale în domeniul eco-
logiei, fiind destinate unei teme concrete 
precum proceduri naționale de apreciere 
a riscului ecologic, calitatea aerului în în-
căperi, viitorul biotehnologiilor, energia 
substanțelor chimice și planificarea ecolo-
gică [35, p.15].

Însă, din jumătatea a doua a anilor 
’90 ai secolului XX, Comitetul a venit cu 
inițiative noi de exercitare a activităților în 
domeniu, cum ar fi elaborarea proiectelor 
specializate de scurtă durată, pe un termen 
de la jumătate până la un an, pe când pro-
gramele obișnuite durează până la patru 
ani, sau organizarea simpozioanelor tema-
tice în scopul difuzării informației în pro-
bleme ecologice și sociale [9].

În debutul secolului XXI tematica și 
direcțiile prioritare de activitate ale Co-
mitetului privind Provocările Societății 
Moderne s-au extins considerabil prin 
desfășurarea reuniunilor în problemele 
politicilor ecologice ale acțiunilor milita-
re și efectuarea cercetărilor experimen-
tale asupra temelor de interes comun. 
Procesele de cooperare sunt materializate 
prin diferite forme, cum ar fi colabora-
rea interparlamentară, menită să asigure 
coordonarea acțiunilor de armonizare 
legislativ-normativă, interacțiunea struc-
turilor executive, îndreptată spre reali-
zarea politicilor ecologice; cooperarea 
în sfera tehnico-științifică, exercitată prin 
folosirea de comun acord a tehnologiilor, 
organizarea și desfășurarea expertizări-
lor, schimbul de informație și experiență 
în cadrul realizării programelor naționale 
și internaționale de mediu; acordarea 

asistenței necesare pentru elaborarea și 
semnarea convențiilor internaționale în 
domeniu [37, p. 109]. Abordată în plan 
general, activitatea științifico-practică este 
canalizată pe valorificarea unor teme de 
interes strategic, care sunt secționate, la 
rândul lor, în mai multe subteme ancorate 
fie pe prezența, fie pe semnificația politici-
lor de mediu:

1. Conexiunea dintre sfera ecologică și 
sectorul militar se concretizează prin va-
lorificarea mai multor subiecte precum: 
forme de instruire ecologică în forțele 
armate, aspecte ecologice ale recuperă-
rii teritoriilor aflate în folosința militari-
lor; mediul înconjurător și securitatea în 
contextul internațional; sistemul de orga-
nizare a protecției mediului înconjurător 
în sectorul militar; protecția civililor de 
consecințele scurgerii substanțelor toxi-
ce în cazurile transportării încărcăturilor 
militare; așteptări în domeniul ecologiei 
militare.

2. Contracararea poluării mediului 
ambiant se exprimă prin realizarea mai 
multor subteme, printre care: modelarea 
ecosistemelor lagunelor riverane în scopul 
administrării durabile a apelor; evaluarea 
tehnologiilor aprobate și noi de prelucra-
re a terenurilor și apelor poluate; trecerea 
transfrontalieră a aerului impurificat; eva-
luarea riscurilor naturale.

3. Ocrotirea sănătății și riscurile tehno-
logice se materializează prin astfel de sub-
teme concrete, cum ar fi: metode avansate 
de evaluare a riscurilor bolilor de cancer; 
impactul utilizării pesticidelor în agricul-
tură asupra omului și mediului înconju-
rător; tehnologii agricole noi; impactul 
problemelor ecologice asupra sectorului 
ocrotirii sănătății.

4. Calitatea vieții și planificarea se ma-
nifestă prin efectuarea unor studii și pro-
iecte de scurtă durată, printre care: produ-
se și tehnologii ecologic pure; tehnologii 



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

64

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

65

de examinare, conservare și gestiune ale 
resurselor culturale; implicarea opiniei 
publice în adoptarea deciziilor ecologice; 
vulnerabilitatea societății interdependente 
[34, p. 103].

În același context de idei se in-
clud direcțiile prioritare de activitate a 
Alianței în domeniul protecției mediului 
înconjurător, care în linii mari se reduc la 
următoarele:

- protecția sistemelor naturale care 
n-au fost deteriorate de acțiunile econo-
mice și tehnogene ale omului și care sunt 
chemate să conserve echilibrul biologic;

- folosirea rațională și eficientă a resur-
selor ecologice;

- susținerea diversității biologice actu-
ale;

- formarea și susținerea unui sistem vi-
abil de răspundere ecologică globală;

- sprijinul financiar pentru realizarea 
politicilor și programelor ecologice prin 
stimularea aplicării metodelor economiei 
de piață în efectuarea lor; susținerea dez-
voltării pieței de servicii și produse ecolo-
gice, precum și a investițiilor în proiecte 
îndreptate spre asigurarea protecției me-
diului ambiant și diversității biologice; 
acordarea suportului pentru investigații și 
programe ecologice speciale în vederea in-
struirii populației; desfășurarea expertiză-
rilor și procedurilor ecologice de monito-
rizare, evaluare și planificare a proiectelor 
NATO în materie de protecție a mediului; 
încurajarea schimbului de experiență în 
identificarea mijloacelor bugetare din alte 
surse pentru finanțarea activităților ecolo-
gice [39, p. 20].

Politicile de mediu exercitate de 
Alianța Nord-Atlantică și-au găsit imple-
mentare fie prin continuarea proiectelor și 
programelor precedente, fie prin inițierea 
unor teme și activități noi, în funcție de 
prioritățile trasate și oportunitățile de va-
lorificat.

Un program de o semnificație deose-
bită pentru activitățile de mediu realizate 
de Organizație este „Provocările societății 
moderne”, care a fost lansat în anul 1969 în 
scopul identificării soluțiilor pentru pro-
blemele ce țin de influența omului asupra 
mediului înconjurător și de calitatea vieții 
populației din statele aliate. În ultimul de-
ceniu al secolului XX, lista participanților 
a fost lărgită prin antrenarea statelor din 
cadrul Parteneriatului pentru Pace și Dia-
logului Mediteraneean, iar obiectivul stra-
tegic trasat vizează securitatea ecologică 
a Alianței, inclusiv problemele riscurilor 
netradiționale și cu potențial să provoace 
instabilitate economică, politică și socială, 
precum și ale reglementării sau preîntâm-
pinării conflictelor provenite din defici-
tul de resurse ecologice. Printre sarcinile 
care sunt chemate să asigure valorificarea 
obiectivului trasat se regăsesc cercetarea 
fenomenelor naturale de nivel regional și 
global, contracararea provocărilor și pe-
ricolelor potențiale la adresa societății și 
a mediului înconjurător, generatoare de 
instabilitate politică sau economică, re-
ducerea presiunilor asupra mediului în-
conjurător de pe urma activităților eco-
nomice și militare. Notăm că desfășurarea 
activităților în cadrul acestui program 
este determinată de interesul manifes-
tat de mai multe state pentru realizarea 
proiectelor, elaborarea temelor ce țin de 
provocările societății moderne, inclusiv 
dezvoltarea durabilă și, implicit, alocarea 
resurselor necesare, dat fiind că finanțarea 
se produce din surse naționale. Acțiunile 
realizate se concretizează prin studii pilot 
cu durata de patru-cinci ani, proiecte de 
o singură dată prevăzute pentru douăspre-
zece-optsprezece luni și prin desfășurarea 
forurilor științifice sau ecologice orga-
nizate în diferite forme de manifestare 
– seminare, conferințe sau simpozioane 
internaționale, cu publicarea și accesibili-
tatea rapoartelor [20, p. 205].

Am specificat că diapazonul aspecte-
lor tematice valorificate prin studiile pilot 
și proiectele de scurtă durată este variat, 
cercetările ecologice sunt cu predilecție 
de caracter interdisciplinar și se referă la 
dimensiunea ecologică a acțiunilor din 
sectorul militar, poluarea mediului, calita-
tea vieții, cooperarea transfrontalieră, dar 
și terorismul ecologic internațional.

Investigațiile cu privire la conexiunile 
militar-ecologice și-au găsit expresie în re-
alizarea mai multor studii pilot și proiecte, 
cum ar fi:

- studiul pilot „Forme de educație eco-
logică în cadrul forțelor armate și impac-
tul lor asupra creării stărilor de spirit pro-
ecologice” a fost îndreptat spre elaborarea 
unor metode eficiente care să fie în mă-
sură să asigure desfășurarea activităților 
educaționale de factură ecologică în sec-
torul militar și facilitarea schimbului de 
experiență în domeniu, obiectivul urmă-
rit fiind formarea personalului ecologic 
responsabil. Investigațiile au demonstrat 
că sectorul militar se confruntă cu pro-
vocări și probleme în materie care sunt 
proprii și altor sfere. În cadrul activităților 
desfășurate de forțele armate, aspectele 
ecologice, de asemenea, se dovedesc a fi 
de importanță majoră, dat fiind că orice 
operație militară presupune evaluarea im-
pactului asupra mediului. În acest sens, 
dacă se exprimă necesitatea educației eco-
logice a civililor, aceeași exigență trebuie 
înaintată și militarilor. Rezultatul final s-a 
materializat prin pregătirea și difuzarea 
unui CD demonstrativ care a inclus mos-
tre de aplicare a metodelor și procedeelor 
eficiente de educație ecologică în cadrul 
trupelor militare, o atenție deosebită fi-
ind  acordată folosirii  apei  din  cauza că 
aceasta  poate figura în  calitate de fun-
dament  atât  al cooperării internaționale, 
cât și al conflictelor [11];

- studiul pilot „Construcție capitală 

pentru infrastructura militară” și proiectul 
de scurtă durată cu aceeași denumire au 
fost orientate spre identificarea soluțiilor 
menite să contribuie la reducerea folo-
sirii energiei electrice de către obiecte-
le militare și micșorarea eliminărilor de 
deșeuri toxice în atmosferă, ținându-se 
cont de prevederile Protocolului de la 
Kyoto. Pentru valorificarea acestui scop 
s-a exprimat oportunitatea schimbului 
de experiență și cunoștințe în Comitetul 
privind Provocările Societății Moderne. 
În urma desfășurării investigațiilor s-a de-
terminat că infrastructura pune presiune 
substanțială pe mediul înconjurător, dat 
fiind că 40 % din energia consumată  și 
16 % din apa folosită revin edificiilor, in-
clusiv celor cu destinație militară și, deci, 
prin construcții capitale în sectorul mi-
litar poate fi îmbunătățită situația în do-
meniul protecției mediului. Construcția 
capitală presupune aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile în procesele de pla-
nificare, proiectare, edificare, funcționare, 
modificare și trecere la pierderi a averii 
imobile, procese care solicită de a se ține 
cont de factorii ecologici în toate etapele 
de funcționalitate, însă atenția primordia-
lă fiind acordată aplicării tehnologiilor de 
economisire a resurselor energetice [30].

Prin urmare, pentru realizarea obiec-
tivelor trasate, în cadrul Alianței s-a con-
venit că militarii trebuie să cunoască im-
pactul activităților pe care le desfășoară 
asupra mediului ambiant,    impunându-
se în acest sens elaborarea managemen-
tului ecologic. K. Mahutova, J. Barich și 
R. Kreizenbeck sunt de părere că un ase-
menea sistem de management ar trebui să 
includă patru componente, planificarea 
operațiilor, desfășurarea lor, determinarea 
impactului asupra mediului înconjurător 
și întreprinderea acțiunilor ecologice de 
rigoare, sistemul solicitând ca în condițiile 
desfășurării activităților militare să se țină 
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cont de politicile de mediu, inclusiv în 
procesul planificării bugetului [8]. Consi-
derăm important de a sublinia că, în afara 
dezideratelor actorilor de a lua în calcul 
oportunitatea protecției mediului încon-
jurător în contextul planificării acțiunilor 
militare, mai este nevoie ca să fie în mă-
sură să implementeze politici de acest gen, 
reclamându-se în ordinea de idei reliefată 
asemenea aptitudini precum comunica-
rea, cultura securității și documentarea.

Problemele ce vizează popularea dife-
ritor sfere de mediu și-au găsit o aborda-
re consistentă în activitatea de cercetare 
științifico-practică desfășurată de Alianță, 
cele mai relevante studii pilot și proiecte 
fiind:

- studiul pilot „Produse curate și pro-
cese” a avut ca obiectiv susținerea și imple-
mentarea principiilor dezvoltării durabile 
în sectorul de producție, obiectiv care per-
mite aplicarea proceselor tehnologice ino-
fensive și nonpoluante pentru a căpăta 
producție finită ecologic pură. Valorifi-
carea scopului trasat a presupus, conform 
recomandărilor, reducerea eliminărilor 
de gaze toxice de către uzine și fabrici, 
perfecționarea proceselor tehnologice și 
mai ales crearea în fazele incipiente a pro-
duselor ecologice pure, fapt care în ultimă 
instanță prevede mai puține cheltuieli și 
un randament mai mare [3]. Notăm că 
cercetările realizate au contribuit la elabo-
rarea parametrilor ecologici de măsurare 
a calității producției și la modernizarea 
procesului tehnologic prin folosirea mate-
rialelor ecologice;

- proiectul de scurtă durată „Evaluarea 
riscurilor naturale” a fost consacrat cerce-
tării cataclismelor de caracter global, dar 
și cu repercusiuni la nivel național, având 
efecte nocive nu numai de sorginte econo-
mică, ci și conținând o vădită dimensiune 
umană, provocată de activitatea omului. 
Obiecte ale investigațiilor au devenit nu 

numai cataclismele naturale, ci și meto-
dele de contracarare a lor, scop în care 
s-a propus crearea unui for permanent de 
schimb de informație despre calamități și 
desfășurarea unor seminare tematice de 
nuanță interdisciplinară [2] ;

- studiul pilot „Modelarea ecosisteme-
lor din lagunele teritoriale în scopul folo-
sirii sustenabile și dezvoltării” se înscrie 
în domeniul managementului bazinelor 
acvatice de acest tip și s-a desfășurat în 
două etape. Cercetările efectuate au de-
monstrat că datorită activităților agrare, 
piscicole și turistice lagunele se dovedesc a 
fi cel mai vulnerabil segment al țărmurilor 
maritime-riverane, fiind evidentă lipsa 
acută de oxigen, depășirea nivelului de 
poluare și distrugerea ecosistemului. Re-
comandările care au fost făcute se referă 
la necesitatea de a găsi echilibrul între 
folosirea bazinelor acvatice și menținerea 
ecosistemului lagunelor prin modelarea 
hidrodinamică și ecologică a situației și 
luarea deciziilor la nivel politic. Drept ur-
mare, s-a propus extinderea aplicării in-
strumentelor științifice în vederea asigură-
rii durabilității și dezvoltării lagunelor de 
coastă și a bazinelor hidrografice [6];

- studiul pilot „Aspecte ale prevenirii și 
reducerii poluării mediului ambiant de că-
tre unele sectoare industriale” a vizat zona 
din Baia Mare și a avut ca obiectiv identifi-
carea celor mai bune practici de prevenire 
a incidentelor și de reducere a contami-
nării solurilor și apelor subterane, aceste 
cataclisme având influență nocivă asupra 
mediului și sănătății [24]. Important este 
că proiectul a întrunit o participare lar-
gă, inclusiv fiind prezenți reprezentanți 
ai Uniunii Europene și Băncii Mondiale. 
Este important de notat că problemele ce 
țin de prevenirea și lichidarea influenței 
negative a factorului industrial asupra 
mediului înconjurător și a sănătății repre-
zintă o direcție prioritară de activitate a 

Organizației Nord-Atlantice, printre care 
se regăsește situația ecologică din industria 
mineritului, producerea îngrășămintelor 
chimice, acumularea deșeurilor în soluri 
și în apele subterane, precum și pregăti-
rea pentru situații de urgență. Revenind 
la studiul pilot menționat, precizăm că 
acesta este de o importanță deosebită, de-
oarece a asigurat promovarea cooperării și 
dialogului în regiunea bazinului hidrogra-
fic al Dunării pentru a facilita dezvoltarea 
unor politici regionale în managementul 
iazurilor de decantare și al haldelor;

- proiectul de scurtă durată „Manage-
mentul deșeurilor industriale și toxice” a 
fost finalizat prin inițierea unui web site 
menit să asigure schimbul de informație 
în domeniu între statele aliate și cele par-
tenere, în discuție fiind puse aspecte ce țin 
de îmbunătățirea sistemelor de observare 
a deșeurilor nocive, aplicarea pe larg a bi-
otehnologiilor și fitotehnologiilor în com-
baterea impurificării cu deșeuri toxice, 
contaminarea și purificarea apei [18].

- seminarul „Combaterea poluării cu 
petrol a regiunii nordice”, organizat sub 
egida Comitetului privind Provocările 
Societății Moderne, în aprilie 2004 în Nor-
vegia, a fost canalizat pe problemele înfrun-
tării impurificării în zona Mării Barents, 
protejării mediului ambiant în locurile 
de transportare a petrolului din Federația 
Rusă în Europa și către Statele Unite, mo-
dernizării utilajului de luptă cu scurgerile 
petroliere și folosirii dispersanților. Aspec-
tele puse în discuție, la care au participat 
de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor 
de cercetare științifică și ai producătorilor 
de utilaje, au vizat colectarea petrolului cu 
înalt conținut de viscoză în condițiile cli-
materice cu temperaturi joase, folosirea 
dispersanților și arderea pe loc, eficiența 
lucrărilor și securitatea personalului, des-
coperirea scurgerilor pe timp de noapte 
sau sub sloiul de gheață [22].

Luând în calcul complexitatea pro-
blemei, Comitetul privind Provocările 
Societății Moderne a organizat un atelier 
în Canada doi ani mai târziu, în luna oc-
tombrie 2006, în cadrul căruia s-a făcut 
evaluarea daunelor provocate de trans-
portul maritim și de scurgerile de petrol 
în zona arctică, o atenție deosebită fiind 
acordată aplicării tehnologiilor de epurare 
în condițiile distanțelor mari și accesului 
limitat;

- seminarul internațional „Evalu-
area riscului consecințelor catastrofei 
de la Cernobâl: lecții pentru viitor” s-a 
desfășurat la Kiev în aprilie 2003, iar pes-
te șase luni a demarat un studiu pilot cu 
același generic, însă în ambele cazuri fără 
ca Republica Moldova să participe, care, 
de asemenea, a fost afectată de acciden-
tul produs în aprilie 1986. Notăm că tra-
gicul eveniment de la Cernobâl se află la 
originea unor transformări considerabile 
a politicilor naționale și internaționale 
de pregătire și gestiune ale situațiilor de 
urgență nucleară, un rol important fiind 
rezervat comunicării și schimbului de 
informație. De fapt, concluzia magistrală 
a seminarului a vizat necesitatea coordo-
nării eforturilor îndreptate spre lichidarea 
consecințelor catastrofelor de acest carac-
ter în faza incipientă, alt subiect relevant 
s-a referit la dozimetrie, adică măsurarea 
efectelor radiației, inclusiv de natură psi-
hologică, cancerogenă, dar și alte maladii 
[26]. Semnificativ este că în urma acestor 
manifestări științifico-practice s-a conso-
lidat o direcție de cooperare a Alianței cu 
alte structuri internaționale – asistență în 
cazul dezastrelor naturale.

De fapt, problema poluării transfron-
taliere a aerului figurează pe agenda zilei 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne încă de la începutul anilor ’70, 
fiind inițiat un set de acțiuni ancorate cu 
predilecție pe cercetarea fenomenului. 
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Formele de exercitare a cooperării se ex-
primă prin studii pilot și conferințe tehni-
ce, în primul caz urmărindu-se schimbul 
de informație cu privire la poluarea trans-
frontalieră a aerului, iar în cel de-al doilea 
tematica este variată și vizează mai multe 
aspecte precum: rolul modelării atmosfe-
rice în politica și strategia de combatere a 
poluării aerului, transmigrarea aerului la 
distanțe mari tratată ca problemă globală, 
integrarea sistemelor regionale de mode-
lare, evaluarea și controlul sistemelor de 
modelare;

- studiul pilot „Transmigrarea regio-
nală/transfrontalieră a poluării aerului” a 
fost axat pe reliefarea sistemelor contem-
porane globale și regionale de prognozare 
a vremii, sistemelor de observare a polu-
ării atmosferice, activității organizațiilor 
internaționale în domeniu, urmărindu-se 
perfectarea rapoartelor de țară pentru fie-
care dintre cele 16 state participante [25].

Prin urmare, Alianța, prin intermediul 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne, manifestă preocupări sustena-
bile față de protejarea unui spectru larg 
al resurselor naturale, începând cu spațiul 
subteran și încheind cu cel aerian. Proce-
sele de cooperare în domeniul combaterii 
poluării mediului întrunesc, de obicei, 
mai mult de zece participanți, state aliate 
și state partenere, la fiecare for, exprimat 
prin studii pilot, proiecte de scurtă dura-
tă sau conferințe, iar problemele puse în 
discuție vizează aplicarea tehnologiilor 
inofensive și nonpoluante, managementul 
catastrofelor provenite din diferiți factori 
precum deșeuri, minerit, petrol, energie 
nucleară, aer sau apă. Bineînțeles că polua-
rea sectorială a resurselor naturale deseori 
este cu repercusiuni nu numai transfron-
taliere, dar și de nivel regional, situație care 
solicită conjugarea eforturilor mai multor 
actori, realizându-se în asemenea manieră 
cooperarea dintre aliați și parteneri.

Cooperarea transfrontalieră/regiona-
lă reprezintă un obiect al preocupărilor 
mai multor categorii de persoane intere-
sate, începând cu factori guvernamentali 
și încheind cu reprezentanți ai cercurilor 
universitar-academice. Cele mai relevante 
cercetări dedicate acestor probleme sunt:

- studiul pilot „Adoptarea deciziilor de 
protecția mediului pentru dezvoltarea sus-
tenabilă în Asia Centrală”, cu participarea 
a 19 state, a avut ca obiective identificarea 
situației în domeniul protecției mediului 
în regiune, depistarea neajunsurilor în pro-
cesul de adoptare a deciziilor, organizarea 
și desfășurarea întrunirilor ecologice, di-
seminarea rezultatelor, inclusiv prin inter-
net, și canalizarea activității unei structuri 
special formate pe baza principiilor adop-
tate la Conferința internațională Provocă-
rile secolului XXI. Aspectele abordate au 
vizat calitatea și volumul informației acce-
sibile în procesele de adoptare a deciziilor 
ecologice în țările central-asiatice, acti-
vitatea de cercetare în materia protecției 
mediului ambiant, instruirea și pregătirea 
specialiștilor în domeniu sau elaborarea 
și prezentarea rapoartelor cu privire la 
folosirea terenurilor, managementul bazi-
nelor acvatice și protejarea speciilor aflate 
pe cale de dispariție. Recomandările pe 
marginea acestor probleme s-au referit 
la oportunitatea aprofundării și extinde-
rii cooperării transfrontaliere de caracter 
sectorial − mișcarea transfrontalieră a 
apei, dat fiind că statele din regiune sunt 
interdependente la capitolul aprovizionă-
rii cu apă potabilă, sau aplicarea excesivă 
a îngrășămintelor, pesticidelor, erbicide-
lor și defolianților, deoarece au repercu-
siuni nocive în raport cu mediul ambiant 
și starea sănătății datorită concentrării 
sporite de substanțe periculoase în pro-
dusele alimentare și în apele subterane 
[7]. Importanța studiului vizat constă în 
faptul că prin creionarea unor acțiuni sus-

tenabile în domeniul protecției mediului 
s-a încercat instaurarea unei atmosfere 
de stabilitate în spațiul central-asiatic, 
deși nu este mai puțin adevărat că Statele 
Unite urmăreau interese deosebite în regi-
une, date fiind focarele de terorism, dar și 
prezența Federației Ruse;

- studiul pilot „Prevenirea și atenuarea 
prăpastiei societale” a fost consacrat eva-
luării situației din zona Mării Aral, care 
a devenit în ultimele decenii „un iaz hi-
persalin”, dezastrul fiind provocat de cul-
tivarea intensivă a bumbacului și orezului 
în delta a două râuri, Amu-Darya și Syr-
Darya, a căror apă proaspătă a fost folosită 
nu atât pentru alimentarea bazinului mari-
tim, cât pentru irigarea acestor culturi. Ca 
rezultat, salinizarea și reducerea zonei de 
pescuit au contribuit la deșertizarea tere-
nurilor agricole și depunerea substanțelor 
toxice, schimbări care au afectat starea de 
sănătate a populației, economia locală și 
au provocat probleme de șomaj. În cadrul 
studiului au fost realizate două proiecte de 
scurtă durată, câte unul pentru cercetarea 
deltelor fiecărui râu, Alianța oferindu-le 
un Sistem de Informații Geografice, care, 
fiind complementat de altul, Sistemul Glo-
bal de Determinare a Poziției, a permis 
perfectarea mai multor hărți, a căror utili-
tate în managementul apelor se dovedește 
esențială. Notăm că relevanța acestor cer-
cetări desfășurate cu suportul programe-
lor Alianței constă nu numai în definirea 
unor acțiuni pentru diminuarea ecologică 
a salinității, dar și prin stabilirea parte-
neriatelor între specialiștii în domeniu și 
între structurile de profil, iar Organizația 
Nord-Atlantică le-a oferit echipamente 
pentru prelevarea probelor și desfășurarea 
experimentelor;

- studiul pilot „Crearea sistemului de 
monitorizare a situației ecologice din 
Marea Caspică” a inclus zece state parti-
cipante, urmărind reabilitarea pe etape 

a medului ambiant din bazinul caspic. 
În acest scop a fost perfectat un sistem 
unic de observare prin măsurarea para-
metrilor climaterici, ecologici și hidrolo-
gici, modelarea computerizată, prelucra-
rea informației, modelarea numerică și 
prognozarea fizică, chimică și biologică a 
situației mării, investigațiile fiind îndrep-
tate spre integrarea datelor la nivel național 
într-o rețea internațională de monitoriza-
re hidrochimică și hidrometeorologică, cu 
antrenarea diferitor agenții și specialiști. 
Prin determinarea impactului factorilor 
antropogeni asupra diversității biologi-
ce și a productivității bazinului acvatic 
s-a urmărit, de asemenea, identificarea 
consecințelor asupra industriilor extracti-
ve din regiune și, implicit, a dezvoltării so-
cial-economice, inclusiv datorită poluării 
transfrontaliere prin apele râurilor care se 
varsă în mare [31].

În același context se înscriu acțiunile 
de monitorizare a râurilor din Caucazul 
de Sud, care s-au exprimat prin asistența 
NATO și OSCE acordată celor trei state 
transcaucaziene ca să dezvolte mijloa-
ce de supraveghere a cursurilor apei care 
traversează teritoriile lor. Precizăm că, lu-
ând act de situația complexă din regiune, 
această inițiativă a urmărit de a identifica 
soluții pentru destindere și consolidarea 
securității și stabilității prin cercetare, în-
cercându-se, dar fără succese notabile, în 
opinia noastră, de a tranșa un subiect de 
conflict, resursele comune de apă, deoare-
ce calitatea ei are impact asupra nivelului 
de dezvoltare social-economică. Rezulta-
tul palpabil al studiului, care a durat patru 
ani, a fost crearea în fiecare dintre cele trei 
țări a câte un laborator de monitorizare a 
calității apei, dotat cu tehnologii moderne 
și cu personal calificat [29, p. 4–5]. Prin 
urmare, Alianța Nord-Atlantică, prin in-
termediul Programului „Ştiință pentru 
Securitate”, a susținut financiar proiecte 
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de gestiune a apei nu numai urmărind 
contribuții la ameliorarea stării mediului 
ambiant prin acțiuni concrete, dar, toto-
dată, înscriindu-se în cadrul eforturilor 
de stabilire a dialogului dintre diferite 
instituții din statele nominalizate, tentati-
vă care se încadrează într-un context mai 
larg decât cel politic sau geopolitic;

- seminarul științifico-practic „Com-
baterea deșertificării în regiunea Mării 
Mediterane”, organizat sub egida Comi-
tetului pentru Ştiință și a Comitetului 
privind Provocările Societății Moder-
ne, a avut loc în perioada 2–3 decembrie 
2003 în orașul Valencia, la acest for fiind 
prezenți parteneri din cadrul Dialogului 
Mediteraneean și reprezentanți ai struc-
turilor internaționale de cooperare în do-
meniul dat. Problemele puse în discuție 
s-au referit la elaborarea strategiilor de 
prevenire a înaintării deșerturilor, inclu-
siv consecințele social-economice, criza 
de apă potabilă, degradarea și eroziunea 
solurilor, criza produselor alimentare, 
fenomenul migrației în contextul înain-
tării pustiurilor, conflicte regionale. S-a 
determinat că deșertificarea se dovedește 
a fi un pericol deloc neglijabil la adresa 
statelor din regiunea mediteraneeană, dar, 
totodată, s-a constatat că acest proces este 
diferit la nord și la sud, înaintarea pustiu-
rilor fiind nu numai un fenomen biofizic, 
ci având, de asemenea, consecințe social- 
economice și geopolitice [27].

Notăm că tema deșertificării reprezintă 
un subiect relativ nou în procesele de co-
operare, cum ar fi proiectul „Indicatori ai 
deșertificării în regiunea mediteraneeană”, 
cercetarea fiind finalizată cu determinarea 
valorilor independente (nivelul de folo-
sire a terenurilor sau pluviositatea), pre-
cum și a celor dependente (umiditatea și 
prosperitatea solului, tipul de vegetație). 
S-a constatat că diminuarea rezervelor de 
apă, diminuarea materiei organice în sol și 

scăderea fertilității sunt factorii principali 
ai degradării și deșertificării [15, p. 7–8], 
impunându-se în ordinea reliefată de idei 
elaborarea unor indicatori de evaluare a 
riscurilor de pe urma acestor procese.

Conexiunile geografice dintre aceste 
regiuni denotă interdependența interese-
lor economice și geostrategice ale statelor 
membre și în mai multe cazuri ale state-
lor partenere, urmărind, potrivit lui M. 
Marghelov, identificarea posibilităților 
transregionale noi de transportare a hi-
drocarburilor, cât și consolidarea di-
mensiunii politico-militare în contextul 
desfășurării acțiunilor antiteroriste și, 
deci, investigațiile privind protecția me-
diului primesc un caracter vădit politic 
[38, p.136-137]. Reiterăm că nu punem 
la îndoială semnificația geostrategică, de 
consolidare a prezenței aliaților în regiuni-
le postsovietice de la sud, dar, totodată, nu 
absolutizăm aceste ipoteze, considerând 
că suportul financiar acordat desfășurării 
activităților de protecție a mediului sunt 
de caracter bidimensional, fiecare parte 
urmărește interesele sale, dar care se află 
în interconexiune și interdependență.

Supoziția pe care am exprimat-o este 
probată și de cercetările susținute de 
Alianță cu privire la îmbunătățirea calității 
vieții oamenilor, care numeric sunt consis-
tente și se referă la diferite sfere:

- studiul pilot „Tendințe ale concentră-
rii mișcărilor migraționiste în localitățile 
urbane și efectele  lor asupra mediului și 
securității” reflectă preocupările Alianței 
Nord-Atlantice pentru probleme soci-
al-ecologice, nefiind deloc întâmplă-
tor că gestiunea și-a asumat-o Spania, 
care frecvent este supusă fluxurilor 
migraționiste. Studiul este ancorat pe 
cercetarea localităților urbane mari, ținta 
migranților fiind, de regulă, orașele mari. 
În plan global se creează o situație alar-
mantă din cauza că un teritoriu relativ mic 

concentrează o masă enormă de trăitori, 
în timp ce spații extinse rămân puțin po-
pulate, acest dezechilibru în mod inevita-
bil soldându-se cu alte probleme: tensiuni 
sociale, criminalitate, șomaj, conflicte și 
chiar terorism, nemaivorbind în același 
context de creșterea presiunilor asupra 
mediului înconjurător. Recomandările 
făcute s-au referit la elaborarea unor poli-
tici de contracarare a acestor tendințe, dar 
care până la urmă, în accepția noastră, au 
rămas mai degrabă cu titlul de intenții și 
îngrijorări decât acțiuni concertate fezabi-
le și cu șanse reale de implementare;

- studiul pilot „Metode perfecționate 
de evaluare a riscurilor îmbolnăvirii de 
cancer” a urmărit în special determina-
rea modalităților de aplicare a metodelor 
biologice pentru profilaxia și combaterea 
acestei maladii. Un loc aparte a revenit exa-
minării consecințelor catastrofei de la Cer-
nobâl în materia îmbolnăvirii de cancer, 
mai ales asupra copiilor și participanților 
la lichidarea dezastrului, precum și a im-
pactului nociv al zonei contaminate asu-
pra reapariției de noi maladii. Rezultatul 
studiului constă în perfectarea unui model 
complex de evaluare a riscurilor îmbolnă-
virii de cancer, model care a integrat ela-
borările existente, dar, totodată, s-a propus 
de a prezenta periodic studii de caz [1];

- studiul pilot „Managementul integrat 
al resurselor acvatice” a concentrat 20 de 
state participante și a fost canalizat pe pro-
blemele schimbului de informație și acu-
mulării de experiență, administrării resur-
selor și studierii proceselor care se produc 
în cadrul acestor sisteme și în afara lor. 
Obiectivele propuse constau în recoltarea 
datelor de caracter științific, social și eco-
nomic privind funcționalitatea sistemelor 
acvatice și folosirea apei. Ținându-se cont 
de nivelul transregional propriu mai mul-
tor bazine acvatice și de particularitățile 
ecosistemelor bazinelor, cercetările s-au 

desfășurat sectorial, iar rezultatele obținute 
constau în elaborarea criteriilor și repere-
lor de evaluare a stării bazinelor acvatice, 
metodelor și principiilor de ameliorare a 
situației lor [14]. De fapt, managementul 
acvatic înglobează mai multe aspecte, cum 
ar fi cantitatea necesară de apă potabilă și 
calitatea ei, opțiuni tehnologice și conser-
varea ecosistemelor, monitorizarea costu-
rilor și impactul social, problema de bază 
fiind, în ordinea reliefată de idei, folosirea 
și distribuirea volumului disponibil de apă 
între mai mulți consumatori, indiferent de 
statutul lor;

- studiul pilot „Aplicarea științei 
landșaftului pentru evaluarea mediului” 
a antrenat peste 20 de state și prin denu-
mire indică asupra obiectivelor urmărite, 
important fiind că fiecare participant poa-
te de sine stătător să aleagă proiectele pe 
care le consideră că vin în concordanță cu 
interesele naționale. Cercetările științifico-
practice au fost ancorate pe trilaterala „me-
diul înconjurător – calitatea vieții – secu-
ritatea ecologică”, investigațiile antrenând 
aplicarea mai multor metode, precum 
fotografierea de pe satelit, tehnologiile 
computerizate, statistice sau informațiile 
geografice ale sistemului. Se impune de 
specificat, de asemenea, că au fost stabilite 
relații de cooperare științifico-practică cu 
protagoniștii antrenați în executarea altui 
proiect, „Adoptarea deciziilor îndrepta-
te spre asigurarea dezvoltării durabile și 
protecția mediului înconjurător în Asia 
Centrală” [32], urmărindu-se efectuarea 
studiilor comparate deopotrivă în statele 
aliate și în cele partenere;

- proiectul de scurtă durată 
„Îmbunătățirea prognozării vremii” se do-
vedea a fi oportun pentru că precipitațiile 
abundente care cădeau cu frecvență mare 
în regiunea mediteraneeană centrală și de 
est, mai ales în timpul verii și toamnei, 
aduceau cu sine inundații în proporții 
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deosebite. În acest sens, prin îmbunătățirea 
prognozei se urmărea înștiințarea din 
timp pentru a preîntâmpina sau adoptarea 
măsurilor suficiente pentru a minimiza 
consecințele calamităților, aplicându-se 
metoda numerică de modelare, dar și al-
tele, observarea spațială, folosirea algorit-
milor estimativi. Fiind preconizate pentru 
serviciile meteorologice atât naționale, cât 
și europene, rezultatele au fost obținute 
prin evaluarea veridicității modelării me-
teorologice, verificarea exactității metodei 
modelării numerice, studierea căderilor 
de precipitații cu ajutorul informației re-
coltate prin satelit, elaborarea metodicii 
complexe care ar asigura prognozarea mai 
corectă a vremii [13];

- masa rotundă organizată de Comite-
tul privind Provocările Societății Moderne 
în martie 2003 cu genericul „Atenuarea 
tensiunii sociale” a pus în discuție unele 
probleme ce țin de securitatea socială, re-
flectând în asemenea manieră tendințele 
contemporane de abordare multidimen-
sională a securității naționale și spectrul 
extins de componente supuse cercetărilor, 
cum ar fi terorismul alimentar sau teroris-
mul ecologic. Masa rotundă este impor-
tantă, de asemenea, prin recomandarea de 
angajare a parteneriatului cu Organizația 
Națiunilor Unite pentru Agricultură și 
Alimentație pentru a identifica în comun 
soluții ale problemelor dezbătute ce țin de 
formele netradiționale de terorism [36].

Date fiind  transformările structurale 
care au fost întreprinse în cadrul Alianței 
în 2006–2010, problemei contracarării 
terorismului, inclusiv ecologic, îi revi-
ne prioritatea pe agenda de cercetări și 
acțiuni de protecție a mediului ambiant. 
Amplificarea amenințărilor și riscurilor 
solicită ca cercetările să asigure mai efici-
ent componența tehnologică în procesul 
de combatere a terorismului și, în același 
timp, să faciliteze parteneriatele intersta-

tale în domeniu, intersectându-se în acest 
câmp de aplicare metodele militare și ne-
militare, probleme ale contracarării tero-
rismului și de factură ecologică. În acest 
sens, unele dintre investigațiile care se 
referă la diferite aspecte ale terorismului 
ecologic sunt:

- studiul pilot „Strategii eficiente de 
contracarare a riscurilor”, care a avut ca 
obiectiv să elaboreze o construcție generală 
de înțelegere a factorilor care influențează 
asupra modului de reacționare a societății 
și statului în situații de risc și a prezenta 
măsurile adecvate de răspuns în funcție de 
cazuri concrete. Metodologia care a fost 
perfectată include trei blocuri de acțiuni 
– cercetarea sectorială prin examinarea 
situațiilor concrete sau modelarea celor 
virtuale; analiza comparativă a situațiilor 
abordate pentru a defini generalul și de-
termina particularul; elaborarea metode-
lor eficiente pentru a răspunde adecvat la 
fiecare situație concretă [28];

- studiul pilot „Securitatea arterelor în-
guste de apă, porturilor și regiunilor limi-
trofe poluate”, care și-a stabilit ca obiectiv 
determinarea gradului de securitate a arte-
relor acvatice în condițiile unor potențiale 
atacuri teroriste, cercetările fiind canaliza-
te pe identificarea acțiunilor de prevenire, 
gestiune și de profilaxie. S-a constatat că 
porturile maritime civile pot fi ținta aten-
tatelor de acest gen, deoarece comerțul 
maritim internațional este dependent în 
mare măsură de transportarea petrolului 
și altor tipuri de agenți energetici, care, 
fiind întrerupt de teroriști, poate provoca 
prejudicii serioase la adresa securității și 
stabilității internaționale, situației econo-
mice și ecologice în zonele care sunt afec-
tate. Vulnerabilitatea arterelor acvatice 
înguste de-a lungul cărora este concentrat 
de obicei un număr enorm de oameni se 
dovedește a fi de diferit grad, situație 
care solicită elaborarea mai multor va-

riante de profilaxie. În acest sens, mana-
gementul amenințărilor și riscul include 
trei componente: evaluarea pericolelor 
presupune identificarea lor și acumularea 
informației despre actorii care sunt în mă-
sură să organizeze și să desfășoare atacuri 
teroristice; evaluarea vulnerabilităților 
prevede identificarea punctelor slabe ale 
obiectelor strategice care pot fi folosite 
de către teroriști, acțiunilor de înlăturare 
a neajunsurilor depistate și a mijloacelor 
de atenuare a consecințelor atacurilor te-
roriste, în cazul producerii lor; evaluarea 
priorității obiectivelor permite a determina 
acele obiecte care solicită un grad sporit 
de protecție împotriva atentatelor teroriste 
reieșind din importanța lor pentru infra-
structura regiunii [28]. Precizăm că aceste 
cercetări au reclamat o abordare interdis-
ciplinară și, în general, presupun realizarea 
unui spectru lărgit de acțiuni, începând 
cu acumularea informației de referință la 
eventuale atacuri teroriste și finalizând cu 
adoptarea deciziilor la nivel de politici ale 
statelor și de acte normative menite să mo-
bilizeze eforturi internaționale;

- studiul pilot „Securitatea alimentară”, 
care a fost canalizat pe identificarea unor 
indicatori de calitate și securitate sani-
tară a produselor alimentare, date fiind 
atitudinea deseori iresponsabilă față de 
produse și acțiunile teroriste care pot pe-
riclita calitatea lor, în special de pe urma 
contaminării chimice și biologice. Rezul-
tatele obținute reclamă indispensabilitatea 
asigurării securității produselor alimenta-
re în procesul de producție, distribuire și 
consum, incluzând în asemenea manieră 
întregul circuit [10]. Subliniem că unele 
aspecte valorificate prin studiul dat, pre-
cum terorismul alimentar, au interferență 
cu elaborările realizate în cadrul altei 
investigații − „Strategii eficiente de con-
tracarare a riscurilor”, recomandarea co-
mună fiind perfectarea unor criterii stan-

dardizate de evaluare a calității [16, p. 5].
Însă abordarea terorismului eco-

logic la general presupune aplicarea 
diferențiată a metodelor și procedeelor 
atât de proveniență militară, cât și de sor-
ginte nemilitară, în funcție de regiunile ge-
ografice, particularitățile demografice, as-
pectele economice, trăsăturile politice sau 
stările de spirit. Contracararea sau mini-
mizarea impactului negativ al terorismu-
lui internațional de nuanță ecologică cere 
determinarea caracteristicilor și tipurilor 
surselor de pericol, elaborarea tehnicilor 
de evaluare a riscurilor, amenințărilor și 
vulnerabilităților, identificarea și monito-
rizarea căilor de contaminare a mediului 
ambiant, autocontrolul și capacitățile de a 
preveni panica.

Prin urmare, activitățile de mediu 
exercitate de Alianță înglobează un spec-
tru larg de aspecte, care se disting prin 
diversitate și se află în concordanță cu 
exigențele timpului, reflectând realitățile 
și tendințele în schimbare. Astfel, în ul-
timii ani investigațiile sunt canalizate pe 
asemenea probleme precum crearea în 
cadrul sectorului militar a sistemelor de 
management și monitorizare a situației 
mediului înconjurător, epurarea fostelor 
terenuri de dislocare a militarilor și de 
amplasare a bazelor militare, evaluarea 
pericolelor în urma producerii energiei 
nucleare, participarea la ameliorarea stării 
ecologice și asigurarea dezvoltării durabile 
a unor regiuni nealiate, inclusiv cu interes 
sporit pentru Alianța Nord-Atlantică.

În același context se includ și alte lu-
ări de poziții și acțiuni ale NATO precum 
schimbările globale climaterice și impac-
tul eliminării gazelor de seră asupra at-
mosferei, date fiind dezbaterile științifice 
cu privire la repercusiunile lor asupra 
încălzirii climei și abordările diferite cu 
privire la asumarea și implementarea de 
către statele membre a legislației ecologi-
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ce internaționale, cum ar fi în special Pro-
tocolul de la Kyoto. A. Fogh Rasmussen a 
declarat în 2010 că schimbarea globală a 
climei reprezintă pericol potențial la adre-
sa comunității mondiale, încălzirea globa-
lă fiind în măsură să genereze în diferite 
regiuni conflicte locale, social-economice 
și demografice. Problema topirii ghețarilor 
se înscrie în aceeași ordine de idei pe moti-
vul că poate provoca tensionări economice 
și politice de caracter internațional în zona 
arctică datorită competiției în amplificare.

Mai sus am invocat studiul pilot în 
domeniul meteorologiei care a avut ca 
obiectiv asigurarea cu informație veridi-
că statele participante și Alianța în an-
samblu. Considerăm necesar de a preci-
za că Organizația Atlanticului de Nord a 
instituționalizat două structuri responsa-
bile de această sferă, Grupul Meteorologic 
din cadrul Comitetului Militar, abilitat cu 
prezentarea la timp a informației corecte 
forțelor armate și Grupul de Lucru pen-
tru Elaborarea și Asigurarea Sistemelor 
Meteorologice Tactice, care, fiind o sub-
diviziune a Grupului Meteorologic, are ca 
obiectiv asigurarea cooperării în dome-
niul cercetării și implementarea tehnolo-
giilor avansate, programelor și metodelor 
noi în vederea creșterii veridicității pro-
gnozelor și sporirii activităților de mediu 
exercitate de Alianță. Grupul de lucru 
consultă alte subdiviziuni în problemele 
meteorologice, desfășoară investigații în 
domeniu și organizează reuniuni anuale 
cu participarea specialiștilor și savanților, 
inclusiv din statele partenere. Am invocat 
aceste două structuri de ramură, deoarece 
activitățile pe care le realizează reprezintă 
un exemplu edificator de colaborare pe fi-
liera militar–nemilitar în cadrul Alianței, 
pe de o parte, iar pe de alta, model de co-
operare eficientă pe axa Organizația Nord-
Atlantică – țări aliate – țări partenere.

Bineînțeles că Alianța, prin spectrul 

de activități pe care îl realizează, nu poa-
te cuprinde toate aspectele ce țin de me-
diul înconjurător, existând o ierarhie a 
priorităților de cercetare, iar în ultimul 
timp fiind resimțite consecințele recesiunii 
economice. Atacând acest subiect, A. Belo-
nogov indică asupra cercetării insuficiente 
a problemelor ce țin de ingineria geneti-
că și folosirea în alimentație a produselor 
genetic modificate, investigațiile în dome-
niu fiind în măsură, potrivit accepției sale, 
să contribuie la atenuarea contradicțiilor 
dintre Statele Unite și Uniunea Europeană 
în materia vizată și la consolidarea coope-
rării transatlantice în contextul că euro-
penii se dovedesc a fi adversari, pe când 
americanii – exportatori importanți ai 
produselor modificate [33, p. 20]. Acesta 
acreditează ideea că animozitățile politi-
ce din cadrul comunității euroatlantice 
la acest capitol ar putea fi depășite prin 
efectuarea unei cercetări complexe în do-
meniu, știința fiind considerată, în con-
textul dat, drept un mecanism de referință 
pentru rezolvarea ecuațiilor politice și 
angajarea dialogului. În aceeași ordine de 
idei s-a pronunțat și A. Fogh Rasmussen, 
care, exprimând oportunitatea minimiză-
rii riscurilor și de a acționa la timp, este de 
părere că Alianța trebuie să devină o arenă 
de discuții și consultații, venind cu soluții 
politice și ecologice.

În același timp, reiterăm că nu 
împărtășim și considerăm nefondate în 
mare parte supozițiile, exprimate mai 
ales în literatura rusească de specialitate, 
ale căror esență se reduce la următoarele: 
programele de mediu sunt folosite de către 
Alianță pentru a include statele partenere 
în sfera sa de influență, iar într-o perspec-
tivă mai îndelungată vor asigura extinde-
rea teritorială: deseori politicile nemilitare 
se dovedesc a fi paravan pentru a masca 
realizarea adevăratelor obiective ale blo-
cului – expansiunea teritorială, consolida-

rea pozițiilor internaționale, aplicarea po-
liticii „standardelor duble” în contextul că 
dimensiunea militară continuă să rămână 
predominantă, dar se face uz de „puterea 
soft”, deoarece actualmente este mai efici-
entă pentru a ajunge la dominație globa-
lă [33, p. 21]. Suntem de părere că aceste 
luări de poziții au pierdut din actualitate 
și au devenit istorie pentru moment din 
cauza că după Summitul de la București 
din aprilie 2008 extinderea Alianței nu se 
află pe agenda zilei și nu este o priorita-
te, pe de o parte, iar pe de alta, politicile 
de mediu au scăzut din intensitate și am-
ploare, fiind îndreptate spre valorificarea 
obiectivelor sectoriale înguste și cu fezabi-
litate mare. Nu considerăm, de asemenea, 
că Organizația acordă la moment atenție 
deosebită asigurării securități statelor par-
tenere, având ca obiectiv de a le integra în 
viitor. Schimbările structurale care s-au 
produs în 2006 prin fuzionarea Comitetu-
lui privind Provocările Societății Moderne 
și a Comitetului pentru Ştiință, formându-
se Comitetul Ştiință pentru Pace și Securi-
tate, iar peste patru ani transferarea Pro-
gramului Ştiință pentru Pace și Securitate 
în cadrul Direcției pentru Provocările de 
Securitate Emergente, reflectă transformă-
rile mediului de securitate și prioritățile 
programatice provenite din necesitatea de 
a răspunde eficient la provocările de se-
curitate generate de globalizare. În acest 
sens, accentul este amplasat pe asigura-
rea securității aliaților, obiectiv care so-
licită coeziune în interior și consolidarea 
relațiilor cu agenții civili, sectorul privat și 
alte structuri internaționale.

Este de subliniat că statele aliate au 
instituționalizat, de asemenea, un meca-
nism de asistență reciprocă în cazuri de 
calamități naturale și situații excepționale, 
care a început să funcționeze din 1953. 
Însă doar după patru decenii de la forma-
re au fost stabilite liniile directorii de co-

operare între autoritățile militare și struc-
turile civile în planificarea și participarea 
serviciilor în situații de criză. Lansarea 
Programului Parteneriat pentru Pace a 
oferit terenul propice pentru exercitarea 
acțiunilor de acest gen, prioritate fiind 
acordată armonizării legislative în dome-
niul reglementării situațiilor de criză, coo-
perării între civili și militari, preîntâmpi-
nării catastrofelor și asistenței umanitare. 
În 1998 a fost creat Centrul Euro-Atlantic 
de Coordonare a Răspunsurilor în caz de 
Dezastre în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace, dat fiind că o atenție deosebită este 
acordată participării reprezentanților din 
statele partenere în calitate de observatori 
la cantonamentele desfășurate sub egida 
Organizației. Notăm că prin activitățile 
sale Centrul a lărgit posibilitățile de co-
operare și a facilitat schimburile de 
experiență dintre aliați și parteneri în 
domeniul prevenirii și managementului 
situațiilor excepționale și calamităților 
naturale. Obiectivul strategic al Centrului 
vizează coordonarea acțiunilor de răspuns 
ale statelor aliate și celor partenere în fața 
unor catastrofe naturale sau tehnogene, 
precum și în cazul atacurilor teroriste cu 
aplicarea agenților chimici, biologici, ra-
diologici sau nucleari, acesta servind în 
calitate de punct de legătură și schimb 
de informații. Operaționalitatea Centru-
lui este determinată și prin organizarea 
exercițiilor internaționale pentru a pune 
în practică acțiunile de răspuns la situații 
de simulare a catastrofelor naturale sau 
provocate de factorul uman și a gestiona 
consecințele lor [12, p. 18]. Considerăm 
important de a preciza că această structu-
ră își desfășoară activitatea în strânsă legă-
tură cu Biroul de Coordonare a Afacerilor 
Umanitare al Organizației Națiunilor Uni-
te, însă țările participante „sunt încurajate 
să stabilească aranjamente bilaterale sau 
multilaterale pentru rezolvarea anumitor 
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probleme” precum reglementarea în ma-
terie de vize, traversarea frontierelor, acor-
durile de tranzit, formalitățile vamale și 
statutul personalului, aceste acțiuni fiind 
îndreptate spre accelerarea desfășurării 
echipelor de intervenție, evitând la maxi-
mum întârzierile de ordin administrativ.

Prin urmare, Centrul a devenit o struc-
tură operațională în materia intervenției 
în gestiunea catastrofelor naturale și teh-
nogene. Acțiunile pe care le desfășoară 
țin de mai multe aspecte, precum alune-
cările de teren, cutremurele de pământ, 
inundațiile, incendiile pădurilor sau pro-
blemele corelate subiectului refugiaților. 
Însă, indiferent de natura situațiilor, Cen-
trul este un exemplu de colaborare dintre 
structurile militare și autoritățile civile, 
cooperarea asigurându-le interoperabi-
litatea, iar NATO beneficiază de un me-
canism important pentru consolidarea 
parteneriatelor, dar și a intervențiilor în 
scopuri umanitare. Aceste acțiuni, fi-
ind abordate în ansamblu, reprezintă 
un mecanism substanțial de asigurare a 
securității și menținere a păcii, inclusiv 
prin desfășurarea operațiunilor de acest 
caracter.

Având ca suport de referință aspectele 
cercetate, considerăm că politicile de mediu 
exercitate de Alianța Nord-Atlantică se di-
vizează în următoarele perioade:

1) sfârșitul anilor ’60 – începutul anilor 
’90: programele de mediu, puține la nu-
măr, au fost inițiate la solicitările statelor 
membre și se refereau la sectoare înguste, 
fiind mai degrabă o expresie a apelurilor 
venite din partea opiniei publice locale de-
ranjată de exploatarea bazelor militare;

2) prima jumătate a anilor ’90 – ju-
mătatea a doua a primului deceniu al 
secolului XXI: programele ecologice au 
fost extinse considerabil prin angajarea 
cooperării cu statele partenere și diver-

sificarea spectrului de probleme aborda-
te, această perioadă fiind, ca și în cazul 
științei, cea mai fructuoasă prin amploa-
rea participanților, elaborărilor și imple-
mentărilor;

3) de la sfârșitul primului deceniu: 
programele ecologice sunt restrânse prin 
includerea instituțională a participanților 
și ancorarea pe politici de contracarare a 
terorismului internațional, fiind una dintre 
componentele lor și asigurând temelor 
de acest gen perspective reale pentru 
dezvoltare în condițiile primordialității 
acestui subiect pe agenda Alianței [20, p. 
217].

Așadar, inițierea activităților de mediu 
de către Alianța Atlanticului de Nord 
a fost o expresie a amplificării stărilor 
de spirit cu privire la oportunitatea de a 
întreprinde acțiuni conjugate în materia 
protecției resurselor naturale, reflectând 
îngrijorarea opiniei publice și având ca 
suport nemulțumirile locuitorilor din 
zonele limitrofe ale bazelor militare 
aliate. Programele de mediu s-au extins 
gradual prin intermediul regiunilor 
supuse studiilor și prin sferele valorificate, 
în condițiile postrăzboi rece gestiunea 
studiilor fiind exercitată mai ales de 
Turcia și Grecia, ordine de acțiuni care 
indică asupra interesului sporit, geopolitic 
și ecologic, față de segmentul sud-
est european și central asiatic. Totuși, 
programele de mediu realizate sub egida 
Organizației Nord-Atlantice cuprind și 
alte regiuni, inclusiv Europa Centrală și 
de Est, parteneriatele angajate în domeniu 
exprimându-se prin mai multe proiecte și 
studii pilot ce țin de securitatea nucleară, 
poluarea transfrontalieră a aerului și apei, 
contaminarea apelor subterane și solurilor 
de agenții industriali, calitatea produselor 
sau gestiunea riscurilor.
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LIMBA OFICIALĂ, FACTOR DECISIV AL 
SECURITĂȚII NAȚIONALE

Marin bUTUC1

OFFICIAL LANGUAGE, THE DECISIVE FACTOR OF NATIONAL SECURITY

The official language of a state is an element of national security, in this context 
the author analyzes the situation in the Republic of Moldova and its degree of 

functionality. The article analyzes both Romanian and Russian languages which both 
stand for bilingual culture, as well as the fact that according to the international leg-
islation into one national state cannot operate on an equal footing simultaneously 
two languages of culture, because one undermines the other.

Keywords: official language, national security, Republic of Moldova, languages, 
culture, state.

Notă introductivă. O limbă literară 
constituie forma îngrijită și culti-

vată a unei limbi naţionale. Limba literară 
formează o supravariantă a limbii naţio-
nale, caracterizată printr-un sistem de nor-
me fixate în scris, care îi asigură o anumită 
unitate și stabilitate, precum și caracterul ei 
cultivat. Limba literară are o sferă largă de 
funcţionare, cuprinzând producţiile și mani-
festările culturale ale unui popor. Limba lite-
rară este limba scrierilor știinţifice, filosofice, 
beletristice, este limba presei și a vieţii politi-
ce, precum și limba folosită în diverse insti-
tuţii: administraţie, școală, teatru, biserică 
[3]. O limbă literară este o limbă de cultură, 
iar o limbă de cultură constituie expresia 
istorică a culturii naţionale și religioase. O 
limbă de cultură este o limbă care a parcurs 
toate fazele devenirii, evoluţiei sale, trecând 
prin cea mai importantă etapă în evoluţia 
sa – faza gramaticalizării [7].

În conformitate cu standardele inter-
naţionale, limba oficială a unui stat naţi-
onal reprezintă un element de securitate 
națională, precum și simbolistică a sta-
tului, alături de drapel, stemă, imn și alte 
simboluri naţionale.

În acest context, analizând situaţia lim-
bii oficiale din Republica Moldova și gra-
dul ei de funcţionalitate, vom putea ușor 
constata, cu regret, că limba istorică nici 
pe departe nu corespunde statutului de 
limbă oficială într-un stat naţional, „su-
veran și independent” [6] așa precum se 
numește statul – Republica Moldova. Situ-
aţia limbii de stat contrazice atât aspiraţi-
ile seculare ale poporului cu drept istoric, 
cât și „continuitatea statalităţii poporului 
moldovenesc, în contextul istoric și etnic 
al devenirii lui ca naţiune”[6]. Republica 
Moldova, pe lângă o insecuritate energeti-
că, teritorială, etnică ș.a., mai dispune și de 
o insecuritate la nivel lingvistic. Respecti-
va situație sociolingvistică este determina-
tă de mai mulţi factori. Unul dintre aceștia 
ar fi tergiversarea adoptării unei noi legis-
laţii lingvistice cadrabile noţiunii de stat 
naţional. Concomitent, lipsește și o poli-
tică lingvistică orientată spre consolidarea 
statului, ceea ce creează inexistența unei 
perspicacități, consecvenţe și a unei voinţe 
politice în acest sens.

Actualmente, Republica Moldova dis-
pune de o legislaţie lingvistică care datează 

1    Marin BUTUC, căpitan, doctor în filologie, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

http://www.nato.int/ccms/general/coul-report.htm
http://www.nato.int/ccms/news/2004/
http://www.cluin.org/
http://www.cluin.org/
http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/
http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/
http://www.nato.int/science/news/2003/n031202a.htm
http://www/
http://www/
http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/
http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/
http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/dcb/dcb-index.htm


\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

80

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

81

de pe timpul URSS-ului. Limba oficială a 
ţării rămâne a fi „protejată” de legi care au 
fost adoptate pentru o altă formaţiune sta-
tală – RSS Moldovenească, care era parte a 
Uniunii Sovietice, aflată în proces de des-
trămare [2]. Pentru anul 1989, respectiva 
legislaţie constituie o realizare, iar pentru 
contextul actual o gravă necorespundere 
cu statutul Republicii Moldova de stat su-
veran și independent. Legislaţia în cauză 
comportă un caracter anacronic și conţine 
o multitudine de omisiuni nejustificate, de 
cedări de principiu și formulări evazive 
care permit interpretări duble ale articole-
lor, prin care se tolerează și chiar se încu-
rajează prin lege necunoașterea și neglija-
rea limbii de stat [2]. Legislaţia lingvistică, 
bine-venită pe vremea Uniunii Sovietice, 
este acum, în fond, contraproductivă. Le-
gile cu privire la funcţionarea limbii sunt 
ignorate și chiar boicotate; avem  o presă 
majoritar de limbă rusă, posturile de tele-
viziune recepţionate pe întreg teritoriul re-
publicii sunt majoritar de limbă rusă, pa-
nouri și afișe preponderent în rusă, unităţi 
comerciale, întreprinderi, cinematografe 
care funcţionează într-o altă limbă decât 
cea oficială, instituţii care-și perfectează 
corespondenţa și actele administrative 
numai în limba rusă și alte situaţii în care 
limba oficială a statului este subminată și 
subestimată[8]. 

După părerea noastră, această stare 
de lucruri reprezintă nu doar un pericol 
pur lingvistic, la nivelul corectitudinii 
funcţionării limbii române în Republica 
Moldova, dar și un pericol la nivel de 
securitate naţională [4], deoarece într-un 
singur stat suveran și independent, nu pot 
funcţiona simultan două limbi de cultură, 
două limbi literare.

Atât limba română, cât și limba rusă re-
prezintă două limbi de cultură, dispunând 
de același potenţial lexico-gramatical și 
expresiv, dar, în conformitate cu normele 

internaționale într-un singur stat naţional 
nu pot funcţiona pe picior de egalitate, 
simultan, două limbi de cultură, fiindcă 
una o submină pe alta. Dacă într-un stat 
cu un astfel de statut funcţionează două 
limbi de cultură, două limbi naţionale, sta-
tul respectiv este pus în dificultatea de a 
promova simultan două culturi naţionale; 
dacă promovează două culturi naţionale, 
statul respectiv este pus în dificultatea de 
a promova și două politici naţionale – ceea 
ce este, de fapt, un mare paradox, o mare 
absurditate. Două culturi și două politici 
naţionale, care sunt promovate într-un 
singur stat, constituie un fenomen care 
submină verticalitatea social-politică a 
statalui și centralismul democratic al ţării. 
Din acest motiv, considerăm că este mai 
mult decât periculoasă funcţinarea limbii 
ruse (deținătoare a 70 % din audiovizual), 
în paralel cu limba oficială a Republicii 
Moldova, limba română. Astăzi, din pă-
cate, limba rusă funcţionează la parametri 
mult mai largi decât limba oficială, deși nu 
este limbă oficială. 

Volumul impunător de informație 
în limba rusă reflectă un vast circuit 
informațional nu doar al Republicii Mol-
dova, dar și a altui stat, decât aceasta. În 
conformitate cu teoriile privind sistemi-
citatea statului (utilizat cu semnificație 
juridică: „Instituție suprastructurală, in-
strument principal de organizare politică 
și administrativă prin intermediul căruia 
se exercită funcționalitatea sistemului so-
cial și sunt reglementate relațiile dintre oa-
meni; teritoriul și populația asupra cărora 
își exercită autoritatea această organizație” 
–apud Dicționarul explicativ al limbii ro-
mâne (ediția a II-a revăzută și adăugită), 
București: Editura Univers Enciclopedic 
Gold, 2009), funcționale în literatura de 
specialitate, informația este element „in-
tegrator al sistemului statal și atribut in-
dispensabil al conducerii acestuia” [1]. 

În aceste condiții, oricât de mult ar pre-
tinde emițătorii de informație că aceasta 
comportă un caracter obiectiv, totuși, în 
esență, este una subiectivă, fapt determi-
nat în raport cu procesul perfecționării, 
prin informație socială, a sistemului statal 
din care provine, dar și a promovării inte-
reselor economice, de politică externă, ge-
opolitice, regionale etc. ale respectivei țări 
[1], în cazul dat, vorbim de Federația Rusă. 
E de menționat faptul că informația socia-
lă a unui stat este diseminată în conformi-
tate cu respectiva tendință firească a celor 
care o promovează, la mai multe nivele ale 
acesteia: informație cu caracter economic, 
social-politic, tehnic, informație aparte-
nentă tuturor formulelor culturale și, nu 
în ultimul rând, ideologie [1].

Informația socială a unui stat consti-
tuie expresia tuturor particularităților 
naționale, psiho-sociale, a intereselor și 
necesităților acestuia. În contextul acestei 
informații sociale, un caracter  specific 
comportă informația cu conținut soci-
al-politic, ideologic, care este elaborată 
și aleasă de pe anumite poziții – politice, 
ideologice.

Bunăoară, e cunoscut faptul că, în 
contextul unor abordări social-politice, 
filosofice, „omul” este un fenomen soci-
al, deoarece constitui un consumator al 
informației sociale a statului, grupului so-
cial, națiunii din care face parte [1]. Ana-
lizând situația cetățeanului format într-un 
context social național, în care funcţionea-
ză două limbi de cultură, două limbi naţi-
onale, cetățeanul respectiv este pus în di-
ficultatea de a trăi senzația apartenenței la 
două culturi naţionale și, respectiv, două 
politici naţionale – ceea ce este, după cum 
am menționat, un mare paradox, o mare 
absurditate, într-un stat naţional din punct 
de vedere istoric. 

Într-un atare context, apare și o altă 
problemă, determinată de factorul cantita-

tiv al volumului de informație recepționat 
într-o altă limbă, decât cea oficială, sub-
venţionată mai mult și nestăvilită în acest 
sens. Un astfel de factor este determi-
nant, deoarece de volumul și frecvența 
cu care apare în fața consumatorului 
social (omul/cetățeanul), depinde statu-
tul său psihosocial ca apartenent al unei 
națiuni, mentalitate, interese, convingeri 
social-politice și ideologice. Promovarea 
informației altui stat decât țara în care se 
promovează, discreditează statul în cauză, 
periclitează interesele naționale economi-
ce, de politică externă, regionale etc. ale 
respectivului stat, prin urmare, scindează 
societatea.

Cu atât mai mult, cu cât, în contextul 
unor amenințări neconvenționale (război 
hibrid) asupra statului, acesta devine vul-
nerabil în fața acestor pericole. Mijloacele 
de informare în masă sau cele care asigură 
circuitul informațional al statului au ro-
lul determinant de perturbare a evoluției 
firești a țării, fiindcă, la nivel de conținut, 
furnizorii de informație a altui stat au 
scopul subversiv de a controla gândirea 
populaţiei statului atacat, prin utilizarea 
propagandei, campaniilor de intimidare și 
inducere în eroare. Prin acest gen de răz-
boi se încearcă de a se impune un control 
asupra acțiunilor statului, prin interme-
diul instrumentelor propagandistice. În 
această ordine de idei, Republica Moldova 
comportă o vulnerabilitate incontestabilă 
în faţa unor astfel de pericole [10].

Astfel, subminarea limbii de stat re-
prezintă o nedreptate, deoarece limba de 
stat a Republicii Moldova reprezintă limba 
poporului istoric, băștinaș, limba poporu-
lui întemeietor al acestui stat. Supremaţiea 
limbii ruse, sub aspectul funcționării, re-
prezintă nu numai un pericol la nivel de 
securitate informaţională, politică, etnică 
etc., dar și o contrazicere a normelor inter-
naţionale, prin care este evident că avem 
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un stat naţional subminat lingvistic, cul-
tural, politic și informaţional. În condiţi-
ile actuale, câștigă teritoriu de funcţiona-
re nu limba care antrenează numeric cei 
mai mulţi vorbitori, dar limba care deţine 
supremaţie în domeniul comunicativ-in-
formaţional al statului (avem în vedere: 
funcționalitatea limbii ruse în majoritatea 
statelor ex-sovietice), limba care dispu-
ne de un suport material mult mai mare 
pentru a fi promovată și care, respectiv, 
monopolizează presa și sistemul audiovi-
zualului. 

În condiţiile statului Republica Mol-
dova, în care se tolerează acest fapt, nu 
câștigă limba oficială (limba română), dar 
acea limbă care este subvenţionată mai 
mult (limba rusă). Din aceste consideren-
te, credem că există necesitatea stringentă 
de adoptare a unei noi legislaţii lingvistice 
în Republica Moldova; e nevoie să se ela-
boreze legi care să fie aliniate legităţilor 
internaţionale de funcţionare a unei limbi 
oficiale într-un stat naţional, independent 
și suveran, în care limba oficială constituie 
o condiţie supremă a statului modern.
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI 
TACTICA DE ACȚIUNE

A FORMAȚIUNILOR PARAMILITARE ILEGALE

Valeriu DelIGhIoZ1

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ACTION TACTICS 
OF ILLEGAL PARAMILITARY FORMATIONS

This article briefly reveals the organizational structure, tactics stages, action 
forms and methods of illegal paramilitary formations.

Keywords: Paramilitary formations, illegal, organizational structure, play action.

Apariția și constituirea formaţiuni-
lor paramilitare ilegale ca putere 

de forță organizată în diverse regioane și 
în timp diferit întotdeauna a demonstrat 
multivarietarea structurii.

Formaţiunile paramilitare ilegale pot fi 
organizate din timp de pace, în clandesti-
nitate sau sub forma diferitor organizaţii 
(cercuri, cluburi, asociaţii etc.) politice, 
sportive, sportiv-patriotice, sportiv-mili-
tare, militar-patriotice, culturale, etnice, 
religioase, de voluntari, de veterani etc. 
sau în grabă și deschis în cazul destabiliză-
rii situației în stat.

Formaţiunile paramilitare ilegale se 
împart în:

a) forţe principale (bine organizate și 
înzestrate);

b) forţe create de voluntari (cu pregăti-
re și înzestrare satisfăcătoare) în sprijinul 
forţelor principale;

c) forţele create de localnici pentru a 
apăra satul, cartierul, strada, casa de orice 
forţă ostilă (cu pregătire și înzestrare nesa-
tisfăcătoare).

Formaţiunile paramilitare, organizate 
pe plan local, vor avea o structură similară 
subunităţilor de infanterie (destinație spe-
cială, cercetare) și altor subunități de arme:

- echipă – 3-5 luptători;
- grupă – 8-10 oameni;

1 Valeriu DELIGHIOZ, colonel (r), Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

- pluton – 3-4 grupe;
- companie – 3-5 plutoane;
- batalion – 3-5 companii și alte subuni-

tăţi de arme și specialităţi.
De exemplu, grupa poate fi formată 

dintr-un comandant de grupă, un lunetist, 
un mitralior, un AG-ist și doi purtători de 
muniție/specialiști.

Tactica de acțiune a formaţiunilor pa-
ramilitare ilegale depinde de diferiți fac-
tori, cum ar fi:

a) anotimp;
b) caracteristicile terenului;
c) structura etnică a populaţiei;
d) calitatea și cantitatea armamentului 

primit;
e) scopul operației;
f) alții.

Tactica acţiunilor formațiunilor inclu-
de, în general, două etape:

I. Pregătirea operației.
II. Desfășurarea operației.
Etapa I. Pregătirea operației
1. Cercetarea detaliată a raionului de 

operații:
a) studierea terenului;
b) cercetarea trupelor guvernamentale.
2. Pregătirea nemijlocită a operației:
a) elaborarea planului operației;
b) depozitarea armamentului, muni-

țiilor, materiilor explozive, alimentelor, apei;

http://www.report.md/politic/Peter-W.-Schultze-Impotriva-Moldovei-se-duce-un-razboi-informational-parte-a-razboiului-hibrid-137
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c) angajarea localnicilor pentru a face 
propagandă;

d) negocieri cu administrația locală în 
scopul susținerii acțiunilor lor;

e) crearea detașamentelor din rândul 
localnicilor;

f) pregătirea pentru luptă în tabere de 
bază și centre de instrucție.

Etapa II. Desfășurarea operației
1. Cercetarea itinerarelor de deplasare 

și ocuparea punctelor cheie.
2. Înaintarea avangărzilor și dezarma-

rea forţelor de ordine.
3. Amenajarea genistică a raionului de 

acţiune.
4. Ieșirea și ocuparea poziţiilor de luptă 

de către forţele principale.
5. Desfășurarea acțiunilor militare.
6. Ieșirea din luptă și retragerea la bază.
În funcție de sarcinile îndeplinite, 

caracteristicile obiectivelor, existența 
forțelor proprii, formațiunile pot acționa 
în componență deplină, pe detașamente 
de luptă sau în grupuri de diversiune.

Forme și procedee de acţiune ale for-
maţiunilor paramilitare ilegale:

a) observarea;
b) supravegherea;
c) capcana;
d) ambuscada;
e) diseminarea;
f) blocajele și distrugerile;
g) blocarea;
h) încercuirea;
i) apărarea obiectivelor cucerite;
j) atacul prin surprindere;
k) atacuri de tip „hit and run” 

(„lovește și fugi”);
l) raidul;
m) hârţuirea;
n) crearea de „zone libere”;
o) acţiuni insurecţionale;
p) atacuri împotriva mijloacelor de 

luptă aeriană (avioane la joasă înaltime, 
elicoptere, drone de cercetare), folosind 
rachete antiaeriene portabile;

q) dirijarea/corectarea tirurilor de ar-
tilerie și a atacurilor aeriene, marcare ținte;

r) recuperarea piloților doborâți de 
focul inamic;

s) sabotaje împotriva depozitelor de 
provizii si a căilor de comunicație.

Observarea, considerată procedeu de 
acţiune, se execută asupra trupelor arma-
te, organelor administraţiei și a terenului, 
în ascuns, folosind tehnicile cunoscute.

În funcţie de scopul propus, sunt „ob-
servate” personalităţi (civile, militare, po-
litice etc.), obiective economice, militare, 
de importanţă deosebită și se culeg infor-
maţiile necesare.

Supravegherea constituie o formă de 
acţiune specifică, având ca scopuri:

a) obţinerea de informaţii cât mai 
diverse;

b) cunoașterea dispozitivelor Forţe-
lor Armate și ale Ministerului Afacerilor 
Interne;

c) crearea și menţinerea unei stări 
permanente de tensiune în rândul popu-
laţiei și trupelor.

Capcana este o formă de luptă prin care 
formaţiunile paramilitare organizează ac-
ţiuni de capturare a materialelor, tehnicii 
și armamentului necesar continuării lup-
tei. De asemenea, este organizată și pentru 
luarea de ostatici din rândul personalităţi-
lor marcante.

Ambuscada constituie unul dintre 
procedeele principale de luptă și constă 
în dispunerea din timp a echipelor, gru-
purilor paramilitare pe căile de deplasare 
a forţelor adversarului, urmat de atacul 
prin surpindere a acestor forţe pentru a 
le nimici personalul, a captura tehnica de 
luptă, armamentul și muniţia acestora sau 
documente, materiale diferite și persoane 
militare sau civile cu funcţii de conducere.

Diseminarea se realizează prin retrage-
rea formaţiunilor paramilitare în zone greu 
accesibile sau prin ascunderea lor în rân-
dul populaţiei locale. Aceasta se produce 

atunci când forţele Ministerului Apărării 
și Ministerului Afacerilor Interne au suc-
ces și deţin controlul localităţii sau zonei.

Blocajele și distrugerile se execută pe 
căile de comunicaţii prin folosirea explo-
zivelor, diferitor încărcături, mine antiper-
sonal și anitiblindate, pentru a crea obsta-
cole puternice.

Blocarea se adoptă ca formă de acţiune 
constând în închiderea accesului în și din 
cazărmile militare, sediile administraţiei 
publice și unele localităţi.

Încercuirea este forma de acţiune care 
se adoptă atunci când se deţin informaţii 
sigure că dispozitivul inamicului este re-
dus, obiectivul sau localitatea nu dispun 
de forţele și mijloacele apărării și constă în 
adoptarea unui dispozitiv circular, dens de 
forţe și mijloace în jurul obiectivului.

Apărarea obiectivelor cucerite se adop-
tă imediat după ocuparea lor și constă în 
crearea unui sistem de apărare circulară pe 
perimentrul raionului cucerit și la puncte-
le vitale din interior.

Raidul este o acţiune complexă cu ca-
racter manevrier, se desfășoară pe spaţii 
mai întinse și constă în executarea mai 
multor acţiuni agresive împotriva adver-
sarului și obiectivelor acestuia.

Hârţuirea constă în lovituri date de că-
tre formaţiunile paramilitare forţelor ar-
mate, obiectivelor și populaţiei, succesiv, 
în zone diferite, pentru a crea o stare gene-
rală de nesiguranţă, tensiune și neliniște, a 
produce pierderi și a impiedica desfășura-
rea acţiunilor adversarului.

Crearea de „zone libere” este un princi-
piu caracteristic formaţiunilor paramilita-
re. De regulă, „zonele libere” este posibil 
să apară acolo unde actioneză forţe agre-
sive numeroase.

Aceste „zone libere” servesc pentru con-
centrarea de efective, armament și tehnică, 
instalarea unor administraţii publice proprii.

Insurecţia armată constituie forma de 
luptă adoptată de formaţiunile paramilita-
re pentru a bloca și reţine în luptă cât mai 
multe din componentele sistemului naţi-
onal de apărare, a schimba administraţia 
locală și centrală.

Puncte tari ale formaţiunilor paramili-
tare ilegale:

a) în organizarea cercetării (de regulă, 
au o reţea de agenţi în rândurile populaţiei 
civile);

b) luptătorii nu ţin cont de legile răz-
boiului;

c) conducerea descentralizată;
d) cunoașterea obiceiurilor populaţiei 

din zonă este folosită în scopul presiunii 
psihologice asupra lor;

e) pregătirea tactică bună a comandan-
ţilor, disciplina fermă și pregătirea fizică 
excelentă în rândurile luptătorilor;

f) idee de consolidare, un scop unic a 
etniei (supremaţia psiho-morală).

Puncte slabe ale formaţiunilor parami-
litare ilegale:

a) insuficienţa resurselor umane și ma-
teriale;

b) dependenţa în aprovizionare de că-
tre populaţia civilă;

c) dependenţa în finanţare din exterior;
d) diferendele interne la baza cărora 

stau religia, interesele politice și economice, 
relaţiile de rudenie din cadrul clanurilor.

În concluzie, se poate remarca –
obţinerea succesului în combaterea 
formațiunilor paramilitare ilegale depinde 
de cunoașterea structurilor de organizare 
și tacticii acțiunilor acestora.
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JIHADIST ASYMMETRIC MILITARY THREATS 
TOWARD CENTRAL ASIA AND CAUCASUS: 

„TALIBAN” AND ISIS – A NEW ALLIANCE AGAINST 
INTERNATIONAL COMMUNITY?

Vakhtang MAISAIA1

AMENINȚĂRI JIHADISTE MILITARE ȘI ASIMETRICE ÎN ASIA CENTRALĂ
ȘI CAUCAZ: „TALIBAN” ȘI ISIS – O NOUĂ ALIANȚĂ CONTRA

 COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE?

Herewith is pretty difficult to forecast, based on these latest events, including massive 
operational attrition in Helmand province, how western „happy end” scenario in 

Afghanistan is to be realized. Suffice it to say, the NATO ISAF mission actually was over when in 
Pakistani city Karachi was killed „Al-Qaida” leader Osama Bin Laden and all „Al-Qaida” network 
left the country and moved to Pakistani regions that are not under the control of the Pakistani 
government. At large, when the „Al-Qaida” problem has been dissolved, Taliban could not be 
seen as a challenge to the coalition forces and to the western society at all. Hence, a time has 
reaped to launch a dialogue with Taliban regarding future political development in Afgha-
nistan when the NATO ISAF forces leave the country and use a cohabitation strategy, at least 
backed on the Georgian case-study in order to promote stability and peaceful resolution of 
the internal problems in the country. However, the situation in Afghanistan is still stalemate 
and is boiling with a perspective of „Taliban” military forces full scaled warfare activation all 
over the country territories. Afghanistan problem remains in a tray not to step into security 
dilemma geopolitical dialectics.

Keywords: Taliban, ISIS, NATO ISAF, Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), Deoband mo-
vement, CSTO, Vilayat „Khorasan”

Afghanistan in Turmoil and Central 
Asia-Caucasus under Jihadist Threat

In the midst of April, 2016 in Afghan-
istan, „Taliban” movement reshuffled 

its local political and military structures 
and began coordinating its operations 
with the ISIS-sponsored „Khorasan” 
Vilayat and the „Haqqani” Jihadist group-
ing. With these new forces at its disposal, 
it began to launch a massive strategic op-
eration, called „OMAR”, in various parts 
of the country. „Taliban” this strategic op-
eration met with initial success in Kunduz 

and Badakhshan Provinces. Based on this, 
the „Haqqani” element launched three 
large asymmetric warfare urban strikes 
in Kabul – against Spanish, Russian and 
American Embassies and against the Min-
istry of Defense and National Intelligence 
Agency buildings in which over 64 people 
were killed and 350 injured [1]. 

Unfortunately the Afghan governmen-
tal crisis, inter-clan and tribal clashes have 
encouraged and facilitated the success of 
the „Taliban” operation. This has been con-
firmed by the Western mass-media means 
– for instance, CNN has stated: „The Tali-

1   Vakhtang MAISAIA, Ph.D. in politics and military studies; Associate Professor; Advisor to Strategic Intelligence Main 
Department of MoD of Georgia (1998–2002); Head of International Security Studies MA Program, Caucasus Interna-
tional University (CIU). 

ban do look a lot like they are winning. 
It is a grotesque slow grind, their pursuit 
of victory… Little of this could have been 
avoided, but much of it was predictable. 
The West simply ran out of funds and ap-
petite for the battle, and left Afghanistan 
to come to its own devices… So what is 
left? Taliban’s current gains mean they are 
unlikely to imminently change their cur-
rent disinterest in talks” [4]. Even Russia 
has expressed deep concern regarding the 
situation in Afghanistan and has created a 
joint anti-Taliban military coalition with 
Uzbekistan designed to prevent „Taliban” 
spillover into the Central Asia region and 
held a massive drill in Tajikistan for the 
same purpose, theoretically under the 
auspices of the Collective Security Treaty 
Organization (CSTO) [13].    

As CNN implied, all this might have 
been predictable because it is a repeat of 
what happened in spring 2015 after the 
ISAF mission concluded. Then the „Tali-
ban” launched a massive campaign of attri-
tion against the central government of Af-
ghanistan from both the North and South, 
trying to seize the most important parts of 
the country [11]. Several key cities – Ka-
bul, Kunduz and Kandahar – were attacked 
simultaneously, and the Supreme Court 
headquarters were raided. The „Taliban” 
has now taken control of roughly 60% of 
the country, and is continuing to advance. 

On 18 May of 2015 „Taliban” and „Is-
lamic Movement of Uzbekistan” (IMU) 
units suddenly retook more than 80% 
of one of the influential province of Af-
ghanistan – Badakhshan province which 
borders Tajikistan. This was the first time 
the „Taliban” had officially approached the 
Central Asia region since 2001, when US 
military units toppled the „Taliban” gov-
ernment. Since then „Taliban” formations 
have been reinforced by new units from 
North Waziristan (Pakistan) and though 

rebuffed by local Turkmen tribe volun-
teers, they have advanced to the northern 
parts of Afghanistan and really threaten to 
regional security in the Central Asia. 

Badakhshan province is considered 
the richest in Afghanistan, as apart from 
its famous black pearl deposits it has some 
gas and oil reserves and produces a mas-
sive heroin crop. Moreover, it borders the 
„Mountainous Badakhshan Autonomous 
Republic” of Tajikistan, China and Paki-
stan. The government of Tajikistan and its 
President Imamoli Rakhmanov has called 
for an immediate meeting of the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO) and 
taken concrete measures to put a collec-
tive defense operation into motion, in line 
with the CSTO’s mission. The „Taliban”s 
approach to Central Asia also causes geo-
political problems to Russia, which is sup-
posed to guarantee political security to its 
Central Asian allies [8]. 

After the suspending of the NATO 
ISAF mission the „Taliban” almost gained 
control of all the Northern provinces of 
Afghanistan, including Mazari-Sharif and 
Kunduz. This and the NATO-Russia ten-
sions expressed through Russia’s refusal to 
transit NATO ISAF military cargos via the 
Russian Federation, the closing so-called 
„Northern Route” of the NATO transit and 
Russia’s cancelation of so-called “SOFA” 
agreement, has created a doubly threating 
situation for Russia. The „Taliban” is close-
ly associated with such clandestine Islamic 
radical organizations as IMU and „Xizb-
u-Tekhran” and these have given each 
other logistical support to launch massive 
intrusions into Tajikistan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan which have a real possibility of 
deposing the local authoritarian regimes 
and installing theoretical ones, similar to 
those of the „Taliban” and „Islamic Ca-
liphate”. 

Encroachment into the Central Asian 
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countries has also given the „Taliban” lead-
ership the chance to expand the network 
of smuggling transit routes to regional 
and international „black heroin” markets, 
including that of Georgia. How the „Tali-
ban” can use the Georgian territory for its 
purpose was demonstrated in summer of 
2014 when was confiscated 2.79 tons of 
Afghani liquid heroin run by the „Taliban” 
traders?      

The „Taliban” has now almost seized 
second city in Afghanistan Kandahar and 
is getting ever closer to Kabul. All these 
factors have forced the incumbent Afghan 
government to begin negotiations with 
„Taliban” leadership and the President of 
Afghanistan Ashraf Gani first appealed 
in 2015 to all the local Afghan influential 
warlords, including local commanders af-
filiated to „Taliban” movement to come to 
a consensus for the sake of national recon-
ciliation and stability in the country [10]. 
However, the „Taliban” is continuing its 
campaign and is only interested in retak-
ing power by force, which is now a very 
real possibility.

It is interesting to consider why the 
„Taliban’ has become so active and gained 
the support it needs to conduct these cam-
paigns. The reasons could be expressed as 
follows:
	nATo ISAF mission has ended 

and its military contingent have been 
steadily diminished. It now consists of 
only around 50 thousands peacekeepers, 
including almost 900 Georgians, who are 
deploying in these turbulent provinces. 
This has increased the „Taliban’s” moti-
vation to topple the present Afghan gov-
ernment as they did to the Communist 
government of najibullah in 1989-1992. 
The local Afghanis government with its 
national Army are not strong enough to 
counter with strongly reinforced „Tali-
ban” movement;

	The „Taliban” wishes to expand 
its heroin transit potency and take control 
of the rest of the country as it could make 
up to $5 billion per year by doing this. For 
that sort of bonus, any sort of terrorist or-
ganizations or hybrid semi-governmental 
political actor could go for broke. The 
„Taliban” needs these funds to enlarge 
the scope of its operational, financial and 
military capabilities and thus gain great-
er opportunity of coming to power again;
	The „Taliban” is in conflict with 

the „Islamic Caliphate” (IC), which is 
encroaching onto its territory from Iran’s 
Khorasan province. The IC wishes to cre-
ate a new political entity in the territories 
under its control – the State of Daesh. 
Therefore „Taliban” is seeking to regain 
power in Kabul Quickly. The IC is also 
seeking to approach the borders of the 
Central Asian region, and then simulta-
neously expand into the South and north 
Caucasus areas and hence the Caspian, 
in order to complete its mission – to estab-
lish a true „Caliphate Statehood” at glob-
al level. however, it is possible that the 
Islamic Caliphate and „Taliban” could 
forget their rivalry and enmity and un-
dertake common missions, as they share 
a common ideological base, Salafism, de-
spite the IC adherence to the Wahhabism 
version and the „Taliban’s” preference for 
the Deoband variety and of course they 
have a common for, the West;
	The „Taliban” is looking to ex-

pand from a regional into a global force. 
This would enable it to compete for lead-
ership of the coalition of Islamic radical 
organizations and thus subvert ISIS and 
its leadership.

In that volatile situation in Afghanistan 
is to be considered how long the Georgian 
peacekeepers in aegis of the ISAF should 
be staying while in „Taliban” and IC rein-
force its positions in the country and could 

directly threat to the Georgian contingent 
whether is possible at least to downsize the 
Georgian presence in the country. This is 
to be decided by the incumbent govern-
ment of Georgia.

   
Pankisi Crisis and „Islamic Caliph-

ate” Challenge – From New „Jihadist” 
Drug Smuggling Perspective 

Lately interesting information was 
disseminated about emergence of rivalry 
trend between Afghani „Taliban” move-
ment and Arabic „Islamic Caliphate” lead-
ership, derived from personal mistreat-
ment and confrontation. Mainly having 
common ideology background rested on 
Salafiyyah religious indoctrination – „Tali-
ban” oriented on Deobandism trend of the 
Salafiyyah doctrine and „Islamic Caliph-
ate” is on Wahhabism trend. However, the 
one of the disagreement issues between 
strategic allies - pursuing common mis-
sion – domination of Islamic Shariah (the 
term refers to God’s law in its divine and 
revealed sense. This is related to FIQH, 
which is the human process of under-
standing and implementing the law) prin-
ciples and norms among the Muslim com-
munity – could be considered differences 
in committing Global Jihad and control-
ling most important territories where 
heroin plantation are cultivated. As it is 
known, the drug transit and smuggling 
is also sought to be a crucial part of the 
Global Jihad against Crusaders and Jews 
how the Salafysts claim to declare from 
consideration of biological asymmetric 
warfare strategy aiming to destroy enemy’s 
society with „non-lethal-heroin consump-
tion” capabilities. Hence, Drug traffick-
ing, having not only the mission to gain 
much financial revenue flows to success-
fully attain Jihad strategic goals, but also 
to reach concrete ideological and political 

subversive goals in culturally and morally 
destruction of the enemy will. This could 
be considered as one of the reasons why 
„Taliban” and “Islamic Caliphate” interests 
intercrossed and clashed toward each oth-
er’s. Based on some information, “Islamic 
Caliphate” controlled combat groups and 
infiltrated into Afghanistan territories, 
mainly in south and south-eastern prov-
inces of the country controlled by the 
„Taliban” movement and mainly known 
as most famous by its heroin cultivation 
crop areas from where annually ‘Taliban” 
and its allied drug cartel clans do earn 
more than roughly $5-8 billion pure net 
revenues. For sure, the appearance of the 
regions, „Islamic Caliphate” combat units 
came from Iranian Khorasan Region and 
consists of the North Caucasian fighters 
without advance notification the „Taliban” 
representatives, could be a substantial rea-
son for conflict inspiration scenario de-
velopment. Moreover, after reinforcement 
of its presence on the North and South 
Caucasus regions, „Islamic Caliphate” is 
seeking to get under its control not only 
the regions where heroin is cultivating but 
also the regions where it is transited.            

As it is known, „Taliban” intensively 
used the drug transit routes crossing by the 
whole Caucasus area, including the Geor-
gian territory. Quite recently the Ministry 
of Internal Affairs of Georgia has dissemi-
nated interesting information leaflets, say-
ing that - 2.79 tons of liquid heroines was 
seized from a cargo truck that entered into 
Georgia from Azerbaijan, the Georgian 
Interior Ministry said on July 11. The sei-
zure represents the biggest ever drug hauls 
in Georgia, according to the Interior Min-
istry. It said that two citizens of Georgia 
were arrested. The truck, according to the 
Interior Ministry, was carrying 30-litre 92 
plastic barrels filled with illegal substance 
containing 80% of heroin. Drugs, worth of 
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„hundreds of millions of U.S. dollars”, was 
intended for international transit and was 
en-route to Turkey, the Georgian Interior 
Ministry    said [7].

 Very soon it has been evident fact that 
the drug transit belonged to the Afghani 
„Taliban” movement that had forced to use 
the „northern transit route” (see the above 
map) and picked up the most shortest 
route to ship out original liquid heroine 
in order to get a large amount of money 
to reinforce its military capability (hire 
more mercenaries, purchase armaments, 
etc.) to intensify military operations at 
regional and national levels, in conjunc-
tion with Pakistani „Taliban” and Islamic 
Movement of Uzbekistan (IMU) when the 
NATO ISAF completes its mission at the 
end of 2014. The route probably compris-
es the following: Afghanistan-Turkmeni-
stan-Azerbaijan-Georgia-Turkey with last 
destination spot probable in the Southern 
European country where it would be man-
ufactured at a special underground labo-
ratory into final product (in Afghanistan 
the sodden liquid heroin flowering period 
of time ended in June of 2014). 

The „Jihadist Drug” – labeled as „Al-
lah’s Tears” - is another source of threat 
emanation in a way of possible retaliation 
of the forces stood behind the transaction. 
For instance, it could be comprised of 
narco-cartels (for example, Kandahar or 
Karachi „drug-mafia” with annual illegal 
profit of $2-3 billion) and cooperated very 
closely with local „Taliban” warlords. By 
the way, in June, 2013 when the Georgian 
peacekeepers were assaulted in Helmand 
province with heavy casualties on the 
Georgian side and with a high probabil-
ity that it was performed by the „Karachi 
narco-mafia” militant groups in support 
of the „Taliban” special intelligence service 
„Mukhabarat” in order to provide safe de-
liver of the heroine freight from Helmand 
province to Karachi sea port. A combina-
tion of the two events has sparked a logical 
conclusion of possible threat development 
organized from the forces. The forces are 
very serious ones and their linkage with 
internationally acted radical Islamic-Ji-
hadist network is evident. In its turn, the 
network has been formed and created in 
the following chart manner:

The „Allah’s Tears” was „know-how” of 
the leader of so-called „Kandahar’s Group-
ing – Clan” of „Taliban” Mulla Bashir (Jami 
Bashir Nurzai).  From 50 kg is elaborated 
1 liter of liquid heroin.  It is possible to be 
smuggled in way of tea and sugar or even 
liquid soap [3, 14, 12]. 

By and large, soon the „Taliban” and 
„Islamic Caliphate” could reach consen-
sus and make a deal on the topic and with 
the perspective it could be too difficult to 
confront with „Jihad Drug” smuggling 
problem at the regional level. Hence, the 
„Pankisi Crisis” could be converted in 
possible scenario developments not only 
„Jihadist” transit but also „Jihadist Drug” 
transit problem too.

Arms Smuggling for ISIS – Transit 
Routes for Soviet Weapons

Eurasia, or rather the Post-Soviet 
space, has long provided transit routes for 
foreign fighters and drugs destined for the 
Islamic Caliphate interest and its various 
interests. Now a new dimension to these 
operations has emerged – arms smuggling 
from the Post-Soviet space to the Middle 
East. Arms Illegal Trade/Arms Smug-
gling is defined as: „sales, shipment and 
delivery of arms and weapons, conven-
tional or even mass destructive, by par-
ties beyond recognized international law 
regulations and frames that contradicts to 
interests of international cooperation and 
undermines global stability”. This defini-
tion clearly covers any arms sales or de-
liveries to ISIS. There is high demand for 
Soviet/Russian weaponry systems, and 
the Islamic Caliphate (IC) combat units 
very often use these types of armaments. 
Therefore it is not surprising that arms 
smuggling to the IC has steadily increased 
over the past few months, and that these 
arms are coming from the Post-Soviet 
space where these weapons are freely 

available, and even stockpiled in some 
places. There are many routes from where 
the arms smuggling form this space to the 
final destination place, including South 
Caucasus region and included Georgia. 
There are three main transit routes, which 
can be classified as follows:
	 „northern” route
	 „northern-east” route
	 „Western” route
However many others are also used, in-

cluding some which pass through Central 
Asia and North Caucasus. These routes will 
continue to supply the IC as long as Russian/
Soviet weapons remain popular with its 
fighters. They are popular not just because 
they can be readily obtained but because 
they have distinct merits. These include:
	They are easy to use and perform 

combat operations very efficiently
	They are appropriate for the loca-

tion in which they are used 
	They can be in large numbers due 

to a stream of high-volume weapons deliv-
eries to Syria and Iraq since the Cold War 
period
	They are familiar to many IC com-

batants, since around 40% of IC fighters are 
citizens of Post-Soviet countries and have 
served in their armies

The financial and economic resources of 
Caucasus Emirate, Islamic Caliphate and 
other ISIS networks are obtained in some very 
interesting ways. They include the following:
	Ransom
	Racketeering – the most com-

mon method used by Dagestan supporters 
of the CE (as stated in this Russian-lan-
guage documentary movie – https://www.
youtube.com/watch?v=f1f6E5L-5vQ);
	 Zakat – one of the obligations 

placed on Muslims is the giving of charity 
as alms from the surplus of their wealth at 
the rate of about two-and-a-half percent. 
The proceeds of these Zakat donations 

https://www.youtube.com/watch?v=f1f6E5L-5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1f6E5L-5vQ
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are to be used only for the welfare of the 
needy in an Islamic state. Under the cover 
of supporting the needy in ISIS-controlled 
territory substantial financial inflows are 
being acquired from Muslim communities 
around the world, and will continue to be 
as the donations in accordance with clas-
sical faith principles; 
	 Purpose full Donation  - money 

freely donated to ISIS by Muslims abroad, 
mainly Chechen refugees and adopted cit-
izens of Western European states;
	 Smuggling of Drugs and Arms 

Illegal Trade – drugs are being smuggled 
from Afghanistan by the „Taliban”, on the 
basis of a mutual support agreement be-
tween CE and Taliban leadership negoti-
ated between 2008 and 2010. They are 
transited through Georgia, the three tons 
of liquid heroin seized by the Georgian 
MIA in July 2014 being one such consign-
ment (see above). The same transit routes 
for arms smuggling are coincided with drug 
smuggling transit ones in ratio: one-to-one 
and do not differ to each other’s;
	 „Khavala” system – a special in-

formal finance collecting from passive 
supporters, used by all the main interna-
tional Islamic radical groups, such as Al-
Qaida, the „Taliban”, „Islamic Movement 
of Uzbekistan” and ISIS. The funds are 
traditionally used to wage jihad at global 
level. The Khavala system is also popular 
in Georgia and has been successfully used 
by the local Jihadist cell, not least in order 
to finance so-called „Lapankuri special 
operation”;
	 „Caucasian” Cell Donation – 

these are made by North Caucasian war-
lords, mainly by Chechen and Dagestan 
ones who have taken an oath of allegiance 
to the to the IS leadership; 
	Robbery and Criminal Actions 

– these take place in the North Caucasus 
republics and throughout the South Cau-

casus, driven by radical Islamic ideology;  
	Recruitment of Islamic Merce-

naries – vast sums are being paid to Islam-
ic fighters by others parties to get involved 
in the various conflicts in the post-Soviet 
space.

 According to both formal and informal 
sources close to ISIS these direct financial 
flows are not diminishing. Indeed, the Is-
lamic Caliphate is gradually increasing its 
influence in the Caucasus and in engaging 
directly in regional affairs on the strength 
of them. However even more revenue is 
accrued from „indirect income inflows”, 
which are worth several million USD an-
nually, and oil revenues and extortion, 
which bring in an estimated $3 million per 
month. Valid Abazz, a Syrian Army Gen-
eral who supports the Assad regime, has 
stated that there is a military base run by 
the IS special services in the Pankisi Gorge 
in Georgia, where special training is being 
provided to foreign and local Jihadists. 
The General’s statement follows with the 
liquidation in Syria of Rovshan Badalov, 
the former Amir of the Azeri Jamaat, a 
group which supports ISIS. General Abazz 
is an ethnic Circassian, and has close links 
with Russian special services. His state-
ment can therefore be regarded as part 
of a propaganda war being conducted by 
known enemies of Georgia, but the Geor-
gian structures which should respond to it 
are putting their hands in the sand, which 
provides food for thought [2]. 

Combating terrorism is not easy, as it 
is a multi-faceted endeavor which is not 
pursued with weapons but by winning 
hearts and minds. ISIS is growing with 
each bomb dropped, and has become a 
functioning state providing the services 
any state would provide. The longer it does 
this, the more this will seem a reasonable 
state of affairs, and Georgia has a part to 
play in preventing this outcome.   

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

1. Afghanistan in Turmoil and Central Asia – The Caucasus Facing Jihadist Threat – Geor-
gian Times, nr. 5(1568), Friday, April 29, 2016.

2. Arms Smuggling for ISIS – Transit Routes for Soviet Weapons//Caucasian Centre of Is-
lamic Research – see: http://ccir.ge/eng/Publication/default/Arms-Smuggling-for-ISIS-Transit-
Routes-for-Soviet-Weapons

3. Arunova M.,  Nabiev Z.  Afghanistan: Problem of Terrorism, in publication series edition 
Terrorism – Threat to Mankind in 21st Century in Russian, Publishing House KRAFT+, Moscow, 
Russia, 2003, 268 pages.

4. Bhadrakumar M. K.  Out-of-the-box thinking needed to ease the pain of Taliban takeover 
in Afghanistan, in: Asian Times, Monday, April 25, 2016.

5. Kucera J.  After Putin-Karimov Meeting, Disagreements on Afghanistan Remain, in Eur-
asianet, 26 April 2016 - http://www.eurasianet.org/node/78511

6. Paton N. Walsh, Analysis: Afghanistan must recognize „Taliban” are winning, CNN April 
21, 2016 - http://edition.cnn.com/2016/04/20/asia/afghanistan-escalation-analysis/

7. See in http://www.civil.ge/eng_old/article.php?id=27473
8. The Taloban Returns: New Geopolitical Game in Central Asia  – The Georgian Times, nr. 

10(1553), Saturday, May 30, 2015.
9. Vanda Felbab-Brown, Blood and Hope in Afghanistan: A June 2015 Update, May 26, 

2015 – see: http://www.brookings.edu/research/papers/2015/05/26-isis-taliban-afghanistan-
felbabbrown

10. Xenofontov Ion, Afghanistanul în contextul geopolitic internaţional: dilemele existenţei 
// Honorem Anatol Ţăranu: Studii de istorie contemporană a românilor // Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept. /Coord.: Nicolae Enciu, Chişinău, CEP USM, 2011, 
p. 284-292; Vanda Felbab-Brown „Blood and Hope in Afghanistan: A June 2015 Update”, May 
26, 2015 – see: http://www.brookings.edu/research/papers/2015/05/26-isis-taliban-afghanistan-
felbabbrown

11. Idem, Războiul din Afghanistan în memoria participanţilor din Republica Moldova 
(1979–1989). Realitate istorică şi imaginar social. // Red. şt. C. Manolache. Iaşi, Editura Lumen, 
2010, 544 p.

12. Idem, Războiul sovieto-afghan. Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente. // Red. şt. 
C. Manolache. Iaşi, Editura Lumen, 2011, 549 p.

13. Idem, The soviet-afghan war (1979–1989). Study of oral history // Revista Militară. Studii 
strategice de apărare şi securitate, nr. 2, 2011, p. 51-54.

14. Idem, The War from Afghanistan (1979–1989) in the Memory of Participants from Re-
public of Moldova. Official and Oral Speech // Romanian Journal for Multidimensional Education, 
August, Year 2, nr. 4, 2010, p. 51–71.



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

94

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

95

ОПЫТ ГЕРМАНИИ В УПРАВЛЕНИИ 
МИГРАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В РАМКАХ ЕС: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Анатолий ТКАЧ1,
Светлана ЧЕБОТАРЬ2

GERMAN EXPERIENCE IN MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS IN THE EU
 FRAMEWORK: STATE AND PROBLEMS

The article analyzes the experience of the management of migration flows by 
the German authorities in the context of the migration crisis in the European 

Union, which has roused new risks and threats in Europe. Germany Migration Policy 
that became a priority of the state policy demonstrates a selective approach to the 
problem of migration crisis, guided primarily by national interests and not by the col-
lective interests of the European Union. Pursued by the German Chancellor’s foreign 
policy based on the formation of vertical flow management of migration in Germany, 
the same model through the foreign policy levers within the European Union, the 
Chancellor is trying to project the level of EU governance mechanisms.

Keywords: Germany, the European Union, the foreign policy of Germany, Germa-
ny’s migration policy, migration policy of the EU, migration crisis, refugees, European 
solidarity, national interests. 

В результате глобальных измене-
ний в XX–XXI веке, процессы 

миграции стали неотъемлемой частью 
современного общества и затронули 
все регионы планеты. ФРГ как наибо-
лее прогрессивно развитое государство 
западного мира не осталась в стороне 
от миграционных потоков, в том числе 
по причине проводимой внешней по-
литики, в частности в рамках Европей-
ского Союза.

В силу масштабности и интенси-
фикации миграционных потоков и 
внешнеполитической роли Германии в 
ЕС, опыт управления миграционными 
потоками и особенности миграцион-
ной политики Германии заслуживают 

особого интереса при рассмотрении. 
Высокий уровень жизни и социальные 
пособия, превосходящие средние по 
ЕС, сделали Германию привлекатель-
ной для мигрантов.

 Согласно исследованиям Организа-
ции Экономического Сотрудничества 
и Развития, проведенным в 2014 году, 
более 30 % мигрантов в Европейском 
Союзе приходится на долю ФРГ. К тому 
же, значительная часть мигрантов в 
Германии мусульмане, в большей сте-
пени из Турции, что в свою очередь 
создает проблему интеграции данной 
категории мигрантов в общественную 
среду и, как результат, в крупных горо-
дах Германии формируются  «турецкие 

1 Анатолий ТКАЧ, магистр политических наук, Факультет международных отношений, политических и 
административных наук, Кафедра международных отношений, Молдавский государственный университет, 
Республика Молдова. 
2 Светлана ЧЕБОТАРЬ, доктор политических наук, доцент, Факультет международных отношений, 
политических и административных наук, Кафедра международных отношений, Молдавский государственный 
университет, Республика Молдова. 

анклавы», в которых сохраняются нор-
мы и правила приезжающих [14].

Среди наиболее чувствительных 
аспектов норм и правил – гендерный 
аспект. В силу патриархальности му-
сульманского общества, мигранты-
женщины крайне сложно интегриру-
ются в немецкое общество и, соответ-
ственно, в политическую, экономиче-
скую и культурную сферы жизнедея-
тельности. По приблизительным под-
счетам, в Германии проживает более 
3,5 миллионов турок. На протяжении 
многих лет Германия реализовывала 
принципы политики мультикультура-
лизма, однако в 2010 Германия, в лице 
федерального канцлера А. Меркель, 
признала провал мильтикультурной 
политики по причине нежелания, а от 
этого и неэффективности интеграции 
мигрантов в немецкое общество [11].

Опросы среди мигрантов турецкого 
происхождения в 2013 году продемон-
стрировали разочарование 78 % опро-
шенных миграционной политикой фе-
дерального канцлера, среди которых, 
58 % опрошенных ощущают себя «не-
нужными» в ФРГ. Несмотря на то, что 
интерес в притоке миграции остаётся, 
необходимость в рабочей силе низкой 
квалификации падает, а ФРГ нуждается 
всё больше в высококвалифицирован-
ных специалистах и привлекает их при 
помощи программ как «Green Card», 
и все же высококвалифицированных 
специалистов прибывает не достаточ-
но и не покрывает потребности [9].

По данным Федерального статисти-
ческого ведомства, в 2015 году населе-
ние ФРГ составляло 81,9 млн. граждан, 
среди которых 14% составляют мигран-
ты. Главными задачами миграционной 
политики Германии на современном 
этапе стали: борьба с нарушением ми-
грационного законодательства, повы-

шение требований квалификации ми-
грантов, пересмотр интеграционных 
программ и предотвращение конфлик-
тов на межэтнической почве. Процесс 
отбора и изменения структуры мигра-
ционных потоков стал составной ча-
стью внешней политики Германии, в 
частности расширение ЕС на восток [2].

Главным регулирующим механиз-
мом миграционных потоков на законо-
дательном уровне стал «Закон об им-
миграции» 2005 года, который включил 
в себя все нормативно-правовые акты, 
регулирующие миграционные потоки 
и прием беженцев. За процессы инте-
грации мигрантов в Германии ответ-
ственно Федеральное ведомство по во-
просам миграции и беженцев (BAMF), 
в компетенции которого, как подраз-
деления Министерства внутренних 
дел, входят вопросы предоставления 
политического убежища, миграции, 
интеграции, содействия возвращению, 
а также еврейской иммиграции. Фе-
деральное ведомство является компе-
тентным центром в области миграции 
и интеграции [23].

В сфере интеграции основными за-
дачами Федерального ведомства яв-
ляются: проведение курсов по инте-
грации в соответствии с «Законом об 
иммиграции», разработка концептов 
курсов, сертификация школ, контроль 
качества; проведение первичного кон-
сультирования мигрантов; разработка 
федеральной интеграционной про-
граммы; финансирование интегра-
ционных проектов. Важное место в 
процессе интеграции мигрантов за-
нимает многосубъектность, в рамках 
которой реализуется многостороннее 
вовлечение граждан Германии, что по 
оценкам специалистов способствует 
межэтническому и межкультурному 
сотрудничеству в обществе. При этом, 
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участники процесса – граждане ФРГ 
положительно относятся к подобным 
инициативам, полaгая, что вовлечен-
ность в них способствует укреплению 
межкультурного общения [17]. 

На современном этапе в ФРГ дей-
ствуют многочисленные программы, 
реализуемые при поддержке государ-
ства  неправительственными органи-
зациями и благотворительными фон-
дами, а участники задействованы на 
общественных началах. Однако одной 
из ключевых проблем остаётся суще-
ствование анклавов, в которых живет 
значительная часть легальных и неле-
гальных мигрантов, создающих опре-
деленные трудности на пути интегра-
ции мигрантов в общество. Негативное 
отношение коренного населения Гер-
мании к мигрантам обусловлено, в пер-
вую очередь возрастающей нагрузкой 
на бюджет, в виде социальных выплат 
и трат, а также ростом преступности, в 
частности в среде мигрантов [18].

Рост миграционных потоков и коли-
чества беженцев в Европейском Союзе 
провоцируют обострение политиче-
ских, демографических, гуманитарных 
и социально-экономических проблем. 
Для понимания привлекательности 
ФРГ как страны, принимающей наи-
большее количество мигрантов, стоит 
обратиться к историческому опыту 
Германии в регулировании миграци-
онных потоков, который условно раз-
делен на периоды. К первому периоду 
относится переселение из Восточной 
Пруссии в Западную Германию после 
Второй мировой войны [11].

Вторым периодом для Германии 
стало воплощение в жизнь проекта 
«экономическое чудо», с 1955 по 1973 
годы, в рамках которого государство 
нуждалось в притоке низкоквалифи-
цированной рабочей силы. Именно 
в этот период, с 1955 по 1973 годы, 

Германия начинает активно предпри-
нимать внешнеполитические шаги по 
привлечению гастарбайтеров, заклю-
чая межгосударственные договоры:  в 
1960 г. с Грецией и Испанией,  в 1961 г. 
с Турцией, в 1963 г. с Марокко, в 1964 
г. с Португалией, в 1965 г. с Тунисом, 
а в 1968 г. с Югославией. Прибывшие 
гастарбайтеры из этих государств зна-
чительно повлияли на экономическое 
развитие Германии. Последствия не-
фтяного кризиса, разразившегося в 
1973 году, повлияли и на миграцион-
ную политику официального Бонна. 
Так, по сравнению с 1973 годом, когда 
ФРГ приняла 870 тысяч мигрантов, уже 
через два года число прибывших сни-
зилось до 360 тысяч [4]. 

Следующий период, обозначивший 
новый приток мигрантов в Германию, 
начался в 1989 году, характерными осо-
бенностями которого стали многона-
циональность и многочисленность ми-
грантов и переселенцев. Распад СССР 
и война на Балканах спровоцировали 
рост миграционных потоков, управ-
лять которыми становилось невоз-
можно. Своего пика поток миграции 
в Германию достиг в 1992 году, когда 
число прошений на получениe убежи-
ща достигло 440 тысяч. Решение про-
блемы было найдено в коалиционном 
соглашении [1]. 

Мировой финансово-экономиче-
ский кризис, разразившийся в 2008 
году, увеличил потоки миграции в Ев-
ропейском Союзе, а Германия стала 
наиболее привлекательной как для ста-
рых членов ЕС, так и для новых, заняв 
второе место в 2014 году по уровню 
привлекательности и притяжению ми-
грационных потоков [7].

Таким образом, первая экономи-
ка ЕС и четвертая в мире, Германия с 
большим опытом приема мигрантов, 
регулирования их потоков и привлека-

тельной социальной политикой, стала 
объектом притяжения мигрантов. При 
этом в политических кругах и партий-
ных организациях ФРГ появляется все 
больше представителей с мигрантским 
прошлым. 

В условиях нахлынувшего потока 
беженцев в Европейский Союз, в зна-
чительной степени в Германию, по-
литическое руководство страны ищет 
пути разрешения миграционного кри-
зиса, используя свой внешнеполити-
ческий вес и авторитет среди стран 
ЕС. Только в Германию, за период 2015 
года въехало более миллиона мигран-
тов. На самые активные фазы притока 
мигрантов осенью 2015 приходилось 
не менее 10 тысяч человек в сутки, что 
стало «миграционным рекордом» за 
весь послевоенный период Германии. 
Наибольшее количество заявлений на 
получение статуса беженца пришлось 
на беженцев из Сирии (более 100 тыс. 
прошений или 40,9%), Албании (око-
ло 50 тыс. прошений или 16,4 %) и 
Афганистанa (более 30 тыс. прошений 
или 6,7%). В результате, от решения 
миграционного кризиса, который стал 
вызовом не только для ФРГ, но и для 
всей объединенной Европы, зависит 
политическая и социально-экономиче-
ская стабильность стран ЕС, в условиях 
внешнеполитических шагов Германии 
по обязательному перераспределению 
беженцев [22].

По мнению специалистов, феде-
ральный канцлер Германии А. Меркель 
на своем посту проявляет политиче-
скую волю, решая многие внутрипо-
литические и внешнеполитические 
задачи, но во многих аспектах госу-
дарственной деятельности одной по-
литической воли не достаточно. С 
учетом новых миграционных вызо-
вов, канцлер не уделяет достаточного 
внимания моделированию ситуации 

на основе информации правоохрани-
тельных органов, выдвинутым иници-
ативам коалиционных партнеров из 
СДПГ, в частности, увеличить состав 
ответственных по вопросам миграции 
структур, а также прогнозированию 
миграционных процессов и определе-
нию основных внешнеполитических и 
внутриполитических приоритетов. 

Глава внешнеполитического ведом-
ства Германии Ф.-В. Штайнмайер ещё в 
2014 году предположил значительный 
рост миграционных потоков и выдви-
нул рекомендации по формированию 
плана действий в превентивных целях 
решения проблемы, среди которых 
увеличение сотрудников ответствен-
ных за вопросы миграции структур. 
В свою очередь А. Меркель со своей 
командой приняла рекомендации пар-
тнера и применила их при выработке 
срочных мер по решению миграцион-
ного кризиса [26].

Во внешней политике федеральный 
канцлер активно решала греческую 
проблему, пик которой совпал с нача-
лом миграционного кризиса, одновре-
менно продвигая и поддерживая со-
глашение о торговом и инвестицион-
ном партнерстве между Европейским 
Союзом и США, а также поддерживая 
политический режим в Киеве, не уде-
ляя должного внимания стремительно 
возрастающей угрозе миграционного 
кризиса [6].

Особого внимания заслужива-
ет встреча федерального канцлера А. 
Меркель в июле 2015 года с девочкой из 
Палестины и заявление о том, что ФРГ 
не в состоянии принять всех беженцев 
из Палестины. После чего, уже в авгу-
сте этого года А. Меркель выступила 
с официальным заявлением о пригла-
шении всех нуждающихся беженцев, в 
связи с кризисом в Сирии. Подобный 
поворот в позиции канцлера и демон-
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страция «политики гостеприимства 
Германии» вызвал жесткую критику в 
адрес А. Меркель и в рядах коллег по 
партии и от оппонентов [20]. 

В результате проводимой канцле-
ром миграционной политики и внеш-
ней политики, регулирования мигра-
ционных поток и преодоления кризи-
са, около половины граждан Германии 
расценивают политику А. Меркель ма-
лоэффективной. Опросы обществен-
ного мнения демонстрируют среди 
50% опрошенных немцев опасения по 
поводу угрозы национальной идентич-
ности и повышению налогов, с целью 
обеспечить социальное благополучие 
беженцев. В этих условиях более 70% 
граждан ФРГ поддерживают инициа-
тиву возведения на границах Германии 
специальных зон транзитного пре-
бывания для размещения беженцев 
вплоть до принятия решения о предо-
ставлении статуса беженцев [11].

Предпринимаемые канцлером вне-
шне  политические шаги, в частности 
переговоры с турецким президентом 
Реджепом Тайипом Эрдоганом не рас-
сматриваются как эффективные, по-
скольку более половины немцев по-
лагают, что президент Турции пар-
тнер не надежный и преследует свои 
интересы в решении миграционного 
кризиса, в первую очередь, лоббиро-
вание процесса вступления Турции 
в Европейский Союз. Также Р.Т. Эр-
доган настаивает на финансовой по-
мощи ЕС в решении миграционного 
кризиса и либерализации визово-
го режима в ближайшее время [21].

Не менее настораживающим явля-
ется и рост в общественном сознании 
многочисленных и обоснованных фо-
бий, как результат нарастающего ми-
грационного кризиса в Германии. В 
результате чего, согласно проведенным 
опросам общественного мнения, около 

20% немцев поддерживаю идеологиче-
ские установки правого экстремизма. 
На волне внешнеполитических про-
махов и неспособности эффективно 
управлять миграционными потоками 
растёт число проявлений ксенофобии 
в ФРГ, а возникшее в 2013 году движе-
ние ПЕГИДА (Патриотические евро-
пейцы против исламизации Западной 
Европы), пользуется ошибками власти 
и набирает популярность в обществе 
через масштабные акции протестов [7].

Протестные настроения в немецком 
обществе активно используются ради-
калами из правого и левого политиче-
ских флангов, в том числе и экстреми-
стами из НДПГ (Национал-демократи-
ческая партия Германии). Предыдущие 
три попытки запретить НДПГ в Герма-
нии не увенчались успехом, поэтому 
оппозиционные партии Бундестага, 
в условиях возрастающей опасности 
радикализма, высказывают опасения 
в отношении неэффективности ми-
грационной политики правящей коа-
лиции как катализатора экстремизма 
и радикализма в Германии, что в свою 
очередь представляет угрозу для всего 
Европейского Союза [9]. 

В условиях падения рейтинга фе-
дерального канцлера и неспособности 
дать адекватный ответ на миграцион-
ный вызов, созданная в 2013 году пар-
тия евроскептиков «Альтернатива для 
Германии» использует популистские 
лозунги правого толка в своей ритори-
ке, укрепляя свои позиции. В 2016 году 
рейтинг (АдГ) «Альтернативы для Гер-
мании» вырос до 15%, что открывает 
перспективу для партии вхождения в 
Бундестаг на выборах в 2017 году. При 
этом партии АдГ присущи агрессивная 
риторика и потенциал роста популяр-
ности на фоне вялой внешней поли-
тики и миграционного кризиса, руко-
водство партии настаивает на отставке

 А. Меркель, как основного виновника 
в провале миграционной политики [5].

Среди специалистов по внешней и 
миграционной политике Германии по-
являются предпосылки проведения 
параллели между ростом ксенофобии 
в Германии '20–'30-ых годов XX века 
и проявлением радикализма и нетер-
пимости в отношении беженцев на со-
временном этапе. В качестве примера, 
приводится рост неприязни к бежен-
цам мусульманского происхождения, 
инициативы по открытию «транзит-
ных зон» и строительству «центров 
депортации» в современной ФРГ, и ра-
стущая обеспокоенность немцев с ана-
логичными лозунгами строительства 
лагерей для евреев из восточной Евро-
пы и других иноверцев в период с '20 по 
'30-е годы XX века [26].

В рамках трансатлантических отно-
шений власти Германии обходят сто-
роной рассмотрение в качестве одной 
из причин нахлынувшего миграцион-
ного потока внешнеполитическую де-
ятельность США на Ближнем Востоке, 
в частности в Ливии, Ираке, а также в 
Афганистане, не предпринимая види-
мых попыток возложить ответствен-
ность за ситуацию в ЕС на США. В то 
же время, в своей внешнеполитиче-
ской риторике в рамках Европейского 
Союза Германия оказывает давление на 
членов ЕС с целью «пропорционально-
го» распределения беженцев согласно 
интересам ФРГ. Интересно, что такти-
ка выхода ЕС из финансово-экономи-
ческого кризиса в период с 2008 пo 2013 
годы была аналогичной. Подходы в ре-
шении кризиса основывались, в пер-
вую очередь на национальных интере-
сах Германии, которыми она руковод-
ствовалась во внешней политике [23].

На современном этапе распределе-
ния беженцев в федеральных землях 
Германия руководствуется тремя базо-

выми принципами: количество насе-
ления, проживающего на территории, 
финансово-экономический потенциал 
для принятия беженцев и возможность 
предоставить свободные помещения. 
Технологию применения данных прин-
ципов в разрешении миграционного 
кризиса власти Германии, используя 
внешнеполитические рычаги,  пыта-
ются применить и к другим государ-
ствам-членам Европейского Союза. В 
свою очередь, большинство европей-
ских государств, с учетом финансовой 
нагрузки и отсутствия требуемой для 
реализации этих принципов логисти-
ки, не согласны с таким распределени-
ем мигрантов [19].

Таким образом, в отсутствии пол-
ного компромисса в ЕС по вопросам 
пропорционального распределения 
мигрантов, в обществе Германии рас-
тет конфликтный потенциал по ряду 
причин, среди которых недостаточная 
организация, возросшая финансовая 
нагрузка и ограниченный потенциал 
властей муниципалитетов. В резуль-
тате чего между основными партиями 
ФРГ ХДС, СДПГ и ХСС появились раз-
ногласия, которые, в своих попытках 
по поиску компромисса, пытаются 
найти лидеры партий.

На сегодняшний день в немецком 
обществе наиболее актуальной про-
блемой стала «миграция и предоставле-
ние убежища», несмотря на то, что для 
более 80% немцев причиной миграции 
являются военные действия и отно-
шение к мигрантам преимущественно 
сочувственное. Около 70% немцев бес-
покоит проблема терроризма и экс-
тремизма в своей стране в связи с не-
контролируемым потоком беженцев. 
В тоже время порядка 45% немцев 
полагают, что ФРГ не способно на со-
временном этапе справиться с потоком 
беженцев. При этом 75% респондентов 
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опасаются терактов в ФРГ, а участие 
Германии в международной операции 
по борьбе с «Исламским государством» 
поддержали 47%, против участия вы-
ступили 46% опрошенных [5].

На этом фоне, в центре жаркой дис-
куссии оказалось заявление Урсулы 
фон дер Лайен, федерального мини-
стра обороны Германии, суть которо-
го сводилась к тому, что на Ближний 
Восток планируется направить воен-
ный фрегат ВВС Германии и 1200 воен-
нослужащих с одобрения Бундесвера 
и большинства депутатов Бундестага 
для участия в антитеррористической 
операции против «Исламского госу-
дарства». По ряду причин, в том числе 
исходя из исторического опыта, гер-
манское общество не приветствует от-
правление вооруженных сил Германии 
для выполнения операций за предела-
ми государства [15].

Конфликтный потенциал на почве 
приема мигрантов проявился на муни-
ципальном уровне, где местные власти 
идут на беспрецедентные меры, в част-
ности, с целью предоставления жилья 
беженцам, власти прекращают аренду 
жилья с коренными немцами, в поль-
зу беженцев. Законодательная основа 
миграционной политики современной 
Германии показала свое несовершен-
ство, в том числе посягнув на права 
граждан ФРГ, спровоцировав противо-
речия в «культуре гостеприимства», 
объявленной Германией в процессе 
разрешения миграционного кризиса. 
Понятие «культура гостеприимства» 
сталo символом современной немец-
кой идентичности, включив в себя де-
мократические, гуманистические цен-
ности и культуру толерантности. Так, 
количество сторонников «культуры 
гостеприимства» в Германии выросло с 
49% в 2012 году до 59% в 2015, незави-

симо от количества неудобств, с кото-
рыми сталкиваются сами немцы [11].

Важным аргументом в пользу при-
ема мигрантов по-прежнему остается 
экономическая составляющая вопро-
са. Как и на протяжении второй по-
ловины XX века Германия использует 
внешнюю политику для управления 
миграционными процессами в нацио-
нальных экономических интересах, но 
в XXI в. добавилась и демографическая 
составляющая. По данным ООН, к 2050 
году население ФРГ может сократиться 
до 67–75 миллионов человек по сравне-
нию с 81 миллионом в 2015. Подобная 
негативная динамика скажется на эко-
номическом развитии и увеличении 
социальной нагрузки. Поэтому мигра-
ция для Германии объективная необхо-
димость, но в процессе регулирования 
власти стремятся предотвратить при-
ток неквалифицированных мигрантов, 
чтобы не допустить высокой нагрузки 
на систему социального обеспечения, 
стимулируя в то же время демографи-
ческий рост [2].

Власти Германии и специалисты в 
отмеченных областях выдвигают ар-
гументы в пользу приема мигрантов и 
обязательной их интеграции в обще-
ство, что будет способствовать эконо-
мическому и демографическому росту. 
При этом ряд специалистов по рынку 
труда, анализируя статистику суще-
ствующей рабочей силы в сфере услуг, 
оперируют цифрами в 10–15% всего 
трудоспособного населения Германии. 
Для сектора услуг, насчитывающего 
около 6 миллионов трудящихся, ми-
гранты представляют потенциальную 
конкуренцию, поскольку готовы за-
нять рабочие места немцев при усло-
вии меньшей оплаты труда, даже по 
минимальным меркам [19].

Среди немецких политологов и ана-

литиков укрепилось мнение о том, что 
руководство страны не пытается выяс-
нить реальные причины роста негатив-
ных отношений к мигрантам, разоча-
рование в проводимой миграционной 
политике, формирование межэтниче-
ской и межнациональной вражды, вы-
ражаемых в том числе и в укреплении 
праворадикальных партий. Некоторые 
из них проводят параллель с событи-
ями прошлого, которые стали почвой 
для возникновения фашизма в Герма-
нии. Безусловно, подобного рода оцен-
ки и параллели являются преувеличе-
нием, однако участившиеся столкно-
вения с участием немцев и мигрантов, 
поджоги мест массового размещения 
беженцев и страх перед тем, что вместе 
с потоком мигрантов в Германию про-
никают террористы, демонстрируют 
тревожные тенденции в обществе и 
слабость руководства страны [5].

Несмотря на тревожную обстанов-
ку в обществе, потенциальные возмож-
ности прибывающих мигрантов для 
экономики Германии в некоторых сфе-
рах труда остаются востребованными. 
К таким сферам относится низкоопла-
чиваемая, не требующая высокой ква-
лификации трудовая деятельность, не-
востребованная среди немцев. Анализ, 
проведенный Федеральным министер-
ством труда и социальных вопросов 
ФРГ в 2015 году, продемонстрировал, 
что не более 10% мигрантов могут пре-
тендовать на рабочие места, со средним 
и выше уровнем оплаты труда. Остав-
шиеся 90% мигрантов могут заполнить 
пустующие ниши, не требующие высо-
кой квалификации, что отвечаeт ны-
нешним требованиям Германии [23].

Процесс интеграции мигрантов на 
современном этапе, осуществляемый 
федеральными властями, включает в 
себя взаимодействие Федерального 

ведомства по делам миграции и бе-
женцев с многочисленными фондами 
и ассоциациями с социальной направ-
ленностью с целью изучения немец-
кого языка, как основного требования 
при устройстве на работу. Вместе с тем, 
многочисленные гражданские объеди-
нения при поддержке государства уде-
ляют особое внимание заботе о детях 
мигрантов, прибывших в Германию. 
При участии социальных фондов ак-
тивисты разрабатывают и внедряют 
инициативы по интеграции детей ми-
грантов в образовательную систему 
Германии, рассматривая это как пер-
спективное вложение в будущее разви-
тие страны [10].

В условиях роста миграционных 
потоков из Сирии, федеральные вла-
сти Германии предоставляют помощь 
беженцам, спасающимся в Германии 
от войны и угрозы «Исламского го-
сударства», оставившим на родине 
семью. Семья, состоящая из отца, по-
кинувшего Сирию в результате воен-
ных действий, после приезда жены и 
детей получает право материальной 
поддержки от государства на при-
обретение паспортов (стоимость од-
ного паспорта составляет 300 евро), 
а также обязательная прививка от 
полиомиелита для всех детей (стои-
мость одной прививки 70 евро) [25].

Прием растущего числа мигрантов 
требует увеличение числа грамотного 
персонала, с навыками администриро-
вания, а также формирование и укре-
пление штатными сотрудниками пра-
воохранительных органов, специали-
стами, владеющими языком беженцев 
и знакомыми с особенностями куль-
туры. Сформированные профильные 
подразделения уголовной полиции в 
столице Германии подтверждают уни-
кальность и эффективность подобного 
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типа подразделений, сотрудники кото-
рых являются гражданами Германии с 
эмигрантским прошлым, в частности 
этнические турки и сербы. Сотрудники 
данных специализированных подраз-
делений призваны осуществлять свои 
полномочия эффективно и професси-
онально, не нарушая прав мигрантов. 
Также в сферу компетенции данных 
подразделений входит мониторинг 
процесса депортации лиц, которым 
было отказано в статусе беженца [11].

Важным событием в процессе реше-
ния миграционного кризиса стало про-
шедшее в октябре 2015 года заседание с 
главами федеральных земель Германии и 
канцлера А. Меркель. Основными тема-
ми заседания стали задачи по справед-
ливому перераспределению мигрантов в 
странах Европейского Союза, ускорение 
процесса депортации беженцев без воз-
можности получения статуса беженца в 
перспективе, а также вопросы по укре-
плению внешних границ Европейского 
Союза и усилению на них безопасности. 
Одним из ключевых внешнеполитиче-
ских решений Германии на общеевро-
пейском уровне, с целью ограничения 
потока беженцев со стороны западных 
Балкан, стало включение Косово, Алба-
нии и Черногории в список безопасных 
государств. Тем самым многолетняя 
внешнеполитическая поддержка Герма-
нии в становлении государственности 
в  этих странах оправдала себя и сыграла 
на интересы ФРГ [13].

В начале 2016 года Германия в лице 
федерального канцлера оказалась 
перед целым рядом вызовов, как во 
внешней политике, связанных с неспо-
собностью найти компромисс с колле-
гами по ЕС в решении миграционного 
кризиса и продавливания своей внеш-
неполитической линии, с одно сторо-
ны и военными действиями в Сирии, с 

другой, что, в свою очередь, представ-
ляют угрозу проникновения, под пред-
логом беженцев, террористов в Европу. 
Во внутренней политике, канцлер так-
же сталкивается с несогласием коллег 
по коалиции, поляризацией общества 
и укреплением радикализма как поли-
тической силы. 

В условиях неспособности адекват-
но реагировать на новые вызовы, ис-
пользуя старые механизмы, канцлер 
А. Меркель проявляет внешнеполити-
ческую активность, пытаясь решить 
проблему при участии и в сотрудни-
честве с Турцией. Экстренная встреча 
федерального канцлера А. Меркель с 
турецким президентом, состоявшаяся 
в феврале 2016 года, подтвердили акти-
визацию внешней политики Германии 
в процессе решения региональных и 
глобальных проблем [21].

Если до 2015 годa вопрос о вступле-
нии Турции с Европейский Союз не об-
суждался долгое время, то миграцион-
ный кризис заставил вновь вернуться 
к обсуждению вопроса о сближении 
Турции и ЕС, а также озвучить обеща-
ния о либерализации визового режима 
между ЕС и Турецкой Республикой.

Канцлер Германии воспользовалась 
одним из ключевых внешнеполити-
ческих приёмов, характерных для со-
временной Германии, «дипломатией 
толстого кошелька». Основные точки 
переговоров между Германией и ЕС и 
условий сделки были обозначены еще 
на экстренном саммите ЕС−Турция, 
прошедшем 29 ноября 2015 года. Ито-
гом сделки, с целью сдержать потоки 
миграции в Европейский Союз при по-
мощи и содействии Турции, стало обе-
щание выделить 3 млрд. евро Турции 
на решение проблемы беженцев, а так-
же либерализация визового режима 
ЕС с Турцией к концу года, при усло-

вии, что достигнутые договоренности 
будут выполнены [3].

Многие специалисты и правозащит-
ники негативно отнеслись к данной 
договоренности. Во-первых, в услови-
ях трепетного отношения Брюсселя и 
Германии к соблюдению прав человека, 
власти ЕС и Германии проигнорирова-
ли жесткую политику турецких властей 
по отношению к оппозиции. Во-вторых, 
после встречи в Анкаре турецкий пре-
зидент заявил, что заявленные 3 млрд. 
евро ЕС еще не перечислил, в то время 
как расходы Турции на размещение бе-
женцев превысят 10 млрд. евро [24].

Новый поворот во внешней поли-
тике ФРГ и поиски путей по выходу из 
сложившегося кризиса демонстрируют 
продвижение и защиту национальных 
интересов Германии и её населения. Об 
этом свидетельствуют и высказыва-
ния политической элиты Германии об 
эффективности действий Российской 
Федерации на территории Сирии, что 
соответствует немецкой концепции во 
внешней политике и отвечает ее ин-
тересам. В то же время власти Герма-
нии, принимая решения о депортации 
беженцев преимущественно из Азии, 
ставят под сомнение, в первую очередь 
европейских стран, провозглашенную 
«культуру гостеприимства», совершая 
отбор беженцев в своих интересах [8].

К этому стоит добавить решение, 
принятое высшей инстанцией Европей-
ского Союза 1 марта 2016 года, согласно 
которому власти Германии имеют пра-
во выбирать место жительства для за-
явителей на статус беженца, в целях их 
лучшей интеграции. Суд в Люксембурге 
вынес вердикт в пользу верховенства 
национального законодательства ФРГ 
над нормами ЕС, приведя в качестве 
основного аргумента необходимость 
обеспечить лучшую интеграцию лиц, 

пользующихся субсидиарной защитой. 
Принятое решение входит в противоре-
чие с законами Европейского Союза, на 
территории которого действуют право-
вые нормы, предполагающие свободу 
мигрантов в принятии решении о месте 
своего проживания [12].

Таким образом, власти ФРГ в очеред-
ной раз продемонстрировали селектив-
ный подход к решению проблемы ми-
грационного кризиса, руководствуясь в 
первую очередь национальными инте-
ресами, а не коллективными интересами 
Европейского Союза. Проводимая гер-
манским канцлером внешняя политика 
основывается на формировании верти-
кали управления потоками миграции в 
ФРГ, эту же модель через внешнеполи-
тические рычаги в рамках Европейского 
Союза канцлер пытается проецировать 
на уровень механизмов управления ЕС. 
Разногласия среди стран-членов Евро-
пейского Союза в вопросе решения ми-
грационного кризиса и различие в под-
ходах провоцируют разделение внутри 
ЕС. В последнее время, после терактов 
в Париже и Брюсселе, вопрос о вос-
становлении национальных границ и 
временной приостановке Шенгенского 
соглашения все чаше обсуждается на 
самом высоком уровне.

В нормативно-правовом поле во-
просы миграционной политики Герма-
нии являются наиболее актуальными и 
подвержены постоянным изменениям 
и корректировкам. Поэтому регулиро-
вание миграционной политики и по-
ложение иностранных граждан на за-
конодательном уровне в современной 
Германии стало образцовым. Несмотря 
на перманентную реформу норматив-
но-правовой основы и законодатель-
ных актов в миграционной политике 
Германии, она представляется весьма 
организованной и структурированной. 
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По этой причине, миграционная поли-
тика ФРГ наиболее выгодной по срав-
нению с другими странами. При этом, 
основная задача Германии на совре-
менном этапе сохранить баланс между 
интересами по привлечению трудовых 
мигрантов, с одной стороны, и анти-
мигрантских настроений в обществе, с 
другой, не нарушая при этом демокра-
тические и социально-экономические 
приоритеты социального государства.

Политика А. Меркель, несмотря на 
падение рейтинга, остается несмен-
ной, по-прежнему выступая против 
закрытия национальных границ, при-
остановления приёма мигрантов и 
ограничения их количества. Полагая, 
что лагеря для временного размещения 
являются наиболее оптимальной фор-
мой размещения мигрантов, главными 
мотивами приёма и интеграции ми-
грантов в Германии немецкий канцлер 
и её окружение рассматривают эконо-
мические выгоды в перспективе и по-
литический расчет.

Внешнеполитические шаги и меры, 
предпринятые А. Меркель при решении 
греческого кризиса, продемонстриро-
вали высокие профессиональные ка-
чества канцлера и стремление не допу-
стить формирование разделительных 
линий в Европейском Союзе и ослабле-
ния единства. Во многом решение ми-
грационного кризиса зависит от внеш-
неполитической активности Германии 
и дальновидности канцлера. Прошед-
шие 13 марта 2016 года парламентские 
выборы в трёх федеральных землях 
принесли потери партии канцлера. 
При этом А. Меркель по-прежнему 
пользуется поддержкой подавляю-
щего количества избирателей [16]. 

Падение рейтинга стало следстви-
ем миграционной политики канцлера. 
Немцы все больше недовольны ростом 
числа мигрантов в стране, а снижение 
поддержки политики «открытых две-
рей» для мигрантов из Сирии и Афри-
ки тому доказательство.
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REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND 
ABORDAREA COMPREHENSIVĂ A SECURITĂŢII

Corneliu DobRoGeAnU1

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INDICATIONS ON
 COMPREHENSIVE SECURITY APPROACH 

Nowadays we witness a major impact of globalization on the security configuration: in-
ternational migration flows; globalization and intensification of migration processes 

all over the world; stratification and feminization of migration; major global demographic 
changes; the impact of international migration on the global political agenda, the relation of 
minor ethnic groups with larger ones, elements that mark the need for thorough analysis of 
the essence and main appearance of this phenomenon of security, as well as the perspective 
of societal security.

Keywords: comprehensive, security, society, identity, ethnicity

Majoritatea specialiștilor în domeniu 
consideră că securitatea este un concept 
contestat. Însă există un consens în ceea ce 
privește existenţa sentimentului de sigu-
ranţă faţă de ameninţări la adresa unor va-
lori fundamentale (atât pentru indivizi, cât 
și pentru grupuri), dar și un dezacord ma-
jor în privinţa cui ar trebui să i se acorde 
o atenţie prioritară: securităţii individuale, 
naţionale sau internaţionale. Lucrările de 
specialitate apărute în perioada Războiu-
lui Rece au avut ca subiect dominant ideea 
de securitate naţională, definită cu precă-
dere din perspectivă militară [1].

Statul este o sursă majoră atât de ame-
ninţare, cât și de securitate a indivizilor. 
Paradoxul este că pe măsură ce puterea 
statului crește, statul devine și el o sursă de 
ameninţare la adresa individului. Statul are 
obligaţia de a asigura măsuri de protecţie a 
cetăţenilor săi împotriva intervenţiei stră-
ine, atacurilor și invaziei. Astfel, conceptul 
de securitate reprezintă la etapa actuală 
una dintre cele mai importante preocupări 
ale entităţilor politice, fie că vorbim des-
pre un regat sau despre un stat-naţiune. În 

condiţiile actuale, conceptul de securitate 
trece printr-un proces de transformare, 
fiind orientat din ce în ce mai mult spre 
aspecte economice, politice, sociale și de 
mediu [2].

În ultimii ani au survenit transformări 
substanţiale în analiza și practica securi-
tăţii naţionale [3]. Printre factorii care au 
cauzat aceste transformări putem scoate 
în evidenţă trei dintre ei ca fiind cei mai 
importanţi: este vorba de declinul suvera-
nităţii naţionale, creșterea fără precedent a 
densităţii de interacţiune la nivel transna-
ţional și explozia conflictuală a scenei in-
ternaţionale, susţinută de dinamica iden-
titară, unde globalizarea amplifică proble-
mele legate de securitate, astfel încât s-au 
transformat în preocupare naţională.

În abordarea conceptului de securita-
te este deseori utilizat termenul de pace. 
Acești doi termeni, pacea și securitatea, 
sunt folosiţi de multe ori într-o manie-
ră puţin diferenţiată. În Carta Naţiunilor 
Unite, de exemplu, sunt trataţi împreună. 
Cu toate acestea, înţelesurile lor diferă: 
starea de pace desemnează lipsa unui con-

flict armat, pe când securitatea se referă 
la lipsa ameninţărilor. Securitatea, în sens 
obiectiv, măsoară absenţa ameninţărilor 
la adresa valorilor dobândite, iar într-un 
sens subiectiv, absenţa temerii că aceste 
valori vor fi atacate.

Definind conceptul de securitate, pu-
tem menţiona definiţia autorului Walter 
Lippmann, care susţine că „o naţiune are 
asigurată securitatea în măsura în care nu 
este în pericol de a trebui să-și sacrifice va-
lorile fundamentale dacă dorește să evite 
viitorul și are capacitatea, dacă este provo-
cată, să și le conserve prin obţinerea victo-
riei într-un asemenea război” [4].

De asemenea, atragem atenţia asupra 
definiţiei autorului Arnold Wolfers: „se-
curitatea, într-un sens obiectiv, măsoară 
absenţa ameninţărilor la adresa unor va-
lori dobândite și, în sens subiectiv, absen-
ţa temerilor că aceste valori vor fi supuse 
unor atacuri” [5].

Astfel, în cazul securităţii, discuţia pri-
vește preocuparea de a fi liberi de ame-
ninţări. Când această discuţie se poartă 
în contextul unui sistem internaţional, 
securitatea vizează capacitatea statelor și 
societăţilor de a-și menţine identitatea, in-
dependenţa și integritatea funcţională [6].

Din aceste definiţii rezultă tendinţa 
statelor de a-și transfera preocupările cen-
trate pe politici de securitate excesiv de 
autoreferenţiale către abordări conceptua-
le ale intereselor de securitate ale vecinilor 
lor. Lucrarea lui Barry Buzan și Richard 
Little [7] ridică chestiuni importante și in-
teresante despre măsura în care considera-
ţiile de securitate internaţională și naţio-
nală pot fi compatibile și dacă statele, dată 
fiind natura sistemului internaţional, sunt 
capabile să gândească în termeni globali, 
favorabili unei cooperări internaţionale 
mult mai largi.

Însă acestea reprezintă abordările con-
temporane ale conceptului de securitate. 

Pentru a înţelege comportamentul actu-
al al actorilor și mecanismul de creare a 
alianţelor ne vom referi și la abordările 
tradiţionale ale conceptului de securitate 
naţională [8].

Începând cu Tratatul Westfalic din 
1648, statele au fost privite ca fiind cei mai 
puternici actori în sistemul internaţional. 
Ele au fost considerate un standard uni-
versal de legitimitate politică, fără a exista 
o autoritate mai înaltă care să reglemente-
ze relaţiile dintre ele. Aceasta a însemnat 
că securitatea a fost privită ca o obligaţie 
prioritară a guvernelor statelor. Acestea 
au înţeles că nu există altă alternativă de-
cât aceea de a-și căuta propria protecţie în 
ceea ce s-a denumit o lume a autoajuto-
rării.

În dezbaterea istorică privind cea mai 
bună cale de a-și asigura securitatea naţio-
nală, autori cunoscuţi precum T. Hobbes, 
N. Machiavelli [9] și Rousseau [10] au în-
cercat să prezinte o imagine preponderent 
pesimistă a implicaţiilor suveranităţii sta-
tale. Sistemul internaţional a fost tratat ca 
o arenă brutală în care statele ar căuta să-
și realizeze propria lor securitate în detri-
mentul vecinilor săi. Relaţiile interstatale 
au fost percepute ca o luptă aprigă pentru 
putere în care actorii statali încercau în 
mod constant să fie în avantaj unii în ra-
port cu ceilalţi. Conform opiniei acestora, 
era de-a dreptul imposibil să se ajungă la 
o pace permanentă. Tot ceea ce statele ar 
fi putut să facă era să prevină ca unul din-
tre ele să dobândească hegemonia asupra 
celorlalţi, prin încercări constante de a re-
aliza și menţine echilibrul de putere. Acest 
punct de vedere a fost apoi împărtășit și 
de autori contemporani, precum E. M. 
Carr [11] și Hans Morgenthau [12], care 
au creat și dezvoltat arhicunoscuta școa-
lă de gândire realistă, apărută în perioada 
imediat următoare terminării celui de-al 
Doilea Război Mondial.
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Această perspectivă pesimistă asupra 
relaţiilor internaţionale este împărtășită 
de mulţi autori contemporani, cei mai cu-
noscuţi fiind Kenneth Waltz [13] și John 
Mearsheimer [14]. Pesimismul acestor 
neorealiști se întemeiază pe un număr de 
prezumţii-cheie în temeiul cărora, în opi-
nia lor, sistemul internaţional operează.

Realismul clasic susţine că statele sunt 
entităţi care există și interacţionează într-
un sistem internaţional. În ceea ce privește 
apărarea intereselor lor naţionale, state-
le decid asupra modului de acţiune încât 
să-și rezolve cât mai bine problemele lor 
interne și externe [15].

Interesul de stat este definit în contex-
tul normelor și accepţiunilor internaţiona-
le ca ceea ce este bine și oportun. Ceea ce 
statele redefinesc ca interese nu sunt ade-
sea decât rezultatul ameninţărilor externe 
sau al presiunilor de grup din interior. In-
teresele de stat sunt conturate de norme și 
valori internaţionale care structurează și 
dau sens vieţii politice internaţionale.

După încheierea Războiului Rece, 
în vizorul autorilor apare o dimensiu-
ne nouă, deoarece acum ameninţările la 
adresa securităţii naţionale devin din ce 
în ce mai difuze și nu mai au un caracter 
exclusiv militar [16].

Proliferarea ameninţărilor teroriste, 
ecologice, culturale, a riscurilor la adresa 
siguranţei naţionale conduc la o întrepă-
trundere a elementului securitar naţional 
cu cel regional sau global, în măsură să 
asigure stabilitatea și securitatea prin me-
canisme de cooperare și coordonare, prin 
regionalizarea și globalizarea relaţiilor mi-
litare și de securitate [17].

Prin cercetarea problemelor cu care se 
confruntă statul se pot evidenţia cinci sec-
toare ale securităţii naţionale, în funcţie 
de natura ameninţărilor. Acestea pot fi de 
ordin militar, politic, economic, societal 
sau ecologic. În esenţă, cele cinci sectoa-

re identificate au un rol analitic, urmând 
descompunerea  securităţii naţionale în 
elemente mai mici, de natură a o face mai 
ușor de discutat. Definirea ameninţărilor 
la adresa securităţii se completează cu dis-
tincţia făcută între acestea și vulnerabili-
tăţi. Extinderea conceptului de securitate 
duce la o multiplicare a obiectelor de refe-
rinţă ale acesteia, a ceea ce se consideră că 
trebuie protejat, securizat.

Barry Buzan, cum am mai menționat, 
în lucrarea sa „Popoarele, statele și tea-
ma” marchează cea mai pregnantă regân-
dire a problematicii securității. El  afirma 
că abordarea securității doar din punct de 
vedere al dimensiunii militare, promova-
tă în timpul Războiului Rece, nu a făcut 
altceva decât să prejudicieze dezvoltarea 
conceptului. Din acest motiv, sfera sa de 
cuprindere a fost lărgită prin introducerea 
în analiză a noi dimensiuni ale securității. 
El  identifica cinci sectoare ale securității, 
cu obiecte de referință diferite, în funcție 
de ceea ce este amenințat. Alături de sec-
torul militar, care are în vedere statul, se 
mai află unul economic (ce privește firme, 
economii naționale sau chiar mai largi), 
politic (cu privire la regim sau la princi-
piul constitutiv al statului), societal (iden-
titatea comunităților) și al mediului. Secu-
ritatea militară privește jocul la două ni-
vele al capabilităților ofensive și defensive 
ale statelor și percepția statelor relativ la 
percepțiile fiecăruia. Aceste cinci sectoare 
nu operează separat unele de altele. Fieca-
re definește un aspect important în cadrul 
problemei securității și o cale de ordonare a 
priorităților, dar toate sunt legate împreună 
printr-o rețea puternică de legături” [18].

Toate cele cinci dimensiuni sunt la fel de 
importante pentru realizarea stării de se-
curitate și, mai mult, ele interrelaționează 
[19]. 

B. Buzan face parte din Şcoala de la 
Copenhaga, care s-a remarcat dintre nu-

meroasele  curente de gândire care s-au 
aplecat, de-a lungul timpului, asupra stu-
diului securității – o abordare compre-
hensivă. Din această perspectivă, securita-
tea este definită în funcție de perceperea 
amenințării la adresa existenței unui obiect 
de referință ce este puternic valorizat. 

În consecință, în concepția Şcolii de 
la Copenhaga, amenințările se pot mani-
festa într-o varietate de contexte politice 
sau domenii ale vieții: politic, economic, 
militar, cultural, demografic, ecologic etc. 
În opinia specialiștilor danezi, studiile de 
securitate ar trebui să fie centrate pe iden-
tificarea, localizarea și evaluarea celor mai 
importante măsuri de „securizare” inițiate 
de actorii principali ai vieții sociale. Ei 
ilustrează acest cadru de analiză prin apli-
carea sa atât în domeniul militar, cât și în 
cele nonmilitare ale securității, iar rezul-
tatul constă într-o „hartă” a problemelor 
contemporane ale securității, fiecare fiind 
identificată în funcție de patru variabile: 
caracteristica spațială (local, regional, glo-
bal), localizarea sectorială (militar, politic, 
economic, cultural, ecologic), identitatea 
principalului actor (state, actori societali, 
organizații internaționale) și natura obiec-
tului de referință (state, națiuni, principii, 
mediul înconjurător) [20].

Abordarea „comprehensivă” și „tota-
lă” a conceptului de securitate naţională 
este percepută prin referire la totalitatea 
și multidimensionalitatea ameninţărilor, 
aceasta fiind o caracteristică a sfârșitului 
Războiului Rece [21]. Barry Buzan intro-
duce sintagma complexă de securitate în 
analiza dimensiunilor securităţii în sud-
estul Asiei, definindu-l „ca un grup de sta-
te ale cărui prime preocupări de securitate 
le leagă laolaltă suficient de îndeaproape, 
încât securitatea lor naţională să nu poată 
fi, în mod realist, luată în considerare se-
parat una de alta [22]. Astfel, principalele 
dualisme conceptuale ale securităţii devin 

securitate–anarhie (securitatea este rezul-
tatul, fie al menţinerii balanţei de putere, 
fie al afirmării unui sistem internaţional 
hegemonic) și securitate–comunitate (co-
munitatea de interese creează structuri co-
munitare de securitate, respectând legile 
proximităţii) [23].

A fost promovată noţiunea de secu-
ritate comprehensivă prin care se insistă 
asupra faptului că analizele securităţii na-
ţionale trebuie să includă toate aspectele 
relevante, precum securitatea economică, 
securitatea energetică, securitatea mediu-
lui, securitatea umană și securitatea soci-
ală. Elementul central al acestor analize 
trebuie săl reprezinte identificarea și con-
tracararea ameninţărilor care se înscriu în 
următoarele categorii: ameninţări politice 
(instabilitate politică internă, eșecul statu-
lui, terorism, abuzurile asupra drepturilor 
omului); ameninţări economice (sărăcia, 
creșterea diferenţei dintre ţările sărace și 
cele bogate, crizele financiare internaţi-
onale); ameninţările mediului (dezastrul 
nuclear, schimbările ecologice globale, 
degradarea mediului înconjurător, lipsa 
hranei și a celorlalte resurse); ameninţări 
sociale (conflicte dintre majoritate și mi-
noritate, suprapopularea, crima organi-
zată, traficul de droguri transfrontalier, 
comerţul ilegal, imigraţia masivă necon-
trolată, epidemiile) [24]. Extinderea agen-
dei de securitate a avut drept consecinţă 
imediată și amplificarea interesului faţă de 
noţiunea de securitate umană. Securitatea 
umană (sau securitatea cetăţenilor, cum 
este denumită de unii autori) consideră 
individul ca fiind principalul obiect de 
referinţă al securităţii, valorificând o se-
rie de aspecte fundamentale pentru starea 
unei naţiuni, precum solidaritatea socială, 
echilibrul demografic, impactul migraţii-
lor sau al urbanizării [25].

Realmente, ideea securităţii compre-
hensive a fost folosită pentru prima dată 
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de premierul japonez Masayoshi Ohira și 
a fost formulată pe fondul transformării 
acesteia într-o putere economică – Japo-
nia considerând domeniul economic ca fi-
ind cel mai important aspect al securităţii 
[26]. 

Ideea securităţii comprehensive a fost 
preluată și în cadrul unor organizaţii regi-
onale de securitate, cum sunt Organizaţia 
pentru Securitate și Cooperare în Euro-
pa (OSCE) și Asociaţia Naţiunilor Asiei 
de Sud-Est (ASEAN). Respectiv, aliaţii 
NATO au andosat o abordare civil-mili-
tară comprehensivă privind securitatea în 
cadrul Summitului de la Riga din noiem-
brie 2006. Această abordare marchează un 
nou stadiu în cadrul unei tranziţii care a 
început după încheierea Războiului Rece.

Caracterul comprehensiv al securită-
ţii este determinat de ameninţările la care 
răspunde modelul de securitate creat, și 
anume: ameninţări de natură politică, în-
tre care instabilitatea politică internă, eșe-
cul statului, terorismul, abuzul drepturilor 
omului etc.; ameninţări de natură econo-
mică, de genul sărăciei, creșterii diferen-
ţiate dintre ţările sărace și cele bogate, 
crizele financiare internaţionale, impactul 
unor state puternice economic asupra ţă-
rilor instabile vecine; ameninţări la adresa 
mediului, în categoria cărora pot fi incluse 
dezastrul nuclear, schimbările ecologice 
globale, degradarea pământului, apelor, 
lipsa hranei și a altor resurse; ameninţări 
de natură socială, între care pot fi enume-
rate conflictele majoritare (minoritare), 
suprapopularea, crima organizată, traficul 
de droguri transfrontalier, comerţul ilegal, 
imigraţia masivă necontrolată și epidemi-
ile [27].

În acest cadru de analiză, considerăm 
important de menționat că, într-o cerce-
tare aprofundată, autorul indian Paleri 
Praghakaran a identificat 15 dimensiuni 
sau, cum le numește el – elemente funda-

mentale ale securităţii naţionale [28]. Pro-
prietatea sau calitatea acestor elemente re-
flectă caracterul perioadei lor de manifes-
tare. Pe parcursul evoluției conceptului de 
securitate națională, unele elemente pot fi 
adăugate la listă, iar unele dintre ele pot fi 
chiar eliminate prin neactualitate sau su-
puse transformării. Deși elementele sunt 
extrem de coerente și obligatoriu strân-
se unele cu altele, Paleri Praghakaran, de 
asemenea, susține că acestea pot fi privite 
în anumite situaţii din unghiuri militare și 
nonmilitare. Motivul este că natura vio-
lentă a fiinţei umane se manifestă ca un in-
stinct de supraviețuire în fața a mai multor 
probleme serioase. Pentru un popor care 
este întotdeauna ameninţat cu agresivitate 
teritorială, securitatea nonmilitară are un 
statut secundar. Adesea, pentru o naţiune 
care nu întâmpină amenințări teritoriale, 
securitatea nonmilitară este de maximă 
importanţă [29].

În cadrul Concepţiei Securităţii Naţio-
nale a Republicii Moldova se menţionează 
că „securitatea naţională a statului moldo-
venesc se realizează prin măsuri adecvate 
de natură politică, economică, diplomati-
că, socială, juridică, educativă, adminis-
trativă și militară, prin activitatea de in-
formaţii, contrainformaţii, precum și prin 
gestionarea eficientă a crizelor, în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare și prevederi-
le dreptului internaţional” [30]. Acest fapt 
evidenţiază caracterul comprehensiv al 
conceptului de securitate naţională. 

Dincolo de clasificările securității abor-
date în cadrul acestui paragraf, observăm 
că aceste domenii se întrepătrund, se co-
nectează, având scopuri, dezvoltări și mo-
bile comune. Încercând a descoperi facto-
rul comun, există abordări de tipul neoli-
beralismului, care consideră că individul, 
fiind elementul fundamental al societăţii, 
devine liantul tuturor dimensiunilor se-
curităţii. Se afirmă astfel că, în prezent, ne 

situăm într-o nouă paradigmă de securi-
tate, că „securitatea la orice nivel are ca 
subiect omul, care transcende toate grani-
ţele”. Aceasta ar avea la bază drepturi și li-
bertăţi prevăzute în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului. În opinia noastră, 
paradigma situării individului în centrul 
domeniilor securităţii poate fi acceptată, 
însă există o serie de limitări contempla-
tive în acest sens. Prima se referă la faptul 
că nu toate statele lumii, nu toate mediile 
socioumane manifestă legal și în fapt ati-
tudinea de a pune în centru individul, de 
a instaura, concret, drepturile omului în 
preocupările societăţii. Cea de-a doua li-
mitare pornește de la succesiunea abordă-
rilor în domeniul securităţii. Încercând a 
demonstra că necesitatea distincţiei dintre 
securitatea naţională și cea internaţiona-
lă constituie o preocupare falsă, întrucât 
omul este subiectul securităţii, se neagă că 
de fapt aceste două domenii ale securităţii 
există, iar definirea și descrierea lor s-au 
efectuat înainte de a începe dezbaterea 
privind rolul centrist al omului în ceea ce 
privește securitatea [31].

Pentru a înțelege necesitatea reevalu-
ării metodologiei de analiză a securității, 
trebuie să identificăm în primul rând 
evoluția conceptului de securitate. Necesi-
tatea reevaluării metodologiei derivă atât 
din „inovaţiile paradigmatice” apărute 
de-a lungul timpului, cât și din transfor-
marea mediului naţional și internaţional 
de securitate. În prezent, studiile de spe-
cialitate încearcă să infirme această teorie 
prin abordarea naturii multifaţetate a se-
curităţii naţionale și internaţionale [32]. 
Schema dinamicii sociale ce antrenează 
transformarea este simplă: modificarea 
circumstanţelor externe determină modi-
ficarea practicilor sociale, care, la rândul 
lor, transformă prescripţiile condiţionale 
și, în final, prescripţiile absolute. 

Potrivit cercetătorului român Ionel 

N. Sava, securitatea este un concept rela-
tiv: nimic și nimeni nu este absolut sigur 
(securizat); orice și oricine este expus, 
în diferite intensităţi, unor anumite ris-
curi sau ameninţări. Deși societatea pare 
a fi cel mai puţin expusă, este totuși una 
dintre cele mai sensibile dintre sectoarele 
securităţii. Sunt societăţi sau comunităţi 
care și-au pierdut statul, dar au continuat 
să supravieţuiască, după cum sunt comu-
nităţi care s-au perpetuat chiar în absenţa 
statului [33]. 

Alături de securitatea societală, securi-
tatea statului se poate defini pe cel puţin 
alte patru sectoare enumerate de B. Buzan 
– militar, politic, economic, ecologic. Se-
curitatea societală este influenţată de toa-
te aceste sectoare, dar nu se confundă cu 
niciunul dintre ele. Deși parte a securităţii 
statului, securitatea societală fiind unul 
dintre sectoare, în sensul în care statele 
pot submina propriile societăţi prin dilu-
area sau slăbirea coeziunii societale sau a 
identităţii, își păstrează independenţa. În 
cele din urmă, întreg procesul securităţii 
se derulează prin interfaţa stat–societa-
te. Acestea fiind spuse, evidențiem încă o 
dată necesitatea analizei perspectivei soci-
etale a securității [34].

Conceptul securităţii societale a apă-
rut în cadrul Şcolii Europene de Securi-
tate în anii 1980 în contextul dezbaterii 
privind redefinirea securităţii, dezbate-
re iniţiată de o instituție precum COPRI 
(Copenhaga). Conceptul este rezultat din 
practica integrării europene și reflectă 
agenda dominant nemilitară a securităţii 
pe continent. Este o alternativă, împreună 
cu celelalte concepte și noţiuni ale Şcolii 
Europene de Securitate, la Şcoala Anglo-
Saxonă (americană). După B. Buzan ș. a. 
(1998), „conceptul organizator al secto-
rului societal este identitatea. Insecuritate 
societală există atunci când comunităţi, de 
oricare fel ar fi, definesc o evoluţie sau o 
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potenţialitate ca pe o ameninţare la adresa 
supravieţuirii lor ca (entităţi) comunitare” 
[35]. În schema metodologică propusă de 
această lucrare, securitatea societală apar-
ţine curentului constructivist și numără 
printre reprezentanţii mai cunoscuţi pe 
Ole Waever, Barry Buzan, Morten Kel-
strup, Pierre Lemaitre [36] ș.a. 

Din argumentaţia teoretică și din ex-
punerile practice deducem rolul impor-
tant al identităţii în stabilitatea și securita-
tea societăţilor moderne. După O. Waever, 
„identitatea socială reprezintă ceea ce per-
mite folosirea cuvântului «noi». O identi-
tate de tip «noi» poate varia de-a lungul 
unui spectru larg în termeni de dimensi-
une a grupului la care se aplică, de intensi-
tatea cu care este simţit și de motivele care 
creează un sens de apartenenţă comună” 
[37]. După mărime, toate identităţile so-
cietale sunt de grup, de la câteva persoane 
la câteva mii sau sute de mii (familie, echi-
pă, comunitate locală, oraș, metropolă), la 
milioane, zeci de milioane (naţiune) sau 
sute de milioane (religii, civilizaţii). Toate 
aceste grupuri sunt „societăţi” de vreme 
ce între membrii lor se stabilesc o serie de 
relaţii cu diferite conţinuturi și intensităţi. 
După intensitate, identităţile se plasea-
ză de la simpla apartenenţă la un cartier 
de locuit sau la un grup profesional până 
la apartenenţa la naţiuni și religii pentru 
care, spune O. Waever, „oamenii sunt gata 
să ucidă sau să moară în serviciul lor” [38]. 
În ceea ce privește individul, chestiunea 
principală nu este cărei entităţi aparţine o 
persoană, ci mai degrabă cu care societate 
se identifică individul, anume „care iden-
titate socială aparţine lui sau ei ca parte a 
identităţii individuale, fără de care el sau 
ea se vor simţi diminuaţi dacă respecti-
vul context social dispare” [39]. Individul 
aparţine mai multor contexte sociale sau 
„societăţi”; important este care identitate 
prezintă intensitatea și motivaţia cea mai 

mare. După O. Waever, „identitatea naţi-
onală este până în prezent cea mai impor-
tantă formă de identitate socială și politică 
pe scară largă” [40]. De aceea, principalele 
unităţi de analiză ale securităţii societale 
sunt identităţile etno-naţionale și religioa-
se semnificative din punct de vedere po-
litic.

Securitatea societală ia în considerare 
următoarele componente definitorii: 

1. Naţiunea definită de Antony Smith 
ca „o populaţie împărtășind un teritoriu 
istoric, mituri și memorii istorice colecti-
ve, o cultură publică de masă, o economie 
comună și un sistem de drepturi și obliga-
ţii comune pentru toţi membrii”[41]. 

2. Naţionalismul ca „o acţiune politi-
că”, program, iniţiativă politică, care are 
ca principal obiectiv crearea unei naţiuni, 
protecţia ei împotriva unor ameninţări sau 
riscuri, ori pur și simplu o mobilizare poli-
tică pentru un obiectiv considerat ca „na-
ţional” (în acest sens, naţionalismul este 
un fenomen politic pozitiv, spre deosebire 
de extremismul naţionalist, care se referă 
la obiective xenofobe, rasiale etc.) [42]. 

3. Etnicitatea definită ca o subcategorie 
a naţiunii, ca un precursor al naţiunii sau 
ca un competitor sau alternativă al aceste-
ia [43]. 

4. Minoritatea etnică drept a) subcate-
gorie a naţiunii, b) precursor al naţiunii, 
c) competitor. Relaţia majoritate (naţi-
onală)–minoritate etnică este relevantă 
pentru securitatea societală din punct de 
vedere al identităţii și al conflictului latent 
sau manifest dintre majoritate și minori-
tate [44]. 

5. Identitatea naţională – etnică sau civi-
că (conform valorilor Revoluţiei franceze).

- Securitatea societală desemnează o 
formă de securitate în absenţa căreia nu 
ar fi posibilă supravieţuirea statelor în is-
torie, protejarea memoriei și a identităţii 
colective.

- Rolul statului ca obiect de referinţe al 
securităţii este tot mai contestat, sublini-
indu-se necesitatea concentrării securităţii 
pe individ [45].

- Principalul motiv pentru a lua în seri-
os securitatea societală este acela că statul 
și societatea aceluiași popor sunt două lu-
cruri diferite.

- Securitatea umană nu ia în vedere 
doar supraveţuirea individului sau a so-
cietăţii, ci și acordarea libertăţii indivizilor 
de a lua deciziile pe care aceștia le doresc și 
de a permite dezvoltarea în maniera aleasă 
de aceștia.

În înţelegerea lui O. Waever, societatea 
este o entitate umană rezultată în urma 
unui proces de convieţuire și asociere în-
tre indivizi și grupuri ce poartă o serie de 
atribute comune (rasă, etnie, limbă, isto-
rie, geografie) și care dau expresie unor 
sentimente comune (identitate, tradiţii, 
simboluri, valori) [46]. 

Sociologia clasică europeană (H. Spen-
cer, E. Durkheim, Fr. Tönnies) evidenţi-
ază: - caracterul contractual al societăţii 
– indivizii sunt reuniţi în cadrul unei so-
cietăţi prin intermediul unui contract de 
asociere pe baze individuale (societate), 
în baza unei decizii conștiente și raţiona-
le; caracterul moral și organic al societăţii 
– există o uniune morală între indivizi și 
grupuri (comunitate), care capătă propria 
sa individualitate ce se transmite de la o 
generaţie la alta. Reţinem că societate în-
seamnă asociere contractuală, în timp ce 
comunitate înseamnă uniune morală. 

La Ferdinand Tönnies, conceptele de 
societate (Gesellschaft) și comunitate (Ge-
meinschaft) pun în evidenţă exact această 
distincţie: o societate nu poate fi redusă 
la o simplă calculaţie raţională, nu este o 
sumă a părţilor sale și nu poate fi redusă 
la indivizii care o compun. Societatea este 
o asociere și o comunitate în acelasi timp, 
este o entitate cu propria sa identitate. 

Există diferenţieri între societăţi în sensul 
în care proporţia societală (sau caracterul 
contractual) pare a fi mai mare (cum ar 
fi, în genere, cazul societăţilor occidenta-
le), sau societăţi în care, dimpotrivă, do-
minantă este proporţia comunitară. La 
Emile Durkheim, diferenţierea societăţi 
mecanice–societăţi organice semnalează 
de asemenea acest lucru, iar definiţia dată 
societăţii – „o realitate morală bogată și 
complexă” – evidenţiază caracterul moral 
[47]. La Max Weber – „o naţiune este o 
comunitate de sentiment care se va mani-
festa în mod adecvat în cadrele unui stat 
propriu, de aceea o naţiune este o comuni-
tate care în mod normal tinde să genereze 
propriul său stat [48]. După M.  Weber, o 
comunitate tot timpul se va afla în căuta-
rea statului [49].

În acest înţeles, sugerat de clasicii 
gândirii sociale moderne, avem legătura 
dintre societate – naţiune – stat. Nu întot-
deauna statele se constituie pe structura 
unei naţiuni, iar societatea nu se confundă 
niciodată cu statul. Chiar și în societăţile 
autoritare, unde statul absoarbe societatea 
civilă, se păstrează „resturi” ale socialului 
care scapă controlului statului. S-a făcut 
această distincţie prin intermediul con-
ceptelor de „stat” și „ţară”. După afirmația 
lui Imanuell Wallerstein, statul reprezintă 
partea societăţii; societatea este mai mult 
decât statul, este „cealaltă” parte [50]. So-
cietatea este o alternativă la stat și sursa 
ultimă de legitimare a acestuia.

În această situaţie, securitatea statului 
nu este întotdeauna și securitatea socie-
tăţii; pot exista state în care securitatea 
structurilor guvernamentale este opusă 
structurilor societale (este cazul statului 
sovietic); societea înseamnă bazele morale 
(sentimentale) ale statului; de aceea, secu-
ritatea societală se referă la acele amenin-
ţări la adresa fundamentelor societale, în 
primul rând de natură comunitară, morală.
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O. Waever (1993) procedează, pe 
această cale, la delimitarea conceptului de 
securitate societală. Astfel, dacă naţiunea 
este „o comunitate în căutarea statului”, 
nu putem echivala securitatea naţiunii 
cu securitatea societală, pentru că secu-
ritatea societală se referă la securitatea în 
afara statului sau „alături” de stat. Secu-
ritatea naţiunii s-ar referi, în acest caz, la 
securitatea politică. Includem însă sensul 
de identitate, de comunitate și de morali-
tate, pe care îl asigură naţiunea, în cadrul 
securităţii societale; dacă reducem securi-
tatea la securitatea grupurilor, operăm o 
fragmentare a securităţii; am proceda la 
discriminare, în sensul în care unele gru-
puri ar fi avantajate în comparaţie cu alte-
le; dacă reducem securitatea la securitatea 
individuală (sau suma acestora), revenim 
la conceptul atomist al securităţii, din care 
s-a inspirat una dintre abordările „secu-
rităţii naţionale” (înţeleasă ca agregatul 
securităţii de grup și individuale); faptul 
că toţi indivizii unei societăţi sunt în sigu-
ranţă, consideraţi individual, nu înseamnă 
că și respectiva societate beneficiază de se-
curitate [51].

În acest caz, securitatea societală se 
referă la acea parte rămasă neacoperită 
de securitatea statului (în sensul agregat 
al securităţii naţionale) și de securitatea 
individuală (în sensul tomist al securităţii 
naţionale). Rezultă că securitatea statului 
(obţinută pe cale militară, diplomatică 
și economică) și securitatea cetăţenilor 
(obţinută pe cale poliţienească) trebuiesc 
completate cu securitatea societăţii, adică 
societală. 

În acest caz avem: securitate politică 
egală cu securitatea naţională; securita-
te individuală egală cu securitatea fizică 
a indivizilor; securitate societală egală cu 
securitatea morală. 

Ecuaţia completă a securităţii conţine, 
în înțelesul școlii europene: securitatea 

politică (a comunităţii naţionale, definită 
în termeni etnici sau civici), securitatea 
individuală (definită în sensul securităţii 
fizice a indivizilor, bunurilor și proprietă-
ţii acestora) și securitatea societală (defini-
tă în sensul prezervării bazelor morale ale 
statului și ale naţiunii) [52].   

Bazele de constituire ale societăţii sunt:
1. Etno-naţională. Oamenii au mul-

tiple identităţi (european, român, arde-
lean, catolic), însă în ierarhia identităţilor, 
în mod obișnuit primează identitatea na-
ţională: a fi român este parceput a fi mai 
relevant decât a fi european, ardelean sau 
catolic. Identitatea naţională este cea mai 
importantă formă de identitate politică. În 
lumea europeană, naţionalitatea este cel 
mai relevant factor de definire a identităţii 
[53].

2. Religioasă. Religia este o alterna-
tivă la identitatea naţională și, în anumite 
situaţii, este chiar mai puternică, pentru 
că poate obţine aderenţa în afara identită-
ţii etnice sau naţionale. În afara Europei, 
îndeosebi în lumea musulmană, religia a 
creat identităţi mai puternice decât cele 
naţionale sau etnice. În Europa, după că-
derea Romei, creștinismul a jucat un rol 
esenţial în formarea și menţinerea unei 
identităţi a naţiunilor europene [54].

În înţelesul lui O. Waever, nu există alte 
baze de constituire a societăţii, în afara 
celor etno-naţionale și religioase. În cazul 
Europei – regiunea de interes pentru noi, 
majoritatea societăţilor sunt constituite 
pe baze naţionale. Căderea Imperiului de 
Apus (central european, la 1918) și a Im-
periului de Răsărit (sovietic, la 1991) au 
creat condiţiile generalizării modelului 
naţional european la scara întregului con-
tinent și extinderea acestui model către 
Caucaz și Asia Centrală [55].

Înţelegem de aici că integrarea euro-
peană are la bază modelul naţional. Fap-
tul că euroatlanticismul este astăzi prezent 

în Asia Centrală este probabil unul dintre 
indicatorii extinderii modelului european. 
Singurul stat care nu se bazează totuși pe 
modelul european în organizarea sa poli-
tică este Rusia și, cu unele observaţii, Un-
garia.

În actualul sistem internaţional, după 
O. Waever et al. (1993), securitatea socie-
tală se referă la abilitatea societăţii de a-și 
prezerva caracteristicile esenţiale, defini-
torii, în condiţii de schimbare accentuată 
și de ameninţări diverse, altele decât cele 
tradiţionale, militare. Astfel, în definiţia 
lui O. Waever, „securitatea societală se re-
feră la prezervarea, în condiţii acceptabile 
de evoluţie, a pattern-urilor tradiţionale 
de limbă, cultură, asociere și de identitate 
naţională, religioasă și de obiceiuri” [56].

În măsura în care securitatea în gene-
ral se referă la libertatea faţă de amenin-
ţări, atunci securitatea societală se referă 
la libertatea faţă de ameninţările la adresa 
identităţii.  

B. Buzan a identificat trei dintre cele 
mai frecvent întâlnite ameninţări la adresa 
securităţii societale: 

1. Migraţia – compoziţia etno-naţiona-
lă a populaţiei X este alterată de emigraţia 
sau imigraţia în masă (exemplu: imigraţia 
rusă în Republica Moldova în perioada so-
vietică, emigraţia moldovenilor după 1991 
în ţările europene); 

2. Competiţie orizontală – deși putem 
identifica populaţia X locuind într-o anu-
mită ţară, aceasta este pe cale să-și schim-
be identitatea din cauza unei influenţe Y 
(exemple: teama locuitorilor Quebecului 
de americanizare, rusificarea Ţărilor Bal-
tice, a Republicii Moldova, schimbarea 
identităţii Tibetului din cauza ocupaţiei 
chineze); 

3. Competiţie verticală – populaţia X 
încetează să se mai considere ca atare da-
torită unui proiect de integrare (cum ar 
fi proiectul european) sau a unui proiect 

secesionist (Quebec, Scoţia, Corsica), pro-
iecte care atrag respectiva populaţie către 
o identitate mai largă sau, dimpotrivă, una 
mai îngustă [57].

Analizând chintesenţa securității soci-
etale, am ajuns la câteva concluzii de bază. 
Astfel, din cele relatate am putut remarca: 
problematica securităţii s-a cercetat pre-
ponderent în centrele din SUA și Europa 
Occidentală, fiind treptat preluată și de 
ţările din Europa de Est și parţial de Fede-
raţia Rusă. Percepția securităţii diferă de 
la un sat la altul, în funcţie de dispunerea 
geografică și elementele puterii naţionale. 
Ideea de securitate a prins contur având 
la bază două concepte principale: puterea 
și pacea. Conceptul de securitate abordat 
prin intermediul puterii aparţine școlii re-
aliste, în timp ce școala idealistă a abordat 
securitatea din perspectiva conceptului 
de pace. Dacă școala realistă a invocat ne-
cesitatea obţinerii puterii prin dorinţa de 
înarmare (securitate militară), școala ide-
alistă a subliniat importanţa dezarmării 
în favoarea păcii. Atât școala realistă, cât 
și cea idealistă au văzut activitatea externă 
a statului ca fundamentul securităţii. Aici, 
trebuie să remarcăm importanţa gândirii 
Şcolii de la Copenhaga, care a influenţat 
politica majorităţii statelor membre ale 
organizaţiilor europene de securitate, care 
au decretat – în limbajul clasic al Şcolii de 
la Copenhaga – că securitatea are acum 
cinci dimensiuni: militară, societală, poli-
tică, economică și de mediu.

B. Buzan subliniază subdezvoltarea 
concepţiilor legate de securitate, oferind 
cinci motive: 1. Conceptul s-a dovedit a fi 
prea ambiguu și complex pentru a-i atra-
ge pe specialiști; 2. Suprapunerea concep-
tului de putere peste cel de securitate, în 
condiţiile unor confruntări acute; statele 
erau concepute ca fiind prinse într-o luptă 
pentru putere, iar securitatea era văzută 
în consecinţă ca un derivat al puterii, în 
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special al celei militare; 3. Natura diferitor 
revolte împotriva ortodoxismului realist 
de până la sfârșitul anilor 1970; 4. Sub-
dezvoltarea studiilor strategice; și 5. Exis-
tenţa unor acţiuni pentru politicienii de 
stat care-i obligă să păstreze ambiguitatea 
simbolică a conceptului. În opinia noastră, 
pentru un stat este important să-și defi-
nească semnificaţia securităţii. 

Astfel, putem conchide că dimensiu-
nile securităţii naţionale – militară, soci-
etală, politică, economică și de mediu – se 
influenţează reciproc și sunt tot mai inter-
dependente: diminuarea unei dimensiuni 
poate compromite indirect pe celelalte. În 
acest context, decidenţilor politici le revi-

ne sarcina dificilă de a combina judicios 
dimensiunile securităţii pentru soluţio-
narea problemelor mediului de securitate. 
Totodată, trebuie să remarcăm că procesul 
evolutiv al conceptului de securitate nu s-a 
încheiat, el fiind augmentat de provocările 
globalizării, precum și de caracterul ame-
ninţător al unor fenomene în continuă 
dezvoltare: terorismul cu multiplele sale 
forme; proliferarea armelor de distrugere 
în masă; corupţia; crima organizată; tra-
ficul ilegal de persoane, de arme sau de 
droguri; migraţia ilegală; conflicte etni-
ce și religioase; insecuritatea graniţelor; 
comportamentul imprevizibil al statelor 
falimentare etc.
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FACTORI DE RISC LA ADRESA SECURITĂȚII 
SOCIETALE CU IMPLICAȚII ASUPRA

 SECURITĂȚII NAȚIONALE

Corneliu DobRoGeAnU1

RISK FACTORS TOWARDS THE SOCIETAL SECURITY WITH EFFECTS ON
 NATIONAL SECURITY

The dimensions of societal security become problems of the global security, and the role 
of the international community in preventing amplification of conflicts appears more 

significant, as in the former Yugoslavia. Even though the societal security is under the impact 
of other dimensions of national security, when the states can be weakened or destabilized by 
their own societies through threatening or weakening societal cohesion or identity, it main-
tains its own identity.

Keywords: risk, security, societal, national, ethnic.

Reconfigurarea lumii după căderea 
sistemului socialist-sovietic și in-

tensificarea procesului de globalizare, deși 
a determinat indirect îmbunătăţirea rela-
ţiilor internaţionale, a generat, totodată, 
un întreg complex de ameninţări la adresa 
securităţii. Aprecierea riscurilor și a ame-
ninţărilor este o chestiune de cunoaștere 
și de experienţă. Prin risc, de obicei, se 
înţelege o primejdie (pericol), eventuali-
tatea căreia ar putea fi mai mult sau mai 
puţin previzibilă. Pericolul este definit ca 
situaţie, stare, întâmplare etc., care (poate) 
pune în primejdie viaţa, integritatea cuiva 
sau a ceva. O altă definiţie prezintă riscul 
ca un ansamblu de stări tensionale, active 
sau latente, perceptibile sau ascunse, căro-
ra nu li s-au găsit soluţii în măsură să de-
termine eliminarea cauzelor ce le-au gene-
rat și care, menţinute între anumite limite, 
nu afectează securitatea naţională. Potrivit 
opiniilor unor sociologi, societatea actuală 
este o „societate a riscului” [1].

Riscurile ce afectează securitatea naţio-
nală pot fi clasificate în funcţie de domenii 
de activitate, entităţi comunitare și religi-
oase, arie geografică, timp, volum, impor-

tanţă (interes, gravitate) și probabilitate 
[2]. În cazul subiectului nostru de cerce-
tare ne vom referi la impactul migraţiei 
asupra securităţii naţionale și a factorului 
religios. 

Potrivit observațiilor înregistrate, 
co n  fl ictele etnice în interiorul statelor, 
nerespectarea drepturilor minorităților 
(naționale, etnice, sexuale etc.) sunt 
amenințări la adresa securități societale, 
dincolo de conținutul securității hard și 
amenințărilor la adresa statului. Problema 
migrației în țările vest-europene din anii 
1990 este un exemplu de amenințare la 
adresa securității societale [3]. Astfel, ame-
nințările la adresa valorilor tradiționale și 
obiceiurilor pot reprezenta o amenințare 
la adresa societății [4]. 

Revigorarea regionalismului sau a se-
paratismului radical sunt amenințări la 
adresa securității societale, în special în 
termeni de coeziune societală. Retorica și 
naționalismul antioccidental, declarațiile 
anticreștine și acțiunile în unele grupuri 
și comunități religioase islamice repre-
zintă de asemenea amenințări la adresa 
coeziunii societale. Amenințările la adresa 
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securității societale sunt cele care alterează 
și amenință și securitatea existențială a in-
dividului. Probleme precum abandonarea 
monedei statului în favoarea unei uniuni 
monetare cu țările vecine sau dominația 
culturală a filmelor străine nu reprezintă 
amenințări la adresa societății întrucât nu 
sunt amenințări la adresa existenței, mo-
dului de viață al indivizilor în societate 
și în stat. Competiția verticală ia naștere 
din integrarea într-o definiție culturală 
mai largă sau din dezintegrarea în unități 
culturale mai mici. Acest proces poate 
fi văzut în acțiune prin expansiunea cu-
rentă a Uniunii Europene cu un număr 
de societăți ce exprimă tema de integrare 
într-o identitate europeană largă. Unele 
societăți au răspuns la aceasta prin res-
pingerea adoptării monedei europene și 
cedarea de putere către instituțiile politice 
europene.

Sursa insecurității societale care 
a primit cea mai multă atenție a fost 
migrația. Migrația amenință identitatea 
unei societăți, cauzând o schimbare în 
compoziția societății. Fluxul de emigranți 
la scară largă din societăți diferite poate 
duce, în ultimă instanță, la transformarea 
culturii migranților în cultură dominantă 
[5]. În cele din urmă, B. Buzan notează că 
depopularea poate reprezenta o altă sursă 
de insecuritate pentru societăți, fie că este 
generată din cauza unui conflict, a epură-
rii etnice, bolilor sau a unui declin al spo-
rului natural.

Mai mult decât atât, Şcoala de la Co-
penhaga s-a folosit de securitatea societală 
pentru a explica reacția „societăților” eu-
ropene împotriva politicilor de migrație 
ale statului și împotriva lărgirii și apro-
fundării integrării în Uniunea Europea-
nă. Problema e că, în astfel de cazuri, 
„societățile” oglindesc îndeaproape sta-
tul în care se găsesc, umbrind distincția 
dintre actorii societali și actorii statali. 
Aplicarea conceptului „societăților” non-

statale nu va testa doar utilitatea concep-
tului, ci va ajuta și la elucidarea procesu-
lui prin care „societățile” acționează, ele-
ment ce rămâne neclar datorită faptului 
că „societăților”, spre deosebire de state, 
le lipsește un actor securizator bine defi-
nit. Utilizarea securității societale oferă o 
pârghie analitică atunci când evaluăm ce 
amenințări pot aduce dezvoltării și cau-
ze potențiale pentru un conflict violent. 
Folosirea securității societale face posi-
bilă explicarea modului în care migrația, 
televiziunea și transmisiunile radio, re-
zultatele alegerilor și educația lingvistică 
pot contribui la un conflict violent între 
societăți sau între stat și societate. Potri-
vit lui O. Waever, în sistemul internațional 
securitatea societală privește: abilitatea 
unei societăți de a subzista în condiții de 
schimbare și amenințări posibile sau reale. 
Mai sigur, este vorba de sustenabilitate, în 
condiții acceptabile pentru evoluție, a mo-
delelor tradiționale de limbă, cultură, de 
asociere, identitate religioasă și națională 
sau obiceiuri [6]. 

Luând în considerare arena interna-
țională curentă și preocuparea pentru se-
curitatea globală, securitatea societală ar 
trebui să includă elemente de încredere 
mutuală pe termen lung, predictibilitate 
și interese comune, alături de instrumente 
de diplomație publică adecvate. 

Discriminarea ca formă de amenințare 
la adresa identității societale. Spre deose-
bire de conceptul de secol XIX al statului-
națiune și de principiile lui Woodrow Wil-
son, realitățile de astăzi și valorile societății 
actuale, postindustriale și postmoderne, 
se referă tot mai mult la respectarea drep-
turilor omului [7], la diversitate și la po-
liticile create pentru respectarea regulilor 
comune, normelor și comportamentelor. 

Societatea este îmbogățită de diversita-
tea creată de către minoritățile ei național-
etnice, de către coexistența și respectul 
față de religia și obiceiurile celuilalt, în-

trucât există un principiu clar al coeziunii 
societății, venind mai mult din valori decât 
din identitate în sensul strict al etnicității 
sau al principiului național exclusiv al co-
eziunii. De aceea, orice formă de discri-
minare – chiar și ca o veche modalitate 
de reacție pentru întărirea identității și 
o proastă reprezentare că acest pas poate 
oferi un principiu puternic de coeziune 
– de către statul unei majorități de orice 
fel este o bază pentru amenințarea direc-
tă la adresa securității societale și chiar 
un prim pas către un conflict violent și o 
amenințare la adresa securității naționale 
în sine.

De aceea lista amenințărilor la adresa 
securității societale are în frunte urmă-
toarele tipuri de discriminare: identitatea 
națională și etnică; religie; sex; dizabilități; 
alte tipuri de discriminare directă pentru 
caracteristica unui grup; politici – ucide-
rea din motive politice [8].

Alte tipuri de amenințări la adresa 
securității societale pot fi create de către 
interpretarea extremă a politicilor privind 
drepturile omului, când efectele secun-
dare ale aplicării unor asemenea politici 
dau naștere unor discriminări pozitive, 
creând grupuri privilegiate prin posibila 
lor discriminare sau discriminare indi-
rectă a majorității populației unui stat [9]. 
Toate acelea alterează coeziunea societală 
și nu ajută principiului de creare a unei 
identități de generația a treia, o națiune 
culturală, ci accentuează segregarea gru-
purilor minoritare. Când drepturile colec-
tive depășesc autonomia culturală, trecând 
la autonomie politică, administrativă sau 
teritorială – fără o bază concretă pentru 
a susține o asemenea administrație alter-
nativă intermediară bazată pe principiile 
minorității dintre stat și administrația lo-
cală și indivizi – există o bază clară pentru 
manifestarea unor amenințări la adresa 
securității societale și chiar un prim pas în 
amenințarea securității naționale.

A abuza de concept, precum și 
inconsistența în aplicarea regulilor aflate 
în legătură cu drepturile omului sunt la 
fel de periculoase ca orice alt tip de dis-
criminare (fiind o discriminare împotriva 
majorității) și reprezintă o amenințare cla-
ră la adresa securității societale [10].

Soluția este aplicarea legilor interna-
ționale de consacrare a drepturilor indivi-
duale ale omului ca valori de bază pentru 
comportamentul democratic și o garanție 
pentru coeziunea societală, întrucât oferă 
garanțiile pentru minorități că drepturi-
le lor vor fi respectate de către stat și de 
către ceilalți conaționali și elimină baza 
pentru cererile de segregare, separatism și 
alte forme extreme de drepturi colective, 
în termenii separatismului teriorial și de 
segregare politică/etnică.

Globalizarea și integrarea sunt proce-
se obiective și, în sine, nu sunt o sursă de 
amenințare la adresa securității societale, 
ci mai degrabă „schimbări naturale ale 
mediului” pentru societățile noastre. Asta 
nu înseamnă că acele procese nu creează 
evoluții care sunt surse de amenințare la 
adresa securității societale [11]. Însă ma-
joritatea nu reprezintă probleme de viață 
și de moarte sau amenințări fundamentale 
la adresa coeziunii societății, chiar dacă 
sunt surse evidente de discontinuitate. 
Diferența dintre discontinuitate în pro-
bleme culturale și momentul în care aces-
tea devin amenințări la adresa securității 
și coeziunii societale este mai mult decât 
o nuanță sau o problemă de dimensiune, 
ci e mai degrabă o problemă de aborda-
re calitativă și dovezi reale și palpabile 
ale divizării fundamentale din interio-
rul societății, cu rezultat în dimensiunea
 coeziunii societale. Această diferență a fost 
făcută de către Mc. Sweeney: „societățile, 
prin definiție, evoluează și identitățile in-
dividuale se schimbă cu acestea și acest 
proces simplu nu reprezintă o provocare 
la problematica identității sau la adresa 
coeziunii societale” [12].
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Pe de altă parte, amenințările la adre-
sa securității societale pot fi generate și 
de către „arbitri vocali ai amenințărilor 
la adresa identității societale”, precum 
Radovan Karadzic, care a ajuns la ide-
ea soluției „teritoriului purificat etnic” 
pentru menținerea identității și coezi-
unii. Este aceeași idee care derivă din 
efectele secundare ale întăririi securității 
(securității societale, în acest caz) dată de 
dilema securității (amenințare creată de 
acțiunile de creștere a securității societa-
le în țările vecine) sau cele date de către o 
falsă / exagerată percepție a amenințărilor, 
în condițiile dilemei securității.

Diversitate, multiculturalism și coeziu-
ne societală este o valoare unanim accep-
tată a societăților moderne, acolo unde 
contribuția particularităților minorităților 
naționale, a culturii, artei, cunoștințelor 
tradiționale aduc o valoare suplimenta-
ră titularului național al unui stat. Legea 
internațională a reușit chiar să cuantifi-
ce și să legifereze drepturile speciale ale 
minorităților și modurile de a proteja di-
versitatea și multiculturalismul [13], fără 
a afecta coeziunea societală și identitatea 
unei populații a unui stat internațional 
recunoscut. În acest context, am introdus 
cele două concepte pe care le folosim pe 
parcursul întregii lucrări: multicultura-
lismul și coeziunea societală. Multicul-
turalismul este coexistența armonioasă 
a câtorva culturi ce se tolerează reciproc, 
ajutându-se mutual pentru a promova noi 
valori și să folosească diversitatea ca valoa-
re de a îmbogăți societatea și a determina 
respectul unuia față de celălalt în cadrul 
relațiilor zilnice. Coeziunea societală re-
prezintă cealaltă față a realității și existența 
comunităților și reprezintă suma valorilor, 
normelor, acțiunilor, comportamente-
lor determinând confluența, coexistența 
și vectorul de unitate al societății [14]. 
Niciunul dintre cele două concepte nu 

sunt, practic în viața de zi cu zi, indisolu-
bil conectate la societățile contemporane, 
sunt atribute dobândite în timp, bazate pe 
experiența coexistenței, cooperării și co-
laborării elementelor unei comunități, re-
zultatul civilizației contemporane și al ac-
ceptării conștiente de către toți a regulilor 
generale ale coexistenței și ale libertăților 
altora. Ele sunt rezultate în timp prin 
acțiuni și politici de coeziune și, în același 
timp, de apărare a drepturilor și valorilor 
diversității multiculturale ale compoziției 
societății. 

Filosofia diferențelor, a inamicului 
și a principiului coeziunii. Există o 
diferență uriașă de abordare între filosofia 
diferențelor relevate anterior – acceptând 
valoarea adăugată și îmbogățirea societății 
de către existența minorităților sau a altor 
grupuri etnice bine reprezentate și, pe de 
altă parte, filosofia inamicului unde fiecare 
persoană diferită din punct de vedere 
etnic este identificată ca un inamic, sau 
ca cel puțin un tip de competitor, spațiu 
în care etnicitatea joacă principalul rol în 
cadrul societății.

În acest sens, studiul comparativ al In-
stitutului pentru Pace din Statele Unite – 
„Minorities at risk” subliniază că creșterea 
activismului și a cererilor minorităților 
sunt direct proporționale cu scăderea in-
dicatorilor democratici [15], fapt ce duce 
implicit la creșterea dramatică a gradului 
de discriminare și la creșterea probabilității 
și riscurilor privind conflictele. Astfel, stu-
diul înparte statele în patru mari categorii, 
vechi democrații, noi democrații, tări în 
tranziții și autocrații.

Lipsa accesului la decizia politică, cen-
tralizarea sau recentralizarea puterii de 
stat, inegalitatea șanselor și inegalitatea 
accesului la oportunități, direcționarea 
oportunităților pe criterii politice – în do-
meniul administrativ sau economic al pro-
movării profesionale – sunt motive sufici-

ente pentru a crea/menține conflictele in-
teretnice. Indicatorii de observat sunt indi-
catorii stării democrației, creșterea gradu-
lui de divizare a societății și direcționarea 
către un model de democrație controlată, 
tendințe de formule autocratice, întâr-
zierea apariției sau consolidării statu-
lui de drept, îndoctrinarea și politizarea 
societății prin adoptarea unei „doctrine de 
stat”, în special a uneia etnice [16].

Depopularea unor ţări din Europa de 
Est are drept principala cauză migraţia 
masivă. Denumită migraţia internaţiona-
lă, aceasta este unul dintre cele mai vechi 
fenomene sociale. Martin O. Heisler și Zig 
Layton-Henry arată că, înainte de toate, 
migraţia este o problemă de securitate. În 
Antichitate, Grecia și Roma au apărut și, 
mai ales, au dispărut ca state datorită și din 
cauza migraţiei [17].

Formarea Statelor Unite, iarăși, a fost 
posibilă datorită migraţiei; dispariţia ve-
chilor populaţii amerindiene s-a cauzat tot 
de migraţie. Totuși, abia în timpurile mai 
recente migraţia a ajuns să fie studiată din 
puct de vedere al securităţii. Teoretic, con-
ceptul de securitate societală include pro-
blema migraţiei ca element-cheie. După B. 
Buzan, „pericolul reprezentat de migraţie 
este în principal o chestiune dependentă 
de modul în care numărul relativ de emi-
granţi interacţionează cu capacităţile de 
absorbţie și de adaptare ale societăţii” [18].

Pe agenda europeană de securitate, 
prin migraţie se au în vedere consecinţele 
actuale și potenţiale asupra securităţii, da-
torate prezenţei unui mare număr de imi-
granţi în ţările Uniunii. Migraţia afectează 
profund dreptul de a decide cine poate 
pătrunde pe teritoriul unui stat (grup de 
state) pentru a căpăta rezidenţă și pentru 
a lucra. Pe termen mediu și lung, migraţia 
afectează compoziţia rasială și etnică a po-
pulaţiei, cultura publică, securitatea soci-
ală, locurile de muncă și ordinea publică. 

Între 1945 și 2000, statisticile arătau că 
în Europa de Vest au migrat peste 50 de 
milioane de persoane. Ceea ce înseamnă 
că aproximativ 15% din populaţia actuală a 
Uniunii Europene este de origine alogenă. 
Previziunile statistice arată că în următorii 
20 de ani procentul ar putea atinge 30%. 

În 2025, un european din trei nu ar mai 
fi de origine europeană. Un asemenea fe-
nomen echivalează cu schimbarea compo-
ziţiei societale a ţărilor europene. Pentru a 
înţelege modul în care migraţia afectează 
securitatea societală este necesară o scurtă 
prezentare a fenomenului. Migraţia inter-
naţională reprezintă un fenomen colectiv, 
de transfer temporar sau definitiv a unei 
largi mase de populaţie dintr-o ţară în alta. 
Dispunem de un set de teorii pentru a ex-
plica fenomenul migraţiei. Teoriile neocla-
sice pun accentul pe „căutarea bunăstării” 
individuale, teoriile economice acreditea-
ză ideea migraţiei „în familie” sau în grup, 
teoriile privind forţa de muncă se referă la 
cererea de forţă de muncă a industriilor în 
expansiune la un moment dat, în timp ce 
teoriile sistemului mondial consideră că 
există în permanenţă un flux migraţional 
între centru (metropolă) și periferie [19].

În principiu, în oricare dintre accepţiu-
nile teoretice, migraţia este expresia unor 
relaţii sociale dezechilibrate între zonele 
mai puţin dezvoltate și zonele dezvoltate 
ale lumii. Statutul bunăstării din ţările Eu-
ropei de Vest reprezintă o atracţie pentru 
populaţia din țările de la periferia Europei 
(statele din Est, Turcia, Africa de Nord). 
Chiar și dificultatea găsirii unui loc de 
muncă sau a unei existenţe marginale în 
Europa de Vest sunt considerate surmon-
tabile sau preferabile unui statut econo-
mic, social și politic în ţările din Europa 
de Est. Asistenţa socială oferită în Suedia 
asigură un trai mult mai bun pentru un 
imigrant din Moldova decât asigură un loc 
de muncă în ţara de origine. 
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După 1945, stabilirea unor comunităţi 
semnificative din ţările lumii a treia în ţă-
rile industriale avansate a dus la crearea 
unor „capete de pod” (bridgeheads), care 
sunt în permanenţă alimentate de noi va-
luri de imigranţi. Procesul de stabilire a 
unei comunităţi de imigranţi într-o ţară 
și transformarea ei în recipient pentru noi 
imigranţi a fost denumit „lanţ de imigra-
re” (chain migration) [20]. 

Migraţia în lanţ înseamnă reîntregirea 
familiilor, căsătorii mixte, noi-născuţi în 
ţările-gazdă, invitarea rudelor, a apropia-
ţilor, înfieri etc. Perioada de manifestare a 
migraţiei în lanţ se întinde uneori pe două 
generaţii. Este cazul, de exemplu, al comu-
nităţii turce în Germania, stabilită în anii 
1960–1970 în Republica Federală Germa-
nia, dar care a fost continuu alimentată cu 
noi imigranţi. Comunitatea înregistrează, 
la nivelul anilor 2000, peste două milioane 
de etnici turci stabiliţi legal în Germania. 
Întrebarea care s-ar impune în acest con-
text, ar fi: de ce, dacă imigranţii sunt „le-
gal” stabiliţi în ţările-gazdă, comunităţile 
de imigranţi, migraţia în lanţ și fenome-
nele asociate sunt considerate o problemă 
de securitate? 

Pentru a găsi răspuns la această întreba-
re logică vom porni de la aserțiunea școlii 
europene de securitate, care vine cu două 
dimensiuni ce impun această abordare. 
În primul rând, este vorba de procesul de 
redefinire socială specific Europei de Vest 
după cel de-al Doilea Război Mondal. 

În condiţiile diminuării funcţiilor ex-
terne ale statului (securitatea era garantată 
de NATO, fostele colonii europene au de-
venit independente, o serie de atribute sta-
tale au fost delegate Comisiei de la Bruxel-
les), societăţile occidentale au realizat un 
nou echilibru social sub forma statului 
bunăstării (welfare state). Statul bunăstării 
este un stat universal, se bazează pe inclu-
derea tuturor cetăţenilor. Procesul de con-
struire a statului bunăstării a creat o formă 

de cetăţenie mai extinsă, mai profundă și 
mai „socială”. Extinderea drepturilor po-
litice și economice sub forma organizării 
sindicale și corporatiste, negocierea colec-
tivă, sufragiul universal, libertăţi civile lăr-
gite, accesul la educaţie publică gratuită, 
sistem de impozitare redistributiv, sprijin 
pentru familiile cu venituri mici, asistenţă 
de sănătate pentru aproape toţi cetăţenii, 
locuinţe sociale etc. au fost posibile dato-
rită statului bunăstării [21]. 

Crearea statului bunăstării și asigura-
rea securităţii militare au creat condiţii ca 
politicile publice să se orienteze îndeosebi 
către securitatea socială și economică și, în 
paralel, către creșterea participării politi-
ce. Statul bunăstării a omogenizat societă-
ţile ocidentale, a egalizat șansele sociale, a 
crescut participarea socială pentru crearea 
bunăstării și pentru distribuţia ei. Sursele 
interne de instabilitate au fost diminuate 
până la dispariţie (sărăcia, minorităţile 
agresive, șomajul cronic), astfel încât so-
cietăţile Europei Occidentale, sub umbrela 
de securitate a NATO și sub scutul econo-
mic al Uniunii Europene, au atins un op-
tim social, politic și economic.

Calitatea vieţii în Europa de Vest este 
cea mai înaltă din lume. Grecia, cea mai 
„săracă” ţară a Uniunii Europene, avea, în 
1990, un produs intern brut pe cap de lo-
cuitor de circa 6 000 USD. 

Austria, care avea să devină membră a 
UE mai târziu, înregistra circa 17 000 USD 
pe cap de locuitor. Prin comparaţie, la 
sfârșitul perioadei socialiste, Cehoslovacia 
avea circa 3500 USD, iar România numai 
1 600 USD pe cap de locuitor. Fie și numai 
din acest punct de vedere, atractivitatea 
Europei de Vest era de cel puţin șase ori 
mai mare la începutul anilor 1990.

Evident că acest optim social, obţinut 
prin eforturi individuale și comune de ţă-
rile europene, este afectat prin migraţie. 
Recesiunea economică a UE din anii 1990, 
creșterea șomajului, competiţia economi-

că cu SUA și Japonia, susţinerea procesu-
lui de extindere a Uniunii către Europa 
Centrală și de Est, îmbătrânirea populaţiei 
etc. au pus în discuţie statul bunăstării. 

O serie de evenimente „vizibile” (cri-
minalitate, îndeosebi delicte împotriva 
persoanei și bunurilor personale, violenţă 
de stradă, ghetouri de imigranţi în perife-
riile marilor orașe, „mizeria” din locurile 
publice – toate surprinse de media) și al-
tele mai puţin vizibile (șomajul pe termen 
lung, criza locuinţelor, violenţa în școli) au 
transferat responsabilitatea situaţiei asu-
pra comunităţilor de imigranţi. Şomajul, 
mizeria, lipsa locuinţelor, violenţa în școli 
se datorează imigranţilor [22]!

O parte din imigranţi s-au transfor-
mat, astfel, din muncitori invitaţi (Ges-
tarbeiters) în cetăţeni indezirabili [23]. 
În opinia publică se crede că o parte în-
semnată a problemelor sociale existente 
în ţările Europei Occidentale se datorează 
imigranţilor. Imigranţii sunt percepuţi ca 
străini (outsiders), chiar și cei care provin 
din a doua sau chiar a treia generaţie. Este 
știut din una dintre teoremele lui Thomas 
că „definirea publică a unei situaţii devine 
parte a situaţiei”. În definirea publică, dacă 
merge ceva rău în Europa Occidentală, 
acest lucru se datorează imigranţilor. 

Pe de altă parte, un număr al imigranţi-
lor, îndeosebi cei care prin culoarea pielii și 
alte trăsături de rasă se deosebesc evident 
de populaţia majoritară, se consideră ei 
înșiși imigranţi. Un francez imigrant este 
cetăţean al republicii și se bucură de toate 
drepturile definite juridic de constituţie, 
însă nu este considerat un francez „adevă-
rat/veritabil”. Aceasta înseamnă că acorda-
rea cetăţeniei, obţinerea unui loc de mun-
că permanent și a unei rezidenţe stabile nu 
sunt suficiente pentru a defini identitatea. 
În continuare, în Europa, spre deosebire 
de America sau Australia, identitatea este 
apreciată în funcţie de trăsăturile fizice și, 
mai ales, de religie, naţionalitate și cultură. 

A fi american este, de cele mai multe ori, 
suficient pentru a fi cetăţean, indiferent 
de culoarea pielii. A fi cetăţean al Franţei 
este un lucru relativ ușor de obţinut. În 
schimb, a fi francez, german, olandez sau 
englez nu se poate dobândi prin cetăţenie. 

Cele mai multe state europene se con-
sideră state naţionale omogene, ale căror 
membri au sentimentul apartenenţei la 
comunitatea naţională datorită unor fac-
tori unificatori precum istorie comună, 
identitate etnică, limbă, cultură și experi-
enţă politică. Referindu-se la migraţie, un 
autor englez considera că „un pakistanez 
sau indian nu poate, născundu-se în An-
glia, să devină un englez. Juridic, el devine 
un cetăţean britanic prin naștere, însă de 
fapt el este pakistanez sau indian” [24].

Astfel de idei, rezultatul unei stări de 
spirit, au dat naștere unor mișcări politi-
ce anti-imigraţioniste în Europa de Vest, 
cum sunt cele conduse de Jean-Marie le 
Pen în Franţa sau Jorg Haider în Austria. 
Răspunsul oficial al Uniunii Europene la 
fenomenul migraţiei este cuprins într-o 
serie de documente. Asistăm la instituţio-
nalizarea politicii imigraţioniste pe măsu-
ră ce problema migraţiei devine o proble-
mă publică.

Dacă, în anii 1960–1970, migraţia era 
o problemă individuală a ţărilor mem-
bre, din anii 1980 s-a trecut la controlul 
migraţiei în cadrul comunităţii. La înce-
putul anilor 1990, chestiunea migraţiei 
a devenit suficient de politizată pentru a 
solicita măsuri comune. În 1992, Tratatul 
de la Maastricht cuprinde referinţe asu-
pra migraţiei în toate cele trei grupuri 
de probleme definite ca fiind comune. 
În domeniul justiţiei și afacerilor interne 
sunt referinţe explicite privind controlul 
frontierelor, politica de imigrare, cetăţe-
nii unor terţe ţări, admisia și readmisia, 
accesul pe piaţa muncii etc. În domeniul 
politicii externe și de securitate, deși nu se 
fac referinţe explicite la migraţie, chestiu-
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nile legate de refugiaţi, conflictele etnice 
din Balcani, instabilitatea din Europa de 
Est etc. atenţionează asupra potenţialului 
migraţiei în masă generată de crizele uma-
nitare. Tratatul de la Amsterdam (1997) 
trece mai departe și transferă chestiunile 
legate de migraţie în responsabilitatea Co-
misiei Europene. Acordul de la Schengen 
procedează, în cele din urmă, la controlul 
migraţiei la nivelul întregii comunităţi. 

Rezumând, conchidem că imigraţia 
poate genera riscuri la adresa securităţii 
în ţările receptoare, în ţările de tranzit și 
în ţările furnizoare de imigranţi. Din ţă-
rile de origine, cel mai adesea emigrează 
cetăţenii apţi de muncă. Forţa de muncă 
cu gradul cel mai ridicat de calificare este 
atrasă în fluxul migraţional și, de obicei, 
acceptă locuri de muncă sub nivelul cali-
ficării sale. În emigraţia de masă, forţa de 
muncă este redusă cu până la 20–30% în 
ţara de origine. Apar fenomene sociale ce 
afectează grav echilibrul economic și soci-
al: familii dezintegrate, minori nesuprave-
gheaţi, sistem de pensii fără resurse etc. Un 
astfel de exemplu este Republica Moldova, 
ţara europeană cea mai grav afectată de 
fenomenul migraţiei. În ţările de tranzit, 
fenomenul migraţiei încurajează „indus-
triile traficului cu persoane”: procurarea 
documentelor de transport, alegerea des-
tinaţiei finale, identificarea viitorului loc 
de muncă etc. [25]. România este un stat 
de tranzit pentru diferite rute ale migraţiei 
(est-europeană, pentru sursele de migraţie 
din Rusia, Caucaz și Asia Centrală, sud-est 
europeană, pentru Turcia și lumea arabă, 
balcanică, pentru sursele locale și chiar 
nord-africane) [26]. 

În ţările receptoare, principala dificul-
tate rezidă în integrarea socială a noilor ve-
niţi. Apar taberele de refugiaţi, o birocraţie 
locală pentru procesarea datelor personale 
ale imigranţilor, legislaţie care să permită 
administrarea acestor chestiuni, delin-

cvenţă etc. Capacitatea instituţiilor soci-
ale, economice, politice, administrative 
de a integra un număr mare de imigranţi, 
rezistenţa unor comunităţi de imigranţi la 
asimilare, problemele sociale generate de 
fenomenul migraţiei afectează stabilitatea 
statelor și, în acest mod, afectează capaci-
tatea executivelor de a guverna. 

O serie de statistici ale migraţiei ne su-
gerează dimensiunile acestui fenomen la 
scară globală. La nivelul anului 2000, cel 
puţin 185 de milioane de persoane trăiau 
în afara ţării în care s-au născut. În unele 
ţări, o bună parte din populaţie era con-
stituită din imigranţi (Australia – 24%, 
Canada – 18%, Suedia – 12%, Statele Uni-
te – 11%, Olanda – 10% etc.). De depar-
te însă, Europa este regiunea cu cele mai 
mari probleme legate de migraţie. 

Pe de o parte, prăbușirea comunismu-
lui în Europa de Est, conflictele din Bal-
cani, crizele economice din nordul Africii 
au bulversat o bună parte a populaţiei din 
aceste regiuni, care a luat drumul migra-
ţiei către ţările Uniunii Europene. Pe de 
altă parte, îmbătrânirea populaţiei vest-
europene și rata redusă a natalităţii obli-
gă guvernele să promoveze unele politici 
pro-migraţie pentru a preveni scăderea 
drastică a populaţiei pe termen mediu și 
lung. La nivelul anului 2000, populaţia 
UE număra 377,6 milioane de oameni. 
Creșterea populaţiei a fost de 343 000 de 
oameni în cursul acestui an de referinţă. 
Din această creștere, 70% era rezultată 
din migraţie, ceea ce arată că în întreaga 
Uniune Europeană sporul natural local 
este de aproximativ 100 000 de persoane 
pe an (numărul de nou-născuţi raportat 
la numărul de decese). Fără contribuţia 
migraţiei, Uniunea Europeană ar avea, în 
scurt timp, spor natural negativ. Valul de 
migraţie cel mai important s-a înregistrat 
în 1992 (1 350 000 de emigranţi), însă în 
fiecare an se înregistrează în medie între 

500 000 și 1 000 000 de emigranţi. 
Alături de riscurile societale la adresa 

securităţii, datorită migraţiei, în ţările de 
destinaţie pot fi generate și riscuri de na-
tură militară [27]:
	 activităţi iredentiste, derulate de 

imigranţi care încearcă să afecteze proce-
sul politic în ţările de origine (este cazul 
minorităţilor albaneze din ţările Europei 
Occidentale, care s-au implicat în conflic-
tele din Kosovo și Macedonia);
	 conflicte importate provocate de 

grupurile de imigranţi, care conduc la vi-
olenţă în ţara gazdă (este cazul grupurilor 
de palestinieni, care au provocat acte de 
violenţă împotriva evreilor);
	 activităţi teroriste (este vorba în 

principal de grupările tip Al-Qaeda, active 
în aproape toate ţările occidentale);
	 iniţiative politice ale ţării gazdă de 

a stopa, prin intervenţie militară, fluxul de 
imigranţi în ţările furnizoare (este cazul 
intervenţiei militare italiene în Albania în 
anul 1997) [28].

Atacurile teroriste în transportul sub-
teran al Londrei din iulie 2005 au fost 
executate de cetăţeni britanici de origine 
musulmană. Imigranţii arabi s-au trans-
format într-o sursă de insecuritate majoră 
pentru ţările occidentale. La Londra, ca și 
în Paris, Bruxelles sau Berlin sau creat în 
timp adevărate „pungi de imigranţi” care 
au schimbat identitatea unor zone sau car-
tiere urbane atât de mult încât un neavizat 
sosit pentru prima dată în astfel de locuri 
le-ar putea ușor confunda cu Tunisul, Bei-
rutul sau New Delhi [29].

O dimensiune nouă a migraţiei, cu po-
tenţial disruptiv la nivelul securităţii soci-
etale, îl reprezintă transmigraţia. Transmi-
graţia este un fel de navetă sau „migraţie 
sezonieră”: între ţara de origine și ţara gaz-
dă se stabilesc fluxuri de migraţie la anu-
mite intervale de timp (primăvara pleacă 
muncitorii din construcţii, care se întorc 

toamna, vara – muncitorii agricoli, iarna 
– lucrătorii din turism etc.). Naveta sezo-
nieră de bunuri, persoane și capital între 
ţara de origine și ţara gazdă este greu de 
controlat. Între aceste valuri sezoniere de 
migranţi se ascund delincvenţi căutaţi în 
ambele ţări, capitaluri netaxate, venituri 
ilicite, droguri, trafic de persoane și arme 
mici. Pentru a controla aceste fluxuri, sta-
tele sunt obligate să adopte legislaţie re-
lativă la contracte de muncă, repatrierea 
bunurilor și persoanelor, turism etc. 

Secolele XIX–XX nu au înregistrat o 
schimbare în ceea ce a însemmnat diviza-
rea lumii din punctul de vedere al religii-
lor. Ultimele decenii însă, din cauza evo-
luţiei demografice  provocată de revoluţia 
mijloacelor de comunicare, religiile au 
cunoscut mutaţii geografice esenţiale [30], 
alimentând șocuri ale culturilor care au 
provocat revendicări regionale sub formă 
de războaie identitare și de afirmare [31]. 
Trebuie să adăugăm aici că și prăbușirea 
ideologiei comuniste a favorizat renaște-
rea mișcărilor religioase. Astfel, modul de 
exprimare a credinţei, drept un fenomen 
cultural prin excelenţă, se înscrie fără re-
zerve în geopolitica culturilor și a civiliza-
ţiilor [32].

În prezent, la nivel global există un 
număr impresionant de religii, pe lângă 
cele deja consacrate, cum ar fi iudaismul, 
creștinismul (cu variantele sale, dintre care 
amintim aici catolicismul, ortodoxia [33] 
și protestantismul), islamul (cu cele două 
școli majore ale sale: sunnismul și șiis-
mul), hinduismul, budismul – există ne-
numărate denominaţii, secte [34], mișcări 
și asociaţii religioase [35]. Fiecare religie 
are, în grade variate, caracteristici ce pot 
fi catalogate drept pozitive și negative sau 
pașnice și agresive.

În raport cu atitudinea adepţilor diferi-
tor religii și confesiuni faţă de problemele 
esenţiale ale societăţii, activităţile religioa-
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se se pot clasifica în patru categorii: cul-
turaliste, comunitare, sincretice și funda-
mentaliste.

Fiecare din cele patru categorii au în 
comun doi factori: 1) liderii fiecăreia se 
folosesc de percepte religioase pentru a 
lansa mesaje “dătătoare de speranţă” și 
un program de acţiune pentru eventualii 
adepţi, ceea ce poate avea un impact po-
litic; 2) astfel de manifestări religioase pot 
tinde să aibă caracter opus, liderii lor do-
rind să câștige avantaje de pe urma unor 
vechi nemulţumiri ce pot fi manipulate în 
stări conflictuale actuale. Este important 
să notăm că nu toate cele patru tipuri de 
grupuri ţintesc regimurile guvernamenta-
le într-o manieră făţiș politică. Grupurile 
fundamentaliste și culturaliste au ca pro-
prie raţiune de existenţă o antipatie pro-
fundă la adresa guvernelor existente; gru-
purile comunitare și sincretice, pe de altă 
parte, au un caracter difuz, cel mai adesea 
în medii rurale, concentrându-se asupra 
problemelor prin ajutor reciproc, nu prin 
opunerea la politicile guvernamentale 
[36].

Una dintre cele mai caracteristice miș-
cări din ultimele decenii (începând cu anii 
1970) este dezvoltarea unui nou gen de 
religiozitate. În majoritatea religiilor lumii 
această mișcare este numită „fundamenta-
lism”. Spiritualitate cu accent politic, fun-
damentalismul e caracterizat de o viziune 
acut literală și intolerantă. Fundamentaliș-
tii luptă pentru  abolirea legalităţii avortu-
lui și pentru stricteţe în conduita morală. 
Fundamentaliștii creștini se grăbesc să-i 
condamne pe cei socotiţi „păgâni”, „duș-
mani ai lui Dumnezeu”. Mult mai cunos-
cute sunt însă mișcările fundamentaliste 
din lumea musulmană. Fundamentaliș-
tii musulmani au răsturnat guverne, au 
comis asasinate sau au ameninţat cu pe-
deapsa cu moartea „inamicii islamului”. 
Fundamentaliștii evrei s-au stabilit în teri-

toriile ocupate din Gaza și Cisiordania cu 
scopul de a-i îndepărta pe locuitorii arabi 
chiar și prin folosirea forţei, fiind convinși 
că astfel înlesnesc venirea lui Mesia. În 
toate formele sale, fundamentalismul este 
o credinţă extrem de restrictivă.

Deși există câteva tipuri de grupări 
fundamentaliste, de genul – fundamenta-
lismului religios creștin [37], iudaic [38], 
budist și hindus [39], la momentul de 
faţă, de interes major sunt grupurile fun-
damentaliste islamice. Mijloacele acestor 
grupuri destinate îndeplinirii scopurilor 
fixate sunt: lupta armată pentru a prelua 
puterea, acţiuni parlamentare și extrapar-
lamentare, combinate cu prozelitismul 
societal și lobby-ul guvernamental. În ciu-
da diferitor mijloace adoptate, grupurile 
fundamentaliste islamice împărtășesc în 
special două idei: 1) că politica și religia 
sunt inseparabile; 2) că legea șhari’a tre-
buie aplicată tuturor musulmanilor de bu-
năvoie sau chiar prin folosirea forţei. Dar 
nu puţini sunt autorii islamici care neagă 
faptul că islamismul fundamentalist ar re-
zulta natural din principiile islamice. Tre-
buie avut în vedere, in primul rînd, faptul 
că „orice moștenire culturala este, efectiv, 
destul de bogată din punct de vedere mo-
ral pentru a putea, atunci când este alcă-
tuită în mod adecvat, în anumite împreju-
rări, să aducă contribuţii inspirate la lupta 
pentru drepturile omului, democraţie și 
dreptate socială”. În viziunea altor autori, 
în spatele discursului islamic fundamenta-
list și, desigur, al mijloacelor folosite, nu se 
află voinţa unei majorităţi, nici autentici-
tatea unei interpretări religioase, ci obiec-
tivul pragmatic al „menţinerii lor la putere 
și al negării legitimităţii programelor opo-
zanţilor și ale criticilor”. În sprijinul acestei 
variante poate sta faptul că grupurile mili-
tante islamice își recrutează cea mai mare 
parte a membrilor dintr-o paletă largă de 
pături sociale și pregătire profesională, 

însă un număr mare al membrilor vin din 
clasa de mijloc, din zone urbane cu un re-
cent trecut rural. Grupurile fundamenta-
liste islamice caută să se implice în ceea ce 
este esenţial apropiat de sisteme politice și 
economice, sisteme dominate deseori de 
o elită politică, economică și militară pu-
ternică și coezivă. Mulţi fundamentaliști 
islamici cred că musulmanii sunt victima 
unei conspiraţii – ce-i implică pe „sioniști 
și imperialiști” – a cărei ţintă este cuceri-
rea teritoriilor islamului și a resurselor lor, 
în special a petrolului.

La nivel de sistem de valori și reprezen-
tări ale omului religios există, desigur, fac-
tori ce predispun către violenţă. În acest 
sens, semnalăm – 1. Ideea de „Popor ales” 
care poate induce credincioșilor un grad 
ridicat de autojustificare ce poate duce la 
apariţia unor concepte precum „Război 
Sfânt” sau „Război Justiţiar”. Pe de altă 
parte, ideea „Poporului ales” poate genera 
forme de izolare faţă de restul lumii pen-
tru simpla motivaţie că „Poporul ales” este 
prea bun pentru această lume barbară, 
care nu merită nici măcar să fie influenţată 
sau dominată. Cele două tipuri ale ideii de 
„Popor ales” se potrivesc modelului religi-
os extremist iudaic și celui japonez, mo-
delul iudaic având similitudini, din acest 
punct de vedere, în creștinătate și isla-
mism. Numărul celor „aleși” pentru „Răz-
boiul Sfânt”, „Războiul Justiţiar” sau pen-
tru renunţare depășește cu mult numărul 
celor „aleși” pentru pace (aici putem în-
cadra budismul). 2. Misionarismul agre-
siv. Aici trebuie făcută diferenţa între a fi 
aderent al unei religii considerată dreaptă 
și meritând a fi răspândită și împărtășită 
și altora și a te considera executantul unei 
comenzi divine de a-ţi răspândi credinţa, 
mai ales prin camuflarea mesajului, prin 
folosirea abilă a „momelii”. Creștinismul 
occidental și islamul sunt incluse în aceas-
tă categorie, iudaismul – mai puţin. „Di-

rectiva” misionară este consecinţa logică a 
singularismului combinat cu universalis-
mul, după cum reiese din Matei (28:19): 
„Drept aceea, mergeţi și învăţaţi toate nea-
murile, botezându-le în numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh”, sau ceva mai 
clar în Marcu 16:15: „ Şi le-a zis: Mergeţi 
în toată lumea și propovăduiţi Evanghe-
lia la toată făptura”. Faptul că aceste reli-
gii (creștinismul, islamul, iudaismul) sunt 
monoteiste inoculează adepţilor un model 
vertical: piramida al cărei apex indică un 
„Dumnezeu Preaînalt”. Acest model este 
proiectat în „lume”, în „veac”, ca model al 
unei politicii mondiale centralizate, ce a 
căpătat deseori în istorie nuanţe imperiale. 

S-ar putea să observăm că religiile nu 
sunt în conflict direct unele cu altele, ci 
mai degrabă că identitatea religioasă este 
parte integrantă a caracterului oamenilor, 
naţiunilor sau grupurilor de naţiuni afla-
te în conflict. Altfel spus, rolul identităţii 
religioase ca și componentă a identităţii 
grupurilor aflate în conflict este în creș-
tere. Credinţele (dogmele) diferitor religii 
au fost rar sursă de confruntări, rădăci-
nile conflictelor din anii 1990 neavând 
doar caracter religios. Trebuie, în analiza 
acestor conflicte, să fie trasată o linie clară 
între religios și etnic ca și între religios și 
politic, religia fiind mai degrabă folosită 
în construirea unei identităţi etnice sau 
în modelarea politicii. Pentru că oamenii 
prin natura lor sunt gata să lupte pentru 
orice consideră sacru: ideologii, credinţe, 
teritorii (mai ales dacă sunt „Ţara Promi-
să” sau „Pământul Făgăduinţei”) ori pen-
tru statul-naţiune. Putem spune că orice 
război este religios în măsura în care mo-
tivează și cere pe lângă pierderile mate-
riale și vieţi omenești. Adică sacrificiul 
suprem [40].

Generat de fundamentalismul religios 
musulman, fenomenul terorist a devenit 
o realitate cu implicaţii globale greu de 
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prevenit și gestionat. El nu se mai prezintă 
doar ca un gest criminal mărunt, produs 
în disperare de cauză la o anumită evoluţie 
a sistemului social. Acum el s-a consacrat 
ca o acţiune îndreptată împotriva ordinii 
de drept, deosebit de violentă, desfășurată 
în afara și contra normelor naţionale și in-
ternaţionale. Cu ajutorul mijloacelor mili-
tare și bazându-se pe elemente de război 
psihologic, terorismul urmărește obţine-
rea unor avantaje exclusiv sectare, preva-
lându-se de așa-zise percepte religioase. 
Ciocnirile dintre teroriști și forţele de or-
dine sunt sporadice, uneori spectaculoase, 
desfășurate în prezenţa și cu sacrificiul 
populaţiei pașnice. Armamentul folosit 
este un amestec de cibernetică, high-tech 
și mijloace artizanale. Progresul tehnic 
a pus la dispoziţia unor indivizi asociali 
capacităţi distructive care, altădată, erau 
destinate doar guvernelor și armatelor. 
Combaterea eficientă a terorismului in-
ternaţional nu are limită. Această acţiune 
implică utilizarea maximă de instrumente 
financiare pentru stoparea fluxurilor de 
fonduri, cooperarea substanţială la fronti-
ere, schimbul fără restricţii de informaţii 
cu toţi partenerii și uniformizarea legisla-
ţiei interne și internaţionale [41].

În definiţia lui David Carlton (1993), 
terorismul presupune „niveluri semnifica-
tive de violenţă, motivate politic, generate 
de actori sub-statali care pot fi sau pot să 
nu fie, într-o anumită măsură, sponsori-
zaţi, dar care nu sunt în mod normal con-
trolaţi de un stat suveran” [42].

Terorismul sponsorizat de stat este „te-
rorism de stat” și nu face obiectul riscuri-
lor de natură societală, ci se încadrează în 
categoria ameninţărilor de natură politică 
și, în ultimă instanţă, de natură militară. 

Singurele ameninţări de natură tero-
ristă în Europa, cu cauze exclusiv locale, 
sunt cele din Irlanda de Nord și din Ţara 
Bascilor. Ambele cazuri au o istorie mult 
mai lungă decât procesul de integrare eu-

ropeană și, deci, nu putem plasa și identi-
fica cauzele lor, în interiorul acestui pro-
ces, ca efecte secundare ale integrării. Cel 
mult, putem remarca creșterea vizibilităţii 
lor ca urmare a „expunerii” prin proce-
sul de integrare. Irlanda de Nord datează 
din 1921 (urmare a acţiunilor Provisional 
Irish Republican Army – PIRA), în timp 
ce Ţara Bascilor este răvășită de violenţă 
de la începutul anilor 1960 (prin acţiunile 
Euskadi Ta Askatasuna – ETA). În 2005, 
IRA a anunţat încetarea atacurilor teroris-
te. Alături de aceste două cazuri, în Euro-
pa de Vest se manifestă intermitent tero-
rismul corsican. Potenţial terorist există 
și în Catalania, Bretonia, Tirolul de Sud, 
Ţara Galilor și Scoţia. Procesele politice 
interne din ţările vizate și avansul inte-
grării europene au absorbit cea mai mare 
parte a acestui potenţial disruptiv, deși nu 
în totalitate.

Dacă în Europa de Vest terorismul de 
extracţie locală este pe cale de a fi absor-
bit și „diluat” prin integrarea europeană, 
în Europa de Est potenţialul terorist este 
în curs de definire. Este vorba, în primul 
rând, de terorismul albanez în Balcani, dar 
cu ramificaţii în întreaga Europă. Este, de 
asemenea, vorba de terorismul etnic din 
fosta Uniune Sovietică, în care exemplul 
Ceceniei primează. Totuși, în cazul Rusiei, 
războiul din Cecenia este mai degrabă un 
război de eliberare naţională și mai puţin 
unul terorist. Cu excepţia Balcanilor și a 
fostei URSS, potenţialul de instabilitate în 
Europa este unul redus. Schimbările de 
frontieră și apariţia sau dispariţia unor sta-
te sunt puţin probabile. Există totuși o ex-
cepţie a excepţiei: România–Moldova, sin-
gura situaţie total atipică pe plan european. 

În ceea ce privește terorismul internaţi-
onal (numit și structurat de către analiștii 
americani), ţările Uniunii Europene sunt, 
pentru moment, un fel de „a doua ţinţă”, 
în sensul că „prima ţintă” rămâne, totuși, 
SUA [43]. Discuţia despre acest tip de te-

rorism necesită o abordare distinctă și este 
inspirată de evenimentele generate de ata-
curile teroriste de la 11 septembrie 2001. 
În acest caz credem că este vorba despre 
terorismul care are la origini inclusiv fac-
torul religios [44]. Acest nou tip de tero-
rism este denumit „terorism transnaţio-
nal” întrucât depășește cadrul graniţelor 
naţionale, fiind promovat de organizaţii 
teroriste transnaţionale (membrii provin 
din mai multe state, iar acţiunile lor se de-
rulează, de asemenea, în mai multe state) 
[45]. Teorismul transnaţional este o formă 
de război asimetric: dacă „inamicii” de ieri 
(în speţă statele) erau statici, predictibili, 
omogeni, ierarhici, rigizi și rezistenţi la 
schimbare, „inamicii” de astăzi (în speţă 
organizaţiile teroriste) sunt dinamici, im-
previzibili, fluizi, legaţi în reţele, se orga-
nizează singuri, se adaptează și evoluează 
constant. Nu există „linii de front”, iar dis-
tincţia între combatanţi și noncombatanţi 
nu mai există, ceea ce înseamnă că civilii 
sunt o ţintă „legitimă” [46]. 

Ca formă de luptă politică, terorismul 
transnaţional a înlocuit gherila naţiona-
lă. Dacă gherila convenţională încerca 
atingerea unor scopuri politice pe calea 
războiului armat, în care scop dezvolta 
sisteme militare de apărare mai mult sau 
mai puţin evoluate, terorismul transnaţio-
nal nu poate dezvolta sisteme militare, nu 
poate obţine sprijinul direct (ci doar pe cel 
simbolic) al populaţiei locale și, pe cale de 
consecinţă, nu poate desfășura decât acti-
vităţi ofensive (atacuri teroriste) împotri-
va unor ţinte lipsite de apărare (pasagerii 
curselor aeriene, călătorii cu trenul sau 
metroul) [47]. Din punct de vedere al se-
curităţii societale, terorismul reprezintă o 
formă de război între societate și stat, în 
sensul în care organizaţii violente (cum 
este Al-Qaida) își definesc identitatea și 
luptă pentru idealuri politice suprastatale. 
Violenţa, ca prerogativă exclusivă al sta-
tutului în perioada modernă, este privati-

zată de organizaţii și reţele ce acţionează 
deasupra statului. Privatizarea violenţei 
reprezintă o evoluţie insuficient cercetată, 
motiv pentru care și definirea terorismului 
denotă o oarecare confuzie terminologică 
și conceptuală. Terorismul este un subiect 
mult prea important pentru a rămâne un 
concept ambiguu disponibil pentru ma-
nipulările politice. În consecinţă, necesită 
cercetare detaliată, întrucât depășește ca-
drul securităţii societale.

Analizând factorii de risc la adresa 
securității societale cu implicații asupra 
securității naționale, putem trage câteva 
concluzii de bază, și anume: securitatea 
societală ofera o extindere a teoriei privind 
securitatea. Alături de referentul tradiţio-
nal – statul – există un alt referent pentru 
securitatea colectivă – societatea. Şcoala 
euopeană de securitate consideră că, pe 
fondul dezbaterii postmoderne privind 
statul, care presupune și propune un stat 
din ce în ce mai slab, societatea este nevo-
ită să preia o parte din atribuţiile acestuia. 
În ce mod poate societatea face acest lu-
cru, rămâne de stabilit. În principiu, dacă 
înţelegem societatea ca forma asociati-
vă cea mai extinsă în cadrul comunităţii 
omenești, atunci forme asociative particu-
lare pot reprezenta mesajul societal. Ar fi, 
în acest caz, vorba de structuri asociative 
nestatale și neguvernamentale sau, ccea ce 
am numit anterior, actori nestatali. Cum 
anume pot aceste structuri asociative să se 
implice în domeniul securităţii rămâne, de 
asemenea, de stabilit.

Securitatea societală este un concept de 
„alarmă”, specific situaţiilor de urgenţă, și 
se adresează evenimentelor și proceselor 
pe termen lung. Există riscul unei ope-
raţionalizări pe termen scurt și include-
rea unor aspecte, altfel vizibile pe termen 
mai lung, pe agenda curentă, de zi cu zi, 
a securităţii. Preferabil este ca securitatea 
să fie gestionată în continuare prin inter-
mediul conceptelor clasice și să nu fie ne-
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voie a se recurge la transferul securităţii 
în zona „ameninţărilor existenţiale” cum 
sunt ameninţările la adresa identităţii.

Așadar, ca urmare a proceselor de dis-
locare socială și naţională reclamate de in-
tegrarea europeană, majorităţile adoptă o 
atitudine defensivă, în timp ce minorităţi-

le recurg la atitudini ofensive, chiar extre-
miste. Traseul extremist este exclusivist și 
duce la terorism (Ţara Bascilor, Irlanda de 
Nord), la secesionism (Kosovo) și, în cele 
din urmă, la formarea de noi state (Cehia 
și Slovacia, statele fostei Uniuni Sovietice, 
la fel cele din fosta Iugoslavie).
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INFLUENŢA SPAŢIULUI GEOGRAFIC
 ÎN DESFĂŞURAREA OPERAŢIILOR MILITARE

 PE TERITORIUL NAŢIONAL

Iurii CIUbARA1

THE INFLUENCE OF THE GEOGRAPHICAL AREA IN THE CONDUCT OF MILITARY
 OPERATIONS ON NATIONAL TERRITORY

In present article is described the importance of geographical environment influ-
ence on mili tary operations. The character and forms of military operations are dictated 

by geographical environment of confrontation zone, which is topical and necessary to be 
studied.  

Keywords: space, geopolitical, military operations, territory, national.

Componentă a știinţei militare, geo-
grafia militară este definită, în ge-

neral, ca ramură a geografiei generale și, în 
același timp, ca parte constitutivă a știinţe-
lor militare care studiază influenţa factori-
lor geografiei naturale și artificiale asupra 
acţiunilor militare. Cunoașterea din punct 
de vedere militar a spaţiilor geografice, 
faptul că principiile războiului se găsesc 
într-o strânsă interdependenţă cu spaţii-
le geografice în cadrul cărora se planifică 
și se organizează operaţii și campanii ne 
determină să reafirmăm că o cunoaștere 
aprofundată a principiilor de folosire jus-
tă și creatoare a elementelor geografice în 
acţiunile militare constituie o cerinţă pri-
mordială a planificării operaţiilor. 

Așezarea geografică a unei ţări (sau 
grup de ţări) influenţează, în mare mă-
sură, situaţia politico-militară a acesteia, 
având calitatea de a avantaja sau a deza-
vantaja ţara (grupul de ţări) respectivă. 
Amplasarea geografică a unei ţări într-o 
zonă geopolitică și geostrategică de mare 
însemnătate, unde se „întâlnesc” interesele 
economice, politice și militate ale unei pu-
teri, imperii sau unor blocuri militare poa-
te influenţa fie pozitiv, fie negativ starea și 

evoluţia ţării respective, în funcţie de situ-
aţia în care se găsește aceasta și capacitatea 
factorilor de decizie politico-militară în a e 
înscrie spaţiul respectiv pe orbita ce avan-
tajează naţiunea respectivă în planul său.

În același timp, așezarea geografică a 
unei ţări privește în aspecte referitoare la 
elementele fizico-geografice, care predo-
mină teritoriul ţării, vecinii și caracterul 
relaţiilor cu aceștia; forma frontierei de 
stat și natura acesteia; aparența statului re-
spectiv la blocurile militare, coaliţii stata-
le, alianţe militare etc. Așezarea geografică 
în cadrul unor hotare naturale greu ac-
cesibile (lanţuri muntoase, fluvii, regiuni 
mlăștinoase, poziţia insulară etc.) nu mai 
constituie un factor de tărie în calea inva-
ziilor, întrucât mijloacele tehnice moder-
ne pot suporta greutăţile impuse de esca-
ladarea unor asemenea obstacole. Totuși, 
se impune a fi remarcat faptul că frontie-
rele care se sprijină pe obstacole naturale 
de valoare strategică (fluvii, lanţuri mun-
toase situate perpendicular pe direcţiile 
strategice de înaintare, ţărmuri maritime) 
constituie aliniamente tari, care, temeinic 
pregătite, pot asigura o mare stabilitate a 
apărării, cu limita dinainte pe frontiera 
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de stat, forţele ce s-ar apăra pe asemenea 
poziţii având posibilitatea de a zădărnici 
ofensiva agresorului. Pe măsura dezvoltă-
rii artei militare, perfecţionarea mijloace-
lor de luptă și folosirea corectă a elemen-
telor geografice în acţiunile militare s-au 
conturat și s-au precizat succesiv. În An-
tichitate s-au elaborat lucrări de geografie 
militară în China, India, Rusia și alte ţări.

În acest context, la jumătatea  secolu-
lui al XV-lea,  în domnia moldovenească a 
lui Ştefan cel Mare [1, p. 240-241], ilustrul 
domn a înţeles că adevărata putere nu o 
dau întinderea teritoriului sau abundenţa 
resurselor, ci munca, principiile morale și 
seriozitatea cu care un popor își croiește 
destinul. În preocupările lui Ştefan, arma-
ta a deţinut o poziţie privilegiată. 

Campaniile desfășurate au scos în evi-
denţă necesitatea studiului spaţiilor geo-
grafice devenite ulterior teatre ale acţiu-
nilor militare care au marcat importante 
realizări în evoluţia geografiei militare. 
S-a conturat, în general, obiectul acesteia 
și s-au stabilit legăturile ei cu alte știinţe. 
În urma acţiunilor militare, gânditorii 
militari de pe acele timpuri, inclusiv cei 
români și ruși, au pus bazele actualei ge-
ografii militare. 

Geografia, în forma ei tradiţională de 
documentare a ţărilor, popoarelor și re-
surselor globului, a interesat și intelectu-
alitatea Ţării Moldovei. Încă din sec. al 
XVI-lea, personalităţi ca J.Honterus, Ni-
colae Olahus, iar în secolele următoare, 
în lucrările elaborate de Grigore Ureche, 
Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul, 
Dimitrie Cantemir, abundau datele de 
ordin geografic, economic, politic despre 
Moldova ori alte state, dar și despre po-
pulaţia lor. Unele dintre aceste lucrări (de 
pildă, „Descriptio Moldaviae” și „Harta 
Moldovei” de D. Cantemir), au apărut în 
anul 1716, pentru Academia din Berlin. 
Lucrarările reprezintă monografii privind 
cadrul geografic, istoric, social, cultural și 

etnografic al ţării (Moldova).  
Spre sfârșitul sec. al XIX-lea, în Ro-

mânia, geografia militară a fost introdusă 
ca disciplină știinţifică în școlile militare, 
pentru formarea și pregătirea corpului de 
ofiţeri, iar odată cu înfiinţarea Şcolii Su-
perioare de Război din România, în anul 
1889, geografia militară a constituit o 
permanenţă în studiul ofiţerilor cursanţi, 
din toate armele. Au apărut, încă spre fi-
nele  sec. al XIX-lea, cât și în primii ani 
ai sec. al XX-lea, dar mai ales în perioada 
interbelică, o serie de lucrări în domeniu, 
elaborate de ofiţeri ai armatei române, în-
tre care amintim pe cele ale unor autori ca: 
Nicolae Fălcaianu, Jan Popovici, Alexan-
dru Averescu, Constantin Teodorescu, C. 
Iannescu, Constantin Verdeș ș.a.

Autorii lucrărilor de geografie militară 
au folosit, ca izvoare documentare, lucrări 
și studii ale unor reputaţi geografi și geo-
logi români, cum ar fi: Simion Mehedinţi, 
George Vâslan, Constantin Brătescu, Vin-
tilă Mihăilescu, Mihai David, Grigore 
Cobălescu, Grigore Ştefănescu. Nu puţini 
dintre geografii militari  au fost influenţaţi 
de școlile franceză și italiană de geografie 
(Marga, Hue, Sironi).

Putem menţiona că, în această peri-
oadă, pe teritoriul Moldovei au avut loc 
un număr mare de războaie: 1711, 1736–
1739, 1768–1774, 1787–1792, 1806–1812, 
iar începând cu secolul al XIX-lea – răz-
boaiele ruso-turce din anii 1828–1829, 
1853–1856, 1877–1878.

Descrierea geografică a teritoriului 
Moldovei în istoriografia rusă își ia izvoa-
rele odată cu dezmembrarea statului mol-
dovenesc și anexărea teritoriului dintre 
Nistru și Prut, adică a Basarabiei, la Im-
periul Rus.  

Reieșind din situaţia geostrategică, s-a 
schimbat radical și rolul Basarabiei în ca-
drul relaţiilor internaţionale și politicii ex-
terne a Rusiei. Din timpurile lui Petru cel 
Mare, Moldova, inclusiv teritoriul dintre 

râurile Nistru și Prut, a jucat un rol im-
portant în relaţii internaţionale, fiind atât 
subiect, cât și obiect al relaţiilor internaţi-
onale. Relieful geografic este de așa natu-
ră că unica cale de pătrundere în Balcani 
din nord este cea care trece prin așa-zisa 
„poarta Focșanilor”, formată de curbura 
sud-estică a Carpaţilor și gurile Dunării 
[3, p.18]. Situaţia geostrategică a Basarabi-
ei cu evidenţierea potenţialului ei militaro-
economic, demografic pentru desfășurării 
acţiunilor militare în eventualele conflic-
te armate au fost analizate într-un număr 
considerabil de lucrări speciale statistice 
și manuale pentru școli militare, alcătui-
te de către ofiţerii statului-major general. 
Din rândul acestor manuale este necesar 
să menţionăm pe cel al generalului A. Zo-
lotariov [4], unde autorul, pe lângă alte re-
giuni ale imperiului, studiază atent și im-
portanţa strategică a Basarabiei din punct 
de vedere militar, subliniind că popula-
ţia majoritară din regiune sunt români. 

Așezarea geografică a unei ţări sau 
a unui grup de ţări influenţează în mare 
măsură situaţia politico-militară a aces-
tora, ea putând avantaja sau dezavantaja 
ţara respectivă. Amplasarea statului într-
o zonă de mare interes strategic sau într-
o zonă de confluenţă a diferitor interese 
eco nomice și politice ale mai multor state 
influenţează fie negativ, fie pozitiv situaţia 
politico-militară a ţării.

Lucrarea lui A. Zașciuc [5] ocupă un 
loc aparte în istoriografia rusă, acesta fi-
ind ofiţer de stat major al nou înfiinţatului 
district militar Odesa. A. Zașciuc a primit 
sarcina pentru elaborarea unui studiu pri-
vind descrierea Basarabiei ca un eventual 
teatru de acţiuni militare. În urma trudei 
depuse de către autor și echipa sa au apă-
rut două lucrări, care reprezentau prima 
descriere completă a regiunii în istorio-
grafia rusă, pusă la dispoziţia oficialilor 
militari și civili, cuprinzând informaţii 
complexe ce ţin de istorie, demografie, 

geografie, statistică, administraţie, econo-
mie, problemele militare și politice, struc-
tura socială și naţională a Basarabiei. 

Elementele fizico-geografice care pre-
domină pe teritoriul ţării sunt: vecinii 
și caracterul relaţiilor cu aceștia; forma 
frontierei de stat (circulară sau alungită); 
apartenenţa sau neapartenenţa la anumite 
grupări militare etc. În prezent, așezarea 
geografică în cadrul unor hotare naturale 
greu accesibile nu mai constituie un ob-
stacol contra invaziilor, deoarece mijloa-
cele moderne de dirijare permit executa-
rea unor puternice lovituri asupra oricăror 
obiective situate în orice punct de pe glo-
bul pămîntesc. Frontierele se mai sprijină 
pe obstacolele naturale de valoare strategi-
că (cursuri de apă mari, lanţuri muntoase, 
ţărmuri maritime) favorizează pregătirea 
unor aliniamente de apărare puternice, 
nemijlocit pe frontiera de stat, capabile să 
zădărnicească ofensiva agresorului.

Nu putem nega faptul că succesul în 
război deseori depinde de o apreciere co-
rectă a terenului și exploatării acestuia. 
Importanţa fizico-geografică a terenului 
nu trebuie considerată ca o garanţie, di-
ferenţa dintre victorie și pierdere deseori 
rezultă din alegerea câmpului de luptă. În 
sens larg, geografia militară descrie vari-
etăţile de durată a conflictelor militare și 
a tuturor activităţilor desfășurate la nivel 
strategic și operativ. Conducerea grupări-
lor de forţă ia în considerare, la elabora-
rea concepţiei, și situaţia politico-militară, 
geopolitica și multe alte activităţi necesa-
re în vederea ducerii operațiilor militare. 
Geografia militară are o misiune diferită 
de topografia  militară și este preocupată 
de nivelul strategic și operativ. Cât priveș-
te nivel tactic, accentul se pune pe seama 
unităţilor tactice, și mai concret, coborând 
la nivelul luptătorului, soldatului. Elemen-
tul cheie este alegerea terenului, care con-
tribuie, de fapt, la îmbunătățirea ducerii 
acţiunilor militare.
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Terenul este un factor important în 
combinarea manevrei  cu focul pentru 
eficacitatea luptelor: poate fi descris în ele-
mente și aspectele sale militare ce sunt fo-
losite pentru  determinarea  efectului  asu-
pra cursului de acţiune pe care le au atât 
forţele proprii, cât și cele ale adversarului. 
Elementele cheie ale terenului sunt: obser-
varea, mascarea, obstacole, căi de apropi-
ere, acestea având o trăsătura  a terenului 
care oferă un avantaj sau dezavantaj uneia 
dintre părţile luptătoare. Ele trebuie luate 
în considerare în formularea cursurilor de 
acţiune, selecţia acestora depinde de misi-
une, care permite sau nu manevra ce poate 
fi considerată ca element cheie. 

Utilizarea tactică a terenului de multe 
ori este direcţionată la creșterea eficacităţii 
luptei și, în același moment, la impunerea 
inamicului de a se retrage în zone care îi li-
mitează capacităţile de luptă. Caracteristi-
ca terenului poate oferi avantaje în anumi-
te circumstanţe, dar de asemenea le poate 
limita în alte condiţii de luptă. Structura 
unităţilor, nivelul de comandă proprii cât 
și ale inamicului, de asemenea, influenţea-
ză la selectarea terenului. Caracteristicile 
terenului frecvent selectate ca fiind  teren 
cheie pentru unităţi tactice includ: loc 
înalt care permite o bună observare și du-
cere a focului, poduri peste râuri inaccesi-
bile, teren dominant într-un sector de apă-
rare. Cu toate că obstacolele sunt rar alese 
ca teren cheie, această caracteristică  poate 
fi considerată ca teren cheie la nivel ope-
rativ și ca obstacol la nivel tactic. Să ana-
lizăm câteva exemple. Un oraș selectat ca 
element cheie la nivel operativ poate fi un 
obstacol pentru nivel tactic. Un alt exem-
plu poate fi un râu inaccesibil, la o unitate 
de nivel tactic râul este considerat ca un 
obstacol din motiv că oprește sau împie-
dică deplasarea: terenul adiacent înalt este 
considerat element cheie al terenului de-
oarece controlul acestuia ne permite să 
utilizăm râul în calitate de obstacol. Aces-

te condiţii constituie un avantaj tactic. Un 
obstacol, fie natural sau artificial, este o 
caracteristică a spaţiului care oprește sau 
împiedică deplasarea. Importanţa obsta-
colelor este influenţată de misiunea unită-
ţii. În condiţiile defensive sunt considerate 
ca obstacole acele caracteristici ale terenu-
lui care opresc sau influențează deplasarea 
în câmpul de luptă. În ofensivă se iau în 
considerare obstacolele în zona de acţiune 
a unităţilor.

Influenţată de istorie și de alte știinţe 
(biologie, chimie); geografia militară ia 
în considerare fenomenele militare ce au 
loc într-un anumit spaţiu cu aspecte ca-
racteristice acestuia. Ea îmbină aceste as-
pecte cu procesul pregătirii câmpului de 
luptă și se concentrează asupra pericolu-
lui pentru al înlătura. În prezent, coman-
danţii trebuie să ia decizii în situaţii mult 
mai complexe decât în trecut, dar într-un 
context interdependent, deoarece sistemul 
de comandă și control nu mai este la fel 
de simplu ca în secolul al XX-lea, ci este 
un sistem C4ISR [2] (integrarea într-un 
singur concept a mai multor dimensiuni: 
comandă, control, comunicaţii, compute-
re, informaţii, inteligență, supraveghere, 
cercetare și recunoaștere), care conduce 
toate platformele de luptă (terestre, aerie-
ne, navale, cosmice și cibernetice) într-un 
cadru întrunit, de alianţă, de coaliţie etc. 
Toate acestea au la bază decizii guverna-
te de legea filosofică a gândirii, care are 
scopul de argumentare, expertizare și jus-
tificare a acestor decizii, dar, în timp real, 
și într-o fizionomie de reţea care pune în 
aceeași ecuaţie toate datele, toate informa-
ţiile și toate paradoxurile spaţiului de lup-
tă. Condiţiile geografice și teritoriul unei 
ţări, sistemul orografic și geomorfologic 
pot impune determinări în adoptarea 
unor concepte strategice și operaţionale, 
particularităţi în organizarea structurii de 
forţe armate, dislocarea în diferite zone 
geografice, alegerea formei de manevră 

și aliniamentelor de apărare sau ofensivă, 
chiar și stabilirea unor populaţii între ca-
tegoriile de forţe sau arme și specialităţi, 
sau structurarea teritoriului în comparti-
mentele geografico-militare cu un  anume 
grad de independenţă în desfășurarea ac-
ţiunilor militare. Istoria artei militare ne 
oferă nenumărate exemple care confirmă 
axioma că mediul, condiţiile geografice au 
determinat în mod hotărâtor lupta și ac-
ţiunea militară, iar dispunerea pe glob a 
unei ţări a influenţat hotărâtor organismul 
militar sub toate aspectele sale, plecând de 
la caracterul general al structurii de forţe 
armate ale unui stat, organizare, înzestra-
re, dispunerea forţelor la pace și război, și 
până la acţiunea militară în întregul său – 
manevra de forţe și mijloace, manevra de 
foc, proiecţia forţei, principiile de ducere 
a luptei, conducerea operaţiilor și campa-
niilor etc.

Din cele expuse, din punct de vedere 
geografico-militar, Moldova [6] este parte 
componentă a teatrului de acţiuni militare 
de sud-vest. Analizând experienţa războa-
ielor locale moderne, remarcăm faptul că 
condiţiile geografice sunt extrem de di-
verse.  Trupele sunt permanent în gătinţă 
pentru luptă pe „două fronturi”: inamicul 
și natura.  Învăţămintele istoriei demon-
strează că așezarea geografică chiar nea-
vantajoasă a unei ţări poate fi compensată 
printr-o politică realistă de colaborare și 
bună vecinătate, iar pe plan militar – prin 
alianţe trainice, în măsură să asigure in-
dependenţa, suveranitatea și integritatea 
teritorială a ţării. Sistemul orografic (reli-
eful) și studiul geomorfologic al acestuia 
prezintă mare importanţă pentru purtarea 
acţiunilor militare. Formele înalte ale reli-
efului, marile cursuri de apă definesc com-
partimente geografice în care, de regulă, 
se înscriu direcţiile strategice și operative, 
zonele de operaţiuni, obiectivele și alinia-
mentele de importanţă strategică, operati-
vă sau tactică.

Regiunile de câmpie favorizează și po-
larizează acţiunile militare de amploare, 
cu folo sirea în masă a mijloacelor blindate 
și a oricăror categorii de tehnică din dota-
rea armatelor. Câmpiile, caracterizate prin 
suprafeţe plane sau cu ușoare ondulaţii, cu 
acoperiri și obstacole naturale cuprind, de 
regulă, o bună reţea de comunicaţii și per-
mit deplasarea în afara lor. Ele avantajează 
observarea aeriană, manevra de forţe și 
mijloace pe spaţii și în adâncimi mari, asi-
gurând un ritm de ofensivă înalt, dar, prin 
absenţa în general a acoperirilor, masca-
rea, precum și protecţia împotriva focului 
și armelor NBC sunt îngreunate.

Apărarea este dezavantajată de lipsa 
obstacolelor naturale și a formelor de teren 
domi nante, ca și a acoperirilor. Scopurile 
apărării pot fi însă atinse prin imprima-
rea unui caracter dinamic bazat pe riposte 
ofensive energice, cât și prin întrebuinţa-
rea unor sisteme de arma ment moderne.

Acţiunile pe timp de noapte sau în 
condiţii de vizibilitate redusă pot deveni 
procedee de bază în desfășurarea unor ac-
ţiuni ofensive sau de apărare, în câmpie, în 
cadrul războiului de apărare. Câmpiile fa-
vorizează desfășurarea acţiunilor militare 
și prin varietatea resurselor ma teriale de 
care dispun, îndeosebi alimentare, unele 
dintre aceste regiuni constituind adevă-
rate grânare ale unor ţări, precum și locul 
de dispunere a unor importante obiecte 
industriale, de extracţie și prelucrare a re-
surselor etc.

Regiunile de deal și podiș ocupă su-
prafeţe importante pe teatrele acţiunilor 
militare. Prin varietatea și complexitatea 
formelor de relief prezente și a numeroa-
selor acoperiri, ele avantajează într-o oa-
recare măsură apărarea și creează anumite 
greutăţi ofensivei. Pentru am bele forme 
de luptă, aceste regiuni pun probleme 
mai complexe și mai variate decât cele de 
câmpie. Cu toate acestea, în Primul și în al 
Doilea Război Mondial, regiunile de deal 
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și podiș au constituit teatrul unor con-
fruntări de forţe și mijloace importante 
(podișurile Volîn-Podoliei, Transilvaniei, 
Boemiei etc.).

De regulă, regiunile de deal și podiș se 
caracterizează printr-o compartimentare 
mai pronunţată, iar orientarea comparti-
mentelor favorizează sau dezavantajează 
anumite forme de luptă. Observarea te-
restră este mai avantajată decât observarea 
aeriană, iar efectul diferi tor categorii de 
mijloace de foc este în parte diminuat de 
posibilităţile de protecţie ce le oferă tere-
nul fărâmiţat.

Ofensiva este îngreunată îndeosebi 
atunci când compartimentele de teren se 
află perpen dicular pe direcţia de ofensivă 
și avantajată atunci când aceste comparti-
mente sunt orientate paralel cu direcţia de 
ofensivă. Defensivei i se oferă posibilităţi 
multiple și variate de a se opune ofensivei: 
aliniamente fa vorabile organizării unor 
poziţii puternice, organizarea pungilor de 
foc și a ambuscadelor, dispunerea și ma-
nevrarea ascunsă a eșalonului al doilea și a 
rezervelor, condiţii mai bune de mascare. 
Regiunile de deal și podiș, după câmpii, 
dispun de importante resurse materiale, 
densi tatea localităţilor este mai mare, iar 
căile de comunicaţii pot fi bine întreţinu-
te prin existenţa unor variate materiale de 
construcţii.

Regiunile împădurite exercită și ele 
o influenţă însemnată asupra acţiunilor 
militare, avantajând apărarea, în timp ce 
ofensiva este serios complicată de limitele 
folosirii blindatelor și tuturor categoriilor 
de armament. Pădurile oferă condiţii bune 
de mascare a apărătorului, permiţându-i 
să nimicească cu forţe puţine un atacator 
net superior ca număr și înzestrare. În 
același timp, prin folosirea mijloacelor de 
nimicire în masă, a mijloacelor incendi-
are, regiunile devin improprii dispunerii 
unor forţe importante și altor elemente de 
dispozitiv, îndeosebi când regiunea împă-

durită este puţin întinsă. Marile regiuni 
împădurite, îndeosebi cele din regiuni-
le muntoase, rămîn însă și în continuare 
bune baze ale formaţiunilor de rezistenţă.

Regiunile mlăștinoase nu permit des-
fășurarea unor acţiuni militare de amploa-
re, fapt pentru care, de regulă, se ocolesc. 
Accesul în aceste zone este posibil numai 
pe căi de comunicaţie care, de regulă, sunt 
înguste, majoritatea în umplutură, iar 
porţiunile de teren uscat sunt puţine. Pe 
timpul iernii, în condiţii de îngheţ puter-
nic, mlaștinile devin accesibile și permit 
acţiunea inclusiv a blindatelor. Regiunile 
mlăștinoase favorizează lupta formaţiu-
nilor de rezistenţă, îndeosebi a celor din 
zonaă, care cunosc amănunţit caracteris-
ticile regiunii mlăștinoase. Lipsa vegetaţiei 
înalte, în unele regiuni mlăștinoase, face 
însă improprii astfel de acţiuni, agresorul 
deţinând supremaţia aeriană, având posi-
bilitatea să controleze zona din aer.

Regiunile muntoase se caracterizează 
printr-un teren brusc dur, prezenţa unui 
număr mare de obstacole de netrecut și 
a zonelor disponibile de capacitate mică, 
predomină solurile pietroase și dezvolta-
rea slabă a reţelei de drumuri și de multe 
ori imposibil de conducere off-road, o lo-
caţie rară de așezări. O varietate de climă, 
vreme și a vegetaţiei pe benzile altitudi-
nale cu fluctuaţii ascuţite zilnice ale tem-
peraturii, ceaţă frecventă, mici nori, ploi 
abundente, căderi masive de zăpadă con-
duce la o schimbare bruscă a regimului de 
apă al râurilor.  Posibilitatea formării de 
alunecări de teren la munte, alunecări de 
teren, căderile de stânci, drumuri de mun-
te de gheaţă, nămeţi, avalanșe și aluviuni, 
inundaţii de râu în timpul ploilor abun-
dente și topirea zăpezii complică predicţia 
mediului geografic. Toate acestea, precum 
și un număr limitat de surse de apă, lipsa 
uneori completă a lemnului au un impact 
asupra cursului luptei armate. În condiţiile 
războiului de apărare, regiunile muntoase 

oferă condiţii deosebite pentru desfășura-
rea acţiunilor de apărare de lungă durată, 
precum și pentru formaţiunile de rezisten-
ţă. De asemenea, depresiunile intramonta-
ne pot constitui raioane de concentrare a 
unor impor tante forţe destinate acţiunilor 
de amploare în afara zonei muntoase.

     Reţeaua hidrografică, lacurile na-
turale și artificiale, sistemele hidrotehnice 
influenţează con siderabil acţiunile mili-
tare. Marile cursuri de apă (fluviile) pot 
constitui chiar aliniamente de importanţă 
strategică. Deși armatele sunt dotate cu 
variate și eficiente mijloace de traversare, 
cursurile de apă, asociate cu caracteristi-
cile malurilor și zonelor adiacente (lunci, 
mlaștini), rămân și în continuare obsta-
cole importante, care permit organizarea 
de aliniamente de apărare puternice, iar 
atacatorului i se pun probleme complexe 
de rezolvat. Valoarea ca obstacol a unui 
curs de apă, chiar neînsemnat, poate crește 
foarte mult prin amenajări hidroenergeti-
ce (salbe de hidrocentrale și lacuri de acu-
mulare), fapt ce determină modificări seri-
oase în procedeele și metodele de forţare.

De asemenea, o reţea hidrografică den-
să, orientată perpendicular pe direcţia de 
ofensivă, creează greutăţi atacatorului, 
necesitând mijloace numeroase de trecere 
și manevra complicată a acestora, ceea ce 
constituie un avantaj pentru apărător. Pe 
de altă parte, într-o astfel de situaţie ataca-
torul va folosi pe larg manevra pe vertica-
lă, creându-i probleme apărătorului.

Datorită schimbărilor numeroase și 
în timp scurt, ce le suferă reţeaua hidro-
grafică, spaţiul geografic, ce poate deveni 
teatru al acţiunilor militare, trebuie studi-
at cu atenţie sub acest as pect, iar studiile 
întocmite să fie actualizate în permanenţă.

Clima influenţează acţiunile milita-
re prin variaţiile de temperaturi, regimul 
precipitaţiilor atmosferice și al curenţilor 
de aer. Variaţiile de temperaturi influen-
ţează echiparea și alimenta rea trupelor, 

exploatarea tehnicii de luptă și funcţiona-
rea armamentului.

În zonele temperate de pe glob, cele 
patru anotimpuri pun, fiecare, probleme 
deosebite desfășurării acţiunilor de luptă. 
Umiditatea și mai ales regimul precipita-
ţiilor influenţează ac cesibilitatea terenului, 
vizibilitatea, folosirea diferitor categorii 
de tehnică.Variaţiile presiunii atmosferi-
ce, ale timpului de lumină și întuneric, în 
diferite perioade ale anului sau în diferite 
regiuni ale globului, regimul vânturilor 
influenţează acţiunile aviaţiei, tragerile de 
artilerie și cu rachete.

Resursele naturale de orice fel sunt lu-
ate în considerare atunci când se studiază 
spaţiul geografic ca posibil teatru al acţiu-
nilor militare. Nu rareori existenţa pe un 
anumit teritoriu a unor importante bogăţii 
naturale constituie obiectul unor conflicte 
între state, determinate de tendinţele de 
acaparare, pe de o parte, și de reacţia le-
gitimă de autoapărare a statelor care deţin 
aceste bogăţii, pe de altă parte.

Existenţa bogăţiilor naturale variate, 
asociată cu o puternică industrie prelu-
crătoare, favorizează o susţinută activitate 
economică, fapt ce asigură importante re-
surse materiale ar matelor care desfășoară 
acţiuni în aceste zone. De aceea ele pot de-
veni oricând teatre ale acţiunilor militare.

Resursele umane, sub raport numeric 
și calitativ, prezintă, de asemenea, o mare 
importanţă în purtarea acţiunilor militare 
de către diferite state. O populaţie nume-
roasă poate furniza contingente importan-
te de combatanţi, favorizând constituirea 
unor armate cu efective mari. De regulă, 
ţările cu populaţie numeroasă au putut și 
pot mobiliza armate de ordinul sutelor de 
mii și milioanelor de oameni.

Calitatea factorului uman, sub aspect 
militar, constă în gradul de cultură, ca și în 
nivelul de pregătire a populaţiei unei ţări. 
Exemplele istoriei sunt destul de elocven-
te, când armate mici, dar bine instruite și 
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animate de un fierbinte patriotism, au în-
frânt armate de câteva ori mai numeroase, 
dar calitativ slabe.

Pentru ţările mici și mijlocii, întreţi-
nerea unor armate numeroase ar fi o grea 
povară și ar conduce la stagnarea dezvol-
tării economice. De aceea ele se orientează 
spre aspectele calitative ale factorului mili-
tar, în care profesionalizarea ocupă un loc 
central în sistemul de pregătire a populaţi-
ei pentru apărare. 

Sistemul de comunicaţii și mai ales ori-
entarea lui pe direcţiile operative și stra-
tegice probabile influenţează considerabil 
acţiunile militare. Cu toate că armatele au 
fost dotate cu o tehnică de luptă capabi-
lă să acţioneze și în afara comunicaţiilor, 
majoritatea acestor mijloace rămân totuși 
legate de comunicaţii, iar pe timpul unor 
precipitaţii abundente (ploi, zăpezi) sau 
în perioade de dezgheţ, cvasitotalitatea 
tehnicii care rulează pe sol este legată de 
comunicaţii.

Reţeaua de comunicaţii favorizează 
desfășurarea în ritm rapid a acţiunilor de 
luptă, cu folosirea masivă a tehnicii blin-
date, iar asigurarea tehnico-materială se 
poate realiza în bune condiţii.

Distrugerile care pot exista în sistemul 

de comunicaţii, folosirea unui sis tem efi-
cient de baraje de toate felurile, inundaţii, 
executate îndeosebi pe timp nefavorabil, 
pot zădărnici, total sau temporar, ofensiva 
pe anumite direcţii. Ca rezultat, asigurarea 
viabilităţii căilor de comunicaţii constitu-
ie una dintre cerinţele de bază atât pentru 
ofensivă, cât și pentru defensivă.

Un alt aspect major în condiţiile răz-
boiului de apărare, dezorganizarea sis-
temului logistic al agresorului face parte 
din metodele care le aplică apărătorul, 
îndeosebi forţele speciale, pentru crearea 
condiţiilor de nimicire a inamicului pă-
truns pe teritoriul naţional. Acest lucru se 
poate realiza în primul rând prin așa-zisul 
„război al comunicaţiilor”, care și-a dove-
dit eficienţa atât în cel de-al Doilea Război 
Mondial, cât și în conflictele armate care 
au urmat.

În concepţia gânditorilor militari con-
temporani, războiul viitorului, al statelor 
precum Republica Moldova cu armate 
mai puţin teh nologizate se vor strădui să-
și recompenseze potenţialul de luptă, fo-
losind avantajele, posibilităţile, condiţiile 
geografice în scopul utilizării acestora cât 
mai eficace într-un viitor conflict armat.
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INTRODUCTION

The necessity to enhance the security 
on the regional and multinational levels,  
the processes of the international conso-
lidation and globalization increase the re-
quirements to the quality of the military 
specialists training in civil and military 
sectors.

Taking into account this fact, in the ar-
ticle was analyzed the system of military 
specialists training in Republic of Moldo-
va (chapter 1). It was established that An-
nually,  in around of 25% of total number 
of the university graduates represent the 
militaries, from which  98%  are trained in 
the civil universities. 

It was described one of the new trend 
in military specialists training based on 
Information Technologies and Advanced 
Distributed Learning (chapter 3). It was 
established that in Republic of Moldova 
exists the ADL Capacity Building which 
include   created legislative basis for dis-
tance learning education, the methodolo-
gical basis of the  this kind of education. 
We have  the interuniversity communi-
cation network RENAM, which connects 
the universities between them and with 
European research and education  ne-
twork GEANT. 

It was analyzed the experience and suc-
cesses of the Partnership for Peace Con-

sortium of Defense Academies and Se-
curity Study Institutes and of the Armed 
Forces Military Academy „Alexandru cel 
Bun”  in the elaboration and implementa-
tion of the learning management system 
ILIAS, different courses elaborated by the 
countries members of the PfPC, we pro-
pose to use the LMS ILIAS for preparing 
of the military specialists in civil universi-
ties (chapter 4).

In chapter 5 there were described the 
proposed educational architectures for 
preparing of the military specialists in ci-
vil universities using LMS ILIAS. It was 
selected a set of the courses from PfPC 
server which can be successfully used for 
preparing of the military specialists in ci-
vil universities (chapter 6).

1 THE SYSTEM OF MILITARY SPECIA-
LISTS TRAINING IN REPUBLIC OF MOL-
DOVA

In Republic of Moldova exists the 
distributed system of the military spe-
cialists training. In accordance with this 
system, the military specialists there are 
prepared in the Armed Forces Military 
Academy „Alexandru cel Bun” (AFMA) 
and in 11 civil universities, at the military 
departments.

The operating officers there are prepa-
red by the AFMA on the specialties Infan-
try, Artillery, Communications, Border 
guards and Carabineers. Annually  AFMA 
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graduate  around 100 officers in the rank 
of lieutenant.

The officers of the reserve are prepa-
red in 11 civil universities and Military 

Academy, on the specialties Infantry, 
Communications, Engineering, Artillery, 
Intelligence and Reconnaissance, Medici-
ne (table 1).

Table 1. The preparing of the officers of reserve

Nr Institution Military Specialty Military Rank
  1 Technical University of Moldova Infantry, Communications, Engineering Sergeant
  2 Pedagogical State University Infantry, Artillery Sergeant
  3 State University Balti Infantry, Artillery Sergeant

  4 State University of Moldova Infantry Sergeant

  5 Agrarian State University of Moldova Infantry Sergeant
  6 State University Cahul Infantry Sergeant
  7 State University Comrat Infantry Sergeant
  8 Academy of Economical Studies Infantry Sergeant
  9 Academy of the Ministry of Internal Affairs Infantry Sergeant
 10 State University of Physical Education and Sport Intelligence and Reconnaissance Sergeant
 11 State University of Medicine and Pharmaceutics Medicine Lieutenant

 12 Armed Forces Military Academy Infantry, Artillery Lieutenant

Annually there are prepared around 
7600 militaries which represent 25% of the 
total number of the universities graduates. 
The 97% of the militaries graduates (or 
7400 graduates) are prepared in 11 civil 

universities, which represent 41% of the 
universities. The 93.5% (7100) of the gra-
duates obtained the rank of the sergeant 
and 6.5% (500) obtained the rank of the 
lieutenant.

2 NEW TREND IN MILITARY SPECIA-
LISTS TRAINING

The necessity to enhance the security 
on the regional and multinational levels, 
the processes of the international consoli-
dation and globalization increase the re-
quirements to the quality of the military 
specialists training in civil and military 
sectors.

One of the modern and effective di-
rection of high quality specialists training 
is based on the Information Technolo-
gies (IT) and Distant Learning Education 
(DLE) or Advanced Distributed Learning 
(ADL).  In Moldova DLE as a third form of 
education was introduced for the first time 
by the Law on Education of May 2005 and 
was reconfirmed in 2014[1].

There were formed the main directions 
of activities in DLE such as [4]:Creation of 
the interuniversity communications  net-
work; Elaboration of the methodological 
basis of the DLE; Selection/elaboration of 
the LMS for  DLE; Creation of the DLE 
laboratories in the universities; Elabora-
tion of the educational plans; Preparing 
of the teachers; Creation of the electronic 
courses; Creation of the digital libraries etc.

Due to funding by NATO of a set of 
the projects, in the total amount of around 
2mln. USD, it was elaborated and imple-
mented the interuniversity research and 
education communication network RE-
NAM (figure 1). At present, the majority 
of the universities are connected to Inter-
net via this network. The RENAM network 

Figure 1. Interuniversity research and education communication network RENAM

Figure 2. Connection of the RENAM network to the European network GEANT
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was connected via a 10 Gb optical channel 
to the European network GEANT (figure 
2), which permit the access to different 
educational and scientific databases.

There have been performed a number 
of research activities and experimental 
tests regarding the integration of innova-
tive methods and modern information 
technologies, including DLE, in university 
education. 

Some significant results of these activi-
ties represent the elaborated documents: 
Distance Learning: Concept and Termi-
nology. Initiation Guide; Development of 
the information resources for distance ed-
ucation; Computer assisted testing. Meth-
odology; The study guide on  the develop-
ment of information resources for distance 
education; The Introduction to distance 
education; The Glossary of terms used in 
the  distance education; The computer-
aided testing methodology.

One of the key questions in DLE is the 
LMS.  In different Moldavian universities 
there were performed the projects regard-
ing the research/testing/elaboration of the 
LMS for DLE.  There were studied the LMS 
as: AEL (Advanced E-Learning), Moo-
dle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), ILIAS, Claorline, 
Dokheos etc.

The AEL (Advanced E-Learning) sys-
tem developed by the company SIVECO 
(Romania) and used in all the schools and 
lyceums of Romania, and   in over of the 
60 schools of Republic of Moldova and 
in some other countries. This system was 
studied profoundly in State University of 
Moldova, were was trained a group of 36 
teachers – users of this system. It was ap-
proved a program on distance education, 
for the specialization „Network Technolo-
gies”, specialty „Computer Science”.

Another studied system was Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), which from the 
point of view of the performance is one of 
the most powerful and most commonly 
used open platforms for e-Learning. This 
platform was tested in State University of 
Moldova, Technical University of Mol-
dova, Academy of Economical Studies of 
Moldova and some another universities.

Of a great interest is the LMS ILIAS, 
elaborated by Partnership for Peace Con-
sortium (PfPC). This LMS integrate the 
necessary functions and advantages of 
other LMS, and it is in the permanent 
development taking into account the re-
quirements of the users [3]. Another very 
important aspect represent the e-courses 
created by PfPC countries members.

3. ADVANCED DISTRIBUTED LEAR-
NING IN MILITARY ACADEMY OF AR-
MED FORCES ”ALEXANDRU CEL BUN”

Advanced distributed Learning was 
implemented in the educational and train-
ing process within the Military Academy 
of Armed Forces „Alexandru cel Bun”,  ac-
cording to the modern trends and aspira-
tions specific to the current information 
society[4]. Thus, in order to meet the de-
mands of those who wish to specialize in 
this area, and also, to provide an alternative 
to the classical education, MAAF „Alexan-
dru cel Bun” laid the foundations for ADL 
in 2010, according to all legal regulations. 
This type of learning is a flexible form of 
organization of teaching. The ADL of the 
Military Academy was released for the first 
time in November 2009. As a result, the 
Military Academy leaders decided in early 
2010 to develop ADL service at the Con-
tinuous Training Centre. In the same year, 
the Military Academy becomes a member 
of the ADL WG within the PfP Consor-
tium; in May 2010 the Military Academy 
was the host for the first time of ADL WG 

Meeting. At this important event, the ADL 
service presents the first online course 
„Conventional signs” developed and pub-
lished on the ILIAS platform.

In 2012 it was developed and published 
the course “Stop human trafficking”. For 
the development of the course the collabo-
ration with NATO School from Oberam-
mergau and the NGO „Beginning of Life” 
was important. In August 2013 Acad-
emy establishes cooperation and support 
agreement with the National Institute of 
Justice in Moldova. In September 2013the 
Military Academy achieved a cooperation 
agreement with the E-Government Center 
of Moldova.

The implementation of this type of 
learning in the Military Academy, it was 
an important step in the military devel-
opment in the National Army, contribut-
ing to the use of new knowledge through 
modern efficient learning allowing access 
without geographical borders. This form 
of learning has provided training and 
improving military and civilian person-
nel from the army at an appropriate level 
in accordance with the requirements and 
international quality standards. Courses 
are developed both SCORM and using 
a program that prevents cheating on test 
platform so students are forced to study 
carefully before starting the test. In order 
to increase the effectiveness of ADL of the 
Military Academy, it was developed an 
electronic library with 4 levels of security 
access e-Learning content.

Ilias platform currently holds:2989 
users, 4079 graduates  and 18 courses, 
sau as  Microsoft Office Word 2010, HT-
ML-Creating Web Pages, Stop Traficul 
de Ființe Umane, Preparing Military Ac-
tions (platoon level), Conventional Signs, 
Advanced Course (company level), Staff 
Course (battalion level), Stop Human 
Trafficking (Ro &Eng), English for Travel-

ling, Strategie Militară, Ghidul de ducere 
a convorbirilor radio în mediul standard-
izat NATO, The Management of Public 
Function and Civil Servants – III, Cyber 
Security Course, NATO Basics, Combat-
ing Trafficking in Human Beings, Bloom’s 
Taxonomy, ELTEC, NATO ROE Quiz 3.

Of the 18 courses, 14 are willingness 
and 4 courses are compulsory destinated 
to develop military personnel. Specializa-
tion courses usually are recommended for 
military personnel who do not have such 
training. They provide training and gradu-
ally improve knowledge, abilities and skills 
necessary to perform functional tasks. 

4. PREPARING OF THE MILITARY SPE-
CIALISTS IN THE CIVIL UNIVERSITIES 

At the military departments of the civil 
universities do not using ADL training 
technologies at present. Taking into ac-
count this fact and the good successes of 
the AFMA „Alexandru cel Bun” and PfPC 
in direction of the elaboration and devel-
opment of the Lear4ning Management 
System (LMS), SCORM Editor, DB of the 
courses we propose to introduce ADL 
technologies formilitary specialists train-
ing in civil universities [5, 6]. 

The main directions of activities to re-
alize this proposal  are: Establishment of 
a good cooperation between universities, 
Ministry of Education - responsible for 
education process in the civil universities,     
and Ministry of Defense  – responsible for 
education at the military departments in 
the civil universities; Elaboration of the 
methodology of  the military specialists 
preparing in the civil universities using 
LMS ILIAS; Creation of the ADL laborato-
ries in the universities; Acknowledgment 
of the universities with the LMS,  SCORM 
Editor, PfPC DB of the courses; Develop-
ment of the interuniversity communica-
tions  network; Organization of the semi-
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nars, trainings, consulting; Implementa-
tion of the LMS in the civil universities; 
Elaboration of the e-courses for military 
specialties.

There were proposed the possible edu-
cational architectures (EA) using LMS (fig-
ure 3-5).The architecture EA1 is destinated 

for the utilization of the LMS to access the 
PfPC courses( figure 3). The architecture 
EA2 (figure 4) supposes the utilization of 
the LMS for  local DLE. The architecture 
EA3  which supposes the utilization of the 
LMS for  PfPC and  local DLE 

Computer Class Local Server 
PfPC Server

(PfPC courses)

Computer Class Local Server 1
Local Server 2

(University or interuniversity 
 DB of civil or/and 
military courses)

Fig.3. The educational architecture 1: the utilization of the ILIAS to access the  PfPC courses 
(the standard PfPC educational architecture)

Fig.4. The educational architecture 2: the utilization of the LMS for the local DLE

Local Server 2
(University or interuniversity 

 DB of civil or/and 
military courses)

Computer Class Local Server 
PfPC Server

(PfPC courses)

Fig.5. The educational architecture 3: the utilization of the LMS for the PfPCand local DLE

5. THE E-COURSES FOR MILITARY 
SPECIALISTS PREPARING IN THE CIVIL 
AND MILITARY UNIVERSITIES

The results of the analysis of the elec-
tronic courses elaborated in the different 
universities show that in different univer-
sities the courses on the same subject are 
different due to different curricular. It is 

necessary to create an interuniversity edu-
cation commission for elaboration of the 
unique curricular.The existing electronic 
courses have to be developed to be used by 
LMS.  

We analyzed the courses placed on the 
PfPC server and selected a part of them 
which can be successfully used for military 

and civil specialists preparing in the civil 
universities in the Republic of Moldova.

1. English Language Training 
Enhancement Course. 

2. Developing Security Strategy: the 
U.S. Approach.

3. Building Defense Institutions
4. Chemical and Biological Weapons 

Non-Proliferation
5. CIMIC Overview for NATO 

SCHOOL
6. Combating Trafficking in Human 

Beings
7. Conducting a Computer Assisted 

Exercise 
8. Conflict Management and 

Negotiation
9. Critical Infrastructure Awareness 
10. Defense Against Suicide Bombing
11. English Skills for Staff Officers
12. Ethnic Conflict and Peace 

Operations:  European Security and 
Defence Policy

13. Fundamentals of CBRNDefence 
14. Human Trafficking: Causes, 

Consequences, Counter-strategies
15. Introduction to Human Rights:  

Introduction to Information Operations 
16. Introduction to International 

Humanitarian Law 
17. Introduction to NATO 

Introduction to Satellite Operations
18. International Security Risks 

(Drugs, Migration, Climate, Finance, 
Terrorism)  

19. Information Security 
Fundamentals:  Introduction to Medical 
Intelligence 

20. Map Reading  Multinational Crisis 
Management  

21. National Security and Defense 
Strategy Estrategia de Seguridad y 
DefensaNacional: NATO Partner Joint 
Medical Planners’ Course  

22. NATO Major Incident Medical 

Management
23. NATO/Partner Operational Staff 

Officer’s Module:NATO Partner Senior 
Medical Staff Officers’       Course Module  

24. NATO’s Space Support  
25. NATO’s Reserve Forces   
26, NATO Modeling and Simulation 

(M&S) Orientation Course:  Operations 
in the Information Age  Peace 
Keeping Techniques  Security in the 
Information Age: SPIRIT: Security Policy, 
International Relations, and Information 
Technology

27. Combating Terrorism and Illegal 
Trafficking Combined Joint Task Force 
Training Modules

28. Intro to Environmental Awareness: 
Law of Armed Conflict: NATO Peace 
Support Operations  

29.European Politics, Security and 
Economy: Introduction to NATO Public 

30. Information   Resource 
Management in NATO

CONCLUSION

1. In Republic of Moldova exists a dis-
tributed system of the military specialists 
preparing, in one military and 11 civil 
universities, which consists 41% of the all 
civil universities.
2.  Annually,  in around of 25% of total 
number of the university graduates repre-
sent the militaries, from which  98% are 
trained in civil universities. 
3. In Republic of Moldova exists the ADL 
Capacity Building which include created 
legislative basis for distance learning edu-
cation, the methodological basis of the  
this kind of education. We have  the inter-
university communication network RE-
NAM, which connects the universities be-
tween them and with European research 
and education  network GEANT. 
4. Taking into account the good experi-

http://www.pfpconsortium.org/glossary#term2055
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ence and successes of the Partnership for 
Peace Consortium of Defense Academies 
and Security Study Institutes and of the 
Armed Forces Military Academy „Alex-
andru cel Bun” in the elaboration and im-
plementation of the learning management 
system ILIAS, different courses elaborated 
by the countries members of the PfPC, we 
propose to use the LMS ILIAS for prepar-
ing of the military specialists in civil uni-
versities.

5. There were elaborated the educational 
architectures for preparing of the military 
specialists in civil universities using LMS 
ILIAS. It was selected a set of the courses 
from PfPC server which can be success-
fully used for preparing of the military 
specialists in civil universities.
6 The described approach of the prepar-
ing of the military specialists in the civil 
universities using LMS ILIAS can be suc-
cessfully used in other countries.
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NECESITATEA EDUCAŢIEI MORAL-RELIGIOASE ÎN 
ARMATĂ

larisa noRoC1, Victor GAICIUC2

THE NEED OF MORAL-RELIGIOUS EDUCATION IN THE ARMY

The study reveals the problem of returning the military chaplains in the modern 
Army. The article brings reasons that although the world armies get moderni-

zed, the chaplain is not an obsolete character. The toughness of military life creates 
discomfort to the soldiers’ soul that can lead to unbelievable worry.

The appearance of the chaplains among soldiers brings necessary emotional environ-
ment to their heart which restores their spirit and helps to maintain it   balanced, guarantees 
the success of any military applications, ensures to overcome the military life privations  as a 
threshold needed  to enter into maturity. The article shows the creation of the religious edu-
cation system in the National Army; brings concrete examples of cooperation between the 
Metropolis of Chisinau and all Moldova with the Ministry of Defense and the collaboration of 
Bassarabian Metropolis with the military leadership. A special emphasis is put on the improve-
ment of moral-religious education in the army.

Keywords: military, security, moral-education, religion, army, education moral-religious, 
chaplain, citizenship values.

Conlucrarea între biserică și arma-
tă, ca simbol al îngemănării celor 

sfinte cu cele lumești, a început din cele 
mai vechi timpuri. În istoria Moldovei 
din toate perioadele istorice (antică, feu-
dală, modernă) se pot identifica raporturi 
strânse dintre instituţia religioasă și arma-
tă, acestea jucând un rol important întru 
unitatea și solidaritatea poporului indi-
gen. În accepţia Pr. Ic. Stav. col. Valentin 
Beţiu, „Biserica și Armata sunt instituţii 
fundamentale ale poporului român și am-
bele au avut la bază principii prin care își 
legitimau existenţa: structură ierarhică, 
credinţă, devotament, sfinţenie a jurămân-
tului, jertfirea de sine” [2].

Realităţile istorice vitrege din RSSM, 
dar și din alte republici sovietice, au con-
dus la înstrăinarea militarilor ca și a între-
gii societăţi de la credinţă. Cu formarea 
Armatei Naţionale [3], s-a impus imperios 

oportunitatea de a reintroduce educaţia 
moral-religioasă în armată și restabilirea 
colaborării cu instituţia religioasă. Este de 
menţionat că în statele dezvoltate europe-
ne prezenţa capelanatului este un fenomen 
firesc și însemnat. Asprimile vieţii militare 
le creează ostașilor o stare de disconfort 
sufletesc, care poate duce la tensiuni greu 
de imaginat. Or, apariţia preotului în mij-
locul armatei reface în sufletul soldatului 
acel mediu afectiv necesar care îl ajută să-
și păstreze starea de echilibru, îi garantea-
ză reușita oricărui exerciţiu/aplicaţii mili-
tare, îi asigură trecerea peste privaţiunile 
vieţii ostășești ca peste un prag necesar 
intrării în maturitate [4]. Mai mult, rolul 
preotului este semnificativ și prin faptul 
că autoritatea de părinte spiritual îi oferă 
posibilităţi mai eficiente de diseminare a 
valorilor naţionale, dezvoltarea interesului 
pentru cultura naţională și literatura naţi-

http://www.academy.army.md/studii/invatamint-distribuit-la-distanta
http://www.academy.army.md/studii/invatamint-distribuit-la-distanta
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onală, pătrunsă de idei creștine și morală 
sănătoasă [5]. 

Raporturile propriu-zise între Ministe-
rul Apărării cu Biserica Ortodoxă au fost 
iniţiate în iunie 1997, când au fost elaborate 
și semnate mai multe documente, printre 
care Declaraţia comună dintre Ministerul 
Apărării al Republicii Moldova, reprezen-
tat de ministrul apărării V. Pasat [6], și Mi-
tropolia Chișinăului și a întregii Moldove, 
reprezentată de ÎPS Vladimir [7]. În con-
formitate cu Declaraţia, părţile semnatare 
s-au declarat disponibile să întreprindă un 
șir de acţiuni pentru repunerea în drepturi 
a tradiţiilor creștine în Armata Naţională. 
Printre acestea: 1) instituirea unui Con-
siliu de coordonare a colaborării dintre 
Biserică și Armată, având drept copreșe-
dinţi Președintele Departamentului Mi-
tropolitan Activitate Pastorală în Forţele 
Armate [8], Ministrul Afacerilor Interne 
și Organele de Drept, protoiereul Nicolae 
Robu [9] și viceministrul apărării colonel 
V. Gaiciuc [10]; 2) Consiliul de coordona-
re să elaboreze un program de perspectivă 
a colaborării dintre Biserica Ortodoxă și 
Armata Naţională în domeniile: știinţific, 
cultură și etico-moral; 3) să revitalizeze 
rolul și importanţa moralei creștine în 
educaţia moral-patriotică și altoirea dra-
gostei și devotamentului faţă de Patrie; 
4) să asigure în condiţii benevole accesul 
preoţilor Bisericii Ortodoxe din Moldova 
în unităţile militare, pentru satisfacerea 
necesităţilor și trebuinţelor religioase ale 
militarilor, accesul militarilor la serviciile 
divine în timpul liber; 5) Departamentul 
Mitropolitan Activitate Pastorală în For-
ţele Armate, Ministerul Afacerilor Interne 
și Organele de Drept, în conlucrare cu Di-
recţia Educaţie a Ministerului Apărării, să 
realizeze măsuri de catehizare în Armata 
Naţională [11].   

În baza Declaraţiei comune din 8 iunie 
1997, Ministerul Apărării în persoana vi-

ceministrului apărării colonelul V. Gaiciuc 
și Mitropolia Moldovei în persoana Pre-
ședintelui Departamentului Mitropolitan 
Activitate Pastorală în Forţele Armate, 
Ministerul Afacerilor Interne și Organele 
de Drept protoiereul N. Robu a fost elabo-
rat un program de perspectivă cu privire 
la organizarea și desfășurarea colaborării 
dintre Biserica Ortodoxă și Armata Na-
ţională a Republicii Moldova. Programul 
de perspectivă prevedea următoarele: 1) 
desfășurarea, în cadrul Armatei Naţio-
nale, a activităţilor de asistenţă religioasă 
menite să satisfacă cerinţele și trebuinţele 
religioase ale militarilor și să contribuie 
la educaţia spirituală, militar-patriotică, 
civică și etică a acestora; 2) activitatea de 
asistenţă religioasă se organizează de către 
Mitropolia Chișinăului și a întregii Mol-
dove și Ministerul Apărării și se desfășoa-
ră în timpul stabilit de programul zilei al 
unităţilor, ţinându-se seama de specificul 
și cerinţele generale ale sistemului militar 
și de particularităţile unităţilor militare; 3) 
Mitropolia Chișinăului și a întregii Mol-
dove, prin Departamentul Mitropolitan 
Activitate Pastorală în Forţele Armate, 
Ministerul Afacerilor Interne și Organele 
de Drept, va asigura personalul clerical 
necesar, în funcţie de cerinţele armatei și 
la solicitarea Ministerului Apărării Naţio-
nale; 4) preotul se subordonează din punct 
de vedere administrativ comandantului 
unităţii în care este numit, iar din punct 
de vedere spiritual-canonic este supus Mi-
tropoliei Chișinăului și a întregii Moldo-
ve; 5) preotul este îndrumătorul religios și 
spiritual în unitatea în care-și desfășoară 
activitatea pe baza unui program integrat 
în planul de activitate al unităţii, aprobat 
de comandant, și are, de regulă, următoa-
rele îndatoriri: cultivă în sufletele milita-
rilor credinţa strămoșească, sentimentul 
datoriei faţă de Patrie și popor, dragostea 
și respectul faţă de memoria și jertfele îna-

intașilor; dezvoltă sentimentul demnităţii 
și onoarei militare, sentimentul patriotic 
și al responsabilităţii faţă de îndeplinirea 
misiunilor încredinţate; desfășoară acti-
vitatea de educaţie moral-religioasă, etică 
și civică a militarilor, cadrelor militare și 
personalului civil, în incinta unităţilor mi-
litare; colaborează cu ofiţerii din structuri-
le educative pentru organizarea serviciilor 
religioase în cadrul unor evenimente im-
portante legate de istorie și spiritualitatea 
Republicii Moldova: sărbători naţionale, 
religioase, aniversări, comemorări, Ziua 
Armatei Naţionale, Ziua Victoriei și co-
memorării celor căzuţi pentru apărarea 
Patriei, zilele unităţilor, depunerea jură-
mântului militar, încorporarea și trecerea 
în rezervă etc.; oficiază serviciile religi-
oase, trebuinţele și Sfintele Taine, asigură 
mărturisirea militarilor și desfășoară acti-
vitatea de pastoraţie individuală în unităţi-
le militare; acordă asistenţă religioasă mi-
litarilor aflaţi în spitalele militare și arest; 
previne și combate prin mijloace pastorale 
acţiunile antisociale, cele îndreptate îm-
potriva ordinii constituţionale ori a capa-
cităţii de luptă; se îngrijește împreună cu 
comandamentul de starea morală, psihică 
și disciplinară a militarilor; 6) în progra-
mul activităţii în unitatea militară, preotul 
are statut de consultant al comandantului 
unităţii în problemele religioase, duhov-
nicești, civice și patriotice, morale și etice. 
Ţinuta preotului va fi cea canonică; 7) se-
lecţionarea personalului clerical se va face 
avându-se în vedere următoarele criterii: 
studii teologice complete; activitate pasto-
rală de minimum 3 ani; starea de sănătate 
bună. Preoţii sunt numiţi prin Decret Mi-
tropolitan la recomandarea Departamen-
tului Mitropolitan Activitatea Pastorală 
în Forţele Armate, Ministerul Afacerilor 
Interne și Organele de Drept de comun 
acord cu Direcţia Educaţie a Ministerului 
Apărării; 8) pentru coordonarea activităţii 

de asistenţă religioasă în unităţile militare, 
în structura Direcţiei Educaţie a Minis-
terului Apărării se va include un post de 
specialist principal, care va fi ocupat de 
un preot în rang de vicar administrativ. 
Atribuţiile specialistului principal pentru 
coordonarea activităţilor de asistenţă re-
ligioasă sunt: organizează și coordonează 
activitatea de asistenţă religioasă, de edu-
caţie moral-religioasă, patriotică și civică 
din unităţile militare; face propuneri pri-
vind principiile de selecţionare și numire 
a preoţilor; contribuie la elaborarea, în 
colaborare cu Departamentul Mitropoli-
tan Activitate Pastorală în Forţele Armate, 
Ministerul Afacerilor Interne și Organele 
de Drept, metodologiei și tematicii pro-
gramelor de educaţie moral-religioasă și 
are grijă de crearea bazei materiale, nece-
sare pentru desfășurarea activităţilor de 
asistenţă și educaţie moral-religioasă; 9) 
sistarea activităţii preoţilor se face atunci, 
când situaţia impune, de către organele 
abilitate ale Ministerului Apărării de co-
mun acord cu Mitropolia Chișinăului și 
întregii Moldove; 10) periodic, pe măsura 
necesităţii, Ministerul Apărării și Mitro-
polia Chișinăului și a întregii Moldove vor 
analiza activitatea de asistenţă și educaţie 
moral-religioasă, patriotică și civică după 
criteriile ce vor fi stabilite de comun acord, 
luând măsurile necesare, în scopul perfec-
ţionării acesteia [12].    

Parteneriatul între Biserică și Armată 
este stipulat și în Legea cu privire la statu-
tul militarilor nr.162-XVI din 22.07.2005. 
Potrivit art. 11 care vizează  „Libertatea 
conștiinţei” sunt stabilite următoarele: 1) 
Militarii au dreptul, în afara timpului de 
îndeplinire a obligaţiilor serviciului mili-
tar, să practice un cult religios recunoscut 
de stat și să participe la ritualuri religioase. 
2) Aderarea militarilor la cultele religioase 
este liberă, cu excepţia celor care contra-
vin normelor de păstrare a ordinii publice, 
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precum și celor care încalcă bunele mora-
vuri sau afectează îndeplinirea obligaţiilor 
serviciului militar. În timpul îndeplinirii 
obligaţiilor serviciului militar, militarului 
i se interzice propagarea vreunei atitudini 
faţă de religie. 3) Simbolica religioasă, li-
teratura religioasă și obiectele de cult sunt 
folosite de militari în mod individual. 4) 
Ritualurile religioase pe teritoriul unităţi-
lor militare pot fi efectuate, în modul sta-
bilit, cu permisiunea comandantului (șe-
fului). 5) Crearea de organizaţii religioase 
în unităţile militare este interzisă [13]. 

Documentele menţionate mai sus au 
legitimat raporturile dintre instituţia la-
ică și cea ortodoxă, au stipulat drepturile 
și obligaţiile spirituale atât ale soldatului, 
cât și ale capelanului și au pus bazele mai 
multor genuri de activitate care și-au adus 
contribuţia la reforma Armatei Naţionale, 
dar și la ridicarea prestigiului celor care sa-
tisfac serviciul militar. Drept rezultat, într-
un timp scurt au fost construite paraclise 
sau amenajate încăperi pentru rugăciune, 
fapt ce a determinat ca mii de militari ai 
Armatei Naţionale să poată avea posibi-
litatea de a se mărturisi și a primi Sfânta 
Euharistie [14]. Treptat, preoţii militari au 
devenit inerenţi în organizarea diferitor 
ceremonii, cum ar fi comemorarea eroilor 
căzuţi pentru apărarea Patriei (conflagra-
ţia de pe Nistru, 1992), sărbătorirea Zilei 
Armatei, depunerea jurămintelor și înmâ-
narea drapelelor [15]. Cu toate acestea, 
în anii ’90 activitatea de colaborare între 
biserică și armată avea un caracter dispa-
rat, rezumându-se la oficierea serviciilor 
divine în timpule sărbătorilor religioase și 
altor evenimente de ocazie [16]. 

În 2006 a fost efectuat un salt calitativ 
în relaţiile de colaborare între Mitropolia 
Chișinăului și a întregii Moldove și Minis-
terul Apărării. În acest an a fost semnat un 
plan comun de acţiuni cu privire la educa-
ţia moral-spirituală în armată [17], care a 

constituit un precedent și prevedea învio-
rarea relaţiilor de colaborare între ambele 
instituţii și consecvenţa acestora. Revigo-
rarea relaţiilor s-a datorat concluziilor la 
care s-a ajuns în cadrul desfășurării mese-
lor rotunde [18] cu participarea reprezen-
tanţilor clerului și ai Ministerului Apărării, 
realizării unei anchete în armată privind 
afilierea religioasă a soldatului, în urma că-
reia s-a constatat că 85% din militari s-au 
declarat ortodocși, ceilalţi s-au identificat 
cu alte confesiuni religioase și doar o parte 
neînsemnată – atei. În planurile de acţiuni 
comune, care se actualizează anual, sunt 
prevăzute două compartimente ce vizează: 
1) activităţi organizatorice și de asistenţă 
religioasă cotidiene; 2) activităţi organi-
zatorice și de asistenţă religioasă în zilele 
de odihnă și de sărbători. Potrivit planului 
de acţiune din 2006, se preconiza de a în-
treprinde un șir de măsuri: de elaborare a 
planurilor anuale de colaborare reciprocă 
între responsabilii de procesul de educaţie 
moral-spirituală – preoţi militari, ofiţeri și 
psihologi; de organizat cca 12 camere de 
rugăciuni/paraclise, 2 centre de educaţie 
creștină amenajate cu condiţii pentru spo-
vedanie, împărtășanie a militarilor, cate-
hizare (cu bibliotecă, videotecă), iniţierea 
săptămânii filmului documentar privind 
istoria creștinismului, seminarelor temati-
ce – „Biserica, societatea, familia”. Planul 
de acţiune din 2007–2008 a fost comple-
tat cu propuneri privind perfecţionarea 
bazei juridice în scopul creării condiţiilor 
favorabile de activitate a preoţilor militari 
în armată, selectarea și numirea preoţilor 
responsabili de asistenţa spirituală în uni-
tăţile militare din cadrul parohiilor din 
apropierea unităţilor, elaborarea și pune-
rea în aplicare a metodologiei activităţii 
preotului în unitatea militară, asistenţa 
moral-spirituală a tinerilor încorporaţi în 
perioada de adaptare a acestora la condiţi-
ile serviciului militar, asistenţa spirituală a 

membrilor familiilor militarilor, asistenţa 
moral-spirituală a militarilor din grupa de 
risc și a militarilor condamnaţi de judecă-
toria militară și aflaţi sub supraveghere în 
unitate, a militarilor care se află la arestul 
garnizoanei, acordarea asistenţei spiritua-
le și binecuvântarea militarilor care pleacă 
în misiuni pacificatoare, la aplicaţii în po-
ligoane etc. [19]. 

Un capitol aparte al prezenţei preotului 
în structurile militare este de a educa un 
comportament coerent. Nu este un secret 
că armata este afectată de unele animozi-
tăţi ale trecutului precum relaţiile neregu-
lamentare („dedovșcina”), motiv pentru 
care serviciul militar este repudiat de ti-
neret. Mai mult, în rândurile Armatei Na-
ţionale a Republicii Moldova sunt încor-
poraţi tineri ce provin din medii diferite, 
mulţi din pături socialmente vulnerabile, 
alţii din grupurile de risc, cu predilecţie 
spre tratamente reprobabile. Prin urmare, 
capelanului îi revine misiunea grea de a 
modela sufletul soldatului prin promova-
rea unei morale sănătoase, de a sensibiliza 
și reproba comportamentele condamna-
bile din armată, astfel salvând vieţi. Prin 
serviciile religioase preotul va stărui să 
fortifice valori precum: adevăr, bunătate, 
onoare, răbdare, cumpătare, responsabili-
tate pentru propria conduită, prietenia, lu-
crul în echipă etc. Pentru realizarea dezi-
deratului, pe lângă fiecare unitate este pre-
văzut să fie întărit câte un capelan, selectat 
prin concurs, care va avea grijă de starea 
de spirit a militarului. Întru eficientizarea 
educaţiei moral-spirituale este prevăzută 
organizarea seminarelor tematice. Astfel 
menţionăm seminarul instructiv-meto-
dic „Educaţia pentru toleranţă a militari-
lor”, desfășurat la 17–18 februarie 2007. În 
cadrul activităţii organizate cu concursul 
Departamentului Mitropolitan Relaţii cu 
Forţele Armatei și Ministerului Apărării, 
UNESCO, Centrul de cercetări sociale 

„Spectrum”, au participat oameni de știin-
ţă din domeniul psihologiei, reprezentanţi 
ai forţelor armate, preoţi militari, care au 
analizat probleme precum: aspectul psiho-
pedagogic și social al toleranţei în mediul 
militar (dr. hab. în psihologie L. Cuzne-
ţov), toleranţa ca bază a relaţiilor inter-
personale între militari (dr. în psihologie 
Grigore Ţap), cultivarea calităţilor spiritu-
al-morale la ostași ca premisă a toleranţei 
(capelan militar Corneliu Dobrogean) ș.a. 

Planul de acţiuni din 2009 prevedea 
punerea la dispoziţia preotului militar a 
unui birou permanent, înzestrarea bibli-
otecii cu literatură religioasă, publicarea 
în revista „Oastea Moldovei” și pe site-ul 
Ministerului Apărării a rubricilor perma-
nente consacrate educaţiei moral-spiri-
tuale, organizarea concursurilor privind 
cunoașterea ritualurilor și tradiţiilor reli-
gioase de Crăciun, Paști, citirea și analiza 
cărţilor religioase, alegerea de către uni-
tate a unui sfânt protector și a hramului 
unităţii, organizarea primirii moaștelor Sf. 
Părinte Ierarh Nicolae [20]. Din 2009 bise-
rica încearcă să facă conexiune cu soldatul 
pentru invocarea conștiinţei de sine prin 
folosirea diferitor mijloace de disemina-
re a informaţiei educativ-creștine. Astfel, 
atenţia se focalizează pe înzestrarea bibli-
otecii unităţilor și a bibliotecilor mobile cu 
literatură religioasă, participarea preoţilor 
militari la adunările cu părinţii, adună-
rilor comitetului părintesc al soldaţilor 
încorporaţi, realizarea programelor edu-
cativ-patriotice legate de istoria neamului 
[21]. Spre ex., în 2012, prin efortul ÎPS 
Vladimir, cu suportul tehnic al Ministeru-
lui Apărării al Republicii Moldova a fost 
tipărită și diseminată o carte de rugăciuni 
pentru ostași. Cartea a fost distribuită mi-
litarilor după oficierea unui tedeum pen-
tru sănătatea corpului de ofiţeri, subofiţeri, 
sergenţi și soldaţi din Brigada „Ştefan cel 
Mare”, ulterior urmând să ajungă și în alte 
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unităţi. Astfel, preotul educă și cheamă la 
toleranţă, păstrarea păcii și securităţii, iar 
armata devine nu doar o școală a bărbăţi-
ei, ci și a „meditaţiei sufletului”.

O altă direcţie de educaţie invocată de 
biserică și armată este altoirea sentimen-
tului patriotismului, dezvoltarea spiritului 
de onoare a militarului. Este cunoscut fap-
tul că, în perioada actuală, în multe arma-
te naţionale ale lumii se observă un declin 
al psihologiei de devoţiune faţă de ţară și 
popor [22]. Or, prin intermediul educaţiei 
religioase se poate educa indirect patrio-
tismul, sacrificiului suprem, respectul faţă 
de simbolurile de stat. Cu prilejul vizitei 
lăcașurilor sfinte, enoriașii militari pot 
vedea icoane ce reprezintă sfinţi militari 
– Sfinţii Mucenici Gheorghe, Dimitrie, 
Tiron ș.a. – eroi care s-au dedicat patriei 
și credinţei [23]. În 2010, Armata Naţio-
nală a Republicii Moldova și-a ales drept 
protector spiritual pe Sfântul Mucenic 
Gheorghe – Purtător de Biruinţă [24] și a 
fost consfinţit drapelul cu însemnele sfân-
tului, iar ziua creștină de 6 mai dedicată 
Sf. Gheorghe a fost declarată sărbătoare de 
oficiere a drapelelor, printre care și a dra-
pelului Sfântului Mucenic Gheorghe. Cu 
începere din 06.05.2010 a fost stabilită tra-
diţia de a comemora Ziua Sfântului Mu-
cenic Gheorghe în toate unităţile militare, 
prin organizarea manifestaţiilor educative. 
Ceremonialul consacrat zilei sfântului este 
organizat și de Ministerul Apărării, desfă-
șurat, ca regulă, pe Aleea Domnitorilor, la 
care participă, alături de militarii din Mi-
nisterul Apărării, Marele Stat Major, co-
mandamentele categoriilor de forţe și lo-
gistic, reprezentanţii Centrului de Cultură 
și Istorie Militară, preoţii militari, precum 
și efectivul orchestrei militare. La solem-
nitate sunt organizate măsuri ce îmbină la-
icul cu spiritualul. Se introduc în formaţie 
Drapelul de Stat, Drapelul Armatei Naţi-
onale, Drapelul Sf. Gheorghe pe fundalul 

„Marșului de întâmpinare”, interpretat de 
orchestra militară. Soborul de preoţi ofici-
ază rugăciuni de binecuvântare și sfinţire 
a drapelelor, de asemenea se organizează 
concerte de muzică corală religioasă și pa-
triotică, dedicate personalităţilor cu meri-
te pe tărâm militar și religios – lui Ştefan 
cel Mare, Sfântului Gheorghe. Din 2010, 
cu instituirea zilei de 27 aprilie – Ziua Na-
ţională a Drapelului de Stat de către Par-
lamentul Republicii Moldova, reprezen-
tanţii Mitropoliei Chișinăului și a întregii 
Moldove și ai Mitropoliei Basarabiei sunt 
invitaţi la comemorarea evenimentului 
prin efectuarea serviciului divin și de bi-
necuvântare [25]. Prin urmare, formarea 
unei morale sănătoase contribuie la edu-
carea civică și patriotică, ceea ce înlesnește 
avântul conștiinţei și demnităţii naţionale 
– însușiri importante pentru dezvoltarea 
fiecărei naţiuni. 

Un alt domeniu de activitate este des-
fășurarea de colocvii, seminare, conferinţe 
cu genericul „Armata și Biserica – tradiţii 
și actualitate”, în care sunt abordate pro-
bleme importante ce vizează armata, dar 
și societatea, și se acumulează cunoștinţe 
noi, necesare continuării procesului edu-
cativ în unităţile militare. În acest con-
text, menţionăm desfășurarea conferin-
ţei știinţifice „Slujirea preoţilor militari” 
în cadrul Centrului de Istorie și Cultură 
Militară din 14.11.2016. La eveniment au 
participat cercetători și oameni de știinţă 
(academicianul Valeriu Matei, poet, is-
toric, scriitor și om politic din Republica 
Moldova, director al Institutului Cultural 
Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău; 
Ion Xenofontov, dr. în istorie, cercetător în 
cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „An-
drei Lupan” (Institut); Vitalie Ciobanu, dr. 
în istorie, directorul Centrului de Cultură 
și Istorie Militară; cercet. șt. Valentin Ba-
lan ș.a.), oficialităţi religioase din ţară (PS 
Nicodim, episcop de Edineţ și Briceni; PS 

Ioan, episcop de Soroca, vicar mitropo-
litan; PS Siluan, episcop de Orhei, vicar 
mitropolitan; prot. mitr. Vadim Cheibaș, 
secretar mitropolitan; PS arhim. Nicolae 
(Roșca), președinte al Sectorului Sinodal 
Activitate Pastorală în structurile MAI; 
prot. mitr. Corneliu Dobrogeanu, preșe-
dinte al Sectorului Sinodal Activitate Pas-
torală în Ministerul Apărării; prot. mitr. 
Maxim Melinti, președinte al Sectorului 
Sinodal Activitate Pastorală în Instituţiile 
Penitenciare, și un număr impunător de 
preoţi-slujitori ce își desfășoară activitatea 
misionară în ministerele de forţă și insti-
tuţiile penitenciare din Republica Moldo-
va), invitaţi speciali ai capelanatului mili-
tar din Polonia. În cadrul ședinţei au fost 
punctate rolul, responsabilitatea, trăsătu-
rile indispensabile ale capelanilor în arma-
ta naţională din Republica Moldova [26]. 
Invitatul special al conferinţei a fost PS 
Gheorghe de Siemiatycze, episcop-vicar 
al Eparhiei Varșoviei (Biserica Ortodoxă a 
Poloniei), responsabil de activitatea misi-
onară în forţele armate, a relatat publicu-
lui constituit din preoţi, oameni de știinţă, 
soldaţi despre rolul capelanilor bisericii 
ortodoxe din armata naţională a Poloniei, 
care efectuează servicii de asistenţă religi-
oasă în armata poloneză, în mod echitabil 
cu capelanii catolici. Tot el a menţionat că 
în unele state cu tradiţii de capelanat în ar-
mată, alături de unităţile pe care le servesc 
spiritual, preotul participă în cele mai gre-
le operaţiuni militare de păstrare a păcii și 
securităţii [27]. Mai mult, preoţii militari 
din state precum Grecia, Franţa, Finlanda 
sunt încadraţi în serviciul militar activ și 
avansaţi în grade militare [28], ceea ce îi 
obligă ca să cunoască și să respecte regula-
mentele militare.

În alocuţiunea prot. mitr. Corneliu 
Dobrogeanu a fost reflectată activitatea 
preoţilor militari din Armata Naţiona-
lă a Republicii Moldova, care la moment 

alcătuiesc un contingent de 90 capelani. 
În accepţia raportorului Dobrogeanu, se 
depun eforturi pentru extinderea funcţiei 
de preot militar și în forţele subordonate 
Ministerului de Interne. Pentru cunoaște-
rea specificului situaţiei din armată și efi-
cientizarea educaţiei spirituale din această 
structură, capelanii participă la seminare, 
asistă lunar la adunările generale ale sub-
diviziunii, prezintă rapoarte privind asis-
tenţa religioasă în subdiviziune, participă 
la ședinţele instructiv-metodice cu șefii de 
subdiviziuni  în vederea acordării ajutoru-
lui metodic la educarea moral-spirituală a 
efectivului. Pentru identificarea statutu-
lui de preot militar, din 23.02.2012, prin 
dispoziţia Mitropolitului Chișinăului și al 
Întregii Moldove nr. 01-07/008, a fost in-
stituită insigna „Preot militar”, confirmată 
prin legitimaţie [29]. Pentru eficientiza-
rea calităţii asistenţei religioase în armată, 
Departamentul Mitropolitan Relaţii cu 
Forţele Armate organizează vizite de do-
cumentare și schimburi de experienţă cu 
omologii săi din armatele cu tradiţii de ca-
pelanat militar, cum sunt Polonia, Germa-
nia, Grecia etc. Potrivit lui C. Dobrogeanu, 
în armata naţională din Grecia capelanul 
militar are grad militar, participă la exerci-
ţiile militare, inclusiv sare cu parașuta. În 
unităţile militare din armata elenă funcţi-
onează paraclise, sunt create coruri biseri-
cești constituite doar din soldaţi.

Un alt aspect care vizează Armata Na-
ţională, dar și educaţia spirituală, este cin-
stirea eroilor militari și grija de cimitirele 
militare și lăcașuri sfinte. Una din institu-
ţiile subordonate Ministerului Apărării, ce 
are stabilite relaţii active cu bisericile Mi-
tropoliei Basarabiei și a Mitropoliei Chi-
șinăului și întregii Moldove este Centrul 
de Cultură și Istorie Militară (CCIM) din 
Chișinău. În cadrul CCIM funcţionează 
Serviciul Cultul Eroilor, format în baza 
acordurilor interguvernamentale [30] în 
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domeniul eternizării eroilor și îngrijirii 
cimitirelor militare. Prin intermediul Ser-
viciului Cultul Eroilor s-au realizat câteva 
proiecte cu România [31], Ungaria [32], 
Germania, în vederea eternizării celor că-
zuţi în perioada celor două războaie mon-
diale. CCIM împreună cu Serviciul Cultul 
Eroilor își aduc străduinţa ca exhumări-
le, reînhumările osemintelor militarilor, 
amenajarea noilor morminte sau inau-
gurările oficiale ale cimitirelor militare 
să fie însoţite de servicii divine. În cazuri 
fericite, unele cimitire militare, cum este 
Cimitirul Eroilor din localitatea Ţiganca, 
se află sub îngrijirea parohiei Cania [33] 
și a Mănăstirii Eroilor, care oficiază cu re-
gularitate slujbe de pomenire în memoria 
eroilor căzuţi în lupte [34]. Un cimitir mi-
litar istoric, care necesită atenţia urgentă a 
instituţiilor politice din Republica Moldo-
va este Cimitirul Internaţional al Eroilor 
din Chișinău, unde sunt înhumaţi ostași a 
șapte armate, etnici români, ruși, austrieci, 
slovaci, cehi, francezi, greci, polonezi etc., 
căzuţi la datorie în timpul celor două răz-
boaie mondiale. În perioada interbelică, 
acest cimitir a avut o atenţie și o îngrijire 
specială din partea autorităţilor politice 
și civile din Basarabia, în schimb, în peri-
oada RSSM, locul de veghe al ostașilor a 
fost profanat. În 2011, mai multe societăţi, 
printre care Consiliul Mondial Român 
(sediul – Los Angeles), Asociaţia Victime-
lor Regimului Comunist și a Veteranilor 
de Război ai Armatei Române, Asociaţia 
Foștilor Deportaţi și Deţinuţi Politici din 

Moldova au iniţiat o campanie de solida-
rizare a societăţii civile pentru salvarea 
și reamenajarea Cimitirului Eroilor din 
Chișinău. La această campanie treptat au 
început să se asocieze preoţi ai Mitropoliei 
Basarabiei, din 2011 – preoţi romano-ca-
tolici, care au înălţat rugăciuni pentru cei 
căzuţi, care de ani buni nu au avut parte 
de servicii divine [35]. Armata Naţională 
își aduce contribuţia și la restaurarea edi-
ficiilor de cult. Sunt de menţionat câteva 
exemple, cum ar fi lucrările de construi-
re și restaurare de la mănăstirile Saharna, 
Răciula, Curchi, Suruceni, Mănăstirea 
Eroilor din raza localităţii Stoianovca, ra-
ionul Cantemir etc.

Cu începere din 1997, colaborarea în-
tre Biserică și Armată s-a înviorat simţi-
tor. Preotul militar contribuie la educaţia 
moral-spirituală, cultivă comportamente 
coerente, altoiește valori general umane. 
Preotul, alături de alţi factori de răspun-
dere (psihologi, medici), educă și cheamă 
la toleranţă, păstrarea păcii și securităţii. 
Acţiuni importante precum comemora-
rea eroilor, grija de cimitire militare, cin-
stirea drapelului, îmbinate cu organizarea 
conferinţelor și seminarelor știinţifice, vor 
crește prestigiul statutului de militar. Prin 
formarea unei morale sănătoase se parti-
cipă și la educarea civică, patriotică, prin 
care se înlesnește avântul conștiinţei și 
demnităţii naţionale – însușiri importante 
pentru dezvoltarea fiecărei naţiuni. Astfel, 
armata devine nu doar o școală a bărbăţi-
ei, ci și a dezvoltării personale și spirituale. 
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27. Spre ex.; forţele armate ale NATO deţin capelani, care participă în acţiunile de păstra-

re a păcii și securităţii în cele mai fierbinţi zone de război: Afghanistan, Kosovo, Siria …și care 
promovează ideea „Niciodată război. Gata cu războiul!”. În: https://lonews.ro/politici/21242-
papa-francisc-suntem-in-al-treilea-razboi-mondial-un-razboi-pentru-bani-si-afaceri.html; 
Dascălu S. Preot printre militarii români din Afghanistan. În: ziarul Lumina, 25 mai.

28. La Chișinău, în 12 octombrie 2012 – 21 de preoţi militari ai Armatei Naţionale și 
Departamentului Instituţiilor Penitenciare au primit grade militare de locotenent și locote-
nent-major în rezervă în cadrul unei ceremonii desfășurate în Brigada „Ştefan cel Mare” din 
Chișinău. Epoleţii au fost înmânaţi de ministrul apărării, Vitalie Marinuţa, și ÎPS Vladimir, 
Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove. În: http://mitropolia.md/preotii-militari-avan-
sati-in-grad/

29. Insigna de distincţie a preotului militar subordonat Mitropoliei Chișinăului și a Între-
gii Moldove a fost instituită prin decret mitropolitan în 2012.

30. Hotărârea Parlamentului nr. 1531  din 22.06.1993 pentru punerea în aplicare a Legii 
privind ocrotirea monumentelor; Hotărârea de Guvern nr. 339 din 29.05.2012 pentru apro-
barea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind regimul 
juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la 
Iași, la 3 martie 2012; Acordul nr. GRMRU din 02.03.1998 între Guvernul Republicii Moldova 
și Guvernul Republicii Ungare cu privire la păstrarea și eternizarea memoriei militarilor și 
victimelor civile căzute în războaie și cu privire la statutul înmormântărilor. 

31. Pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestate cca 290 cimitire românești, în care sunt 
înhumaţi cca 6 700 ostași căzuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În perioada 
RSSM, multe cimitire românești au fost profanate. În ultimii 20 ani au fost restabilite cimiti-
rele militare din: Ţiganca, Florești, Tabăra, Mingir, Cania, Călărași, Vărzărești etc. Este nevoie 
de a restabili încă cca 280 de cimitire militare. În: Arhiva curentă a CCIM; Cimitirele. Chi-
șinău. Enciclopedie. Chișinău: Editura Museum, 1997, p. 143, 144; http://www.europalibera.
org/a/16798595.html.

32. În prezent, CCIM are informaţie despre câteva cimitire militare ale maghiarilor: la 
Bălţi – dislocat în cimitirul evreiesc, unde sunt înhumaţi cca 70 foști prizonieri; Tighina, în fos-
tul cimitir militar Drăgălina, actualmente distrus, iar pe locul lui ridicat de autorităţile rmn un 
complex memorial militar, 128 militari condamnaţi la moarte de NKVD  în 1945 și executaţi 
în reg. Muncești, dosarele cărora au fost descoperite după desecretizarea arhivelor NKVD. În 
2006 a fost inaugurat oficial cimitirul ostașilor germani amplasat în sectorul Râșcani al or. Chi-
șinău, edificat în baza acordului interguvernamental în domeniul cimitirelor militare, semnat 
în 1997. În: Arhiva curentă a CCIM. Nota informativă privind cimitirele militare.

33. În: Arhiva curentă a CCIM.
34. Mănăstirea Eroilor cu hramul „Înălţarea Domnului” este situată în raza loc. Stoiano-

vca, raionul Cantemir. A fost întemeiată prin binecuvântarea Sinodului Mitropolitan și este re-
prezentată de Mitropolitul Basarabiei. Constituirea edificiului divin a fost motivată de prezenţa 
în teritoriu a celui mai mare cimitir al ostașilor români căzuţi pe câmpul de luptă în cadrul 
bătăliei de la Ţiganca, în cel de-al Doilea Război Mondial. Întemeierea mănăstirii care trebu-
ia să încadreze în incinta ei cimitirul a fost dictată și din necesitatea amenajării teritoriului, 
excluderea profanării mormintelor, supravegherea și îngrijirea lor de personalul monahal. În: 
Mănăstiri și schituri din Republica Moldova. Studii enciclopedice. Chișinău: Institutul de Studii 
Enciclopedice, 2013, p. 744-745; http://www.europalibera.org/a/16798595.html 

35. Cimitirul Eroilor din Chișinău. Recviem sau renaissance? Chișinău: Casa Editorial-Po-
ligrafică „Bons Offices”, 2011.

http://mitropolia.md/festivitati-in-armata-nationala-binecuvantate-de-biserica/
http://mitropolia.md/festivitati-in-armata-nationala-binecuvantate-de-biserica/
http://www.presamil.ro/om/2016/26/files/assets/basic-html/page24.html
http://www.dcnews.ro/sfantul-gheroghe-traditii-si-obiceiuri-de-sf-gheorghe_503646.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
http://mitropolia.md/la-chisinau-s-a-desfasurat-conferinta-pastoral-misionara-slujirea-preotilor-militari/
http://mitropolia.md/la-chisinau-s-a-desfasurat-conferinta-pastoral-misionara-slujirea-preotilor-militari/
http://mitropolia.md/preotii-militari-avansati-in-grad/
http://mitropolia.md/preotii-militari-avansati-in-grad/
http://www.europalibera.org/a/16798595.html
http://www.europalibera.org/a/16798595.html
http://www.europalibera.org/a/16798595.html


\ 
Șt
ii
n
ț
a
 m
il
it
a
r
ă
 Ș
i 
in
t
e
r
d
is
c
ip
l
in
a
r
it
a
t
e
a
 

162

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
Șt

ii
n

ț
a

 m
il

it
a

r
ă

 Ș
i 

in
t

e
r

d
is

c
ip

l
in

a
r

it
a

t
e

a

163
1   Octavian DACIN, col (r), lector universitar, Catedra de sisteme de armament și tehnică militară, Facultatea de Științe 
Militare, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
2   „Dorești pace – fii gata de război”.

FORȚELE PENTRU OPERAȚII SPECIALE
 DIN ARMATELE MODERNE

octavian DACIn1

Si vis pacem, para bellum            
Corneliu nePoTU (99–24 î.hr.)2

FORCES OF MODERN ARMIES FOR SPECIAL OPERATIONS

No nation can struggle alone with common threats of XXI century and no Nati-
onal Force structure for Special Operations (NFSO) is able to fulfill unilaterally 

in isolation the given role. Joint multilateral solutions of NFSO will develop national 
and collective capabilities of such forces by means of exploration of the advantages 
of the strengths and fill out the gaps of some others.

Keywords: forces for special operations, special operations, operational theater, 
type of forces, strengths.

NTRODUCERE

Mediul strategic internaţional se află 
într-o rapidă și continuă transformare. 
Unele transformări sunt liniare și previzi-
bile, fie că sunt rezultatul evoluţiei ineren-
te a societăţii, fie că sunt rezultatul unor 
strategii și planificări. Altele au un caracter 
surprinzător, variabil și discontinuu și au 
o anumită doză de incertitudine din punct 
de vedere al naturii, amploarei și duratei.

Mediul internaţional de securitate ac-
tual este caracterizat de un ridicat grad 
de instabilitate și impredictibilitate. Acu-
tizarea conflictelor regionale, fenomenul 
globalizării, traficul ilegal de persoane și 
materiale, proliferarea armelor de distru-
gere în masă, rearanjarea relaţiilor dintre 
marile puteri sunt doar o parte din factorii 
care subminează stabilitatea regională și 
globală. Existenţa regimurilor autoritare, a 
organizaţiilor teroriste și a  intereselor cri-
minale completează ansamblul de factori 
ale căror influenţe combinate extind atât 
de mult sfera suferinţelor umane.

Riscurile neconvenţionale apărute în 
ultima decadă, precum și diversificarea 
tipologiei crizelor și conflictelor au impus 
elaborarea unor răspunsuri adecvate și fle-
xibile, bazate atât pe întrebuinţarea unor 
arme și tehnologii noi, cât și pe utilizarea 
unei palete diversificate de forme și mij-
loace neconvenţionale sau nonmilitare.

Astfel, pentru gestionarea noilor 
amenințări și adaptarea la mediul de se-
curitate actual, în armatele moderne au 
fost constituite, alături de forţe conven-
ţionale, structuri destinate îndeplinirii 
unor misiuni cu caracter deosebit. Forţele 
pentru operaţii speciale (SOF) reprezintă 
unul dintre răspunsurile date conflictelor 
viitorului, fiind componenta specializată 
de intervenţie discretă și rapidă a arma-
tei. Acestea au rolul de a executa, cu mare 
precizie, operaţii speciale independente 
sau în sprijinul forţelor convenţionale în 
scopul stabilizării unor situaţii, asigurării 
managementului crizelor și al consecinţe-

lor acestora, în deplin consens cu interese-
le statului.

Punând accentul pe calitate și nu pe 
cantitate, în timp scurt s-a reușit de a for-
ma structuri SOF profesioniste, încadrate 
de militari de elită, cu aptitudini dezvolta-
te de luptători, dar și operaţionale, tehnice 
etc. Acești militari sunt, în același timp, 
parașutiști, alpiniști, scafandri – capabili 
să facă faţă oricărei situaţii deosebite.

Forțele pentru operații speciale 
NATO

De la paleta de misiuni pe care trebuie 
să le îndeplinească forţele militare impli-
cate în contra insurgenţă, în particular, și 
în războaiele asimetrice în general, alianţa 
a decis necesitatea  realizării unui cadru 
novator de forţe și capacităţi expediţionare 
capabile să susţină efortul contrainsurgent 
și implicit contraterorist în ambele faze ale 
acestuia: eliminarea ameninţării imediate 
(căutarea, capturarea și eliminarea ele-
mentelor armate) și sprijinirea procesului 
de dezvoltare a securităţii și stabilităţii re-
gionale prin asistenţa acordată structuri-
lor cu funcții legitime ale unui stat.

  Pentru nevoile NATO, forţele pentru 
operaţii speciale (SOF) din armatele ţări-
lor membre, prin natura lor, prezintă un 
potenţial de a afecta mediul contrainsur-
gent potrivit, datorită unor capacităţi uni-
ce în mediul militar: 
•	 capacitatea de a afecta, independent, 

mediul contrainsurgent (SOF pot exe-
cuta acţiuni de contracarare a violen-
ţei precise, cu un impact redus asupra 
integrităţii terţilor);

•	 capacitatea de a integra în acţiunile lor 
alte forţe militare și poliţienești (SOF 
sunt capabile să opereze în structuri 
întrunite și combinate);

•	 capacitatea de a construi capabilităţi 
de securitate (a treia natură a operato-

rilor SOF, pe lângă acelea de luptător 
și specialist, este natura de instructor 
și multiplicator de forţe)3;

•	 capacitatea de a interacţiona cu popu-
laţia locală la un nivel superior (ope-
ratorilor SOF li se cere, în toate fazele 
pregătirii lor, începând cu selecţia, o 
capacitate de înţelegere a diferitor cul-
turi și tipologii umane individuale și 
sociale ).

Lecţiile învăţate din implicarea SOF ale 
diferitor state NATO în conflicte ca Irak și 
Afghanistan au dovedit eficienţa acestora, 
validând capacităţile enumerate mai sus. 

Ceea ce lipsea NATO, era un organism 
propriu, capabil să gestioneze eficient o 
forţă perfect adaptabilă mediului asime-
tric și o componentă de acțiune proprie.  

Individual, o parte a SOF din ţările 
aliate și partenere prezintă capacităţi inte-
grale de comandă și control, de legătură, 
de integrare în structuri întrunite și capa-
cităţi de a acţiona, testate în intervenţii sub 
autoritate naţională sau internaţională. Al-
tele, la început de drum (mai ales în cazul 
noilor membri), au dezvoltat capacităţi 
parţiale, în principal de acţiune. Mai mult 
decât atât, deși principiile de întrebuinţare 
a SOF sunt, în mare parte, universale, exis-
tă diferenţe generate de interesele, viziuni-
le, resursele disponibile și culturile de se-
curitate proprii fiecărui stat. Toate acestea 
au relevat necesitatea ca NATO să creeze 
un sistem care să permită întrebuinţarea 
eficientă a SOF în îndeplinirea obiective-
lor alianţei. 

Acest sistem poate fi detaliat în urmă-
toarele componente:

1) cadrul legal (politici, doctrine);
2) structurile de comandă și control;
3) structurile de acţiune;
4) sistemul de instruire.
Realitatea a impus realizarea unei capa-

3 Unul din mottourile forţelor speciale ale armatei americane, aplicabil în realitatea prezentului şi SOF din NATO, este „We 
don’t call for reinforcements, we make them” („Noi nu chemăm întăriri, noi le creăm”).
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cităţi militare de răspuns potrivit pentru a 
contracara ameninţările specifice mediu-
lui de securitate modern, complet integra-
bilă în sistemul elementelor de putere. 

Întrevederile de vârf ale NATO de la 
Riga din 28–29 noiembrie 2006 au fost 
momentul când s-a subliniat, mai mult de-
cât oricând, nevoia de transformare fizică 
a alianţei:

„Obiectivul nostru general la Riga va 
fi acela de a ne concentra asupra trans-
formării NATO: evoluţia de la apărarea 
teritorială din epoca Războiului Rece la 
nevoia specifică secolului ХХI de operaţii 
expediţionare și apărare dincolo de spaţiul 
euroatlantic. Pentru a realiza asta, consi-
derăm că hotărârile adoptate trebuie să 
urmărească transformarea nu numai la 
nivelul conceptelor, ci și la nivelul capaci-
tăţilor aliaţilor de a participa la operaţiile 
NATO și de a opera în comun cu parteneri 
globali” [2].  

În procesul de realizare a sistemului 
SOF al alianţei, cea mai importantă decizie 
a fost aceea de a se lansa, în cadrul întreve-
derilor de vârf, iniţiativa de transformare 
a Forţelor pentru operaţii speciale NATO 
(NATO Special Operations Forces Transfor-
mation Initiative) NSTI.

„Adaptarea forţelor noastre trebuie să 
continue. Am proiectat un set de iniţiative 
pentru a crește capacitatea de a răspunde 
ameninţărilor și provocărilor contempo-
rane. Acestea includ... adoptarea unei ini-
ţiative de transformare a Forţelor pentru 
operaţii speciale, cu scopul de a perfecţio-
na capacitatea de a se instrui și opera îm-
preună...” [3].  

Statele aliate și-au creat, de-a lungul 
timpului, SOF drept capabilităţi strategice, 
în funcţie de interesele, viziunile, resursele 
disponibile, culturile de securitate și par-
ticularităţile mediilor geopolitice proprii 
fiecărui stat. Plasarea acestora sub aceeași 
umbrelă, în operaţii combinate, a relevat 

anumite disfuncţionalităţi generate de di-
ferenţele dintre ele, în lipsa unei doctri-
ne comune care să creioneze capacităţi și 
standarde comune. 

Mediul curent de securitate impune ca 
SOF NATO să posede capacităţi așa-zise 
„indirecte” (noncinetice), pe care unele 
forţe nu le deţin, cel puţin la același nivel 
cu cele „directe” (cinetice). Unele SOF din 
statele membre și partenere au fost create 
ca unităţi contrateroriste, altele ca unităţi 
de asalt în orice mediu; ele pot urmări, 
captura și elimina elemente inamice uma-
ne sau de infrastructură de mare valoa-
re ori pot executa cercetarea în sprijinul 
operaţiilor de nivel operativ sau strategic. 
Foarte puţine au fost destinate iniţial exe-
cutării operaţiilor indirecte, cum ar fi asis-
tenţa și sprijinul în străinătate (Military 
Assistance).

Statele membre NATO au, fiecare în 
parte, o viziune proprie asupra Forţelor 
pentru operaţii speciale. Unele dintre ele 
privesc SOF ca pe un element esenţial 
de răspuns la crizele teroriste, în vreme 
ce altele consideră că terorismul trebuie 
combătut de structuri de impunere a legii, 
cum ar fi unităţi specializate ale poliţiei, 
jandarmeriei sau serviciilor de informaţii 
(așa-numitele trupe speciale).

Această secţiune își propune să se con-
centreze numai asupra forţelor militare 
din sfera SOF pe care le putem documenta 
din surse deschise.

Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii posedă, fără 

posibilitate de tăgadă, cel mai complex și 
specializat sistem de forţe pentru operaţii 
speciale. Fiind țară-lider a aliaților NATO, 
SUA și-au asumat rolul de naţiune contri-
buitoare pentru structurile SOF NATO de 
nivel strategic, în dezvoltarea cărora s-a 
făcut uz de vasta experienţă și know-how 
americane. Astfel, se pot observa simila-
rităţi semnificative între sistemul SOF al 

Forţelor Armate americane și cel al NATO.
SUA posedă structuri SOF proprii fie-

cărei categorii de forţe, cu unităţi luptătoa-
re și capacităţi de comandă și sprijin, dar 
și capacităţi de conducere a structurilor 
întrunite.

În structurile militare americane, co-
mandantul elementelor de operaţii speci-
ale se află pe același nivel ierarhic cu co-
mandanţii forţelor aeriene, navale, terestre 
și ale infanteriei marine. SOF reprezintă 
una dintre cele 5 categorii de forţe, alături 
de Army, Air Force, Navy și Marines.

Deși în doctrinele unor SOF din For-
ţele Armate americane este specificat con-
traterorismul ca misiune, este de remarcat 
că acestea nu execută misiuni contratero-
riste pe teritoriul SUA. Această sarcină re-
vine unui sistem cu două niveluri: la nivel 
de stat și la nivel federal, iar forţele impli-
cate aparţin serviciilor federale și poliţiei. 
Există, totuși, o categorie de SOF subor-
donate (United States Special Operations 
Command) USSOCOM, care participă la 
efortul contraterorist pe teritoriul naţio-
nal, însă nu fac obiectul unei cercetări din 
surse deschise.

Marea Britanie
În cadrul Ministerului Apărării bri-

tanic funcţionează o Direcţie a Forţelor 
speciale (United Kingdom Special Forces) 
UKSF. Această direcţie poate constitui un 
comandament de forţă întrunită de ope-
raţii speciale.  Direcţia este condusă de un 
director al Forţelor speciale.

Serviciul special aerian (Special Air 
Service) SAS, Serviciul special naval (Spe-
cial Boat Service) SBS, Regimentul special 
de cercetare (Special Reconnaissance Regi-
ment), Grupul de sprijin al Forţelor spe-
ciale, Regimentul 18 Comunicaţii și Aripa 
de aviaţie a Forţelor speciale întrunite re-
prezintă elementele SOF ale Armatei Re-
gatului Unit. 

Misiunile SOF britanice sunt: 

• Contraterorismul
• Războiul neconvenţional
• Cercetarea specială
• Acţiunea directă
• Protecţia şi paza demnitarilor
• Contracararea războiului revoluţio-

nar
• Pregătirea mediului de luptă în tran-

ziţia spre război
• Distrugerea infrastructurii
• Capturarea
• HUMINT
• Diplomaţia apărării
• Asistenţa militară.
Forţele speciale britanice sunt un 

exemplu în ceea ce privește contrateroris-
mul și, totodată, singurul exemplu de SOF 
care operează și pe teritoriul naţional. Re-
zolvarea crizei de la Ambasada Iranului 
din Londra  din 1980 este un exemplu am-
plu dezbătut în sursele deschise.

FOS ale Armatei Republicii Federale 
Germania

În Armata RFG funcţionează Divizia 
de operaţii speciale, eșalon comandat de 
un general-maior, care are în subordine 
unităţi de parașutiști, cercetare, elicoptere 
de atac și transport. 

Subordonat diviziei, se regăsește în 
organică și un comandament al Forţelor 
speciale, de nivel brigadă: KSK (Komman-
dospezialkrafte). Unităţile combatante to-
talizează 4 companii a câte 100 de militari. 
De la formarea KSK, în 1997, unitatea a 
fost învăluită într-o discreţie totală. Sunt 
foarte puţine date publice, totuși, este cert 
că efortul contraterorist pe teritoriul Ger-
maniei este lăsat în continuare în sarcina 
unităţii speciale de poliţie GSG-9. 

FOS ale Armatei Republicii Franceze
Organizaţia care coordonează între-

buinţarea SOF din toate categoriile de 
forţe ale Armatei Republicii Franceze 
este Comandamentul operaţiilor speciale 
(Commandement des Operations Speciales) 
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COS. Înfiinţat pe 24 iunie 1992, după Răz-
boiul din Golf, acesta este similar USSO-
COM, este comandat de un general cu 
două stele și are ca misiune direcţionarea și 
coordonarea SOF, care sunt permanent sub 
comanda sa și gata de luptă permanent.

FOS sunt formate din:
• Brigada de Forţe Speciale a Forţelor 

terestre (BFST), compusă din un regiment 
de parașutiști de infanterie marină, un re-
giment de dragoni parașutiști și un regi-
ment de elicoptere ale Forţelor speciale;

• Comandourile Marinei, 6 unităţi 
mici, cu atribuţii inclusiv contrateroriste;

• Unităţile de operaţii speciale ale Avi-
aţiei, compuse dintr-un comando parașu-
tat, și Divizia de operaţii speciale de avia-
ţie, cu secţiuni de avioane de transport și 
secţiunea de elicoptere.

Unităţile SOF ale armatei franceze pot 
avea un rol de sprijin în efortul contratero-
rist pe teritoriul propriu, unde autoritatea 
îi revine Prefecturii de poliţie a Parisului, 
care coordonează inclusiv unitatea specia-
lă a jandarmeriei– „GIGN”.

CONCLUZII                           
Transformarea și modelarea tendinţe-

lor SOF la nivel NATO în viziunea mea o 
prezint în cele ce urmează.

În urma analizei particularităţilor SOF 
(fără a le include pe cele din categoria 
black ops) din armatele ţărilor NATO și 
partenere, a rolului lor în contracararea 
terorismului pe teritoriul naţional, se pot 
desprinde 3 modele diferite:

Modelul american: structură de co-
mandă pe același palier cu cele ale cate-
goriilor de forţe, cu atribuţii în contraca-
rarea terorismului (pe lângă alte misiuni) 
în afara graniţelor: SUA, Canada, Franţa, 
Polonia etc.

Modelul britanic: structură de coman-
dă subordonată Ministerului Apărării, fără 
similitudini cu cele ale categoriilor de for-
ţe, cu atribuţii în contracararea terorismu-

lui (pe lângă alte misiuni) și în plan intern: 
Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă.

Modelul SOF cu structură de comandă 
subordonată altor structuri cu atribuţii în 
contracararea terorismului (pe lângă alte 
misiuni) în afara graniţelor.

Este evident că, proporţional, modelul 
britanic este cel mai puţin reprezentativ. 
SOF sunt mijloace de importanţă strategi-
că și, bineînţeles, particularităţile lor sunt 
dictate de viziunea proprie a statului. 

De asemenea, trebuie să luăm în consi-
derare faptul că există SOF de altă natură, 
despre care nu există prea multă informa-
ţie în mediul virtual, care se situează la 
graniţa dintre serviciile speciale naţionale 
și armate. 

Mai mult decât atât, date fiind carac-
teristicile SOF, este foarte probabil ca, în 
situaţii de criză, autorităţile naţionale în 
domeniul combaterii terorismului să poată 
recurge la acestea, în baza unor aranjamen-
te interne și a unor planuri de contingenţă.

Strategiile naţionale de combatere a 
terorismului și nivelul la care este regle-
mentată cooperarea interinstituţională 
sunt singurele care dictează dacă SOF ale 
armatelor pot fi sau nu implicate în acţi-
uni contrateroriste. Aceasta este provoca-
rea, întrucât, din perspectiva SOF, acţiuni-
le agresive de precizie sunt la îndemână. 
Crearea unor capabilităţi directe implică 
mult mai puţine resurse decât crearea ce-
lor indirecte. 

În concluzie, apreciem că forțele pentru 
operații speciale constituie cea mai avan-
tajoasă și eficientă capabilitate strategică, 
atât datorită spectrului larg de misiuni, 
cât și datorită preciziei și posibilităților 
de a acționa în locul și perioada de timp 
neaccesibile forțelor convenționale. SOF 
„sunt special organizate, instruite și echi-
pate pentru a îndeplini obiective militare, 
politice, economice sau de influențare psi-
hologică prin mijloace neconvenționale.

Abrevierea Termenul în engleză Termenul în română

USSOCOM United States Special Operations 
Command

Comandamentul operațiilor
 speciale ale SUA

NATO North Atlantic Treaty Organization Organizația Tratatului
 Atlanticului de Nord

SOF Special Operation Forces Forţe pentru operaţii speciale
UKSF United Kingdom Special Forces Forțele speciale ale Regatului Britanic
SBS Special Boat Service Serviciul special naval
SAS Special Air Service Serviciile speciale britanice
GSG 9 Grenzschutzgruppe 9 Subunitate specială a poliției

KSK Kommandospezialkrafte Comandament al forţelor speciale
 ale Republicii Federale Germania

SUA United States of America Statele Unite ale Americii
HUMINT Human intelligence Inteligență umană 
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STRATEGIA ŞI TACTICA MILITARĂ A LUMII ANTICE

Vasile hAheU1

„…Zei cereşti, ţineţi departe de mine această nebunie,/
 şi anume ca, printr-un dezastru care i-ar pune în mişcare

pe daci şi pe geţi,/ Roma să cadă, iar eu 
să rămân liniştit” /lucanus II, 295-297/

MILITARY STRATEGY AND TACTICS OF THE ANCIENT WORLD

The article reveals general problems of military strategy and tactics of the anci-
ent world. It describes the military specifics of the Thracian Getae neighboring 

peoples, as well as those they had military conflicts throughout history – Greeks, 
Macedonians, Scythians, Romans. It defines different methods of warfare of noma-
dic and sedentary worlds. For the sedentary that has built fortifications and defense 
accommodations is characteristic defensive tactics combined with indirect military 
operations - withdrawal, surround, harassment and the horseback riding nomads - an 
indirect war of attack-retreat.

Keywords: ancient words, wars, military clashes, Greeks, Macedonians, Roma, 
Scythians, Thracians.

Războiul a apărut ca urmare a diferenţi-
erii sociale a societăţii și ulterior a formării 
statelor, în calitate de una dintre modali-
tăţile violente de soluţionare a contradic-
ţiilor existente. Situaţiile de conflict dintre 
cele mai diferite au existat dintotdeauna și 
deseori duceau la ciocniri de diverse forme 
(între indivizi, grupuri de indivizi, comu-
nităţi etc.), dar care nu aveau un caracter 
politic, ci ţineau de însăși existenţa omului 
– hrană, loc la rug, supremaţie comunitară 
etc. În aspect extracomunitar/intercomu-
nitar erau ciocnirile pentru pășuni, locuri 
de vânat, răzbunarea prin sânge, diferen-
ţierea credinţelor religioase etc. Ciocniri-
le violente erau dintotdeauna (și mai sunt 
încă) și în lumea animală (pentru hrană, 
supremaţie în turmă, teritoriu etc.), și 
chiar în lumea vegetală. Mai târziu, odată 
cu apariţia claselor și a statelor, războaiele 
devin un fenomen obișnuit al structurilor 
politice, fiind provocate pentru acapararea 

de bunuri (jaf), lărgirea teritoriilor atât în 
interiorul propriei ţări, precum și în afa-
ra acesteia. Apare necesitatea de structuri 
speciale de oameni înarmaţi – armata, la 
început rudele și apropiaţii liderului, mai 
târziu sub cele mai diverse forme și con-
ţinuturi. Războiul armat devine o moda-
litate efectivă de îmbogăţire, o cale scurtă 
spre dominaţia economică, socială și po-
litică. Cauzele războaelor pot fi reduse la 
conflictul dintre producţie și sistemul so-
cial – dominaţia (inter – și extra – comu-
nitară ) în repartiţia primului. Majoritatea 
specialiștilor în problemele istoriei mili-
tare enunţă supoziţia că întreaga istorie 
a civilizaţiei umane este în mare măsură 
istoria războiului în calitate de remediu 
pentru soluţionarea tuturor problemelor 
politico-economice. Pornind de la  opinia 
unuia dintre cei mai autoritari experţi în 
arta războiului, Carl von Clausewitz, prin 
esenţă războiul prezintă un fenomen soci-

al complex care este continuarea politicii 
externe și interne ale părţilor contradicţio-
nale în formă de violenţă armată, situaţie 
în care politica determină scopul războiu-
lui, precum și caracterul social-politic și 
militar-strategic al acestuia. Tradiţional, 
în literatura de specialitate se propun di-
ferite scheme de clasificare a războaielor 
conform criteriilor social-politice, tehni-
co-militare și dimensionale: gen (drepte 
și nedrepte, fără o distincţie certă și care 
deseori trec unul în altul), tip (conform ca-
racteristicilor relaţiilor și contradicţiilor), 
scop (nobil sau meschin), proporţii (în spa-
ţiu–local și de amploare; în timp–de lun-
gă durată, rapide), modalitate (poziţional, 
mobil/manevre, apărare–atac). Pentru pe-
rioada antică sunt caracteristice războaie-
le dintre state (greco-persan), dintre state 
și triburi (scito-persan) și civile (grupuri 
sociale și politice). O altă caracteristică a 
războaielor antichităţii o prezintă caracte-
rul dur al acestora, o confruntare până la 
capăt, care se finaliza cu distrugerea com-
pletă a uneia dintre părţi.

Experienţa de aproximativ 25 de seco-
le a demonstrat existenţa a două tipuri de 
acţiuni militare – directe și indirecte. Ca-
zuri de utilizare a primelor sunt cunoscute 
– lovituri directe, frontale, când practic se 
excludeau metodele de manevrare și po-
sibilele metode de acţiuni militare-nemi-
litare. Utilizarea unei asemenea strategii 
era posibilă doar în cazurile unor acţiuni 
hotărâte, dar și în prezenţa unor forţe și 
mijloace suficiente. Aceasta nu era o stra-
tegie de evitare a luptei cu dușmanul, de 
așteptare și de negare a necesităţii lovitu-
rilor hotărâtoare. Era o acţiune de durată, 
părţile pregătindu-se minuţios de luptă, 
uneori stând una în faţa alteia timp în-
delungat, așteptând momentul favorabil. 
Lupta decisivă avea loc, de regulă, doar o 
dată, sfârșind prin distrugerea definitivă a 
uneia dintre forţe sau capitularea acesteia. 

O asemenea procedură de ducere a acţi-
unilor militare, inevitabil, era însoţită de 
pierderi umane mari. Anume din aceste 
considerente se utiliza de subiecţii care 
dispuneau de forţe și mijloace suficiente. 
Dimpotrivă, în cazul acţiunilor indirecte 
erau necesare alte strategii, care în primul 
rând presupuneau dezicerea de la acţiuni 
și lupte hotărâtoare, contându-se pe greșe-
lile inamicului, în urma cărora era posibilă 
obţinerea unei biruinţe fără mari eforturi 
și jertfe umane, sau dușmanul era nevoit 
să renunţe. Se evitau ciocnirile frontale 
fără a se asigura elementul surprinderii 
și se practicau lovituri din direcţii neaș-
teptate, ultimele, de regulă parţiale, în 
sectoarele mai vulnerabile ale inamicului 
(flancuri, ariergărzi, detașamente de apro-
vizionare etc.). Un rol deosebit revenea 
manevrelor spaţiale, apărătorii cunoscând 
mai bine locurile de relief proprii pe care 
le transformau în aliat de nădejde. În ca-
zul unor asemenea acţiuni cu caracter in-
direct, pierderile umane erau mai mici. De 
fapt, de cele mai dese ori ambele tipuri de 
strategii și tactici se combinau în funcție 
de circumstanţe [23].

Pentru majoritatea statelor antice, una 
dintre caracteristicile de bază este apariţia 
armatei ca formă de organizare a forţelor 
militare. În general, structurile respective 
apar în condiţiile când comunităţile uma-
ne se autosesizează în calitate de entitate 
și identitate, devenind necesară apărarea 
anumitor valori – economice, teritoriale 
etc. contra oricăror agresiuni. Concomi-
tent aceste formaţiuni servesc și pentru 
anumite interese extracomunitare, cum ar 
fi lărgirea teritoriilor, obţinerea anumitor 
bunuri străine etc., care este de acum agre-
siune. Armatele apar odată și ca rezultat 
al evidenţierii componentelor politice ale 
societăţii. În contrast cu hoardele armate 
precedente, armata presupune niște forme 
stricte de organizare: ordine, disciplină, 
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strategii de pregătire și acţiune militară. 
Germenele viitoarelor armate îl constituie 
gruparea de războinici care apare în jurul 
liderului/conducătorului comunităţii, care 
asigură și activităţile militare ale aceste-
ia. Ciocnirile și violenţele se transformă 
în războaie. Cu timpul apar și armatele 
profesionale specializate în interior pe 
anumite criterii conform armamentului 
și procedeelor de luptă. Aranjarea tactică 
a armatelor, generalizată pentru întreaga 
antichitate, era dispunerea pe centru a pe-
destrașilor (cu diverse variaţii interioare), 
iar pe aripi/flancuri – cavaleria. Un aseme-
nea aranjament nu trebuie înţeles ca fiind 
static, rigid, în cadrul lui erau importante 
și se realizau diverse manevre rapide și in-
teligente, se valorifica momentul surprin-
derii. Se ţinea cont de discrepanţa dintre 
mobilitate și rigiditate, echipament ușor și 
greu, abordările de rutină și iscusinţă: aro-
ganţă și simplitate. În legătură cu ultimele, 
nu rare erau cazurile când armate bune, cu 
armament performant, pierdeau din lipsa 
unor gestionări de calitate. Nu mai puţin 
important era și factorul moral-psiholo-
gic. Se perfecţionează armele și celelalte 
mijloace de război. În imperiul hitit apare 
carul de luptă [14, p. 85], un dispozitiv ar-
mat complex și eficace, ulterior preluat de 
majoritatea statelor afro-asiatice și parţial 
Europa. Avea un echipaj din trei (vizitiu, 
atacant și scutier) sau doi (vizitiu, atacant) 
oameni. Carele, pe lângă faptul că nimi-
ceau componentul uman al inamicului, 
mai aveau sarcina de a rupe rândurile în 
front ale inamicului, fiind prevăzute la ni-
velul roţilor cu arme orizontale de tipul 
coaselor. În acest timp are loc una dintre 
cele mai mari conflagraţii a epocii – renu-
mita bătălie de la Kadeș. Aici hitiţii folo-
sesc un element strategic important a epo-
cii – atacul prin surprindere a carelor de 
luptă pe centrul armatei egiptene în marș 
[4 p. 7]. Un rol tot mai mare în armată și 

implicit în războaie începe să-l aibă calul, 
care impune războiul acţiunilor mobi-
le. Este drept, la început pentru carele de 
luptă, ca ulterior, dar cu amploare și in-
tensitate diferită, să apară cavaleria. Încep 
să apară primele tratate scrise despre arta 
războiului.

Dintre primele evocăm pergamentul 
găsit într-o grotă la Qurman, datat ulteri-
or anului     63 î. Hr. Este descrisă manevra 
unei unităţi tactice de pedestrași formată 
din mai multe diviziuni și subdiviziuni 
cu arme specializate înșiruite în câteva 
rânduri. Primii începeau lupta arcașii și 
deţinătorii de praștii. Urmau succesiv li-
niile de pedestrași care aruncau suliţe, 
schimbându-se după epuizarea acestora. 
După aceștia apar două formaţiuni, dintre 
care prima cu lance și scut, iar a doua – cu 
scut și sabie [4 p. 7]. Liniile de bază erau 
ale aruncătorilor de suliţe, ultimele două 
finalizând lupta cu rămășiţele inamicului.

China antică ne-a lăsat Arta războiului 
de Sun Tzu. Expunând importanţa vitală a 
războiului pentru stat, autorul stăruie asu-
pra legităţilor acestuia ca fenomen inevi-
tabil. Autorul în scrierile sale se dovedește 
a fi un adept fidel ale strategiilor indirecte, 
pledând pentru cele mai inteligente mo-
dalităţi de obţinere a victoriei, evitând, pe 
cât este posibil, bătălia directă principală 
sau bătăliile de amploare. Filosofia princi-
pală a unui astfel de război nu consta în 
victorie prin nimicirea armatei inamicu-
lui. Este o strategie în primul rând politi-
că. Scrierea este o expunere a procedeelor 
de șiretenie, de inducere în eroare, despre 
negociere și impunere a voinţei. Războiul 
nu este doar o ciocnire între forţe armate. 
Este un complex de acţiuni combinate, de 
la cele de descurajare la cele psihologice, 
de la presiune la înșelăciune etc. Un rol 
aparte în economia tratatului revine con-
duitei militare și morale a comandantului. 
Dar recomandările lui Sun Tzu erau vala-

bile pentru subiecţii beligeranţi sedentari, 
relativ stabili și care se conduceau după 
anumite reguli. Dar lucrurile se schimbă 
odată cu invaziile nomazilor, care impune 
noi reguli, exprimate printr-o nouă stra-
tegie defensivă concretizată în edificarea 
Marelui Zid Chinezesc.

Un important tratat de diplomaţie și 
arta războiului provine din India anti-
că, denumit Arthashastra. În acesta sunt 
enunţate și analizate șase procedee ale 
politicii: pacea (înţelegerea), războiul (vi-
olenţa), așteptarea (ameninţarea), marșul 
(pregătirea), recursul (alianţa), jocul du-
blu (alternativa). Se ajunge la concluzia 
că, de fapt, sunt două stări: pace și război, 
celelalte sunt succesiuni ale confruntării 
[4 p. 407]. Important este că se prezintă al-
ternative serioase de situaţii din care, con-
form propriilor priorităţi sau slăbiciuni, se 
poate alege. Autorul acordă o mare impor-
tanţă corelaţiei de forţe, locului, timpului 
și anotimpului confruntării. Nemijlocit la 
acţiunile de luptă sunt referiri la organiza-
rea taberei, marșul armat, asigurarea tru-
pelor în caz de atac, tipurile de luptă di-
simulată, pregătirea și realizarea contraa-
tacurilor, rolul factorului teren, obligaţiile 
și funcţiile pedestrimii, călăreţilor, carelor 
de luptă etc. Importante sunt și concepţiile 
tactice ale dispozitivelor de luptă: ordinea 
de lovire frontală și în flancuri, reparti-
ţia trupelor puternice și slabe, modalităţi 
și variante de luptă a categoriilor de lup-
tători. Se propune ca cele mai bune forţe 
să fie în faţă, următoarele ca valoare – pe 
aripi, celelalte – în spate și care sunt cele 
mai slabe – la mijloc. La atac participă 
cele de pe aripi, din flancuri și din centru, 
restul sunt pentru susţinere [4 p. 448]. La 
acest ultim compartiment istoria militară 
oferă destule exemple de dispunere di-
ferită a forţelor, acţiunile fiind de succes. 
Pentru noi un interes deosebit îl au reco-
mandările privind apărarea și asediul for-

tificaţiilor, mai ales a celora de la frontiere, 
precum și arta războiului la popoarele cu 
care s-au confruntat pe parcurs strămoșii 
noștri traco-geto-daci.

Grecia antică. În opinia majorităţii 
cercetătorilor, toate ajunsurile omenirii 
(economice, sociale, culturale și politice) 
își au începuturile în Grecia antică. Este 
desigur o exagerare, deși multe dintre cele 
apărute aiurea și-au găsit perfecţiunea 
în lumea egeeană. Spusele sunt valabile 
și cu referire la arta militară. Fenomenul 
cetăţilor grecești impresionează. Arma-
ta grecească era o corespondenţă fidelă a 
societăţii acestora. Doar cetăţenilor (no-
bilii, negustorii, ţăranii) consiliul agorei le 
încredinţa apărarea cetăţii, aceasta fiind o 
obligaţiune de onoare. Specificul armatei 
grecești era lipsa mercenarilor, fiind o ar-
mată a poporului, naţională, fapt care da 
acesteia motivaţii pentru rerformanţe deo-
sebite. Consiliul alegea un strateg, respon-
sabil de organizarea armatei, instruirea 
acesteia și apărarea cetăţii. Către bătălia de 
la Marathon fusese introdus serviciul mi-
litar obligatoriu, dar nu ca o corvadă, ci ca 
un act de onoare. Cetăţenii se înrolau de 
la vârsta de 18 ani și după un mic stagiu 
depuneau jurământul militar, fiind gata 
oricând la nevoie să completeze rândurile 
armatei. Componentul de bază al armatei 
îl formau reprezentanţii clasei de mijloc, 
care alcătuiau infanteria grea – hopliţii, 
care aveau armură din bronz (fiind însuși 
greoi – n.n.), dintre care coif (cască), scut 
și knemide (jambiere). Echipamentul era 
pe cont propriu, depinzând de posibilită-
ţile fiecăruia. Armele personale ale acesto-
ra erau spada, pumnalul și lancea. Arcul 
cu săgeţi se socotea o armă neprestigi-
oasă și revenea păturilor mai inferioare, 
ultimii mai având și alte funcţii auxiliare 
(prăștiași, vâslași etc.). Nobilimea, de re-
gulă, forma cavaleria, care de fapt nu avea 
un rol prea important în armata grecească. 
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În general, în Grecia calul nu avea o răs-
pândire și importanţă prea mare, poate și 
din cauza reliefului prea accidentat natu-
ral. Cavaleria la greci era condiţionată de 
prezenţa masivă a acesteia la unii dintre 
dușmanii lor (mai ales din Orient) și din 
capriciul nobilimii de a fi călare și mai 
mobili atât în caz de război, cât și pace. În 
general, armata greacă era formată din ho-
pliţi, călăreţi, arcași și prăștiași. Tactica de 
luptă a acestora era falanga. Distanţa din-
tre luptători în șir și în rânduri era de un 
pas, pentru a fi libertate în mișcare. Învin-
geau acei care mai rămâneau pe câmpul 
de bătaie. În cadrul asediului cetăţilor se 
da foc împrejurimilor, se distrugeau sur-
sele de apă și de hrană, după care apără-
torii se predau ori erau exterminaţi. Yvon 
Garlan, unul dintre principalii specialiști 
în problemele strategiei și tacticii de lupă 
a Greciei antice, subliniază că acestea se 
axează pe apărarea cetăţii, propunând și o 
periodizare a concepţiei tactice a cesteia. 
În prima perioadă de până la războiul pe-
loponesiac domină „strategia tradiţiona-
lă”, caracterizată prin concentrarea efortu-
lui defensiv la apărarea teritoriului. Într-o 
etapă următoare, în baza recomandărilor 
lui Pericle pentru Atena, se trece la prin-
cipiul abandonării teritoriului, toate forţe-
le fiind concentrate la apărarea cetăţii. În 
sfârșit, tactica de după secolul IV î.Hr. și 
în epoca elenistică concepea atât teritoriul, 
cât și orașul ca factori strategici deopotri-
vă de importanţi în funcție de condiţiile 
concrete, fără a se acorda prioritate vre-
unuia. Totuși, orașul-cetate avea anumite 
priorităţi, cel puţin ca un ultim bastion al 
apărării [8 p. 149–160]. Această concepţie 
de combinare a tacticii de luptă, începând 
cu secolul IV î.Hr. duce implicit la forti-
ficarea organizată sau spontană a terito-
riului în dependenţă de condiţiile locale 
de relief, care în întreaga Grecie erau des-
tule. Devine foarte important sistemul de 

supraveghere și apărare a teritoriului [8 p. 
155–157]. Ulterior această ultimă moda-
litate de ducere a operaţiilor militare – te-
ritoriu-cetate – este des răspândită pentru 
epoca de până la apariţia armelor de foc. 
În cadrul unor războaie poate fi reconsti-
tuită tactica de luptă a grecilor. Este în pri-
mul rând bătălia de la Marathon. Aici se 
ciocnesc hoardele asiatice ale perșilor cu 
falanga instruită conform cerinţelor artei 
militare a grecilor. Ambele armate s-au 
aranjat în așteptând poziţie de luptă. Ul-
tima, fiind o confruntare frontală, decisivă 
căpăta o importanţă ce excludea riscurile. 
Grecii aveau pe centru linii de luptă mai 
obișnuite, în schimb pe flancuri – puterni-
ce, de elită. Perșii aveau doar armată ușor 
înarmată, care lovește și împinge centrul 
grecilor, în timp ce flancurile puterni-
ce ale acestora îi învăluie din două părţi, 
disrugându-i. Pentru a rezuma esenţa ar-
tei militare a epocii elenistice subliniem că 
lupta se ducea până la exterminarea uneia 
dintre părţi. Sensul confruntării era nimi-
cirea, acestui deziderat fiindui orientat în-
tregul proces de pregătire militară. Războ-
iul de epocă era exclusivist. Mai remarcăm 
și faptul că Grecia antică practic nu a dus 
războaie externe de cotropire.

Macedonia. Vecinii din nord ai greci-
lor, dar fiind de neam tracic, macedonenii, 
la un moment dat au avut una dintre cele 
mai performante și eficiente armate ale 
lumii antice. Tradiţional (dar și din iner-
ţie) toate ajunsurile acestora sunt legate de 
numele lui Alexandru III cel Mare, deși de 
fapt inovatorul și animatorul ascendenţei 
Macedoniei era tatăl acestuia, Filip II, po-
litician abil, tactician de excepţie și strateg 
experimentat. Acesta începe cu unificarea 
ţării cu ajutorul armatei. Creează însăși 
armata pe principiile celei permanente. 
Nobilii formează cavaleria de elită, in-
clusiv cea grea, care a fost cea mai bună 
până la venirea hunilor. Spre deosebire de 

greci, acest gen de armată este important 
și larg răspândit, poate și din cauza ori-
ginii tracice a lor, calul având o largă în-
trebuinţare. Ţăranii completau rândurile 
pedestrașilor, prezentând renumita falan-
gă macedoneană. Aceasta apăruse încă pe 
vremea lui Filip, care o cunoscuse încă de 
la greci. Alexandru o perfecţionează prin 
exerciţii, dar și introducând pentru aceș-
tia o armă nouă – sarrisa, o suliţă lungă 
de 4–7 m, cu ajutorul căreia falanga re-
aliza dispoziţiile tactice de respingere a 
atacului, stoparea pe loc și dezorganizarea 
ordinii de luptă a inamicului. Aceasta era 
ţinută cu două mâini, scutul mic fiind fi-
xat pe piept. Aceștia mai aveau câte o sa-
bie nu prea mare încovoiată. Flancurile 
falangei erau protejate de cavalerie. Falan-
ga era invulnerabilă în atacurile frontale. 
Încă Filip se dezice de carele de luptă, dar 
și de carele de transport, limitând esenţial 
numărul dispozitivului auxiliar, schimbări 
care duc la creșterea mobilităţii armatei. 
Deosebirea de falanga grecească consta în 
echipament: macedonenii aveau o armură 
ușoară, regrupându-se ușor spre deosebire 
de hopliţii în armuri grele. Terenurile ac-
cidentate erau marea problemă a falangei. 
Cu timpul, se elaborează tactici noi de lup-
tă și rolul acestora scade definitiv. Ulterior, 
Roma, în apogeul înfloririi sale, renaște, 
dar mai mult butaforic, falanga, dar aces-
tea nu capătă dezvoltare, legiunile fiind 
net superioare calitativ.

Roma antică. Apogeul artei militare a 
antichităţii este atins în Roma antică. Ar-
mata acesteia a fost mai mult una de in-
vazie, deși nu au fost neglijate problemele 
fortificaţiilor și apărarea. Pentru Roma, 
mai ales a epocii imperiale, este caracteris-
tic un război mobil, cu manevre pe spaţii 
largi determinat de cavalerie, deși aceasta 
nu constituia principala componentă a ar-
matei. Sunt elaborate concepţii sofisticată 
de ducere a acţiunilor militare, precum și 

mijloace adecvate complexe. Strategia Ro-
mei se baza pe o infrastructură de excep-
ţie, care consta din drumuri special ame-
najate, cetăţi, puncte de sprijin întărite, 
poduri etc. În linii mari, sistemul de apă-
rare roman se manifestă printr-un sistem 
de apărare fortificată complexă a limesu-
lui, precum și o reţea sofisticate de baze în 
sprijinul multiplelor ofensive. Mai ales în 
perioada romană, devine important facto-
rul și efectul psihologic, care crea avanta-
je pe câmpul tactic și în spaţiul strategic. 
Una dintre caracteristicile războaielor an-
tichităţii, care de regulă se duceau până la 
exterminarea uneia dintre forţe și erau în-
deosebi de crude, îl constituia factorul psi-
hologic [ 13, p. 38). Un exemplu clasic în 
acest sens este lupta de la Trasimene, când 
cartaginezii atrag pe romani în capcană 
într-un defileu între două lanţuri muntoa-
se, mai fiind și o ceaţă deasă. Romanii nici 
nu dovedesc să se desfășoare în poziţie de 
luptă, din cauza surprinderii și a repeze-
lei, nu pot nici lupta, nici a se retrage, fiind 
nimiciţi. La Cannae s-a constatat o nouă 
înfrângere a romanilor, care, atacând cu 
o armată de două ori mai mare, dar gre-
oaie și fără posibilităţi de manevră, sunt 
încercuiţi de Hanibal și nimiciţi. La toate 
aceste acţiuni victorioase ale cartaginezi-
lor un rol aparte revenea genialităţii tacti-
co-strategice a generalului acestora. Doar 
ulterior, Scipio Africanul, cunoscând bine 
caracteristicile de luptă ale inamicului, în-
cepe să-l învingă (23). Sub conducerea sa, 
unitatea de manevră a armatei devine co-
horta, care era mult mai mobilă, și nu le-
giunea. Conform noii tactici, se întroduce 
spada scurtă mai ușor de mânuit. Trecerea 
la acţiuni mobile, de cele mai dese ori indi-
recte, utilizarea elementului surprinderii, 
dar mai ales mutarea teatrului operaţiilor 
militare pe teritoriul inamicului asigură 
până la capăt biruinţa Romei. Din nou se 
utilizaează factorul psihologic: la Cannae 
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cartaginezii utilizează contrastul culorilor 
în îmbrăcăminte, evidenţiindu-se roșul 
aprins. La Zama Scipio sperie elefanţii cu 
sunete stringente de trompete, semănând 
haosul. Un alt element tactic la această 
luptă este dubla învăluire și încercuirea 
cartaginezilor, armata cărora este distrusă 
definitiv. Pentru arta militară antică devi-
ne importantă reconsiderarea manevrei 
fulgerătoare și rapidă, crește rolul trupe-
lor armate ușoare, dar și rolul conducerii 
iscusite și curajului beligeranţilor. Din 
Roma antică se reliefează câteva elemente 
tactico-strategice importante și eficiente 
care stau la baza artei militare de până la 
apariţia armei de foc. Unul dintre acestea 
este ordinea de marș, legiunile parcurgând 
o etapă de 25 km pe zi, mai fiind și mar-
șurile forţate. În faţă se aflau dispozitivele 
de cercetare. În caz de atac înaintează în 
formă de cruce. Opririle și reluarea mar-
șului sunt reglementate de către purtătorul 
siglei. Un moment organizatoric bine pus 
la punct era cartiruirea trupelor, la finalul 
etapei sau în pauze mai lungi, se constru-
iau întărituri speciale de formă patrulateră 
– castrumuri. Pe parcursul istoriei Romei 
se schimbă forma și conţinutul acţiuni-
lor militare. Iniţial (sec. VI î.Hr.) era tac-
tica de luptă în falange masive. Din sec. 
IV î.Hr. se micșorează frontul, legionarii 
luptă umăr la umăr, fiind flancaţi de cava-
lerie. Legiunile sunt divizate în manipule 
și centurii cu posibilităţi mari de mane-
vră autonomă. La început se lansează su-
liţe, după care începe lupta corp la corp. 
În cadrul atacului formaţia este în formă 
de unghi ascuţit pentru a sparge apăra-
rea, în defensivă – cerc, pentru apărare 
din toate părţile. Pe timpul lui Marius și 
Caesar se renunţă definitiv la stereotipuri, 
rolul decisiv revenind cazurilor concrete 
și reliefului terenului. Se trece la utiliza-
rea flancurilor și învăluirea cu încercuire. 
Crește rolul cavaleriei ușoare. Pentru de-

stabilizarea ordinii de luptă a inamicului 
se utilizează arcașii și prăștiașii. Se trece la 
tactica luptelor mobile și strategia acţiuni-
lor indirecte (Hart). În contextul lucrării 
noastre prezintă interes tactica asediului la 
romani, cu atât mai mult că la un moment 
dat îl utilizează la cucerirea cetăţilor da-
cice. Ei aduc tehnica și mijloacele (multe 
inventate chiar de aceștia) de distrugere a 
fortificaţiilor inamicilor la desăvârșire. Se 
utilizează mijloace de aruncare, incendie-
re (balista – cu acţiune curbată, catapulta 
– cu acţiune orizontală), spargere („ber-
becul”) și de apropiere protejată (carapa-
cea). Armata romană a fost una dintre cele 
mai eficiente structuri militare ale lumii 
antice în baza căreia s-a creat ulterior cel 
mai mare imperiu al vremii, precum și pe 
parcursul secolelor a stat la paza acestei 
structuri politice. Cu mici excepţii, majo-
ritatea politicilor militare ale Romei aveau 
un caracter expansionist, în interiorul ţării 
armata având atribuţii poliţienești.

Sciţii. Este unul din rarele cazuri când 
pentru un component al lumii barbare 
dispunem de mai multe surse scrise cu re-
ferire la modalitatea de ducere a operaţiu-
nilor militare. Ultimele sunt redate pe larg 
în legătură cu războil scito-persan – 512 î. 
Hr. Expunând în general strategia și tacti-
ca de luptă a sciţilor, Herodot, principalul 
autor antic care a scris puţin timp după 
aceste evenimente, sublinia: „...Cea mai 
importantă trăsătură a sciţilor este aceea 
că nici un dușman care îi atacă nu se poate 
salva nici prin fugă și nici să-i cotropeas-
că, dacă aceștia nu vor să fie deschiși: doar 
poporul care nu are nici orașe, nici întări-
turi, care duce cu sine locuinţele sale (în 
căruţe–n.n.), la care fiecare este un arcaș 
călare, la care mijloacele de viaţă se obţin 
nu prin prelucrarea pământului, dar din 
vitărit..., cum un asemenea popor să nu 
fie de nebiruit și de necucerit” (Herodot 
IV, 96)*. Este un citat care reflectă deplin 

nu doar procedeele de luptă la sciţi, dar și 
circumstanţele care le-au generat și care 
se reduceau la modul de viaţă al acestora. 
Planurile lui Darius erau de a intra în pă-
mânturile sciţilor și de a-i distruge pe aceș-
tia într-o luptă deschisă decisivă. În așa fel 
se dorea protejarea graniţelor Imperiului 
Persan de posibilele repetări ale incursi-
unilor sciţilor în Asia Anterioară. Darius 
plănuia să treacă prin teritoriile sciţilor și 
să se îndrepte spre răsărit, ieșind în Asia 
Mijlocie dinspre nord-vest (intenţia lui 
Darius de a distruge podurile după tre-
cerea Dunării! – n.n.) [40, p. 12–15). Tre-
cerea nemijlocită peste Dunăre are loc pe 
un pod făcut din corăbii undeva în spațiul 
localităţilor actuale Isaccea și Orlovka 
(Cartal), supoziţie enunţată de către E.V. 
Cernenko [40, p. 61–62] și preluată ulte-
rior de alţi cercetători. Există opinia sur-
prinzătoare că campania lui Darius, dacă 
a și avut loc (sic!), apoi nu a fost pe traseul 
discutat [29, p. 86–102], aceasta este însă 
o altă istorie și discuţie. Să revenim la iz-
voare. Referitor la reacţia sciţilor la invazia 
persanilor, aceștia utilizează tactica lor (de 
fapt, a tuturor nomazilor călări din toate 
timpurile) de retragere și eschivare de la 
ciocniri de amploare combinată cu atacuri 
neașteptate și fulgerătoare prin flancuri 
în marș și mai ales asupra convoaielor de 
aprovizionare persane. Este renumita hăr-
ţuială sau strategia acţiunilor indirectă 
de rând cu tactica „pământului pustiit” – 
otrăvirea izvoarelor de apă, arderea păţu-
nelor și distrugerea în retragere a surselor 
de hrană. Darius cu armata sa nimerește 
aici, în „Pustiul Getic”, arid prin natura sa, 
într-o capcană veritabilă, descrisă plastic 
de către Strabon. „Între geţi și Pont, de la 
Istru în direcţia  Tyrasului se întinde Pus-
tiul Getic, un spaţiu întins și fără ape, unde 
Darius, fiul lui Hystaspes, în timpul când 
a trecut Istrul pentru campania contra 
sciţilor, a nimerit în capcană și risca să se 

piardă împreună cu armata sa de sete; dar 
el a înţeles pericolul, deși târziu, și a întors 
înapoi” (Strabon VII, 3, 14). Nu ne inte-
resează aici itinerarul și durata campani-
ei lui Darius în pământurile sciţilor. Care 
sunt acţiunile părţilor conflictuale. Perșii 
doreau o luptă rapidă, frontală, cu rezulta-
te imediate, de care nu se îndoiau. Darius 
trimite propunerea de a se întâlni pentru 
confruntare. Sciţii continuau să se retragă, 
dispărând periodic și lovind periodic din 
ambuscade și ascunzișuri. Conform pla-
nului lor strategic, în luptă erau implicaţi 
doar cei apţi de luptă (probabil, inclusiv 
fetele și femeile nemăritate – „amazoa-
nele”), pe când „...carele în care trăiau la 
aceștia copiii și soţiile, precum și turmele, 
cu excepţia celor lăsate în așa număr care 
era necesar pentru hrana lor, pentru toate 
restul împreună cu carele li s-a ordonat să 
se miște permanent spre nord” (Herodot 
IV, 121). Armata sciţilor căpăta o mo-
bilitate mai mare. La provocarea directă 
pentru o luptă deschisă, unul dintre con-
ducătorii lor, Idanthyrsos, răspunde: „De 
ce nu dau îndată bătaia cu tine... Noi nu 
avem nici cetăţi, nici pământuri cultivate, 
pentru care să ne temem să nu fie cucerite 
ori nimicite”. Tactica sciţilor, în expunerea 
lui Herodot, se reducea la „...deloc să nu 
ducă luptă în câmp deschis... împărţiţi în 
două detașamente să se retragă cu turmele 
lor..., astupând fântânile și izvoarele și dis-
trugând iarba din cale” (Herodot IV, 20). 
Desigur, ultimele erau doar parţiale – ar-
dea doar iarba uscată și nu era posibil de 
distrus sau de otrăvit toate sursele de apă. 
Se realiza strategia de a atrage inamicul 
în adâncime și se utiliza tactica istovirii, 
despre care E.A. Razin constata că „sciţii 
printre primii au utilizat retragerea stra-
tegică pentru a schimba corelaţia de forţe 
în favoarea lor” [30, p. 80–81]. În realitate, 
mișcarea armatei persane pe pământurile 
sciţilor era determinată nu de voinţa rege-
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lui acestora, dar de calculele strategice ale 
sciţilor, care îi atrăgeau în capcana neajun-
surilor de hrană, apă și furaj. La acestea se 
adăuga hărţuiala permanentă din partea 
iureșului scitic. Acest plan corespunde de-
plin „strategiei acţiunilor indirecte” [23 p. 
466–468]. Esenţa acesteia se rezumă astfel: 
„chiar dacă scopul principal al războiului 
este lupta decisivă, atunci cel al strategiei 
constă în aceea de a realiza această lup-
tă în cele mai favorabile condiţii. Dar cu 
cât mai prielnice vor fi condiţiile, cu atât 
mai puţin se vor duce acţiuni armate. De 
aceea, strategia va fi cea mai perfectă dacă 
va asigura atingerea scopului fără acţiuni 
armate serioase. Să presupunem că stra-
tegului i se acordă dreptul de a obţine o 
decizie militară. În acest caz sarcina sa în 
condiţii favorabile va fi ca rezultatul să fie 
cel mai bun. Scopul său real nu va fi de a 
căuta numaidecât lupta, dar de a crea o 
situaţie strategică prielnică. Dacă ultima 
nu va rezolva problema de la sine, atunci 
o va soluţiona prin luptă. Scopul strategiei 
constă în distrugerea stabilităţii inamicu-
lui, care ar avea ca rezultat dezmembrarea 
armatei acestuia sau va asigura distrugerea 
ei în luptă. Pentru ca armata inamicului să 
decadă pot fi necesare anumite acţiuni mi-
litare, dar acestea nu vor avea caracter de 
luptă” [23, p. 466–468]. Întregul conţinut 
al războiului scito-persan confirmă aceste 
supoziţii. 

Mai trebuie de ţinut cont de o circum-
stanţă importantă –raportul de forţe, în 
cazul când armata persană era net superi-
oară celei scitice. Lupta deschisă, decisivă 
urma să fie pierdută din start de ultimii. 
Strategia și tactica aleasă de către sciţi era 
unica cu final favorabil pentru ei, de aceea 
acest plan era urmat cu rigurozitate. Sarci-
na principală era de a istovi dușmanul, de a 
crea așa condiţii când prioritatea numerică 
nu mai putea fi realizată în luptă deschisă 
frontală. Lipsurile armatei persane în ali-

mente, apă și furaj se acutizau prin însuși 
numărul enorm al acesteia. Profitând de 
propria mobilitate și cunoscând bine fac-
torul teren, sciţii atacau permanent cu de-
tașamente mici, hărţuind inamicul și adu-
cându-i mari pierderi umane și morale. 
Perșii luptau cu un inamic invizibil și peri-
culos. Pentru sciţi, în asemenea situaţie nu 
mai existau noţiunile de front, flancuri și 
spatele frontului – ei erau peste tot. Darius 
mai era presat și în timp de acele „60 de 
zile”, programate pentru întreaga campa-
nie și coordonate/înţelese cu cei ce păzeau 
podul peste Dunăre. Întâlnirea cu sciţii și 
distrugerea acestora devenea tot mai irea-
lă. Sciţii realizau acţiuni „pasive” (de retra-
gere, cu tactica pământului pârjolit) și „ac-
tive” (contraatacuri rapide, neașteptate și 
urmărirea dușmanului). „Călărimea sciţi-
lor punea pe fugă mereu pe cea a perșilor; 
care fugea și dădea peste pedestrimea lor; 
aceasta îi sprijinea întotdeauna..., sciţii se 
retrăgeau de frica pedestrimii. Asemenea 
atacuri ale sciţilor au avut loc și în timpul 
nopţii” (Herodot IV, 128). Aceste atacuri 
ale sciţilor aveau loc mai ales când perșii 
căutau alimente, iar retragerea lor era ca-
uzată de faptul că ei nu aveau pedestrași. 
Este importantă informaţia despre atacu-
rile nocturne și neașteptate care provocau 
panică în imensa tabără a perșilor. Darius 
se adresează lui Idanthyrsos cu propune-
rea unei lupte decisive dacă aceștia cred că 
sunt destul de puternici sau să se supună 
dacă nu se hotărăsc să lupte. Este destul 
de semnificativ răspunsul plin de sarcasm 
al regelui sciţilor: „Iată cum stau lucrurile 
cu mine, persanule! N-am fugit niciodată 
de frica vreunui om și nici de tine nu fug 
acum. Nu săvârșesc nimic deosebit faţă de 
ceea ce obișnuiam să fac în vremea păcii. 
De ce nu dau îndată bătălia cu tine, îţi voi 
arăta și aceasta. Noi nu avem nici cetăţi, 
nici pământuri cultivate, pentru care să ne 
temem să nu fie cucerite ori nimicite – și 

să [ne vedem nevoiţi] a intra cât mai re-
pede în luptă cu voi. Dacă vreţi cu tot di-
nadinsul și în grabă să ajungeţi aici, avem 
mormintele strămoșilor noștri; mergeţi de 
le căutaţi și, aflându-le, încercaţi să le răs-
turnaţi. Veţi ști atunci dacă vom da sau nu 
bătălia pentru a ne apăra mormintele. N-o 
să ne măsurăm puterile cu tine atâta vre-
me cât mintea noastră nu ne va hotărî s-o 
facem. În ce privește bătălia, mulţumeș-
te-te cu acest răspuns.” (Herodot IV, 127). 
Într-unul dintre cazurile de demonstrare a 
forţelor sciţilor (pentru că lupta din nou 
nu are loc, sciţii fiind ocupaţi de „prinde-
rea unui iepure” apărut acolo – Herodot 
IV, 134), este pomenită pedestrimea aces-
tora. Deși este pomenită aranjarea de lup-
tă a acestora, Herodot nu aduce precizări, 
detaliile fiind posibil de reconstituit prin 
analogie cu lupta de la Thace, când pe-
destrimea era pe centru (Diodor XX, 22). 
Un alt moment care poate fi interpretat în 
calitate de component al tacticii (sau con-
tinuare a acesteia) sciţilor, de data aceas-
ta în scopul de a demoraliza inamicul era 
atitudinea indiferentă a acestora faţă de 
perși, Darius spunând apropiaţilor săi că 
„...oamenii aceștia au pentru noi un mare 
dispreţ” (Herodot IV,134). După aceste 
peripeţii, Darius hotărăște retragerea spre 
Istru. De fapt, fuga acestuia cu forţele sale 
de elită (părăsind tabăra pe furiș, cu rugu-
rile aprinse, în care au rămas cei mai slă-
biţi ostași, animale și convoiul de aprovizi-
onare) tot face parte dintr-o componentă a 
strategiei de amăgire a inamicului (Strata-
gemele – Frontinus I, 5,25). 

O apreciere succintă a strategiei sciţilor 
în războiul cu perșii lui Darius a fost fă-
cută de către istoricul militar E.A. Razin. 
Acesta subliniază că procedura constă în 
aprecierea corectă a raportului de forţe și 
tendinţa de a-l schimba în favoarea sa. În 
condiţiile superiorităţii numerice a inami-
cului, sciţii se eschivau de la luptă și inten-

ţionat se retrăgeau în adâncul propriului 
teritoriu. Doar după ce dușmanul era slă-
bit și demoralizat, sciţii se opresc în inten-
ţia de a trece la contraofensivă. Doar fuga 
în grabă și pe furiș, noaptea, îi scapă pe 
perși de la distrugerea totală. Deși opera-
ţia se termină doar cu împingerea perșilor 
din pământurile sciţilor, fără o luptă victo-
rioasă, sciţii sunt printre primii care folo-
sesc retragerea strategică pentru schimba-
rea corelaţiei de forţe în favoarea lor [30, 
p. 80–81). Dintre priorităţile tactico-stra-
tegice ale sciţilor enumerăm următoarele: 
elaborarea la început a planului cu acţiuni 
pasive (de retragere fără lupte) și active (de 
hărţuială permanentă, lipsirea de hrană și 
furaj a inamicului); aprecierea raportului 
de forţe și acţiunile de a-l schimba în fa-
voarea sa; utilizarea retragerii intenţiona-
te; obligarea inamicului de a lupta în con-
diţii nefavorabile; mobilitatea structurilor 
militare a călăreţilor sciţi; utilizarea pe larg 
a manevrelor cavaleriei pe întinsurile ste-
pei; utilizarea cu dibăcie a specificurilor 
locale de relief și naturale prin diverse ac-
ţiuni asupra acestora în scopul împiedică-
rii asigurării cu hrană, apă și furaj. Sciţii au 
demonstrat că nu doar armatele mari, bine 
înarmate pot învinge, dar și cu forţe mai 
modeste se pot obţine victorii în funcție 
de strategia și tactica militară utilizată.

Traco-geţii. La nici unul dintre auto-
rii antici, care în mod special s-au ocupat 
de arta militară (Eney Tacticul, Vitruvius, 
Apolodor din Damasc, Vejetius) nu găsim 
referinţe speciale pentru zona nord-pon-
tică. Anumite pasaje (dar doar în anumite 
contexte generale: războiul scito-persan, 
campania lui Alexandru Macedon contra 
tribalilor, conflictul dintre Dromichaetes 
și Lisimah) le găsim la Herodot, Strabon, 
Arian.

Descriind campania perșilor lui Darius 
contra sciţilor, părintele istoriei menţio-
nează: „Înainte de a ajunge la Istru (Darius 
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– n.n.) îi supune mai întâi pe geţii, care se 
cred nemuritori ...” (Herodot IV, 93).

Informaţii lacunare, dar deosebit de 
preţioase găsim în această privinţă la Ari-
an, în legătură cu campania lui Alexandru 
Macedon contra tribalilor în 335 a. Hr. 
(Arian I, 1, 7–9).

Deosebit de interesante, dar, cum se 
v-a demonstra în continuare, destul de 
elocvente în ce privește modul de ducere 
a războaielor la traco-geţi, sunt descrierile 
conflictului dintre geţii lui Dromichaetes 
și armata diadohului macedonean Lisi-
mah (Strabon VII, 3, 14; Diodor XXI, 12, 
1; Plutarh – „Precepte despre sănătate” 9, 
20; Polyanos VIII, 25) .

Toate aceste relatări: bătălia dintre 
sciţi și perși (geţii intra în luptă și sunt 
înfrânși), ciocnirea dintre macedonenii lui 
Alexandru și geţi (geţii părăsesc cetatea și 
se retrag), ciocnirea cu oastea lui Lisimah 
(tactica abilă a lui Dromichaetes – retrage-
re – atac ajută pe geţi să învingă) în mare 
măsură va determina părerile cercetători-
lor contemporani asupra problemei, des-
pre aceasta urmând a ne exprima mai jos.

În opinia noastră, unul dintre cele 
mai sigure și complete izvoare în ce pri-
vește tactica și strategia de luptă a „celor 
mai îndepărtaţi strămoși ai neamului” îl 
constituie înseși sistemele lor defensive ca 
obiective arheologice, în toată complexita-
tea lor. Dar, înainte de a trece nemijlocit 
la fortificaţii, credem absolut necesar a ne 
opri destul de succint la un alt moment le-
gat de tactica și strategia militară – armele 
epocii.

Armele traco-getice. În opinia unor 
cercetători, întreaga artă militară a anti-
chităţii (și nu numai–n.n.) nu este altceva 
decât o modalitate de creare și utilizare a 
armelor (armamentului) în vederea reali-
zării scopurilor și obiectivelor. Studierea 
armelor este de fapt înţelegerea conţinu-
tului războiului. La origine, multe dintre 

arme iniţial erau unelte de muncă, iar pe 
parcursul antichităţii și în continuare se 
utilizau anumite piese practic din natură 
(lemn, piatră) cărora li se dădeau anumite 
forme și conţinut (ghioage, pietre de arun-
cat etc.). Armele și dispozitivele de luptă 
ale epocii sunt de mai multe tipuri:

- arme individuale de atac și apărare;
- mijloace de transport;
- dispozitive de asediere;
- Fortificaţiile și alte lucrări de apărare.
La rândul lor, acestea se împart în câ-

teva categorii: arme individuale pentru 
lupta apropiată – corp la corp (spadă, 
pumnal, măciucă etc.) și arme individua-
le pentru lupta la distanţă – cu aruncare 
(arcul cu săgeţi, suliţa, lancea, praștia). 
La dispozitivele de aruncat se atribuie 
catapulta. Dintre mijloacele de protecţie 
individuală se disting scutul, armura, coi-
ful (casca). La protecţia colectivă pentru 
popoarele sedentare se atribuie fortifica-
ţiile, care asigurau rezistenţă, protecţie și 
loc de refugiu. Majoritatea acestora au un 
caracter polifuncţional, deși, subliniem și 
aici: în primul rând, toate aceste obiective 
au fost ridicate în scopuri militare. Indi-
ferent de natura primejdiei (internă sau 
externă), apariţia lor a fost determinată de 
necesitatea apărării anumitor zone vitale. 
Acestui deziderat de apărare, îi sunt supu-
se caracteristicile de baza ale obiectivelor: 
plasamentul, forma de plan, componente-
le și proporţiile elementarelor defensive. 
În cele ce urmează vom încerca să recon-
stituim principalele procedee de tactică 
și strategie militară a celor „mai viteji și 
mai drepţi”, focalizate prin prisma fortifi-
caţiilor. De la bun început, menţionăm că 
această problemă nu a fost tratată în mod 
special nici de către autorii antici, nici de 
cercetătorii contemporani.

Revenind la armele traco-geţilor, de-
osebit de importantă ne apare informaţia 
dintr-un pasaj din Tucidide: „Geţii și po-

pulaţiile din acest ţinut se învecinează cu 
sciţii, au aceleași arme și sunt toţi arcași 
călări” (Tucidide II, 96, I). În linii mari, 
descoperirile arheologice în această pri-
vinţă, deși destul de rare, confirmă spu-
sele autorului antic. De fapt, descoperirile 
acestei categorii de vestigii, atât în cadrul 
săpăturilor sistematice, precum și cele 
fortuite, este destul de rară, dar despre ele 
ceva mai jos.

Herodot ne relatează că „tracii (și ge-
ţii – n.n.) erau înarmaţi cu suliţe, scuturi 
ușoare și spade ...” (Herodot VII, 75) . În 
puţinele relatări ale părintelui istoriei des-
pre „cei mai viteji și mai drepţi” este po-
menită prezenţa suliţei în contextul „tri-
miterii” solului lor la zeul Zamolxis prin 
intermediul celor 3 suliţe în care acesta era 
aruncat (Herodot IV, 94). În același pasaj 
este pomenit și arcul cu săgeţi: „... aceiași 
traci când tună și fulgeră trag cu săgeţile în 
sus, spre cer și ameninţă divinitatea” (He-
rodot IV, 94). 

În cazul nostru, reconstituirea tacticii și stra-
tegiei prin prisma fortificaţiilor, un rol aparte 
revine armelor de apărare (cele de la distan-
ţă – arcul cu săgeţi, lăncile, praștia, dar și 
pietre propriu-zise, fiind utilizate accidental 
și cele pentru lupta corp la corp – spade, su-
liţe, scuturi și cuţitele de luptă). 

În mai multe dintre siturile cercetate 
s-au descoperit vârfuri de săgeţi de dife-
rite tipuri: în formă de frunză cu nervură 
mediană – la Bunești [2, p. 63], de cele mai 
dese ori în trei muchii sau cu trei aripioare 
– Bunești [2, p. 63), Rudi La Şanţuri [33, p. 
484), Stâncești [5, p. 13, fig. 4/ 1–4], Sahar-
na Mare [37 p. 94], Butuceni [28, p. 92] ș. a. 
O altă categorie de descoperiri o constituie 
spadele de fier de tip akinakes [27, p. 97-
98; 12, p. 441–454;16; 7, p. 160–162]. Vâr-
furile de suliţă sunt reprezentate aici prin 
descoperirile de la Olănești [25 p. 45, fig. 
11/2], Speia [39, p. 125, fig. 1/3], Bunești 
[2, p. 63], Pârjolteni [22, p. 19, fig. 4/1], 

Dănceni [22, p. 113, fig. 39) ș.a. La cetatea 
Alcedar La Cordon, în unele complexuri 
închise cât și în stratul de cultură au fost 
găsite mai multe zeci de piese din piatră 
(îndeosebi silex) de o formă oval-rotunjită 
cu intense urme de prelucrare, interpreta-
te iniţial ca percutoare. Lipsa însă totală 
a oricăror piese (unelte) din silex pentru 
epocă ar indica o altă destinaţie a lor, fiind 
folosite, foarte probabil, ca pietre pentru 
praștii (sau alte arme balistice)? [6, p. 121; 
20, p. 89–93; 11, p. 269–273].

Este mai mult decât discutabilă utili-
zarea în cadrul fortificaţiilor „de pământ” 
a unor dispozitive speciale – mașini de 
război ale antichităţii. Lăţimea apreciabilă 
a bazei valului de apărare – în jur de 20 
m, cât și structura lui complexă (carcasă 
lemnoasă, nucleu de piatră) făcea inutilă 
folosirea acestora, în cadrul asediului for-
tificaţiilor erau utilizate aceleași arme – de 
luptă la distanţă, cunoscute și în cazul lu-
mii scitice: arcul cu săgeţi, lăncile și praști-
ile [40, p. 18–52 ).

Printre specialiștii contemporani care 
au scris despre deprinderile militare ale 
traco-geţilor (15; 17 ș.a.) a fost enunţată 
ideea privind caracterul popular, adică a 
participări la acţiuni militare a întregului 
popor apt de luptă, precum și concepţia 
unui război de retragere prin hărţuială a 
inamicului, opinie reluată și de I . Niculi-
ţă, în cazul ciocnirii dintre Dromichaetes 
și Lisimah [27, p. 126–127). În opinia unor 
specialiști în probleme de istorie a tacticii 
și strategiei militare, acest mod de ducere 
a războaielor (prin retragere și hărţuială 
permanentă) este nominalizat drept „acţi-
une indirectă” [23].

Constatând existenţa unui sistem de-
fensiv bine gândit la traco-geţi (care reiese 
de fapt și din cartarea obiectivelor fortifi-
cate (vezi harta): 1), autorii citaţi mai sus 
susţin la compartimentul tactică și strate-
gie că „traco-geţii practicau în cadrul ope-



\ 
is

t
o

r
ie

 

180

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
is

t
o

r
ie

181

raţiilor militare procedeele acţiunilor indi-
recte: retragerea însoţită de contraofensive 
scurte, care, intensificate prin procedeul 
pământului pustiit, slăbeau și hărţuiau 
inamicul [15, p. 37; 17, p.48) . De fapt, 
este vorba de procedeul de bază al duce-
rii operaţiilor militare la barbarii nomazi 
(cimerieni, sciţi ș. a.), pentru care acesta 
era unicul posibil [20, p. 8; 40, p. 36–43) 
. Acest procedeu de purtare a operaţiilor 
militare la popoarele nomade reiese și din 
răspunsul lui Idanthyrsos, regele sciţilor, la 
chemarea lui Darius de a se da o luptă de-
cisivă între perși și sciţi. Acesta răspunde: 
„De ce nu dau îndată bătălia cu tine ... Noi 
nu avem nici cetăţi, nici pământuri cul-
tivate, pentru care să ne temem să nu fie 
cucerite ori nimicite ...” (Herodot IV, 127) .

Pentru sciţi – păstori nomazi – migră-
rile prin stepă erau un lucru firesc, fie pe 
timp de pace, fie în timp de război. Pen-
tru nomazii, care nu aveau ce pierde, un 
asemenea război „de partizani” era ceva 
obișnuit. Același Idanthyrsos continuă: 
„Dacă vreţi cu tot dinadinsul și în grabă 
să ajungeţi aici, avem mormintele strămo-
șilor noștri; mergeţi de le căutaţi și ... în-
cercaţi să le răsturnaţi” (Herodot IV, 127). 
Deosebit de important pasaj! În înţelege-
rea nomazilor (dar se vede că nu numai 
pentru ei), orice ciocnire militară, conflict 
sau război de proporţii trebuia să aibă o 
motivaţie esenţială. Deci, atingeţi-vă de ce 
avem mai scump și atunci vom lupta. Dar, 
acesta era punctul de vedere al nomazilor. 

Cu totul altfel, în opinia noastră, stau 
lucrurile când vorbim despre civilizaţia 
traco-getică. Există o întreagă bibliografie 
(antică și contemporană) în care traco-ge-
ţii ne sunt reprezentaţi ca un popor seden-
tar, de agricultori, fondatori și purtători ai 
unei importante culturii materiale [28 și 
bibl.].

Pentru epocă, în spaţiul de la est de 
Carpaţi, au fost semnalate în jur de 600 

de obiective (deschise și fortificate) [28, p. 
84]. Agricultura, fiind una dintre ocupa-
ţiile de bază ale populaţiei, constituia și o 
importantă sursa de existenţă, necesitând 
griji deosebite, însuși modul de viaţă al 
traco-geţilor presupune alte modalităţi 
de ducere a războaielor, diferite de cele 
ale nomazilor. Faptul că traco-geţii aveau 
ce păstra (și respectiv ce pierde) impune 
orientarea spre o strategie în general de 
apărare. Aceasta a și constituit una dintre 
cauzele apariţiei fortificaţiilor. Cartarea 
monumentelor permite a întrevedea un 
sistem defensiv bine conceput, care în linii 
mari circumscrie arealul culturii în zonă. 
O asemenea linie defensivă, în opinia 
noastră, oarecum se asemăna cu structura 
limesului roman în sens larg: adică plasa-
rea obiectivelor defensive doar la fronti-
erele etnoculturale, în interior ele practic 
lipsind [9, p. 121]. Centura defensivă era 
îndreptată spre stoparea înaintării inami-
cului în interiorul ţării. 

Pe de altă parte, propunând pentru tra-
co-geţi o tactică de ducere a războaielor 
de apărare, deosebită de cea a nomazilor, 
suntem departe de a absolutiza acest prin-
cipiu. Mai degrabă am presupune pentru 
cei mai viteji și mai drepţi o tactică de luptă 
care ar îmbina apărarea dură (fortificaţii-
le) cu elemente de război mobil (retragere 
prin hărţuială). În opinia lui B.H Liddell 
Hart, apărarea nu duce la victorie dacă nu 
se întreprind și acţiuni mobile, de retra-
gere și atac [23, p. 484]. Această ipoteză 
este ilustrată de mai multe exemple (oare-
cum diferite) din izvoarele antice. Este în 
primul rând cazul relatat de Herodot, în 
cadrul războiului scito-persan, când ge-
ţii, opunându-se armatei lui Darius, dau 
o luptă generală frontală pe care o pierd 
(Herodot IV, 93).

În altă situaţie, relatată de Arian, când 
Alexandru Macedon în 335 î. Hr. trece 
Istrul, geţii „...nu ţinură piept nici măcar 

primului atac al cavaleriei ... ei fugiră spre 
un oraș (cetate–n.n.), după care ... geţii pă-
răsiră și orașul, care nu era bine întărit ... 
Ei se retraseră cât putură mai departe ...” 
(Arian I, 4, 1). Mai pe larg ultima moda-
litate de ducere a războiului este redată în 
cadrul conflictului dintre Dromichaetes și 
Lisimah.

Când Lisimah, guvernatorul Traciei, 
în fruntea a 30 de mii de ostași pornește 
împotriva geţilor, Dromichaetes folosește 
o strategie deosebită. Eschivându-se de 
la ciocniri armate directe, prin diferite 
șiretlicuri, geţii atrag pe macedoneni în 
locuri neprielnice (se presupune „Pusti-
ul Getic” – Strabon VII, 3, 14; vezi: 27, p. 
126–130]. Aici, suferind mari lipsuri, mai 
ales de hrană (Diodor XXI, 12, I), dar și 
permanent hărţuită de către geţi, oastea lui 
Lisimah este înfrântă, el însuși fiind făcuți 
prizonieri cu fiul său. Neintrând în deta-
liile discuţiei ce se duce asupra localizării 
teritoriilor unde s-au derulat evenimente-
le descrise mai sus (Bugeac sau Bărăgan), 
o asemenea modalitate de ducere a războ-
iului cu folosirea tacticii „scitice” de lup-
tă – acţiuni indirecte, după L. Hart – era 
posibilă doar într-o zonă periferică a lumii 
getice. Pentru a nu mai reveni asupra aces-
tui episod, vom analiza încă un element 
de strategie militară a „celor mai viteji”, de 
data aceasta – politic. Formal el se petrece 
în jurul prizonieratului lui Lisimah. Ma-
joritatea geţilor cereau pedeapsa capitală 
a captivilor (Diodor XXI, 12, 3), Dromi-
chaetes, înţelegând că rezultatul războiu-
lui nu poate fi altul decât o pace trainică 
(un nou război ar fi fost imposibil pentru 
geţi – n.n.), omorârea prizonierilor ar fi 
avut urmări grave. Pentru situaţia dată, 
o pace totală, absolută nu putea avea loc. 
Conștientizarea acestor circumstanţe face 
pe conducătorul geţilor să-i convingă pe ai 
săi să lase în viaţă pe prizonieri, făcându-
i aliaţi. Tradiţia antică ne mai relatează că 

regele geţilor se căsătorește cu o fiică a lui 
Lisimah (Diodor XXI, 12, 3). Comporta-
mentul regelui geţilor face parte din ceea 
ce în prezent se numește strategie politică 
sau politica mare. În așa fel, politica prevă-
zătoare a conducătorului geţilor le aduce 
acestora pacea: scopul de bază al oricărei 
politici militare [23, p. 483]. Analiza mi-
nuţioasă a majorităţii războaielor duse de 
omenire (locale și de proporţii) pe par-
cursul istoriei, din cele mai vechi timpuri 
până la momentul scrierii studiului său, 
permite lui L. Hart să aprofundeze această 
teză. Un război pentru o biruinţă absolută 
în nici un caz nu se va finaliza cu rezulta-
te convenabile, slăbind mult ambele părţi. 
Pe de altă parte, o asemenea pace ar fi ne-
stabilă, conţinând predispoziţii pentru un 
nou război [23, p. 483].

Rezumând relatările autorilor antici, 
deducem două situaţii: prima – caracteri-
zată printr-o strategie de apărare, dar elas-
tică (retragerea premeditată), cu trecerea 
în continuare la ofensivă tactică; a doua 
– manevrări strategice (ocuparea unei si-
tuaţii favorabile) și trecerea la o apărare 
tactică. Ambele fac parte din categoria ac-
ţiunilor militare indirecte [23].

Cum menţionaăm mai sus, unul dintre 
cele mai sigure izvoare în reconstruirea 
tacticii și strategiei celor mai viteji și mai 
drepţi îl constituie obiectivele fortificate 
ale acestora. 

Această afirmaţie se referă la însuși pla-
samentul strategic al obiectivelor; suprafe-
ţe dominante, greu accesibile, mărginite 
din 1–3 părţi de pante abrupte (folosirea 
avantajelor tactice ale factorului teren 15, 
p. 49). Tot aici, în multe cazuri (enumerate 
la compartimentul respectiv) se producea 
escarparea anumitor porţiuni de teren în 
locurile unde panta nu era îndeajuns de 
abruptă. Ambele deziderate, unul de pro-
venienţă naturală, altul – artificială, erau 
destinate spre a îngreuia accesul inami-
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cului spre obiectiv, în această ordine de 
idei, atragem atenţia asupra unui fapt nu 
mai puţin important. Multe dintre fortifi-
caţiile traco-getice se găseau în imediata 
apropiere a surselor de apă (râuri, pâraie, 
lacuri ș.a.). Ni se pare destul de important 
cadrul plasării obiectivelor în raport cu re-
spectiva sursă de apă. Ingenioșii ingineri 
antici au știut să le transforme în obstacole 
suplimentare și să intensifice eficienţa de-
fensivă a siturilor, plasându-le în așa fel ca 
bariera de apă să fie în partea de unde se 
aștepta atacul inamicului. Pentru interflu-
viul Nistru–Prut, 28 de obiective (53,4%) 
se aflau în partea de vest a obstacolelor 
de apă, ce ar indica o eventuală primejdie 
dinspre est. Şi această barieră complica 
mult accesul spre linia defensivă, de la dis-
tanţă. O situaţie similară a fost semnalată 
și pentru fortificaţiile grupului Podolian 
de Vest [24, p. 88]. Însăși configuraţia, 
structura și elementele complementare ale 
fortificaţiilor erau în deplină dependenţă 
de cerinţele tactice defensive. 

Ne referim, în primul rând, la tendinţa 
spre formă oval-circulară a obiectivelor. 
De fapt, este forma dominantă a acestui tip 
de monumente pentru epocile de până la 
apariţia armelor de foc. Asemenea confi-
guraţie a obiectivelor (practicată și în epo-
cile premergătoare) erau îndreptate spre a 
impune inamicului, întâi de toate, mane-
vre de învăluire și nu un asalt frontal [24, p. 
98]. Aceeași corelaţie: forma și necesităţile 
tactice constituie criteriul de bază al ori-
ginii configuraţiei obiectivelor în condiţii 
istorice concrete [32, p. 107]. Procedeul de 
bază al cuceririi fortificaţiilor pentru epo-
că îl constituie asaltul frontal – exemplul 
cuceririi cetăţii Karmir-Blur de către sciţi 
[20, p. 26]. În acest caz, forma circulară 
a fortificaţiei împiedică atacul frontal. Pe 
de altă parte, forma circulară a fortifica-
ţiilor permitea apărătorilor un larg unghi 
de observaţie (dar și de tragere) asupra 

inamicului. Procedeul asaltului frontal în 
asemenea cazuri nu putea fi eficient, mai 
ales dacă apărătorii cunoșteau bine arta 
apărării [20, p. 26]. Cercetările în zona de 
intrare a cetăţii Karmir-Blur, zonă în care 
s-au găsit cele mai multe vârfuri de săgea-
tă, indică că de obicei atacanţii concentrau 
maximul de forţe ale loviturii în porţiunile 
mai vulnerabile ale obiectivului, de regulă 
intrarea (poarta), atestată arheologic doar 
la unele fortificaţii (Preutești, Rudi La Şan-
ţuri, Butuceni, linia a treia de apărare), și 
care, din acest deziderat, necesita modali-
tăţi tactice de apărare deosebite, deseori cu 
edificarea unor construcţii suplimentare 
spre a evita posibilitatea atacurilor fron-
tale. Avem în vedere, în primul rând, tur-
nurile, care flancau porţile, de regulă din 
două părţi – Rudi La Şanţuri (intrarea în 
incintă în partea de nord) [35, p. 459; 36, 
p. 121]. La Hlijgeni La Şanţ, turnul se afla 
în faţa porţii (partea exterioară) la 5–6 m 
depărtare de aceasta și bloca accesul direct 
în incintă.  În cazul fortificaţiei de la Cură-
turi, turnul de o formă tronconică inversat 
era alăturat la exterior valului în zona cen-
trală a acestuia (semnalat de către autor în 
a. 1993, inedit). La acest obiectiv au mai 
fost făcute niște constatări interesante. În 
partea superioară a turnului (diametrul în 
jur de 8–10 m) se găsea o excavaţie (dia-
metrul 6–7 m, adâncimea în jur de l m), 
unde probabil se aflau câteva persoane, 
care în timp de pace efectuau supraveghe-
rea împrejurimilor, iar în timpul luptelor, 
prin acţiunile lor, dezorganizau atacul 
frontal al inamicului. Aceeași destinaţie – 
preîntâmpinarea unui atac frontal, dar de 
la distanţe mai mari – o aveau un alt tip 
de construcţii auxiliare: bastioanele. Cea 
mai reprezentativă situaţie în acest sens a 
fost semnalată la fortificaţia de la Saharna 
Mare, unde bastionul central era avansat 
de la val la 120 m [37, p. 94]. Aceste con-
strucţii, în care pe timpul operaţiilor mi-

litare se aflau luptători, pe lângă faptul că 
dezorganizau atacul frontal, mai aveau mi-
siunea de a ţine la distanţă forţele inamicu-
lui, timp necesar forţele de bază ale apără-
torilor pentru ocuparea poziţiilor de luptă.

În vederea apărări intrării, un caz apar-
te, dar deosebit de semnificativ a fost sem-
nalat la obiectivul de la Pojorăni [1]. Aici 
capetele valului de apărare nu se uneau în-
tre ele, fiind suprapuse unul după altul pe 
o anumită distanţă, formând un „coridor”. 
Esenţa ultimului constă în aceea că inami-
cul era obligat să treacă acest „coridor” cu 
partea dreaptă spre valul din interior, pe 
care erau plasaţi apărătorii. În asemenea 
condiţii, atacanţii nu se puteau folosi con-
comitent de armele de apărare – scutul și 
de cele de atac. Această situaţie este pe larg 
semnalată la fortificaţiile scitice [26, p. 172, 
fig. 6]. La această modalitate de construire 
a intrării atrăgeau atenţia și specialiștii an-
tici în probleme militare (Vitruviu l, V, 2). 
Aceeași tactică (legată de zona porţii) era 
cunoscută încă de purtătorii culturii Ga-
va-Holigrady. Ultimii organizau intrarea 
în cetate în așa fel ca inamicul să nu poată 
înainta cu forţe mari. Aceștia erau nevoiţi 
să se regrupeze în rânduri și să traverseze 
acest coridor îngust sub tragerea dublă a 
apărătorilor [24, p. 92].

Analiza obiectivelor fortificate mai de-
notă o serie de caracteristici (auxiliare), 
într-un fel sau altul legate de tactica apă-
rării. Este vorba despre organizarea in-
ternă a incintei. Săpăturile arheologice la 
un șir de situri (Mateuţi, Hârtopul Mare 
ș. a.) au evidenţiat, că vestigiile de locuit 
și gospodărești (dar în primul rând locu-
inţele!) erau, de regulă, adăugate valului 
sau în imediata lui apropiere, spre centrul 
incintei ele practic lipsesc [21, p. 220]. O 
situaţie asemănătoare a fost semnalată și 
pentru Hârtopul Mare [38, p. 254; 3, p. 
212–213, fig. 1,3].

O asemenea organizare a spaţiului vi-

tal din incinta obiectivelor era cauzată de 
considerente tactice de apărare. În condiţi-
ile unui asalt armele atacanţilor, constând 
de regulă din categoria celor „de aruncat” 
sau balistice (arcul cu săgeţi, praștii, pietre, 
lănci ș. a.) făceau zona de centru a incintei 
dintre cele mai vulnerabile, construcţiile 
adăogate valului rămânând în siguranţă. 

Următorul compartiment îl constituie 
poziţia și caracteristicile izvoarelor cu apă 
din interiorul incintei sau din apropierea 
ei. Nu este cazul să mai stăruim asupra ro-
lului enorm al rezervelor de apă în condi-
ţiile unui asediu (și respectiv al apărării) 
de lungă durată a unei fortificaţii. Istoria 
ne oferă o sumedenie de exemple când ce-
tăţi puternice cu garnizoane încă apte de 
luptă erau nevoite să capituleze din cauza 
lipsei de apă. De aceea constructorii antici 
aveau grijă să includă în cadrul viitoarei 
incinte fortificate unele rezervoare natura-
le de apă: lacuri (Hligeni La Lac) sau iz-
voare (Curături). Deosebit de semnificativ 
ne apare cazul când aceste izvoare se aflau 
în afara incintei fortificate, dar în apropi-
erea ei, semnalat pentru obiectivul de la 
Rudi La Şanţuri. Aici izvoarele de apă fiind 
în afara cetăţii, pe panta unui defileu al r. 
Nistru (în afara celei de a patra linii defen-
sive, ultima), constructorii au mai ridicat 
un val, unul dintre capetele căruia se uneș-
te cu valul patru, celălalt învăluind prin-
tr-o curbă accesul spre izvoare – îngrădire 
[36, p. 121]. Conducătorul săpăturilor re-
luate în 1993, E. Sava, a sesizat faptul că în-
suși valul patru continuă pe pantă printr-o 
curbură, care de asemenea îngrădește alt 
izvor de apă (informaţie E. Sava). Rămâ-
ne de constatat logic că ambele construcţii 
erau apărate autonom.

Încă un element important în cadrul 
apărării unei fortificaţii îl constituie locul 
păstrării rezervelor de hrană și muniţii, 
destul de importante în cazul unui asediu 
de durată. Din izvoarele care ne-au fost 
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accesibile semnalăm una dintre dovezile 
în favoarea acesteea. La aceeași fortifica-
ţie Rudi La Şanţuri, nu departe de intrarea 
de nord în incinta în interior, lângă turnul 
cercetat de M. Romanovskaja a fost găsi-
tă și cercetată o imensă groapă placată cu 
pietre, pereţii căreia erau unși cu var, in-
terpretată ca loc de păstrare a proviziilor 
[34, p. 476].

Apariţia și evoluţia obiectivelor fortifi-
cate sunt în deplină concordanţă cu tactica 
de asediu și apărare. Interpretarea corectă 
a evoluţiei structurilor de apărare (cauzele 
apariţiei diferitor tipuri, destinaţia acesto-
ra) nu poate fi deplină fără analiza aces-
tora prin prisma principiilor și cerinţelor 
tactice în cadrul utilizării lor concrete în 
condiţii de luptă. Respectiv tactica de lup-
tă evolua corespunzător. Sunt două com-
ponente reciproce, care se condiţionează 
permanent una pe alta. Cauzele schimbă-
rii formei și conţinutului sistemului de-
fensiv aparţin în primul rând procedeelor 
tactice. De ultimele se ţinea cont atât la 
edificarea fortificaţiilor, cât și la cucerirea/
distrugerea acestora. Unul dintre princi-
piile de bază de organizare a apărării în 
cadrul fortificaţiilor îl constituia factorul 
teren – utilizarea condiţiilor naturale ale 
reliefului și, în caz de necesitate, anumite 
intervenţii pentru schimbarea acestuia. 
Ultima consta, de regulă, în intensificarea 
liniei naturale de apărare existente (escar-
pa pantelor, adâncirea ravenelor etc.). Aici 
mai invocăm și faptul că constructorii 
deseori erau limitaţi material și în timp, 
iar pe de altă parte o asemenea abordare 
nu necesita cheltuieli mari de materiale și 
forţe fizice. Asemenea tipuri de fortificaţii 
erau eficiente doar în condiţiile când cioc-
nirile armate nu aveau un caracter organi-
zat, părţile beligerante erau dintr-un nu-
măr nesemnificativ de războinici, asediul-
apărarea fiind de scurtă durată. În cazurile 
unor inamici mai serioși și mai numerici, 

fortificaţiile nu rezistau. De aici și urmele 
de distrugeri, incendii etc. Tipul respectiv 
de obiective, cel mai probabil, nu se repa-
ra, deși procedura nu poate fi exclusă, con-
structiv fiind nu prea complicată. În toate 
cazurile, deși nu este principala, apariţia 
fortificaţiilor presupune tactica „pasivă” 
de apărare, deși probabil se combina cu in-
cursiuni neașteptate din interior – apărare 
activă. Dintre tacticile de cucerire a fortifi-
caţiilor foarte des se utiliza procedeul sur-
prinderii „izgonirea”. Un rol deosebit în 
cadrul acestor operaţiuni revenea porţilor. 
Dacă această tactică eșua, cel mai verosi-
mil se trecea la asediu sau, în unele cazuri, 
obiectivul se ocolea. Asediul consta de în-
conjurarea de jur-împrejur a obiectivului 
până apărătorii capitulau din lipsa de ali-
mente și apă. Apărătorii aveau grijă să se 
asigure din timp cu suficiente rezerve de 
produse și, de regulă să includă în cadrul 
obiectivului fortificat o sursă naturală de 
apă – izvor, fântână, lac etc., care deseori 
era apărată autonom cu o structură defen-
sivă aparte – îngrăditură. Nu dispunem 
de date referitor la asaltul direct al forti-
ficaţiilor, deși o așa tactică este semnalată 
pentru unele tipuri de obiective (asemă-
nătoare după criteriile tehnico-morfologi-
ce) de până la apariţia armei de foc [31, p. 
149–150]. Tactica de bază pentru atacanţi 
devine asediul. Dezvoltarea principiilor 
tactice ale acestuia presupunea schim-
bări în structura sistemului defensiv, care 
necesita modificări ale primelor. Aceste 
două componente tactice – asediu și apă-
rare – se dezvoltau permanent și reciproc. 
Pentru fortificaţii schimbările pot fi urmă-
rite în principiile formelor de plan, pre-
cum și particularităţile constructive. De 
asemenea, prin analogii, se pare că lupta 
propriu-zisă dintre forţele conflictuale se 
dădea în câmp deschis în faţa fortificaţi-
ei și doar în caz de insucces apărătorii se 
retrăgeau în cetate, trecând la apărarea pa-

sivă. Repetăm, în asemenea cazuri aceștia 
utilizau un așa element tactic ca ieșirile 
neașteptate cu atac pe anumite porţiuni 
ale compartimentului inamic. Fortificaţi-
ile artificiale rotunde sau cu tendinţe spre 
forme rotunjite sunt dintre cele mai nu-
meroase pentru epocile de până la apariţia 
armei de foc. Structura defensivă devine 
mai complexă și de amploare. Elementele 
artificiale de apărare capătă un rol primor-
dial. În mediul tracilor septentrionali apar 
fortificaţii pentru care factorul teren nu 
mai joacă nici un rol, acestea fiind edifi-
cate doar conjunctural, în cazuri strict ne-
cesare și în locuri cu destinaţie concretă. 
Pentru acest tip de obiective, construcţiile 
defensive artificiale devin prioritare, dar 
și se caracterizează prin dimensiuni mai 
restrânse. Aceasta, probabil, era în legătu-
ră cu cheltuielile de materiale și forţa de 
muncă necesară. Devine mai complexă și 
structura internă a valului. Pentru anumite 
epoci și culturi, structura internă a valului 
formată din casete de lemn legate între ele 
și umplute cu pământ, uneori și pietre, era 
un element atestat de la momentul apa-
riţiei obiectivelor fortificate [31, p. 153]. 
Aceeași constatare este valabilă și pentru 
siturile similare ale tracilor septentrionali 
[10, p. 115–120]. Aceste construcţii in-
tensificau stabilitatea și trăinicia valului, 
mai ales în legătură cu influenţa agenţilor 
naturali externi. Mai este aici de stăruit 
asupra unui detaliu. Este vorba despre po-
sibilele construcţii lemnoase de pe creasta 
valului – palisada. De mai multe ori aceas-
ta era continuarea în exterior a stâlpilor 
verticali ce formau casetele interne ale va-
lului. În asemenea cazuri, aceasta era mult 
mai trainică, decât în cazurile când erau 
autonome, aparte. Subliniem că în primul 
rând casetele interne măreau stabilitatea 
valului, în general, și nu era pentru trăini-
cia palisadei.

În literatura de specialitate, până nu 

demult era acceptată și se mai vehiculează 
supoziţia existenţei valurilor fără structuri 
interne – val de pământ. În aceste cazuri 
erau doar structuri lemnoase externe. 
Dacă acestea ardeau în anumite circum-
stanţe ele se ridicau din nou, valul rămâ-
nând fără intervenţii. Partea exterioară a 
valurilor era suficient de abruptă, pentru 
a corespunde obiectivelor de apărare ale 
structurii defensive în calea inamicului. 
Asigurarea acestora o prezentau, în prin-
cipial, casetele din lemn (bârne legate între 
ele) din structura valului, tasate între rân-
durile de pari cu sol adeziv, nisip și pietre. 
Pentru a preveni scurgerea acestei părţi a 
valului în șanţ și păstrarea poziţiei cvasi-
verticale a acestuia se utiliza berma – o su-
prafaţă orizontală nu prea mare între baza 
valului și șanţul adiacent.

Întregul sistem de fortificaţii traco-ge-
tice răspândite în spaţiu, într-un fel, înră-
mează arealul răspândirii culturii getice. 
S-au semnalat asemenea obiective și în in-
teriorul teritoriului, unele fiind de propor-
ţii și monumentale. Cele interioare se pare 
a fi centre tribale (sau ale uniunilor de tri-
buri), cele de pe margini, foarte probabil, 
erau îndreptate contra dușmanilor externi. 
Apărarea de ultimii necesita și o unitate a 
forţelor, permanenta tendinţă spre unifi-
care și centralizare politică a traco-geţilor, 
proces semnalat ciclic în istoria vechilor 
strămoși (Dromichaetes, Burebista, Dece-
bal – pentru a exemplifica doar cele mai 
importante). Este din nou o strategie po-
litică, aceasta fiind unica posibilitate de a 
exista și respectiv a câștiga luptele pentru 
independenţă. Istoria a păstrat cazul lui 
Scorylo, regele dacilor care a demonstrat 
necesitatea unirii forţelor printr-un exem-
plu simplu, dar convingător. A pus în faţa 
concetăţenilor să se bată doi câini. La un 
moment dat le-a arătat acestora un lup, la 
care imediat câinii s-au aruncat asupra lui, 
uitând de cearta lor (Frontinius I, 10,4).

Totalitatea artefactelor istorice și arhe-
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ologice demonstrează pentru lumea antică 
europeană perioada de constituire a pro-
cedeelor de bază de ducere a războaielor, 
totodată punându-se bazele aprofundă-
rii știinţifice a problemelor de strategie și 
tactică militară. Ulterior cunoștinţele se 
aprofundează și se pun în dependenţă de 

cerinţele timpului. Permanentă rămâne 
dependenţa dintre tactica și strategia de 
atac și cea de apărare – schimbările no-
vatoare ale uneia imediat erau urmate de 
apariţia de noi proceduri și modalităţi 
ale alteia.
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Practica încartiruirii unităților ar-
matei în fondul locativ privat apă-

sa enorm asupra populației imperiului, 
fapt de care erau perfect conștienți și 
guvernanții ruși, inclusiv țarii Aleksan-
dru I și Nikolai I. Presiunea socială cres-
cândă în locurile de dispunere a trupelor, 
mai ales în aria rurală, impunea găsirea 
unor soluții ce ar rezolva problema dată. 
Răspunsul optim era utilizarea unor în-
căperi rămase de la turci și construirea 
unor cazărmi pentru efectiv, ceea ce ar 
rezolva problema în mod radical și defi-
nitiv. Costurile enorme ale lucrărilor limi-
tau inițiativa guvernului țarist în această 
direcție, ea limitându-se la delegarea re-
spectivei obligații autorităților locale. 

În Basarabia, cu inițiativa construirii 
cazărmilor au ieșit în anul 1826 locuito-
rii orașelor Akkerman (Cetatea Albă), 
Ismail și Chișinău. Declanșarea inițiativei 
a avut loc după raportul comandantului 
detașamentului de artilerie din Ismail, lo-
cotenent-colonelul Kondratenko, din 23 
ianuarie 1826 pe numele guvernatorului 
civil, în care cerea ca în lipsa spațiului loca-
tiv din oraș efectivul subordonat să fie în-

cartiruit în casele localnicilor alungați din 
casele lor. Dându-și seama de absurditatea 
cererii militarilor, șeful poliției din oraș, 
Cernei, a respins cu hotărâre ideea evacu-
ării oamenilor din propriile lor locuințe, 
propunând în schimb construirea pentru 
cei 280 de ostași a unei cazărmi din banii 
adunați de orășeni [1]. Pentru a scăpa de 
încartiruirea anuală sau impozitarea închi-
rierii încăperilor pentru militari, locuitorii 
orașelor au hotărât colectarea benevolă a 
unei sume de bani în vederea construirii 
cazărmilor pentru efectivul batalionului 
serviciului de garnizoană din Chișinău, 
garnizoanei de artilerie din Ismail și al 
unui batalion de infanterie în Akkerman 
(Cetatea Albă). Tentativa de a proceda în 
același mod și la Hotin nu s-a bucurat de 
suportul populației din cauza sărăciei, pla-
nul fiind abandonat. Păturile înstărite din 
Akkerman (Cetatea Albă), reprezentate 
de 486 familii, cea mai mare parte greci, 
armeni, bulgari și evrei, au strâns în luna 
aprilie 1826 pentru construirea cazărmii 
35 mii ruble. Profitând de starea sa mate-
rială, în schimbul unei sume de 250 ruble 
plătită Comisiei orășenești de încartiruire, 
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ei se eschivau de prestarea serviciului de 
încartiruire în pofida faptului că dețineau 
cele mai bune terenuri și edificii din oraș. 
La polul opus se aflau cele 1 340 familii de 
nevoiași care reprezentau populația rusă, 
ucraineană și moldovenească a orașului 
[2]. Locuitorii Ismailului au colectat 18200 
lei, suma fiind repartizată după categorii în 
felul următor: bulgari (60 familii) – 1 500 
lei, ruși – 3 600lei, necrasoviști (50 fami-
lii) – 500 lei, armeni (48 familii) – 1 500 lei, 
ucraineni – 6 000lei, moldoveni (253 fa-
milii) – 3 000 lei, iudei – 2 000lei [3]. Că-
tre sfârșitul anului 1826, suma donațiilor 
a crescut până la 21 048 lei [4] sau 8 419 
ruble 20 copeici (cursul de schimb în anii 
1826–1829 în sudul Basarabiei era de 2,5 
lei pentru 1 rublă) [5].

Lucrările de construcție în Ismail au 
demarat în vara anului 1826. La 13 oc-
tombrie 1826 clădirea cazărmii era practic 
gata, rămânând de efectuat numai lucră-
rile de finisare, instalarea podelei și sobe-
lor, ridicarea bucătăriei separate și close-
tului exterior. Pentru a nu stopa lucrările, 
primarul orașului, Slavici, din bugetul 
orășenesc a mai adăugat pentru continu-
area construcției încă 14 000 ruble, dintre 
care 6 950 ruble bani proprii, ceea ce a ri-
dicat costul total al lucrărilor la suma de 
22 419 ruble 20 copeici [6]. Dar nici acești 
bani nu erau îndeajuns pentru finisarea lu-
crărilor. Primăria orașului nu avea altă cale 
decât să se adreseze, la 25 ianuarie 1827, 
către guvernatorul civil al Basarabiei, Va-
sili Timkovskii cu cererea de a participa 
la cofinanțarea lucrărilor de construcție 
din bugetul regional [7]. Conștient de 
importanța obiectului, guvernatorul civil 
ordonă transferarea pe contul Comisiei de 
încartiruire din Ismail a 5 500 ruble pentru 
continuarea lucrărilor. La primirea sumei 
respective, Comisia de încartiruire din Is-
mail la 26 aprilie 1827 încheie un contract 
cu antreprenorul Iosif Slavici, tizul prima-

rului, privind construirea unei bucătării 
cu două hambare, a două sobe din cărămi-
dă albă și a closetului exterior, ambele din 
piatră, spoite cu var de calitate superioară 
din Orhei [8]. De data aceasta, lucrările au 
continuat fără întreruperi, obiectul fiind 
dat în întregime în exploatare în toamna 
anului 1827, costul lucrărilor ridicându-se 
la 27 919 ruble 20 copeici.

Desfășurarea lucrărilor era urmărită cu 
atenție și viu interes de către țarul tuturor 
rușilor Nikolai I, informat personal prin 
intermediul conților M. Voronțov și Palen. 
Încurajat de succesul construirii cazărmii 
pentru garnizoana de artilerie din Ismail, 
Nikcolai I la 29 octombrie 1828 ordonă 
autorităților din Basarabia, prin interme-
diul contelui M. Voronțov, construirea 
din bugetul regional a încă două cazărmi 
pentru două batalioane dislocate perma-
nent în Ismail [9]. Proiectul cazărmilor 
a fost schițat de către pictorul Neiman, 
membru al Academiei Imperiale de Artă 
Plastică. Edificiile erau planificate să fie 
ridicate în interiorul citadelei. Devizul de 
cheltuieli al tuturor încăperilor, alcătuit de 
către colonelul inginer în rezervă Bliznin, 
prevedea alocarea unei sume de 470 956 
ruble. Pentru reducerea costului lucrări-
lor, Nikolai I a permis folosirea la lucră-
rile de construcție a muncitorilor cazoni 
și ostașilor, cu utilizarea vaselor navale și 
fluviale la transportarea materialelor de 
construcție [10]. 

Necesarul materialului pentru înăl-
țarea celor 8 clădiri era de 2 140 stânjeni 
cubi de piatră, planificată a fi preluată în 
urma demolării cetății Brăila. Speranțele 
autorităților că piatra din Brăila va aco-
peri necesitățile construcției cazărmilor 
s-au dovedit a fi deșarte, deoarece ceta-
tea dispunea de numai 125–150 stânjeni 
cubi de piatră. Ba mai mult, în pofida 
înțelegerilor prealabile, autoritățile mili-
tare din cetate au refuzat livrarea pietrei 
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din Brăila, oferind în schimb posibilitatea 
de a lua piatra rămasă după demolarea 
cetăților Tulcea, Isaccea și Hârșova [11]. 
De menționat este faptul că nici una din 
aceste cetăți nu aparțineau Rusiei, care le 
gestiona după bunul său plac în calitate 
de trofeu de război. O atitudine similară 
era manifestată și în privința materialului 
forestier luat din pădurile din vecinătatea 
Isaccei [12]. Detașarea ostașilor la lucrări a 
rămas la nivelul promisiunilor, lucrările fi-
ind executate de către muncitorii angajați, 
ceea ce ridica costul construcției. Lucră-
rile au început abia spre sfârșitul anului 
1829, urmând să fie continuate și în anul 
următor, care a adus cu sine schimbări 
esențiale în desfășurarea operei. Reieșind 
din importanța strategică a cetății Ismail, 
la 27 iunie 1830 Nikolai I ordonă dublarea 
efectivului fortăreței de la delta Dunării și 
construirea cazărmilor nu pentru două, ci 
pentru patru batalioane, alocând pentru 
lucrările de construcție din bugetul de stat 
1 206 369 ruble [13]. Suma totală a chel-
tuielilor din bugetul regional pentru con-
struirea cazărmilor în anii 1826–1830 s-a 
ridicat la 178 593 ruble 47 copeici, fără a se 
ține cont de donațiile private [14].

O construcție de lungă durată a devenit 
și cazarma din Akkerman (Cetatea Albă). 
Inițial, lucrările, demarate în anul 1831, 
se desfășurau destul de intensiv. Către 19 
februarie 1832 nivelul inferior al cazărmii 
era practic construit, având capacitatea 
de a găzdui peste 100 de soldați [15], ceea 
ce a costat bugetul regional 47 173 ruble 
41 copeici [16]. Lipsa fondurilor a oprit 
lucrările de construcție, care s-au reluat 
abia în anul 1836. Contra sumei de 28 mii 
ruble antreprenorul Levit se angaja să fi-
nalizeze construcția, promisiunea nefiind 
respectată, cazarma continuând să rămâ-
nă neterminată [17]. După mai multe ten-
tative eșuate de a găsi în urma desfășurării 
licitației un alt antreprenor capabil să 

ducă la bun sfârșit această construcție, la 
7 decembrie 1836 a fost semnat un con-
tract cu negustorul de categoria I din 
Odesa Karl Kolbe, care, în sfârșit, în anul 
1838 a dat cazarma respectivă în exploa-
tare [18], primind de la visteria regională 
907 831 ruble 54 copeici [19]. Așadar, în-
treaga epopee cu cazarma din Akkerman 
(Cetatea Albă) a costat contribuabilului 
basarabean 208 004 ruble 95 copeici, în 
suma respectivă întrând și 35 mii ruble 
strânse de către populația orașului.

Un alt obiect de importanță majoră 
erau cazărmile companiilor de arestanți 
din Chișinău și Ismail. Aceste companii 
au fost înființate la 24 septembrie 1830 în 
urma Ordonanței imperiale și a Hotărârii 
Senatului în vederea reeducării vagabon-
zilor și a criminalilor ordinari [20]. Inițial, 
a fost prevăzută posibilitatea de construire 
în Chișinău a unei cazărmi pentru 40 de 
arestanți, cu costul total al lucrărilor de 6 
247 ruble și 72 copeici [21]. Lucrările au 
început în iunie 1835 și au fost conduse 
de către antreprenorul Kirpicinikov [22], 
care în vara anului următor a dat în ex-
ploatare primul bloc preconizat pentru 
40 de oameni [23]. Cel de al doilea bloc 
pentru 40 de oameni a fost înălțat în anul 
1837 și a costat 7 673 ruble și 32 de copeici 
[24], ridicând costul total al construcției 
la suma de 13 921 ruble și 4 copeici. Lu-
crări similare au fost efectuate și la Ismail, 
unde cazarma dată în exploatare în anul 
1839 a costat guvernământului oblastei 12 
148 ruble 71 copeici [25]. În total, pentru 
construirea cazărmilor companiilor de 
arestanți au fost cheltuite 26 069 ruble 75 
copeici.

Din componența trupelor locale (teri-
toriale) făcea parte și batalionul de pază 
sanitară de pe Prut, a cărui sarcină era 
înființarea liniei de carantină pe perime-
trul frontierei de stat pe timpul frecven-
telor epidemii. Batalionul acoperea trei 

direcțiilor principale – Sculeni, Leova, 
Lipcani și număra în rândurile sale 318 
ostași [26]. Autoritățile locale planificau 
construirea cazărmilor pentru efectivul 
tuturor direcțiilor de acoperire, începând 
din vara anului 1834. Proiectul nu a fost 
însă realizat, autoritățile locale reușind 
construirea în vara anului 1836 numai 
unei cazărmi la Sculeni, cheltuind în acest 
scop 3 826 ruble și 90 copeici [27]. Din 
acest punct de vedere, mult mai favorizat 
s-a dovedit a fi efectivul detașamentului 
de jandarmi din Chișinău, cărora la 
insistențele atotputernicului șef al depar-
tamentului de jandarmi, contele Benken-
dorf, le-a fost construită în perioada anilor 
1838–1841 o cazarmă capitală din piatră 
cu un preț total de 36 mii ruble [28].

Către anul 1838, în fondul locativ de 
stat (cazărmi) erau dislocați în jur de 6 000 
de militari, ceea ce reprezenta aproximativ 
26% din întregul efectiv dispus în Basara-
bia în perioada anilor 1834–1840. În acest 
număr au intrat atât cazărmile construite 
de către autoritățile civile din Basarabia și 
care au costat regiunii o sumă enormă de 
452 495 ruble 7 copeici, cât și moștenirea 
lăsată de turci în cetățile de pe Dunăre și 
Nistru, modernizate de către otomani cu 
ajutorul specialiștilor francezi în perioada 
războaielor ruso-turce. Din acest punct de 
vedere Basarabia era, indiscutabil, într-
o situație favorabilă față de alte provincii 
ale imperiului, ceea ce reducea în oareca-
re măsură tensiunea poverii încartiruirii 
pentru populația locală.

Dacă până la ocupație Basarabia dispu-
nea de un oarecare fond locativ în fostele 
cetăți turcești capabile de a absorbi tru-
pele noi venite, atunci în provincie lipsea 
cu desăvârșire infrastructura respectivă și 
cea medico-sanitară, cu atât mai mult în 
varianta sa specifică militară. În perioada 
respectivă a continuat practica închirierii 
încăperilor de la persoane particulare pen-

tru instituțiile medico-militare. Datorită 
faptului că pe întreg teritoriul Basarabiei 
casele capitale, construite din piatră, erau 
foarte puține, găsirea unei clădiri adecvate 
serviciului medical era foarte problema-
tică. Pretențiile militarilor față de aceste 
edificii erau exagerat de mari. Comanda-
mentele militare refuzau efectuarea lucră-
rilor de reparație prin eforturi proprii a 
încăperilor închiriate de către organele de 
conducere locale. Conflictele apărute în-
tre autoritățile militare și cele locale erau 
soluționate cel mai des în favoarea milita-
rilor. Totuși, existau și unele excepții, cum 
ar fi cazul infirmeriei din Tighina (Ben-
der).

La terminarea războiului ruso-turc din 
1828–1829, în Tighina (Bender) au fost 
transferate două batalioane de geniu sub 
comanda colonelului Vitovt. Infirmeria a 
fost instalată în casa fostului auditor Iurov, 
una din cele mai bune clădiri din oraș, a 
cărei închiriere a costat primăria 400 ruble 
anual. La insistențele militarilor, primăria 
a mai adăugat infirmeriei încă 3 case mai 
mici în vecinătatea apropiată cu încăpe-
rea principală [29]. Complexul medical în 
varianta propusă includea săli pentru bol-
navi, farmacie, bucătărie, brutărie, baia, 
sala de primire a bolnavilor. Colonelul Vi-
tovt a găsit oferta primăriei prea puțin ge-
neroasă, depistând mai multe neajunsuri 
în complexul oferit, cum ar fi: geamuri 
sparte, tavanul șubred, umezeală în încă-
peri, lipsa morgii și altele [30]. La 27 ianu-
arie 1832 el depune o plângere pe numele 
șefului de poliție din Tighina, cu lista nea-
junsurilor, și cererea de a schimba încăpe-
rile infirmeriei. Primind răspuns negativ 
din partea autorităților precum că orașul 
nu dispune de alte încăperi adecvate unei 
instituții medicale, oficialul nu se liniștește 
și înaintează un raport pe numele coman-
dantului cetății general-maiorului Emm 
II, raport readresat de către general pe nu-
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mele șefului Direcției probleme militare a 
guvernământului general al Novorusiei și 
Basarabiei, generalului de infanterie Rot. 
La fața locului a fost trimisă o inspecție 
specială de documentare, care la 5 iunie 
1832, caz rar în practica cotidiană a arma-
tei, a infirmat toate pretențiile colonelului 
capricios, recomandând ultimului, în caz 
de necesitate, de a transporta o parte din 
ostași convalescenți în spitalul militar din 
Tiraspol [31]. După ce acest complex me-
dical a fost exploatat pe parcursul a doi 
ani, orașul achitând stăpânei casei, vădu-
vei auditorului Iurov, 800 de ruble, primă-
ria a decis achiziționarea edificiului cu un 
preț de 600 ruble [32], oferind clădirea în 
posesia spitalului militar.

O situație complicată s-a creat și la 
Chișinău, unde începând cu anul 1827 a 
fost dislocat un spital militar temporar. 
La spital funcționau 3 secții cu un nu-
măr diferit de locuri pentru tratament. 
Secția nr.1 dispunea de 70 de paturi, nr.2 
de la 200 până la 250 de paturi și secția 
nr.3 de 100 – 150 de paturi [33]. Secțiile 
erau dispersate între ele în corespun-
dere cu localizarea clădirilor închiri-
ate. Prima secție se situa în încăperile 
spitalului orășenesc evreiesc, închiriat 
pe o perioadă de 4 ani (1829–1833) cu 
un preț total de 7 654 ruble și 35 copeici 
asignate. Totodată, autoritățile locale au 
efectuat acolo și unele lucrări de reparație, 
care au costat 4 345 ruble 65 copeici [34]. 
Secția a doua ocupa o casă închiriată de 
la consilierul titular Krupenskii pe un 
preț de 6 000 ruble anual [35]. Clădirea 
era de dimensiuni modeste, în ea cu greu 
încăpeau cei 200–250 de bolnavi. Secția 
a treia ocupa casa negustorului Altînov, 
închiriată  de către municipalitate cu un 
preț de 5 000 ruble anual [36]. Pentru a 
scădea suma cheltuielilor destinate în-
chirierii clădirilor pentru spitalul mili-
tar din Chișinău, primăria a închiriat un 
complex de clădiri care aparțineau arhi-

episcopului armean Narsess cu un preț 
de 8 000 ruble anual [37], investind în 
reparație în vara anului 1835suplimen-
tar 6 320 ruble și 45 de copeici [38]. 

Spitalul militar din Hotin era dislo-
cat în 6 case separate, închiriate de către 
municipalitate cu un preț total de 2 950 
ruble anual [39], iar cel din Bălți în casa 
secretarului colegial Platonov, închiri-
at contra unei sume de 600 ruble anual 
[40]. Regulamentar, închirierea, reparația 
și întreținerea spitalelor militare era 
finanțată de către stat prin intermediul 
Ministerului de Război, care transfera ba-
nii pe contul autorităților locale. În realita-
te, transferul banilor în regiuni din partea 
ministerului de resort era mereu întârziat 
sau neachitat în general, statul devenind 
un datornic constant față de angajamente-
le asumate. Către 29 ianuarie 1839 datoria 
statului rus față de provincie și localnici 
ale căror încăperi erau închiriate pentru 
spitalele militare era de 303 594 ruble și 49 
copeici. La insistențele autorităților locale, 
Ministerul din Finanțe a reîntors o parte 
din datorii în sumă de 215 661 ruble 48 
copeici [41]. Restul de 87 933 ruble 1 co-
peică nu a fost reîntoars de către stat, suma 
respectivă fiind trecută în contul datoriilor 
istorice ale Basarabiei și suportată de către 
contribuabilul local. La banii respectivi se 
adaugă și cheltuielile de închiriere încăpe-
rilor spitalelor militare în perioada anilor 
1842–1853, în sumă de 21 377 ruble 97 
copeici [42], ridicând suma reală a chel-
tuielilor pentru închirierea și întreținerea 
spitalelor la cel puțin 109 310 ruble. La 
banii respectivi este necesar de adăugat și 
581 156 ruble 38 copeici, datorii acumu-
late de către statul rus pentru întreținerea 
spitalelor în Basarabia pe timpul războiu-
lui ruso-turc din anii 1828–1829 [43]. 

De asigurarea medicală a armatei este 
strâns legat și un episod interesant din 
istoria Basarabiei, și anume depistarea 
și valorificarea apelor termale din regiu-

nea pruto-nistreană. În primăvara anului 
1835, în apropierea satului Onițcani, aflat 
în posesia ștabs-căpitanului în rezervă 
Plaxa, a fost depistat un izvor de ape mi-
nerale. Analiza de laborator efectuată de 
către medicii militari a evidențiat calitățile 
curative benefice pentru organismul uman 
ale apei respective, ea conținând hidrogen 
sulfat, sulfat, magneziu și alte substanțe 
cu un puternic efect terapeutic [44]. În 
baza acestui izvor autoritățile militare au 
hotărât înființarea unei stațiuni balneare 
pentru ostașii Corpului 5 Infanterie, cu o 
capacitate maximă de 250 de oameni în 
perioada estivală [45].

Lucrările de amenajare a stațiunii, cu 
permisiunea posesorului, au început în 
luna mai 1835. Din materialul forestier 
procurat de la posesorii localităților Hâr-
topul Mare, Matei Cotruța, și Boșcana – 
Dobrojanschi, au fost construite o galerie 
din lemn pentru plimbări pe un timp ne-
favorabil cu o lungime de 2,5 stânjeni și o 
bucătărie acoperită de vară [46]. La 16 iu-
nie 1835 lucrările au fost finalizate și prima 
instituție balneară din istoria Basarabiei, 
începând activitatea sa curativă. Cu trece-
rea sezonului estival, stațiunea balneară a 
fost închisă, iar edificiile și întregul utilaj 
conservat și predat sub pază unei unități 
de gardă formată dintr-un ofițer inferior și 
44 soldați de rând [47].

Dacă în primul an de activitate a sana-
toriului improvizat ștabs-căpitanul în re-
zervă Plaxa nu a pretins de la autoritățile 
militare compensații suplimentare de or-
din material pentru exploatarea bogățiilor 
naturale ale terenului care îi aparținea, 
atunci pentru anul următor el a înaintat 
unele condiții de ordin economic. În pri-
mul rând, ca un bun gospodar și stăpân 
al satului, el a cerut scutirea locuitorilor 
localității de încartiruire, ceea ce ar ușura 
starea economică a localnicilor. În cel de 
al doilea rând, el a condiționat rămâne-

rea în posesia sa după închiderea defini-
tivă a lazaretului a tuturor încăperilor și 
construcțiilor înălțate și în final, Plaxa a 
cerut de la autoritățile militare 600 de ru-
ble asignate pentru arenda terenului și iz-
vorului cu apă minerală [48].  

Se pare că părțile așa și nu au ajuns la 
un numitor comun, deoarece, după anul 
1836, acest centru militar-curativ nu este 
atestat de niciun document oficial, izvoa-
rele termale rămânând în posesia localni-
cilor, constituind faima și mândria satului 
Onițcani până în zilele noastre.

În final, putem concluziona că auto-
ritățile regionale erau implicate în mo-
dul cel mai direct și activ în formarea și 
întreținerea fondului locativ de cazarmă 
pentru efectivul armatei ruse, cât și celui 
medico-sanitar, ambele, în principial, fi-
ind în domeniul obligațiunilor statului 
rus. Perioada de pace, care a durat până la 
Războiul Crimeii, era marcată de finanțări 
masive de către autoritățile locale ale am-
belor sectoare, vitale pentru activitatea 
cotidiană a armatei. În cazul cazărmilor, 
suma de 452 495 ruble 7 copeici investită 
în construirea fondului locativ permanent 
pentru militari se explică prin dorința 
autorităților Basarabiei de a ușura povara 
încartiruirii pentru populația ținutului. 
În cazul spitalelor militare, regimentare 
și al infirmeriilor, situația era diametral 
opusă, deoarece formarea și întreținerea 
sistemului medico-militar era prerogativa 
exclusivă a statului. În pofida acestui fapt, 
la cererile insistente din partea organelor 
de conducere sau din inițiativa proprie și 
altruism, administrația civilă din ținut a 
contribuit cu sume mari din bugetul local 
la finanțarea acestui segment al mecanis-
mului militar, care au constituit cel puțin 
690 467 ruble și 36 de copeici. În total, 
pentru ambele articole, Basarabia a chel-
tuit în această perioadă de timp 1 142 962 
ruble și 43 de copeici.
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EDUCAȚIA CORECTIVĂ DE TIP RUSESC ÎN 
PENITENCIARELE DIN BASARABIA ÎN PRIMELE 

DECENII ALE SECOLULUI AL XIX-LEA

Artur leŞCU1

THE CORRECTIVE RUSSIAN TYPE EDUCATION IN BASARABIAN PRISONS
IN THE FIRST DECADES OF THE NINETEENTH CENTURY

This article is dedicated to one of the aspects of the penitentiary system in Tsarist’s Rus-
sia, which was also been implemented in Bassarabia since 1812. Besides the tortures 

and exiles into the distant territories of the Russian empire, the convicts had to undergo an 
educational work as well. Its goal was to reeducate the convicts through socially useful activity. 
The realization of this practice in Bassarabia’s prisons showed its uselessness.  

Keywords: penitentiary, Bassarabia, education, prison-breaking, food ration, forced labor, 
warder, and detainees.

Anexarea Basarabiei la Imperiul 
Rus a avut drept urmare institui-

rea în regiune a unui sistem punitiv și pe-
nitenciar de tip rusesc. Pe parcursul între-
gii sale existențe, dreptul penal rus poate 
fi caracterizat ca unul anacronic, cu puter-
nice reminiscențe ale dreptului feudal, dat 
fiind faptul că se baza pe Pravila Soborni-
cească din 1649, care, formal, a fost anu-
lată  abia în anul 1835, dar unele elemente 
s-au perpetuat până la reforma judiciară 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Dreptul penal rus, destul de retrograd în 
multe privințe  în comparație chiar și cu 
cel roman și cel bizantin, multe elemente 
ale acestor două fiind păstrate în Princi-
patul Moldovei, nemaivorbind de cel eu-
ropean, a stat la baza sistemului punitiv 
și penitenciar din Imperiul Rus. Esența 
pedepsei consta în intimidarea și teroriza-
rea individului, și nu în corectarea și re-
educarea persoanei. Totodată, o trăsătură 
distinctivă a acestui sistem era caracterul 
selectiv al aplicării pedepsei, în funcție de 
apartenență la o stare socială, din cauza 
lipsei codificării. Totodată, în cadrul siste-

mului penitenciar din Rusia s-au perpetuat 
un șir de prevederi axate nu atât pe pedep-
sirea condamnatului, cât pe un sistem de 
măsuri menite să reeduce deținutul în spi-
ritul religios. În obligațiunile funcționale 
ale comandanților companiilor de arest, 
unde își ispășeau pedeapsa deținuții, in-
tra organizarea însușirii de către aceștia 
a unei meserii, prestarea serviciilor în fo-
losul comunității, cum ar fi întreținerea 
infrastructurii orășenești. Persoanele care 
demonstrau evoluții pozitive în procesul 
reeducării erau transferate în echipe spe-
ciale, cu un regim de detenție mai lejer, și 
erau stimulate prin ameliorarea condițiilor 
de detenție [1]. Conform regulamentelor, 
deținuții erau antrenați la lucrări în gos-
podării particulare în grupuri mici, ceea 
ce nu garanta supravegherea lor strictă, 
astfel oferindu-li-se posibilități pentru 
evadare. Locuitorii orașului Chișinău, pe 
lângă decontările oficiale în cancelaria 
companiei de deținuți, ofereau pentru 
aceștia mijloace bănești, cu care ei pro-
curau băuturi spirtoase, ceea ce ducea la 
încălcări disciplinare permanente. Însă, 
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în pofida așteptărilor guvernului în ree-
ducarea arestanților, aceștia, profitând de 
paza destul de lejeră în timpul lucrărilor, 
evadau frecvent de sub arest. Mai mult de-
cât atât, din toți arestanții din garnizoana 
Chișinău niciunul nu a fost reeducat. În 
atare condiții guvernatorul Basarabiei a 
intensificat paza, fiecare grup de arestanți 
fiind supravegheat la lucrările în folosul 
comunității de un ofițer și câțiva gardieni.

Mijloacele bănești de care dispuneau 
arestanții, suplimentate cu sume primite 
la mână de la  guvern pentru alimentație, 
ofereau acestora multiple posibilități de 
evadare. Contracarând o atare tendință, 
guvernul, în anul 1831, a elaborat reguli 
noi, care interziceau eliberarea banilor 
pentru hrană fiecărui arestant. În Basa-
rabia, în virtutea particularităților regio-
nale, această măsură a fost introdusă cu 
întârziere. Abia la 3 aprilie 1836 general-
guvernatorul Novorusiei și Basarabiei, 
printr-un ordin al său, a interzis eliberarea 
banilor pentru hrană la mână arestanților, 
suma respectivă fiind remisă șefului închi-
sorii, însărcinat cu procurarea alimentelor 
[2]. Rația alimentară pentru o zi a unui 
deținut includea până la 2,5 livre ( în jur 
de 1 kg) de pâine, ciorbă, supă, borș etc., 
la prepararea acestor bucate fiind folosiți 
cartofi, crupe, mazăre, sare, iar în zile de 
post li se oferea carne, cvas. Rația ali-
mentară era mărită în timpul efectuării 
lucrărilor în afara închisorii și în zile de 
sărbătoare [3]. În linii generale, deținuții 
din penitenciarele din Basarabia au pri-
mit vestea despre aceste remanieri fără 
prea mare bucurie, ca pe un fapt împli-
nit, căruia trebuia să te conformezi. Alta 
era atitudinea deținuților din închisoarea 
din Bălți, unde șeful poliției locale loco-
tenent-colonelul Iosif Tîski s-a limitat la 
citirea ordinului, fără a explica prevede-
rile acestuia. Dacă deținuții iudei s-au 
conformat întru totul noului procedeu de 

alimentație, din rândul lor fiind ales Kel-
man Matus, însărcinat cu procurarea de la 
piață a produselor alimentare, atunci alta a 
fost atitudinea deținuților creștini. În po-
fida faptului că deținutul Petru Popescu, 
împuternicit de către conducerea închi-
sorii cu procurarea produselor alimentare 
pentru creștini, a cumpărat aceste produse 
la piață și le-a adus în incinta închisorii, 
iar arestanții, în semn de protest, au ba-
ricadat bucătăria, interzicând bucătarilor 
prepararea hranei. În fruntea rezistenței 
au fost Iordache Moșanu, Ivan Zelman, 
Ion Muntean, Ion Mocan, Ion Buzdugan, 
Ignatie Țurcan, Mihailo Sapojnic, Fiodor 
Berendevici, Gheorghe Haritonov, Vasi-
lie Bodarev [4], care, la toate insistențele 
colonelului Gankevici, comandantul regi-
mentului Podolia de vânători și ofițerilor 
al aceluiași regiment, maiorii Ignatiev și 
Bublic de a se conforma ordinului, au răs-
puns că: ”…chiar dacă vor fi spânzurați, 
totuna nu vor renunța la banii primiți la 
mână pentru hrană” [5]. Conflictul a fost 
aplanat în urma deplasării la fața locului 
a consilierului regional Nikitin, care le-a 
explicat deținuților prevederile noului re-
gulament, subliniind că măsura respectivă 
nu era îndreptată împotriva deținuților 
și avea ca scop îmbunătățirea rației lor 
alimentare. Toți deținuții s-au conformat 
deciziei respective, în afară de Diordie 
Țuțoman, care continua să insiste asupra 
primirii banilor la mână, drept consecință 
acesta a fost închis pentru câteva zile în 
carcera închisorii [6].

Atunci când deținuții nu înregistrau 
evoluții pozitive în privința reeducării, 
lor li se administrau metode de educație 
tradiționale, cu folosirea forței fizice și a 
torturii. Confecționarea instrumentelor 
de tortură și metodele de folosire a aces-
tora constituiau un secret de stat, divul-
garea acestora fiind strict interzisă prin 
Înaltul ordin secret din 22 septembrie 

1832 [7]. Pentru executarea pedepselor, în 
Imperiul Rus erau utilizate bice și gârbace, 
ambele cu o greutate de o livră (aproxima-
tiv 300–400 g), confecționate din curele 
din piele împletit [8]. Totuși, în primele 
decenii de ocupație țaristă, în regiune se 
utilizau metode și instrumente de pedep-
sire tradiționale, rămase încă din perioada 
Principatului Moldovei. De exemplu, la 15 
iulie 1831 comandantul batalionului ser-
viciului interior al garnizoanei Chișinău, 
maiorul Bucinschi, raporta superiorilor 
săi că în cadrul unității din subordinea 
sa lipsesc bare singulare și duble de fier 
pentru imobilizarea deținuților, din care 
cauză există posibilități de evadare în 
timpul transportării acestora [9]. Pentru 
a completa o atare insuficiență de bare în 
subunitățile de invalizi ale batalionului 
din Chișinău, Bălți, Hotin, Bender (Tighi-
na), Akkerman (Cetatea Albă) și Ismail 
era necesar să fie procurate minimum 8 
perechi de bare [10]. În consecință, au fost 
fabricate în Chișinău și procurate pentru 
respectivul batalion 24 de bare, la un preț 
de 3 ruble și 20 copeici pentru fiecare [11]. 
Unealta cea mai utilizată pentru pedepsi-
rea corporală rămânea obișnuitul bici de 
cai, poliția locală neavând nici cea mai 
mică închipuire cum arată un bici și un gâr-
baci autorizate. Abia în vara anului 1836, 
în Chișinău a fost recepționată schema 
construcției unui bici și a unui gârbaci [12]. 

Cât privește pedepsele corporale, 
poliția utiliza lovituri cu biciul de-a lungul 
șirei spinării și cu cravașa de-a curmezișul 
părții inferioare a corpului uman [13]. E de 
menționat faptul că în organele de poliție 
și penitenciarele din regiune persista o 
situație de lipsă cronică a instrumentelor 
de tortură și de imobilizare a deținuților. 
Către anul 1831, închisoarea din Ismail în 
general nu dispunea de cătușe de fier de  
modelul stabilit, utilizând, în caz de nece-
sitate, curelele din harnașamentul cailor 

[14]. Pentru această deficiență, poliția lo-
cală s-a adresat cu o scrisoare către Camera 
de Stat din Basarabia, revendicând o sumă 
de bani pentru procurarea în Chișinău a 
10 perechi de cătușe de fier, la un preț de 
4 ruble și 30 de copeici perechea, pentru 
expedierea lor în orașul Ismail [15]. Mă-
surile întreprinse de autorități, din acest 
punct de vedere, nu au contribuit la rezol-
varea problemei deficitului instrumente-
lor de tortură și de imobilizare, chit că, din 
cauza deficitului și a uzurii frecvente, ele 
foarte ușor se deteriorau și nu corespun-
deau cerințelor regulamentare. În aceeași 
închisoare din Ismail, în pofida procură-
rii celor 10 perechi de cătușe, ele nu ajun-
geau pentru toți deținuții transportați 
din închisoare în sediul tribunalului, la 
interogatoriu, deoarece cea mai mare par-
te erau întrebuințate la încătușarea celor 
condamnați pentru crime deosebit de gra-
ve. Pentru celelalte categorii de deținuți 
se foloseau mai puține perechi de cătușe, 
care erau în permanență schimbate de la o 
persoană la alta, fapt care a provocat uza-
rea lor grabnică. Ca urmare, la 24 ianua-
rie 1835, poliția din localitate se adresează 
guvernatorului Basarabiei cu rugămintea 
de a aloca din bugetul regional 176 ruble 
asignate pentru procurarea suplimentară 
a încă 20 perechi de cătușe de fier pentru 
picioare, sarcina fiind încredințată spre în-
deplinire antreprenorului oficial al poliției 
Mendel Bronștein [16]. O situație simila-
ră s-a creat și în penitenciarul din Cetatea 
Albă (Akkerman), unde folosirea frecven-
tă a unei răngi de fier și a 5 lacăte pentru 
încătușarea deținuților necesita reparații 
în sumă de 25 de ruble [17]. 

O stare similară a lucrurilor persista și 
în penitenciarul din Chișinău. Din cauza 
folosirii frecvente a deținuților încătușați 
la lucrări cu caracter public, 25 perechi de 
cătușe s-au deteriorat complet. Conform 
raportului prezentat de către șeful închi-
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sorii Mihailov pe numele șefului de poliție 
din oraș, reparația capitală a acestor cătușe 
necesita procurarea a 105 piulițe și 125 de 
inele metalice, la un preț de 7 copeici de 
argint pentru fiecare. Licitația publică pri-
vind fabricarea piulițelor și inelelor, pre-
cum și reparația cătușelor a fost câștigată 
de către fierarul din localitate Nicolae Ko-
zernov, care a încasat în urma tranzacției 
170 ruble 50 copeici de argint [18]. Cu 
17 ruble de argint s-a pricopsit și fierarul 
Koltevici din Cahul pentru încătușarea, 
descătușarea deținuților și reparația 
cătușelor deteriorate [19].

Către anul 1840, în organele de poliție 
lipseau 22 de bice, fapt care periclita într-o 
oarecare măsură procesul ”educațional” al 

condamnaților. Pentru a rezolva problema 
creată, radical și definitiv, autoritățile lo-
cale au comandat lăcătușului din Chișinău 
Vasilie Băț fabricarea a 2 bice, 15 vârfuri 
de bici, 2 legătoare de mână, 3 legătoare 
de picioare, conform prețurilor existente 
pe piață, și anume: un bici – 16 ruble, un 
vârf de bici – 1 rublă, cureaua de gât – 10 
ruble, cureaua (legătura) de corp – 5 ruble 
asignate [20]. Tot atunci, poliția din Ho-
tin, cu ajutorul  bugetului orășenesc, a mai 
procurat 12 perechi de cătușe de picioare, 
cu lacăt pentru efectuarea de către deținuți 
a lucrărilor publice în raza localității [21], 
iar cea din Soroca, prin intermediul an-
treprenorului Bronștein – 15 perechi de 
cătușe de picioare și 7 perechi de cătușe de 
mâini [22].
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ МАССР В КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ ТОТАЛИТАРИЗМА 

Людмила БУРМЕНКО1

THE INTELLECTUALS IN MASSR IN THE PERSONNEL 
POLICY OF TOTALITARIANISM

Some aspects of personnel policy of totalitarianism are developed in this article. The au-
thor gives details about the difficulties that MASSR experienced in personnel matters. 

The role of the intellectuals is particularly noted in the national-state building of the autonomy 
in class-struggle conditions and constant threat to be charged with nationalism.

Keywords: totalitarianism, intellectuals, personnel policy, class-struggle, nationalism, 
MASSR, Soviet Union.
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Обращаясь к истории реализации в 
МАССР планов национально-государ-
ственного строительства, необходимо 
отметить, что автономия оказалась в 
ситуации, полной внутренних проти-
воречий. Прежде всего, речь шла об 
острой потребности автономии в ка-
драх, которые были нужны для фор-
мулирования и осуществления перво-
очередных задач социально-политиче-
ского и экономического строительства. 
Не был достаточно ясен подход и в 
отношении национальной политики, 
поскольку существовали две принци-
пиальные точки зрения на характер ее 
осуществления и перспективные за-
дачи МАССР (станет она аванпостом 
коммунистического движения с наце-
ленностью на королевскую Румынию 
или будет только исполнять роль по-
литического магнита для Бессарабии). 

Распространение на молдаван При-
днестровья национальной политики 
советского государства периода ста-
новления тоталитаризма происходило 
в форме постоянного стимулирования 
ускоренного культурного развития, 
столь важного для решения политиче-
ских и экономических проблем стра-

ны. Ведь МАССР, наряду с другими 
республиками, предстояло включиться 
в реализацию планов центра по инду-
стриализации и в другие государствен-
ные кампании. Однако, из-за ярко 
вы  ра женной сельскохозяйственной 
спе     цифики и внушительного количе-
ства неграмотных (т.е. неквалифици-
рованных) рабочих рук, автономия 
не была способна обеспечить себя не-
обходимыми кадрами даже на первом 
этапе. Реализовывать политическую 
задачу – демонстрацию лидерского по-
ложения титульного этноса в МАССР 
также не представлялось возможным, 
поскольку в большинстве молдаване 
Левобережья были также неграмот-
ны, жили в селах и занимались сель-
ским хозяйством. Очевидно, что для 
того, чтобы вырастить свою «рабоче-
крестьянскую» интеллигенцию, было 
нужно время и создание особых усло-
вий. Для этого в 1923 г. партией была 
провозглашена политика «корениза-
ции», которая представляла собой на 
практике выдвижение в республиках 
наиболее способных и преданных вла-
сти местных национальных кадров на 
руководящую работу. Обеспечивать 
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же качество их деятельности должны 
были «буржуазные» специалисты.

Избрав собственный путь модер-
низации государства, советская власть 
вынуждена была опереться на интел-
лигенцию старой школы, которая всег-
да воспринималась ею как носитель 
нравственных основ «царизма». Но 
при этом партия с первых дней учила 
относиться к человеку в зависимости 
от его классовой принадлежности и с 
учетом его потенциальной опасности 
для нового общества. Ключевым по-
ложением государственной идеологии 
становилась сталинская теория «пер-
манентного обострения» классовой 
борьбы. Выступая 19 мая 1928 г. на VIII 
съезде ВЛКСМ, Сталин заявил: «Не-
верно, что у нас нет классовых врагов, 
что они побиты и ликвидированы. Нет, 
товарищи, наши классовые враги су-
ществуют. И не только существуют, но 
и растут…» [22]. Одной из важнейших 
задач становилось создание в обществе 
представления о внутренних врагах, 
действующих и, особенно, потенциаль-
ных. СССР постепенно обретал сущ-
ность «осажденной крепости», окру-
женной неприятелем, которыйчерез 
свою агентуру и «пятую колонну» на-
мерен разрушить страну. Враги народа 
могли оказаться повсюду: в партийном, 
советском аппаратах, хозяйственных 
организациях, в РККА, вузах… 

 Но для решения реальных проблем 
нельзя было обойтись без знаний и опы-
та «классово чуждых» специалистов, а 
для новой власти, как известно, было 
нравственно все, что служит ее инте-
ресам. Значит можно временно отсту-
пить от своих моральных принципов. 
Интеллигенция на конкретном этапе 
продвижения к осуществлению госу-
дарственных планов воспринималaсь 
как явление временноеб «попутчики», 

с которыми «еше лет 15 придется ра-
ботать» [21]. Эти пятнадцать лет были 
нужны для того, что бы воспитать свою 
рабоче-крестьянскую интеллигенцию. 

Политическому руководству МАССР, 
в этих условиях, помимо прямых задач, 
приходилось выполнять все распоря-
жения, связанные с поиском потенци-
альных врагов. Молдавскому област-
ному комитету (Молдобкому) органа-
ми КП(б)У «спускались» директивы, 
указания и распоряжения центральной 
власти, обязательные для исполнения. 
Кампании по выявлению врагов под-
готавливались заранее. В МАССР (как 
и по всему СССР) каждый гражданин, 
заполняя «Личный листок по учету ка-
дров», должен был подробно ответить 
в 14 и 26 графах: «Были ли колебания 
в проведении линии партии и участво-
вал ли в оппозициях (каких, когда)»; 
«Служил ли в войсках или учрежде-
ниях белых правительств» [23]. При 
составлении списков подозрительных, 
в Одессе, например, решили во время 
«изысканий» в партийных архивах, 
разбить реестр на несколько граф: ука-
зание на старые ошибки; местонахож-
дение, род занятий и поведение на дан-
ный момент; рекомендация «изолиро-
вать» или применить другие санкции. 

 Рекомендовалось брать под подо-
зрение всех коммунистов, которые ког-
да-либо выступали против генераль-
ной линии и вождя. Все это происходи-
ло в условиях, когда каждый дельный 
служащий был жизненно необходим 
автономии. В «Отчете о чистке низово-
го Советского аппарата в АМССР» 1929 
г. были представлены данные по на-
циональному составу служащих: 5,4% 
– молдаван; 39,6% – украинцев; 2,4% 
– русских; 25,5 % – евреев; 6 % – про-
чих [1]. «…На 15/IV проверено по 11 
районам 4 847 человек, из них выбран-

ных 588. Снято 330 человек или 7,78 
%... Специалистов – 16 человек…» [2].

 Учитывая, что большой массив ис-
точников по МАССР был утрачен, су-
ществует небольшая надежда узнать, за 
что был «вычищен» из партии и из со-
ветского аппарата один из основателей 
и первый председатель колхоза «Крас-
ный интенсивник» Борис Дмитриевич 
Христодуло-Финити [12], уроженец 
г.Измаила. По происхождению – дво-
рянин, участник коллективизации, он 
во время голода раздал хлеб из колхоз-
ного закрома. Кем он стал для власти: 
вредителем; партийцем, отступившим 
от линии партии; антисоветчиком, 
срывавшим кампанию по отъему хле-
ба у крестьян или просто «социально-
чуждым элементом», показавшим свое 
истинное лицо? 

Обратимся еще к одному противо-
речию: МАССР должна была стать 
одним из примеров перспективности 
создаваемого социалистического бу-
дущего для территорий, которые по-
литическое руководство планировало 
вернуть, воссоздав прежние границы 
Российской Империи и, соответствен-
но, некое геополитическое положение. 
«Реинкорпорация Западной Украины 
и Белоруссии, Прибалтики и Бессара-
бии имели не только «геополитическое 
значение, но и политико-идеологиче-
ский смысл. Москва получала реаль-
ную возможность доказать всему миру, 
и в первую очередь великим держа-
вам, что историческая правда – на ее 
стороне и что границы ее имперских 
владений незыблемы» [8]. А до этого 
события необходимо было продемон-
стрировать (хотя бы формально) успе-
хи в национально-культурном разви-
тии МАССР. Счастливая будущность 
молдаван должна была быть очевидна, 
то есть были необходимы весомые ре-

зультаты. Парадокс заключался в том, 
что именно устремления (успехи или 
провалы) в национально-культурном 
строительстве одновременно могли 
стать поводом для репрессий, посколь-
ку Сталиным была уже введена трак-
товка понятия «национал-уклонизм», 
которая придавала им особый пре-
ступный смысл. Опасный опыт само-
стоятельности, приобретенный многи-
ми регионами, прежде входившими в 
состав Российской Империи в период 
гражданской войны, (по мнению во-
ждя) мог побуждать их к сепаратизму в 
будущем. Исходя из концепции усиле-
ния классовой борьбы по мере прибли-
жения к социализму, Сталин приписы-
вал «правым уклонистам» стремление 
в реставрации капитализма в СССР, а 
«национал-уклонистам» – смыкание 
с интервенционистами, ставившими 
своей целью расчленение СССР и вос-
становление эксплуататорского строя. 
Опасность местного национализма 
Сталин видел в том, что «он культи-
вирует буржуазный национализм, ос-
лабляет единство трудящихся народов 
СССР и играет на руку интервенцио-
нистам... Задача партии состоит в том, 
чтобы вести решительную борьбу с 
этим уклоном и обеспечить условия, 
необходимые для интернационального 
воспитания трудящихся масс народов 
СССР» [29]. В 1926–1928 гг. уже были 
разгромлены «правые националисты» 
Казахстана, Узбекистана, Армении, ко-
торых обвинили в выпячивании осо-
бенностей своих этносов, стремлении 
расширить суверенитет в решении 
внутренних дел. Под понятие «наци-
онал-уклонизма» подводились любые 
действия политического руководства 
республик и автономий, в которых ус-
матривались преувеличение значения 
отдельных национальностей или ре-
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цидивы великорусского шовинизма. 
Таким образом, помимо пресловутого 
образа классового врага, возник образ 
врага-националиста, зачастую совме-
щавший оба образа воедино. Стоит ли 
пояснять, что национальная интелли-
генция подпадала под подобную кате-
горию врагов власти без всяких сомне-
ний.

В 1923–1932 годах, по замыслу по-
литической власти, политика корени-
зации в национальных республиках 
должна была способствовать появле-
нию новой этнической элиты рабоче-
крестьянского происхождения, интел-
лигенции, советской по самосознанию, 
на которую могло бы опереться поли-
тическое руководство СССР. МАССР 
была включена в этот процесс наряду 
с другими республиками, и так же, как 
все они, столкнулась с многими про-
блемами. Еще в 1925 году в «Общих 
выводах по информационному отче-
ту Областкома» говорилось о главных 
недостатках, мешающих проведению 
национальной политики: «1) малое ко-
личество коммунистов молдаван… 2) 
ничтожное количество молдавской ин-
теллигенции…» [24].

В «Тезисах по докладу на IV Молд-
партконференции» 1927 г. прослежива-
ется развитие ситуации: «В результате 
хозяйственного и культурного роста 
МАССР растет и молодая молдавская 
интеллигенция. Она должна помочь 
нам в деле ускорения национального 
строительства, собирания всех имею-
щихся у молдавского народа бытовых, 
культурных ценностей, наконец, в раз-
витие молдавского языка, литературы, 
поэзии, театра и в поднятии культур-
ного уровня молдавских трудящихся 
масс. Привлечение к работе уже име-
ющейся, крайне малочисленной, мол-
давской интеллигенции и всемерное 

содействие росту и развитию новой 
интеллигенции из ряда молдавского 
батрачества и бедняцко-середняцких 
групп села – является одним из се-
рьезнейших моментов проведения на-
циональной политики. В связи с этим 
стоит первостепенная проблема объ-
единить молдавскую интеллигенцию 
вокруг стоящих перед нами задач, вос-
питать ее в духе ленинизма и вовлечь 
в активное строительство социализ-
ма…» [4]. 

 Для реализации аналогичных 
задач по украинизации в УССР, к 
примеру,было даже позволено при-
влекать западноукраинскую интелли-
генцию (галичан), которая ради блага 
украинской нации готова была рабо-
тать даже в условиях «советской укра-
инизации» [10]. Вопреки ожиданиям, 
на практике выходило, что предложен-
ная политика далеко не стабилизирует 
обстановку на местах, а напротив, вы-
зывает сопротивление и нескрываемое 
недовольство нетитульных этносов. 
И УССР и МАССР были многонаци-
ональными республиками и, в основ-
ном, ведущую роль в них играли те, 
кого намеревались подвергнуть «укра-
инизации» или «молдовенизиации».
Сохранился проект статьи П.Киора 
«Национальный вопрос на Молдавии», 
в которой он написал о молдовениза-
ции следующее: «Научились молдав-
скому языку лишь единицы, серьез-
но относившиеся к изучению языка 
и работавшие над собою… Основная 
же масса, проходившая изучение с 
перебоями, с пропусками, несерьезно 
относившихся, подчас злобно к из-
учению непонятного им языка – мало 
что приобрели, кроме бессвязного по-
нимания отдельных слов… Мы имеем 
полное право, мне кажется, требовать 
от служащих, проходящих за счет го-

сударства 2 года изучение молдавского 
языка, если не знание (что очень труд-
но за 2 года), то хотя бы понимание 
письма и живой речи…» [5]. Бывали и 
случаи, когда специалист мог работать 
на молдавском языке, но отказывался. 
В отчете ректора Высшей коммунисти-
ческой сельскохозяйственной школы 
за 1932–1933 г. указано: «В текущем 
учебном году диамат на II курсе III-х г/
отд. (т. ОЧИНСКИЙ) и История Мол-
давии – на всех группах (тов. БОГРОВ) 
– были прочитаны… на русском языке, 
хотя упомянутые т.т. – могущие вести 
преподавание на молд. яз. – отказались 
преподавать на молд. яз., мотивируя 
отказ, что им легче работать на русском 
языке…» [25]. По всем имеющимся 
данным, основной штат бюрократиче-
ского аппарата, профессорско-препо-
давательский состав вузов, инженер-
но-техническая интеллигенция были 
русскоязычными в большинстве. 

 Напряжение в кадровом вопросе 
не спадало, отсутствие специалистов 
ощущалось все острее. И в Харькове и 
в Балте при практическом проведении 
национальной политики пытались сде-
лать все возможное, чтобы в короткие 
сроки найти и привлечь к работе всех, 
кто владеет украинским и молдавским 
языками, особенно среди членов пар-
тии. Для этого второй секретарь ЦК 
КП(б)У Д.З. Лебедь призывал комис-
сию Политбюро ЦК КП(Б)У «взять на 
учет всех членов партии, говорящих 
на украинском языке, и членов пар-
тии – коренных украинцев… выяснить 
указанных работников, говорящих на 
украинском языке, отозванных и от-
командированных на территории дру-
гих республик…» [11]. Молдавский 
обком КП(б)У в письме Организаци-
онному отделуКП(б)У просил «при 
посылке мобилизованных работников 

в МАССР учесть их знание молдав-
ского языка» [3]. Однако возникали 
ситуации, в которых даже обращение 
главы Молдобкома не могло способ-
ствовать тому, чтобы республика при-
обрела столь необходимые ей кадры. 
Так, в июле 1929 г. на просьбу оставить 
выпускницу Ленинградского комву-
за Максимову (уроженку Бессарабии, 
владевшую молдавским языком), был 
получен ответ Ленинградского обко-
ма: «…согласно разверстки ЦК ВКП(б) 
Т<оварищ>. Максимова оставлена для 
работы в Ленинградской области и по-
этому откомандирована в Ваше распо-
ряжение не может быть» [6] . 

 Кадровый голод, особенно в 1920–
1930-е годы, к тому же способствовал 
миграции специалистов разных на-
циональностей. В МАССР, например, 
только в начале 1930-х годов, было на-
правлено 367 человек из Российской 
Федерации, Украины, Кабардино-Бал-
карии, Туркестана и других мест. Всем 
им, помимо основных обязанностей, 
нужно было осваивать молдавский 
язык. При таком положении дел на 
всевозможные комсомольские строй-
ки и прочие «фронты индустриализа-
ции» из МАССР выезжала молодежь: в 
1930–1931 гг.: на стройки Днепрогэса – 
500; Донбасса – 750; Днепростали – 200 
молодых людей [7] . Это было в стиле 
сталинского руководства – с одной 
стороны, поощрять развитие этносов,и 
тут же делать все возможное для отры-
ва людей от родных мест. 

 Развитие национальных культур в 
условиях тоталитаризма всегда нахо-
дилось в состоянии балансирования, 
когда один шаг мог привести к обви-
нению в национализме. Сталин в своих 
выступлениях на XVI и XVII съездах 
ВКП(б) связывал теорию обострения 
классовой борьбы с обострением на-
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циональных трений, а уклоны в партии 
с великодержавным шовинизмом или 
местным национализмом. Такая уста-
новка вождя провоцировала погромы 
тех элементов общества, которые буд-
то бы препятствовали продвижению 
к социализму. Национальное начало 
рассматривалось «как важнейшее пре-
пятствие на пути интернационального 
единения народов на принципах клас-
совой солидарности и классовой борь-
бы» [16]. Социокультурная програм-
ма была основана на систематической 
идеологической обработке, больше-
визации и советизации всех аспектов 
жизни. 

 В случае УССР центральное руко-
водство постоянно испытывало неко-
торую тревогу, иуже в 1926 г. заметно 
обеспокоилось в связи с деятельностью, 
развернутой наркомом просвещения 
Шумским в области украинизации, 
главной задачей которой он считал не-
допущение влияния на пролетариат со 
стороны буржуазной интеллигенции. 
Дело дошло до личного вмешательства 
Сталина, обратившегося с письмом 
Л.М.Кагановичу и другим членам По-
литбюро ЦК КП(б)У с письмом о «те-
невых сторонах украинизации»: «Тов. 
Шумский не видит, что при слабости 
коренных коммунистических кадров 
на Украине это движение, возглавляе-
мое сплошь и рядом некоммунистиче-
ской интеллигенцией, может принять 
местами характер борьбы за отчужден-
ность украинской культуры и обще-
ственности от культуры и обществен-
ности общесоветской, характер борь-
бы против «Москвы» вообще, против 
русских вообще, против русской куль-
туры и ее высшего достижения – лени-
низма» [11].В результате А.Я.Шумского 
на посту сменил Н.А.Скрыпник, а в 
политический обиход вошло понятие 

«шумщина» как обозначение уклонав 
сторону буржуазного национализма. В 
МАССР, входившей в состав УССР (и в 
общем с ней темпе проводившей коре-
низацию, украинизацию и молдовени-
зацию) от перспективы приобщения к 
такому политическому перегибу сразу 
отмежевались. Утверждалось, что по-
добного в автономии быть не может и, 
по мнению П.Киора: «…в наших мол-
давских условиях мы имеем большой 
исторический козырь. Дело развития 
молдавской культуры попало сразу в 
руки отдельных партийцев, которые 
под руководством Обкома, группиру-
ют вокруг себя молдавскую интелли-
генцию, комсомольцев, селькоров и 
т.д. И по сему весьма странно, когда не-
которые наши товарищи усматривают 
в выступлениях партийцев молдаван 
«Шумщину» и т.д. Фактически же темп 
молдаванизации так медленен, наши 
партийцы молдаване даже рта не от-
крывают по вопросам нацполитики, 
боясь подобного рода обвинения… 
«Шумщина» у нас не имеет пока ника-
ких социальных и прочих корней. Как 
известно Шумский стоял за «Западную 
ориентацию», т.е. за то, против чего мы 
боремся в молдавских условиях (Ру-
мынская ориентация)» [15]. Заметим, 
что позже (при переходе автономии на 
латинский алфавит) П. Киору это мне-
ние припомнили, оценив его крайне 
отрицательно.

 С момента образования для МАССР 
одной из очевидных трудностей был 
вопрос о том, какой путь развития 
местной национальной культуры и 
языка избрать. С одной стороны, соз-
дание республики было прямо связано 
с будущим изменением границ СССР 
(как выразился И.И. Бадеев в ноябре 
1927 г., «стоит вопрос: кто кого, румы-
ны сюда или мы туда»), а, стало быть, 

важно сблизить левый и правый берег, 
приспосабливая язык молдаван авто-
номии к румынскому языку (позиция 
«румынизаторов»). C другой стороны, 
как заявил в мае 1931 г. на пленуме 
Молдобкома В.П. Затонский (пред-
ставлявший украинское партийное 
руководство), нужно «поменьше здесь 
филологических тонкостей, потому что 
за этими тонкостями скрывается самая 
настоящая враждебная идеология», 
поскольку, «когда Румыния станет со-
ветской, в чем мы не сомневаемся, …
этот вопрос разрешится гораздо про-
ще». Он коснулся и языковых проблем 
в «совершенно аналогичной» МАССР 
Карельской Республике, где «нашлись 
многоумные руководители, которые 
решили, что ввиду малой развитости 
карельской культуры надо взять фин-
ский язык, и на нем строить Карель-
скую Республику», но финская бур-
жуазная культура развивается «по ту 
сторону», зачем же карелов «финнини-
зировать»? Затонский даже посетовал: 
«Мы с товарищем Скрипником полеми-
зируя имели возможность выступать и 
приводить Вас в пример, а оказалось, 
что у вас тоже такая история, прихо-
дится теперь Вам приводить в пример 
карельское дело…» [14]. Секретарь 
Молдобкома И.М.Ильинвыразился со-
вершенно определенно: в Советской 
Молдавии создается молдавская про-
летарская культура и «расцвет нацио-
нальной по форме и социалистической 
по содержанию культуры является мо-
гучим фактором революционизирова-
ния правобережной Молдавии» [18]. 
В результате, в МАССР в перспективе 
обозначились два убедительных пово-
да для борьбы с национализмом: госу-
дарственных и советских деятелей, пи-
сателей, исследователей в дальнейшем 
обвиняли либо в стремлении отделить 

МАССР от СССР, либо в чрезмерном 
увлечении специфическими чертами 
и особенностями молдавской нации. 
По воспоминаниям Г.И.Бучушкана (в 
1926 г. был членом президиума ЦИК 
МАССР, затем наркомом юстиции, на-
учным сотрудниом МНК), «с самого 
начала моей работы в Молдавской Ре-
спублике я заметил, что основные ра-
ботники знают друг друга уже давно и 
делятся на две группировки: бадеевцев 
и старовцев… Группировка Старого: 
Старый, Криворуков, Бубновский, Бо-
тев и другие считали, что молдавский 
язык – не язык, а жаргон, молдаване не 
имеют своей культуры, а потому нуж-
но ввести в Молдавии румынский язык 
и культуру… Группировка Бадеева (Га-
лицкий, Богопольский, Раевич, Холо-
стенко, Россинский и др.) якобы сто-
яла за народный молдавский язык, на 
самом деле приписывали молдавскому 
языку то, что ему чуждо, или создавали 
искусственно слова и пр.» [17]. Перио-
дически преобладала то одна, то другая 
точка зрения: в конце 20-х годов побе-
ду одержали самобытники и политика 
«молдoванизации» активизировалась, 
однако приоритет был нарушен уже в 
1932 г. Новый секретарь Молдобкома 
И.С Плачинда-Спорош ознакомил чле-
нов бюро с решением ЦК КП(б)У о пе-
реходе МАССР на латинский алфавит. 
Как отметил О.Галущенко,протокол 
заседания не содержит сведений об об-
суждении выступления секретаря, «по-
скольку дискуссии просто не было». 
В то время все члены бюро разделяли 
взгляды самобытников. Единственным 
аргументом … было то, что это реше-
ние принял ЦК КП(б)У, а значит его 
надо выполнить [19]. В Постановлении 
Бюро Молдобкома КП(б)У теперь ука-
зывалось: «Латинизация молдавской 
письменности, которая проводится в 
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интересах пролетарской революции по 
обе стороны Днестра – есть следующий 
этап развития молдавской социалисти-
ческой по содержанию и националь-
ной по форме культуры» [28]. Иной 
реакции и быть не могло: к 1933 г. ста-
линская установка на централизацию 
власти, беспрекословное подчинение 
республик решению ЦК ВКП(б) была 
претворена в жизнь. Пирамидальная 
вертикаль всеобщего контроля над об-
ществом пронизывала все слои обще-
ства через систему партийных струк-
тур – союзной, республиканской и да-
лее по областям, автономиям, краям.

Председателем СНК МАССР стал 
Г.И. Старый, общение с которым еще в 
мае 1930 г. не одобрялось (председате-
лю областной контрольной комиссии 
А.Е. Пудову пришлось за это публич-
но отчитываться и уверять, что он не 
разделяет точку зрения Старого в во-
просах национальной политики). «Са-
мобытникам» пришлось подчиниться 
новой линии, но в большинстве они 
остались на своих позициях, выполняя 
партийное решение без особого энту-
зиазма. 

1932–1934 годы выделены особо, 
поскольку именно в это время наци-
ональная политика советского госу-
дарства была в полной зависимости 
от внешнеполитической обстановки. 
Переход от одной графики к другой (от 
кириллицы к латинице и обратно) был 
прямо связан с перспективой возвра-
щения Бессарабии в границы СССР. В 
условиях «напряженного политсосто-
яния» МАССР, вызванного голодом 
и нарастанием «эмигрантских тен-
денций», появлением повстанческих 
групп [30], должна была одновременно 
проводиться кампания по латиниза-
ции. Во многих случаях это означало 
отбрасывание автономии назад, так 

как приходилось начинать обучение 
заново, ликвидировать неграмотность 
уже на новой графике, что запутывало 
и сбивало всех, кто лишь недавно стал 
грамотным на кириллице. Само это ме-
роприятие было ко всему еще и очень 
затратным, только по линии Нарком-
проса, например, для «обучения мол-
давского населения новому алфавиту» 
необходимо было организовать «3 000 
школ и кружков с оплатой руководите-
лей в течение 3 мес. по 40 руб.» (360 ты-
сяч рублей). На полную замену старого 
шрифта на новый в Балтской и Тира-
спольской типографиях было выделе-
но 2 000 рублей. В 3 000 рублей должны 
были обойтись «расходы, связанные с 
переброской новых кадров наборщи-
ков и печатников (подъемные и т.д.)» 
[26]. Несмотря на все усилия, в 1932–
1935 годах партийная организация ав-
тономии была вынуждена констатиро-
вать провал латинизации в республике. 
Его связалис откровенным саботажем 
мероприятий не только на местах, но и 
в центральном аппарате: «…из 13 полу-
ченных «Молдснабсбытом» машинок 
– 8 используются не по назначению, 
в них вредительски выброшен латин-
ский шрифт и заменен русским… Бюро 
Обкома отмечает полную бездеятель-
ность Комитета по молдаванизации, 
не сумевшего даже уследить за пра-
вильным использованием полученных 
латинских машинок, предназначенных 
для облегчения молдoвенизации аппа-
рата [27]. Известно, что в период пере-
хода сократилось число подписчиков 
на молдавскую прессу, родители стали 
определять детей не в молдавские, а в 
украинские и русские школы. Доку-
ментацию на всех уровнях предпочи-
тали вести на украинском и русском 
языках, указывая на неудобство при 
наличии трех алфавитов.

Сменявшие друг друга секретари 
Молдобкома то поддерживали само-
бытников (И.Н. Сирко в 1933 г.), то рез-
ко критиковали Молдавский Научный 
Комитет. Г.О. Булат, приступивший к 
работе в том же 1933 г., так выразил-
ся о ситуации: «Синтаксис кто пишет? 
Человек, а если этот человек контрре-
волюционер, то он и пишет контрре-
волюционную книгу... нужно всю эту 
сволочь выгнать, укрепить аппарат, по-
вести классовую борьбу, посмотреть, 
кто учится в вузах… Там есть немало 
сволочи, которая пролезла туда…» 
[20]. Практически создалась ситуа-
ция, при которой и «самобытники», и 
«румынизаторы» (особенно после от-
мены решения о латинском шрифте) 
могли быть ошельмованы властью как 
«вредители» или «враги народа» в лю-
бой удобный для нее момент, подобно 
«старой» украинской интеллигенции в 
1929–1931 годах. В МАССР, в мае 1938 
года, на IV Тираспольской городской 
партийной конференции в выступле-
нии одного из секретарей Молдобкома 
прозвучало, что «враги народа, орудо-
вавшие долгое время, как Вам известно, 
здесь на Молдавии, специально прово-
дили так-называемую латинизацию с 
целью того, чтобы проводить румыни-
зацию молдавского языка…» [13]. За-
игрывать с интеллигенцией власть уже 
не видела резона, поскольку основную 
работу – поддержку в сложные време-
на, и обучение молодежи она выполни-

ла. Главными парадоксами внутренней 
политики тоталитаризма в СССР ста-
ли: сопутствовавшие друг другу осоз-
нание необходимости компромиссного 
сотрудничества с интеллигенцией, и 
острая «классовая» неприязнь к ней.

Несмотря на скороспелость и от-
сутствие опыта, молодые специалисты 
были более надежны и угрозы для си-
стемы не представляли. Для нормаль-
ной государственной жизнедеятель-
ности было достаточно и небольшого 
процента старых квалифицированных 
специалистов для подготовки тех, кто 
должен был прийти им на смену, и для 
работы на тех должностях, где полу-
грамотные «образованцы» справиться 
бы никак уже не могли.Тоталитарная 
система предъявляла массовому обще-
ству образ врага, опираясь на самые 
различные идеологические обоснова-
ния: обострение классовой борьбы, на-
циональный уклонизм, происки ино-
странных разведок. Интеллигенция 
становилась мишенью в первую оче-
редь, так как на нее списывались все 
неудачи, сбои и просто провалы кам-
паний власти. Интеллигенция МАССР, 
будучи с одной стороны жизненно вос-
требованной в национально-государ-
ственном строительстве, с другой сто-
роны была всегда под подозрением как 
социально чуждая группа, в среде ко-
торой могли развиваться идеи ревизи-
онизма, сепаратизма и национализма. 
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STRATEGIA AMERICANĂ ŞI SOVIETICĂ PENTRU 
APLANAREA CONFLICTULUI DIN INDOCHINA ÎN 

AJUNUL CONFERINȚEI DE LA GENEVA (1954)

Daniela hADÎRCA1

LA STATéGIE AMéRICAINE ET SOVIéTIqUE POUR LA RéGLEMENTATION DU CONFLIT 
DE L’INDOCHINE ET DU CORéE à LA VEILLE DE LA CONFéRENCE DE GENèVE (1954)

Pendant la Guerre Froide l’Etats Unis et l’Union Sovietique n’ont pas eu une confronta-
tion militaire ouverte, mais ont mesuré les forces par l’entremise des leur satellites. 

L’un des épisodes culminants de cette periode ont été les guerres du Corée et de l’Indochine, 
quand ces deux grands pouvoirs ont implimenté diverses stratégies pour les entretenir, puis 
pour mettre un fin raisonnable et avantageux à ces conflits.

Mots-clés: Guerre Froide, stratégie Américaine et Soviétique, conflit, Indochine, Corée.

În 1954 se împlineau 7 ani de război 
în Vietnam și 4 ani de conflict în Coreea, 
situaţie care a adus dezaprobarea opiniei 
publice mondiale, dar și a alimentat mai 
mult interesele marilor puteri în Asia de 
Est și Sud-Est. Aceste fronturi calde în plin 
Război Rece nu reprezentau altceva decât 
un joc periculos cu arma atomică [1], care 
putea să se soldeze cu efecte dezastruoa-
se pentru întreaga lume. Liderul comunist 
chinez Zhou Enlai definea plastic rapor-
turile între superputeri, ca divizate prin 
structuri politice, economice, ideologice, 
dar unite prin capacitatea de distrugere re-
ciprocă și silite, astfel, la convieţuire. State-
le Unite ale Americii și Uniunea Sovietică 
nu s-au confruntat militar în mod deschis, 
dar și-au măsurat forţele prin intermediul 
aliaţilor, clienţilor, cărora le-au oferit aju-
tor militar, financiar și diplomatic – este 
așa-numitul război prin procură. Momen-
tele de vârf ale Războiului Rece au fost cele 
în care confruntarea dintre cele două pu-
teri a părut inevitabilă, astfel printre epi-
soadele culminante se numără și războa-
iele din Coreea și din Indochina. Un nou 
cadru internațional se conturează la înce-
putul anului 1954, întrucât după moartea 

lui Stalin (5 martie 1953), noul lider de 
la Kremlin, Hrușciov, animat de dorința 
de a-și câștiga autoritatea și simpatia nu 
numai în URSS, dar și din partea opiniei 
publice mondiale, a căutat să diminueze 
tensiunile cu SUA, să se facă simțită o des-
tindere în relațiile dintre acești doi poli în 
politica mondială. Aceste schimbări nu au 
întârziat să apară, astfel sub buna îndru-
mare a sovieticilor China va înceta să mai 
ia parte la războiul din Coreea. În același 
timp, erau întreprinse tentative diploma-
tice pentru stabilirea păcii în Indochina. 

În aceste condiţii de instabilitate con-
tinuă era indispensabilă organizarea unei 
conferinţe cu scopul aplanării conflictelor. 
Astfel, după câteva încercări, la Bermude, 
apoi la Berlin s-a luat decizia organizării 
unei conferinţe decisive la Geneva (1954), 
care trebuia să pună capăt acestei situaţii 
de incertitudine. 

Cele două strategii, americană și so-
vietică, se angajase pe calea ocolirii unui 
conflict internaționalizat, la începutul 
anului 1954, cel puțin pentru moment. 
Ele întrețineau pe fronturile Asiei un răz-
boi limitat, profitabil rușilor, prin mena-
jarea trupelor sale, în același timp ţinând 

1   Daniela HADÎRCA, doctorandă, cercetător științific, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a AȘM.

departe de bazele sale pe cele americane. 
În timp ce americanii suferise în războiul 
din Coreea unele insuccese de ordin, mai 
mult, diplomatic, însă câștigase o poziție 
rezonabilă totuși în Asia de Est, URSS 
dorea să-și extindă efectivul ideologic. În 
aceste condiții, nu era exclus ca cele două 
supraputeri să sondeze prin toate mijloa-
cele posibile noi teritorii pentru fiecare în 
Asia de Sud-Est.  

La începutul anului 1954, americanii 
au observat că strategia dolarului nu mai 
dădea rezultatele scontate. Pentru SUA, 
după războiul din Coreea, Indochina era 
vitală intereselor lor diplomatice. Încă din 
1952, la sfârșitul mandatului președinte-
lui Truman, o directivă a Consiliului na-
ţional de securitate stabilise că apărarea 
Tonkinului era esențială pentru conser-
varea sud-estului asiatic în mâinile state-
lor necomuniste și că obiectivul guvernu-
lui american era de a continua să asigure 
francezii cu ajutor sub toate formele [2]. 
La o reuniune a Statului Major American, 
din 4 septembrie 1953, amiralul Radford 
rezumă problematica indochineză: „[…] 
retragerea francezilor din Indochina […] 
ar însemna clar sfârșitul Franţei ca mare 
putere. Din acest motiv sunt clare intere-
sele noastre de a evita o retragere franceză, 
pentru că astfel pierdem un aliat puternic. 
Francezii au dat tot timpul ca scuză că nu 
au întreprins o acţiune ofensivă pentru că 
aceasta ar putea duce la o intervenţie din 
partea Chinei comuniste. […] Dacă noi le 
dăm francezilor susţinerea pe care ei ne-o 
cer și dacă francezii vor face ce ei au pro-
mis, eu (amiralul Radford) cred că noi ne-
am putea  bucura de posibilitatea că fran-
cezii își vor retrage o parte din trupe în doi 
ani” [3]. Ajutorul american nu a întârziat 
să apară. La 1 iulie, Washingtonul a trimis 
deja instructori americani pentru armata 
lui Bao Dai [4]. La 30 septembrie, Washin-
gtonul și Parisul au publicat un comunicat 
în care SUA promite majorarea ajutorului 

său financiar la 385 milioane de dolari, în 
schimb Franţa va da mai multe libertăţi 
generalului Henri Navarre [5], noul co-
mandant al armatei, ajuns în Indochina în 
luna mai a acelui an.  

Pe lângă întrunirile de la Bermude și 
Berlin, la care a luat parte și URSS, au avut 
loc întrevederi doar franco-americane, 
unde s-a discutat doar chestiunea indochi-
neză, pentru tatonarea terenului viitoarei 
conferințe, la care va participa și statul so-
vietic, împreună cu susținătoarea Republi-
ca Populară Chineză. Din aceste conside-
rente, americanii discutau cu Franța toate 
aspectele problemei, pentru că  SUA consi-
dera că unica șansă de a bloca ofensiva co-
munistă era de a crea un Vietnam unit [6]. 

Discuțiile purtate anterior roiau în ju-
rul ideii de organizare a unei conferințe la 
Geneva, iar rezultatele acestor convorbiri 
nu satisfăceau interesele americane, de 
aceea era importantă soluționarea câtorva 
chestiuni înainte, și anume operația Vau-
tour [7], cea a posibilității unei viitoare 
intervenții americane în Indochina pentru 
a-i susține pe francezi, dar și o eventuală 
acțiune directă împotriva Chinei. 

Lupta continuă de la Dien Bien Phu nu 
dădea rezultatele așteptate pentru fran-
cezi și americani, iar de la 15 martie 1953 
toate speranţele sunt pierdute și un singur 
miracol putea salva acest ultim câmp de 
luptă. Acest miracol era posibil, în opinia 
mai multor generali și politicieni fran-
cezi din perioada respectivă, dacă se vor 
alia trupelor franceze și cele americane. 
La Paris și la Saigon se agitau mult pen-
tru a cere americanilor întăriri cu avioane 
(bombardiere B26, aparate de vânătoare 
F8F, avioane de transport C147 și C119). 
Pe plan tehnic, bombardarea intensivă a 
poziţiilor Vietminhului era singura șan-
să de a rupe această încercuire a câmpu-
lui și de a permite o evacuare a trupelor. 
Astfel, la 20 martie se întrunesc, la Wa-
shington, generalul Ely [8] – din partea 
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oficialilor francezi, din cea a americanilor 
– președintele Eisenhower, vicepreședintele 
Richard Nixon și amiralul Radford [9], iar 
din partea britanicilor – generalul Brohon 
[10], care în cadrul acestei întruniri a fost 
un susținător al poziției franceze în unele 
aspecte ale problemei, cum ar fi necesitatea 
unui ajutor militar, date fiind funcțiile pe 
care le deținea în Franța. După câteva zile 
de intense discuţii, generalul francez ajun-
ge să-și convingă interlocutorii că situaţia 
militară era mult mai dramatică decât ei își 
imaginau; că trebuie să împiedice ajutorul 
masiv pe care-l primește Vietminhul din 
partea Chinei și că riscă de a pune în pericol 
întreaga Asie liberă; că SUA trebuie nu nu-
mai să crească contribuţia lor militară, dar 
și să intervină direct în conflict, trimiţând 
avioanele lor din bazele din Filipine pentru 
a bombarda trupele Vietminhului din jurul 
câmpului Dien Bien Phu. În aprilie, la o în-
tâlnire cu George Bidault [11] cu două zile 
înainte de deschiderea conferinţei de la Ge-
neva și două săptămâni înainte de marea în-
frângerea de la Dien Bien Phu, John Foster 
Dulles [12] a evocat ideea utilizării a două 
bombe atomice [13]. În ceea ce privește 
problema eliberării taberei fortificate de la 
Dien Bien Phu, prin operația aeriană Vau-
tour, în cadrul acestor discuții s-a pierdut 
„mai multă cerneală decât s-au obținut ul-
terior rezultatele dorite” [14]. Eșecul acestei 
operații reiese și din refuzul lui Eisenhower 
de a bombarda zonele alăturate câmpului 
de la Dien Bien Phu, sub pretextul opoziției 
Congresului, dar și a unor reticențe mani-
festate de către britanici. SUA conștientiza 
că un eventual atac presupunea intrarea în 
război, ceea ce căutau cu orice preț să evite, 
întrucât nu era în interesul lor să se joace 
pe un covor de bombe [15], în condițiile 
în care nu erau singurii care le dețineau. 
În ciuda temerilor americane și a rezervei 
britanice, la 24 martie, Eisenhower îi spune 
lui Dulles că el „nu exclude complet ideea 
unei operații decisive, doar dacă ar avea 

certitudinea că aceasta va da rezultate de-
cisive” [16]. Însă hotărârea americană s-a 
manifestat în defavoarea francezilor, din 
cauza unor motive mai mult tehnice, decât 
politice [17], ceea ce a dus la înfrângerea de 
la Die Bien Phu. Istoriografia sovietică, ca 
și cea occidentală, în special cea franceză, 
susține că de înfrângerea francezilor se fac 
vinovați anume americanii. Astfel, proiec-
tul intervenţiei americane, numită operaţia 
Vautour, a suferit un colaps. Această opera-
ţie, deși a suscitat un intens balet diplomatic 
între Paris, Londra și Washington, oricum 
congresul american era puţin entuziasmat 
de ideea de a se implica în război, cu atât 
mai mult că războiul din Coreea abia se 
încheiase, iar pentru americani implicarea 
într-un nou conflict nu era salutară, fran-
cezii puteau miza doar pe o acţiune comu-
nă, care se rezuma în acordarea unui ajutor 
militar. Englezii erau rezervați referitor la 
ideea de a lărgi un conflict care putea se-
rios lovi interesele sale la Hong Kong și în 
Malaysia. 

De menționat că în luarea deciziei ame-
ricanilor a influenţat și factorul economic, 
pentru că aceștia, de-a lungul războiu-
lui, au finanțat armata franceză, dar și au 
susținut prin ajutor financiar Indochina. 
Iar implicarea în conflict presupunea noi 
cheltuieli, și un eventual eșec ar însemna 
pierderi financiare și o dezaprobare din 
partea opiniei publice americane. 

Tabelul de mai jos oferă o imagine în 
cifre a strategiei dolarului, folosită de ame-
ricani în Asia de Sud-Eest între anii 1950–
1954.

Ajutorul american acordat Indochi-
nei între anii 1950-1954 [18] 

De altfel, ajutorul american în con-
flictul din Asia de Sud-Est nu este ceva 
nou nici pentru americani, nici pentru 
sovietici. Cu siguranța că SUA au investit 
cel mai mult în acest război, venind de-a 
lungul acestuia cu un șir de subvenții sub 
diferite forme, cum ar fi:

Reacția sovietică la finanțările ameri-
cane s-a materializat ulterior în acuzații, 
care s-au spus de la tribuna de la Geneva, 
cum ar fi discursul lui Molotov din 14 mai 
1954, prin care acuza SUA că merg după 
principiul „Cine plătește, acela comandă 
muzica” [21]. 

Finanțarea conflictului din Indochina 
nu e specifică doar americanilor, ci și so-
vieticilor, reprezentată nu neapărat prin 
credite, dar prin ajutor militar, trupe, ali-
mente, ceea ce în sine reprezintă o formă 
de susţinere. 

În strategia sovietică un atu esențial 
îl constituia China, care între timp i-a 
adus comunismului un spațiu imens, cu 
posibilități materiale și sociale, ceea ce îi 
asigura o superioritate. De aici rezultă și 
insistențele sovieticilor de a aduce China 
la masa tratativelor. Pentru comuniștii 
sovietici, China reprezenta asul lor, întru-

Anii Mii de dolari
1950
1951
1952
1953
1954

37(2)
116(2)
278(2)
478(2)
815(2)

Tipul de ajutor Total în milioane de dolari
MDAP [20]
Ajutor direct armatelor
Ajutor pentru apărare
Cooperare tehnică
Ajutor pentru dezvoltare
Fonduri pentru dezvoltare economica în Asia
Fonduri de urgenta din partea președintelui
 SUA
Altele 
Total

705
317,2
999
153
162
100
100

167
2703 

Tabelul II [19]

cât în Asia URSS-ul nu inspira încredere, 
în schimb chinezii le asigurau o cale mai 
ușoară de infiltrare în sud-estul asiatic, 
precum și obținerea unei victorii împotri-
va dușmanului capitalist [22].  Spre China 
se orientau speranţele statelor tinere din 
Asia, care vedeau în guvernul de la Pekin 
șansa de a fi susţinute financiar și politic. 

Strategiei sovietice îi sunt specifice 
propriile reguli. La origine era principiul 
ortodox al permanenţei războiului, expri-
mat în formula lui Clausewitz: „Războiul 
este continuarea politicii prin alte meto-
de” [23]. În spiritul comuniștilor sovie-
tici, războiul era confundat cu pacea. În 
interpretarea sovietică, lupta pentru pace 
semnifică o formă de a-și impune hege-
monia în lume. Pornind de la principiul 
că puterile capitaliste trebuie să dispară, 
trebuia prin toate mijloacele să contribuie 
la procesul dispariţiei acestor ţări, punând 

Tabelul I
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în joc un arsenal de arme materiale, ideo-
logice, politice, psihologice. Această acţiu-
ne, sovieticii au încredinţat-o și sateliţilor 
săi. Strategia sovietică răspunde tradiţiei 
ruse de-a lungul istoriei de a-și proteja 
frontierele sub orice forme [24].

Pentru URSS, conflictul vietnamez îi 
asigura mai multe posibilități de a-și afir-
ma poziția. De exemplu, faptul că un stat 
socialist este atacat de un altul din blocul 
capitalist nu putea lăsa fără ripostă URSS, 
iar poziția sa pacifistă îi asigura o imagine 
pozitivă și câștiga considerații în rândul 
populației din sud-estul Asiei. Astfel, stra-
tegia creării unei bune imagini reprezenta 
miza pentru care încerca să joace URSS în 
procesul atingerii scopurilor sale.

Conflictul vietnamez, ca și alte con-
flicte, a suscitat interesul URSS-ului, de-
oarece în aplanarea lui conta poziția care 
urma să o aibă în această zonă a Asiei. 
Astfel, Kremlinul a lucrat la crearea viitoa-
rei marionete comuniste în Vietnamul de 
Nord, în persoana lui Ho Chi Minh [25]. 
Chiar dacă președintele Ho Chi Minh și-a 
început activitate revoluționară pornind 
din rândurile Kominternului, a fost totuși 
un susținător al lui Mao Zedong, dovadă 
servind instruirea unui număr mare de 
cadre comuniste vietnameze în China. Cu 
toate acestea, odată cu crearea Republicii 
Democratice Vietnameze (în septembrie 
1945), legăturile ideologice și personale 
erau numeroase între comuniștii vietna-
mezi și sovietici. URSS, din 1945 până în 
1960, a furnizat prin intermediul Chinei 
susținere financiară. Odată cu înrăutăţirea 
relațiilor sino-sovietice, Vietnamul a luat 
partea Chinei, ceea ce i-a determinat pe 

sovietici să fie rezervați cu regimul lui Ho 
Chi Minh. Chiar dacă liderul nord-vietna-
mez a fost instruit în școala sovietică, ati-
tudinea lui faţă de Moscova s-a schimbat 
din cauza că Kremlinul nu a acceptat de 
la bun început crearea Republicii Demo-
cratice Vietnameze, recunoscând-o abia 
în 1950, la 30 ianuarie [26]. Recunoașterea 
acestui nou stat din Asia de către Uniunea 
Sovietică nu era un dar, ci mai degrabă 
reprezenta o acțiune strategică de crea-
re a unui echilibru de influență, întrucât 
venirea la putere a lui Mao în China, fără 
concursul fratelui mai mare, amenința au-
toritatea sovietică în această zonă a Asiei. 
De aceea, din 1950 rușii împreună cu sa-
teliţii săi au furnizat Vietnamului în jur de 
2 milioane de combatanţi, tehnicieni, re-
partizaţi pe teatrele de război din nordul 
ţării, acțiuni întreprinse pentru a stabili o 
balanță de forțe.

Războiul Rece a fost jalonat de crize/
fronturi calde, cum ar fi conflictul din In-
dochina, moment în care tensiunea dintre 
Statele Unite ale Americii și Uniunea So-
vietică crescuse la cote maxime. Cu toate 
acestea, ambele centre de putere – capita-
list și socialist – căutau să evite implicarea 
directă în război, însă prin intermediul 
strategiilor și al sateliților politici reușeau 
să-și aducă concursul în stabilirea poluri-
lor de influență în Asia de Sud-Est. Ast-
fel, atât URSS, cât și SUA au fost active în 
orânduirea cursului războiului din Viet-
nam, iar după încheierea acestuia ambele 
au luat parte plenar la conferința de la Ge-
neva, unde pe căi diplomatice au continu-
at să câștige autoritate în zona asiatică.

4. Bao Dai (1913–1997) – al treisprezecelea împărat (și ultimul) al dinastiei Nguyen din 
Vietnam.

5. Henri Navarre (1898 – 1983) – general al corpului de armată în cadrul conflictului 
din Indochina.

6. Artaud, Denise, La menance americaine et le reglement indochinois à la conférence de 
Genève, in: Revue d’histoire, economie et societe, vol. 3, nr. 13, 1994, p. 50.

7. Operația Vautour  reprezinta un plan franco-american, care avea ca scop acordarea 
unui ajutor din partea americană, într-o luptă decisivă, cum ar fi cea de la Dien Bien Phu. Aju-
torul presupunea furnizarea unor avioane B-29, a căror bază se afla în Filipine. 

8. Pau Ely (1897–1975) a fost șeful Statului Major francez  între 1949–1961, consilierul 
ministrului forțelor armate, Rene Plevne. A fost  numit general al armatei franceze pentru a 
conduce operațiile militare în Indochina.

9. Arthur William Radford (1895–1973) – amiral al forțelor militare americane, în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial s-a aflat în fruntea trupelor maritime din Oceanul Paci-
fic, iar din 1953 este numit în funcția de președinte al  Forțelor Armate, funcție ocupata până 
în 1957.

10. Generalul  Raymod Brohon fusese comandantul forțelor aeriene britanice în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial. A fost șeful Statului Major al armatei franceze, a  deținut și 
funcția de consilier al generalului Ely.

11. George Bidault (1899 – 1983) – om politic francez, președinte al Consiliului Național 
al Rezistenței, președinte al Guvernului provizoriu al Republicii Franceze (iunie – decembrie 
1946), ministru al afacerilor externe (1953–1954). 

12. John Foster Dulles (1888–1959) – diplomat american, Secretar de Stat al SUA (1953–
1959).

13. Mettan, Guy, Genève- ville de paix, de la conférence de 1954 sur l’Indochine à la co-
opération internationale, Genève, 2004, p. 66.

14. Levy, Roger, Paul Ely, L’Indochine dans la tourmente, în: Revue Politiqe étrangère, vol. 
29, nr. 4, 1964, p. 403-405.

15. Artaud Denise, La menance americaine et le reglement indochinois à la conférence de 
Genève, in: Revue d’histoire, economie et societé, vol. 3, nr. 13, 1994, p. 50.

16. Ibidem.
17. Аносова, Людмила Александровна, Промышленность Демократической 

Республики Вьетнам (1954–1965),  М., Наука. 1973, p. 78.
18. Bernard, Fall, Corée et Indochine. Deux programmes d’aide américaine, in: Politique 

étrangère nr. 2, 21-année, 1956, p. 175-190.
19. Ibidem. 
20. MDAP  (Mutual Defense Assistance Program) – lege americană din 1949, conform 

căreia statul american furniza ajutor militar unui stat cu care avea încheiat un acord în preala-
bil cu țara ce urma să beneficieze de susținerea SUA.

21. Archives ONU, Documents of the Indo-chinese phase of the Conference, IC/1-55, En-
glish and French, Confidential, 1 v. 28 cm, Discours prononcé par V. Molotov, ministre d’affaire 
étrangere de l’URSS le 14 mai 1954,  IC\13, 15 mai 1954, p. 11.

22. Marchand, Jean, Stratégie américaine et stratégie soviétique en Extreme Orient, în: Po-
litique étrangére nr. 4-5, 1951, p. 351-364.

23. Ibidem, p. 358.
24. Ibidem, p. 360.
25. Ho Chi Minh (1890–1969) – om politic vietnamez, prim-ministru (1946–1955), 

președinte (1955–1969) al Vietnamului de Nord.
26. Joyaux François, Les positions soviétique et chinoise devant le conflit, în: Revue françai-

se de science politique, 20 année, nr. 2, 1970, p. 363-372.
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SAVANTUL DEMIR DRAGNEV, CONSULTANTUL 
ŞTIINȚIFIC AL ARMATEI NAȚIONALE

Constantin MAnolAChe1,
Vitalie CIobAnU2, 

Ion Valer XenoFonToV3

ACADEMIC DEMIR DRAGNEV, SCIENTIFIC CONSULTANT OF THE NATIONAL ARMY

This article demonstrates the scientific universality of academic Demir Dragnev that in 
addition to studies of the history of Moldova has focused his research on military field. 

As a scientific consultant for the national army, Demir Dragnev developed a series of studies 
about military confrontations and the role of Moldavian Principality (Kingdom) in politics of 
European Powers, military statistics etc. Many of his disciples have researched under his guid-
ance themes related to the military field.

Keywords: National Army, Kingdom Moldova, disciples, research, military history.

Universul științific al savantu-
lui Demir Dragnev înglobează 

mai multe dimensiuni cu impact direct 
în cercetare, educație și societate, inclu-
siv în domeniul militar. Este autor al mai 
multor lucrări științifice și de populariza-
re a științei valoroase și originale care au 
o gamă variată de subiecte: confruntarea 
militară dintre Țara Moldovei și Imperiul 
Otoman [18]; impactul internațional pe 
care l-a avut Imperiul Rus, Austria, Polo-
nia asupra Țării Moldovei [17]; bătălia de 
la Jiliște [7]; la statistica militară în descri-
erea Țării Moldovei și Țării Românești în 
calitate de izvor istoric [16]; periodizarea  
evoluției forțelor armate ale Țării Moldo-
vei [6], atitudinea administraţiei militare 
ruse faţă de populaţia băștinașă din Mol-
dova în timpul războaielor ruso-turce din 
sec. XVIII [5] etc. Cercetările științifice 
menționate și alte publicații elaborate și 
editate de D. Dragnev au fost consultate la 
elaborarea unor teze de doctor/doctor ha-
bilitat care au în epicentrul de cercetare și 
subiecte cu temă militară. În acest context, 
menționăm tezele de doctor habilitat ela-

borate de Gheorghe Gonţa [13], Ion Chir-
toagă [2], Ion Eremia [11], Alexei Agachi 
[1], teza de doctor a lui Vitalie Ciobanu [4] 
cu tematică proximă de domeniul militar, 
profesorul D. Dragnev fiind consultant/
conducător științific al acestor cercetări 
științifice.

În anul 2000, profesorul D. Dragnev a 
fost președinte al Consiliului știinţific spe-
cializat pentru susţinerea tezei de doctor 
în istorie „Constituirea armatei naţionale 

în Republica Moldova” susținută de Vic-
tor Gaiciu [12], viceministru (2000–2001), 
ministru al apărării (2001–2004), ambasa-
dor al Republicii Moldova în Regatul Bel-
giei, Regatul Țărilor de Jos, Marele Ducat 
al Luxemburgului (2004–2009), general de 
brigadă [10]. O altă teză de doctorat cu te-
matică militară – „Serviciul sanitar al Ar-
matei Române în perioada 1914–1919” 
– a fost susținută de arhivistul militar Le-
ontin Stoica Vasile [15], din Pitești, județul 
Argeș, România, în cadrul Consiliului 
științific specializat prezidat de D. Dragnev.

La 15 aprilie 2016, D. Dragnev, în ca-
litate de membru al Consiliului știinţific 
specializat, a participat la susţinerea tezei 
de doctor habilitat a colonelului (r) Con-
stantin Manolache [14]. În discursul său 
vizavi de lucrare, profesorul D. Dragnev a 
specificat faptul că în prezent în Republi-
ca Moldova putem vorbi de o continuitate 
a tradițiilor militare istorice (valorice, de 
memorie istorică), nu însă de o continui-
tate instituțională.

Crezul științifico-social al savantului 
D. Dragnev este acela că istoria trebuie să 
aibă un impact educațional, patriotic asu-
pra societății. Istoricul nu trebuie să se izo-
leze și să producă materiale istorice doar 
pentru specialiștii de istorie, ci trebuie să 
aibă o largă cooperare cu comunitatea, 
să-i răspundă necesităților ei recurente. 
Aceste viziuni de cooperare, în mod speci-
al cu Armata Națională, au fost expuse în 
mod public [9] și aplicate în mod practic.

În 1998, cercetătorul D. Dragnev a edi-
tat studiul „Lupta de eliberare de sub do-
minaţia otomană în Ţara Moldovei (sec. 
al XVI-lea – începutul sec. al XVIII-lea)” 
[8]. Scopul lucrării rezidă în crearea unui 
sentiment istorico-patriotic pentru cititor, 
în mod special pentru cei care au drept 
scop suprem – Apărarea Țării. Lucrarea 
a apărut sub egida Ministerului Apărării 
al Republicii Moldova și al Institutului de 

Istorie al Academiei de Ştiințe a Moldovei. 
A fost distribuită în toate unitățile militare 
din Republica Moldova și studiată cu mult 
interes de militarii Armatei Naționale. De 
aceea, nu este întâmplător faptul că atunci 
când ostașii moldoveni erau întrebați pe 
cine dintre istoricii Republicii Moldova 
îi cunosc, aceștia îl numeau fără ezitare 
pe istoricul nr. 1 al țării savantul Demir 
Dragnev.

Doctorul în istorie Vlad Mischevca, 
discipolul savantului D. Dragnev, a fost 
consultat de profesorul său în vederea ela-
borării simbolurilor Armatei Naționale.  

 Profesorul D. Dragnev l-a consultat, 
de asemenea, și pe colonelul (r) drd. Pe-
tru Costin la realizarea unei colecții de 
copii ale drapelelor militare ale Moldovei 
din secolele XV–XIX și Basarabiei din 
sec. XIX–XX. Reamintim faptul că Petru 
Costin, asistat de comunitatea științifică a 
Republicii Moldova, inclusiv savantul D. 
Dragnev, a organizat cea mai mare colecție 

D. Dragnev, sergent-major, 1956.

Membrul corespondent Demir Dragnev la 70 de ani. 
Pictor: Eduard Stahi, 2006

1   Constantin MANOLACHE, colonel (r), doctor habiltat, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
2   Vitalie CIOBANU, colonel (r), doctor, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
3  Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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de potcoave (în număr de 3 200) datate cu 
sec. XIV–XX, fapt pentru care a fost înscris 
în Cartea Recordurilor „Guiness Book”.

Profesorul Demir Dragnev a contribuit 
științific la deschiderea Muzeului Arma-
tei Naționale (aflat în prezent în cadrul 
Centrului de Cultură și Istorie Militară), 
instituție inaugurată la 3 septembrie 1999, 
de Ziua Armatei Naționale. Decizia referi-
toare la deschiderea muzeului a fost apro-
bată încă în 1994 printr-un ordin al mi-
nistrului apărării. Scopul acestei instituții 
rezidă în promovarea științei istorice și 
reflectarea artei militare naționale.

M. c. D. Dragnev participă activ și la 
manifestările științifice care au în vizor te-
matica militară. Este un participant activ 
la sesiunile de comunicări științifice orga-
nizate de Centrul de Cultură și Istorie Mi-
litară al Ministerului Apărării al Republi-
cii Moldova. La 21 august 1998 a deschis 
lucrările Conferinței știinţifice „Mișcarea 
naţională la sfârșitul anilor 1980. Forma-
rea Armatei Naţionale a Republicii Mol-
dova”. De o valoare incontestabilă a fost 
comunicarea științifică „Probleme actuale 
ale istoriei militare” prezentată la 28 fe-
bruarie 2006 în cadrul sesiunii anuale de 
istorie militară. Un impact pozitiv asupra 
publicului a avut-o comunicarea „Tradiţi-

ile istorice ale armatei naţionale” prezen-
tată de profesorul D. Dragnev la 30 august 
2011 în cadrul sesiunii știinţifice interna-
ţionale „20 de ani de la formarea organis-
mului naţional-militar”. De asemenea, este 
consultantul științific al proiectului Aleea 
Domnitorilor  (inaugurată la 27 august 
2004) de la Ministerul Apărării al Repu-
blicii Moldova. La fel, este consultantul 
științific al lucrării de sinteză „Organizarea 
instituţiei militare a Republicii Moldova, 
(1990-2011)” [3], semnată de colonelul (r) 
Vitalie N. Ciobanu.

Evenimentele istorice cu implicații 
militare directe asupra Basarabiei au fost 
abordate cu lux de amănunte de cercetă-
torul D. Dragnev. Astfel, în anul 2009 în 
contextul consemnării a 70 de ani de la 
semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov 
(23 august 1939), cu impact direct asu-
pra Basarabiei și Bucovinei de Nord, în 
Chișinău s-au organizat o serie de ma-
nifestări științifice la care profesorul D. 
Dragnev a participat și s-a implicat în dez-
bateri asupra subiectului. Este vorba de 
simpozionul  știinţific „Declanșarea celui 
de-al Doilea Război Mondial”, organizat la 
24 februarie de Fundaţia Forului European 
pentru Istorie și Cultură, UPS „Ion Crean-
gă” și masa rotundă „70 de ani de la sem-
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a Moldovei, Chișinău: [s.n.], 2010, 239 p.

5. Dragnev Demir, Atitudinea administraţiei militare ruse faţă de populaţia băștinașă din Mol-
dova în timpul războaielor ruso-turce din secolul al XVIII-lea // Politica marilor puteri în Balcani și 
Europa Centrală : In honorem Gheorghe Gonţa, Chișinău, 2013, p. 107–115.

6. Idem, Constatări privind periodizarea evoluţiei forţelor armate ale Ţării Moldovei // Revista 
de istorie a Moldovei (RIM). – 2002. – Nr. 3–4 (51–52), p . 5-13.D. Dragnev, locotenent-major (primul din stânga), 1970

narea Pactului Ribbentrop-Molotov”, or-
ganizată de Asociaţia Istoricilor din Repu-
blica Moldova, la 21 august a aceluiași an.

O altă latură în domeniul istoriei mi-
litare a profesorului D. Dragnev o re-
prezintă activitatea științifico-editorială 
în cadrul aparițiilor periodice de profil 
militar. Este  coordonator și recenzent al 
publicației Centrului de Cultură și Isto-
rie Militară „Cohorta. Revistă de istorie 
militară”, fondată în 1999, unica revistă 
în domeniul istoriei militare din Repu-
blica Moldova. Savantul D. Dragnev este, 
totodată, recenzent, consultant științific 
și membru al Colegiului de redacție al  
publicației periodice a Academiei Milita-
re a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” 
– „Revista Militară. Studii de securitate și 

apărare”, fondată în anul 2009, singura re-
vistă în domeniul științelor militare și de se-
curitate națională din Republica Moldova.

Recunoașterea activității științifice în 
domeniul științelor militare, în mod gene-
ral, și cel de istorie militară, în mod special, 
a fost validată și prin conferirea distincției 
Ministerului Apărării „În slujba Patriei” 
(2006).

In grosso modo, constatăm activita-
tea științifică prodigioasa a ilustrului sa-
vant Demir Dragnev într-un domeniu de 
importanță majoră pentru educația civico-
patriotică a cetățenilor Republicii Moldova, 
cea de istorie militară. Se constată și latu-
ra de formator educațional, dar și de cea a 
consilierii științifice a Armatei Naționale a 
Republicii Moldova.
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7. Idem,  Jiliște, bătălia de la ~// Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Vol. 2. / red.: I. S. Gro-
sul; rec. șt.: Compart. „Istoria RSSM”: D. Dragnev [et. al.]. Chișinău: Editura Academiei de Ştiinţe 
a RSSM, 1971, p. 515. 

8. Idem, Lupta de eliberare de sub dominaţia otomană în Ţara Moldovei (sec. al XVI-lea – în-
ceputul sec. al XVIII-lea) / Demir Dragnev; Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Institutul 
de Istorie al AŞM; col. red.: V. Gaiciuc, Chișinău: Centrul Edit. al MA al RM, 1998, 24 p.

9. Idem, Trebuie să colaborăm cu Armata Naţională //Oastea Moldovei, 1998. Nr. 23 (215), p. 2.
10. Eremia Anatol, Vitalie Ciobanu, Alexandru Furtună, Viorica Răileanu, Albina Dumbră-

veanu, Vasile Pavel, Nicolae Băieșu, Dinu Poștarencu, Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate /
Coord. și red. șt.: Gheorghe Duca, Ion Hadârcă; resp. ed.: Constantin Manolache; rec.: Maria 
Duca, Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi. Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2012, p. 89.

11. Eremia Ion, Politica externă a Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea (1634–1658): Teză 
de doctor habilitat în istorie la specialitatea 07.00.02 – Istoria Patriei /Conducător șt.: Demir 
Dragnev, doctor hab. în știinţe istorice, prof. universitar  / Univ. de Stat din Moldova, Facultatea 
de Istorie. – Chișinău: [s.n.], 2000, 373 p.

12. Gaiciuc Victor, Constituirea armatei naţionale în Republica Moldova:  Autoref. tezei de 
doctor în șt. istorice (07.00.02) / Victor Gaiciuc; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Institutul de 
Istorie. Chișinău: [s.n.], 2000, 23 p.

13. Gonţa Gheorghe, Ţara Moldovei în contextul politicii otomane: relaţiile internaţionale și 
mișcarea de eliberare (a doua jum. a sec. al XV-lea – prima jum. a sec. al XVI-lea): Autoref. tezei 
de doctor habiliat în istorie la specialitatea 07.00.01 /Conducător șt.: Demir Dragnev, doctor 
hab. în știinţe istorice, prof. universitar  / Acad. de Ştiinţe a Republicii Moldova. Ist. de Istorie, 
Chișinău, [s.n.], 1993, 41 p;

14. Manolache Constantin, Politica de construcţie militară în Republica Moldova: repere teo-
retico-metodologice și valenţe practice: Autoref. tezei de doctor habilitat în știinţe politice, teoria, 
metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice / Constantin Manolache; cons. șt.: 
Gheorghe Rusnac, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, academician; Victor Juc, doctor 
habilitat în știinţe politice, Chișinău [s.n.], 2016, 62 p.

15. Stoica Leontin Vasile, Serviciul sanitar al Armatei Române în perioada 1914–1919: Teză 
de doctor în știinţe ist. la specialitatea 07.00.02 – Istoria românilor / Leontin Stoica Vasile; 
președintele Consiliului științific.: Demir Dragnev, doctor hab. în știinţe istorice, prof. univer-
sitar / Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Fac. de Istorie și Etnopedagogie, Chișinău, [s.n.], 
2012. 196 p.

16. Драгнев Демир, Военные статистические описания Молдовы и Валахии конца XVIII – 
нач. XIX в. как исторический источник // Moлд. ист. журн. – 1990, № 3. – P. 34-40.

17. Idem, Международное положение Молдавии после Прутского похода. Молдавско-
австрийские и молдавско-польские отношения в 1711–1735 гг.//Очерки внешнеполитической 
истории Молдавского Княжества (последняя треть XIV- нач. XIX в.), Кишинев: Штиинца, 
1987. c. 253–259; Idem, Дипломатические отношения европейских государств с Османской 
империей в 40-х – нач. 60-х гг. XVIII-го века и Молдавей // Очерки внешнеполитической 
истории Mолдавского Княжества (последняя треть XIV- нач. XIX в.). Кишинев: Штиинца, 
1987, c.  278–283; Idem, В. И. Ткач, Молдавское Княжество в русско-турецких и польско-
турецких отношениях в 60-х гг. XVIII-го века // Очерки внешнеполитической истории 
Молдавского Княжества (последняя треть XIV – нач. XIX в.), Кишинев: Штиинца, 1987,  
c.  283–292.

18. Idem, Молдавия в системе русско-турецких отношений в начале века. 
Совместная борьба Молдавии и России против Османской империи в 1711 г. // Очерки 
внешнеполитической истории Молдавского Княжества (последняя треть XIV – нач. XIX 
в.). – Кишинев: Штиинца, 1987, c.  238–253.

CETATEA FĂGĂRAŞ, CETATEA INVINCIBILĂ
FAGARAS FORTRESS, INVINCIBLE FORTRESS

Ion Valer XenoFonToV1

Motto: „Una din podoabele țării”.
Nicolae Iorga (1871–1940), istoric român

1   Ion XENOFONTOV, doctor în istorie, cercetător științific, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Cetatea Făgăraș se află în localitatea 
omonimă din județul Brașov, Ro-

mânia. Vocabula Făgăraș vine de la pădu-
rile de fag ce se aflau în vechime în regiu-
nea respectivă. Pentru prima dată numele 
Făgăraș este menționat într-o diplomă din 
1291 emisă de regele ungur Andrei III 
(1290–1301).

Făgărașul, cetatea și domeniul său fun-
ciar au deținut un rol semnificativ în istoria 
Transilvaniei și Țării Românești. Negru 
Vodă (Radu Negru), cel care prin tradiție 
a întemeiat Țara Românească, era din 
Făgăraș. Tot în Făgăraș, în contextul celui 
de-al Doilea Război Mondial s-a retras o 
importantă comunitate de basarabeni.

Cetatea Făgăraș este una dintre cele 
mai mari și mai bine conservate cetăți 
medievale din Europa de Sud-Est, fiind 
clasată de o revistă americană pe locul 
doi în registrul celor mai frumoase caste-
le din lume. Din  1500 și până la mijlocul 
sec. XIX, cetatea a fost asediată de 15 ori, 
însă niciodată n-a fost cucerită cu forța ar-
melor. De aceea, poate fi numită, pe bună 
dreptate, Cetatea Invincibilă.

Anterior cetății de piatră de la Făgăraș, 
în sec. XII–XIII a existat o fortificație 
din lemn, cu val de pământ. Vestigiile 
fortificației din lemn, păstrate în Muzeul 
Țării Făgărașului „Valer Literat”, demon-
strează că aceasta a fost distrusă violent în 
urma imixtiunii tătare din 1241.

Primele izvoare scrise referitoare la 

cetatea de piatră datează din anul 1455, fi-
ind menționat un „castelan”. Investigațiile 
arheologice demonstrează însă existența 
cetății de piatră la sfârșitul sec. XIV.

Din a doua jumătate a sec. XVI, Ceta-
tea Făgăraș devine reședință nobiliară și 
princiară importantă. Voievozii și princi-
pii Transilvaniei (Ştefan Mailat și Gașpar 
Becheș) au utilizat-o ca obiectiv strategic 
de luptă pentru tron. Mihai Viteazul a con-
siderat-o „cetate de scaun”.

În sec. XVII, grație unor activități 
de muncă intensă și cu străduința unor 
conducători pricepuți, s-au conturat di-
mensiunile și formele actuale ale cetății, 
care dispunea de 85 de încăperi. În baza 
obligațiilor de „muncă la cetate”, iobagii 
domeniului Făgăraș au fost repartizați în 
trei schimburi, a câte 50 de oameni, ce 
prestau muncă câte o săptămână. Unii cu 
hârlețul și sapa, iar alții cu brațele. 

Între 1670 și 1691, în monumentul de 
la Făgăraș s-au ținut 11 Diete ale Transil-
vaniei (instituție constituțională și politică 
preparlamentară), 18 delegații (reuniuni 
mai strânse) și au fost primite peste 50 de 
solii străine. Cetatea a fost, pe rând, gar-
nizoană militară austriacă (1696–1867), 
maghiară (1867–1918) și românească 
(1918–1948). Din 1948 și până în 1960 a 
fost închisoare comunistă. Între septem-
brie 1950 și aprilie 1960, aici au fost închiși 
circa 4 000 de foști angajați ai Servicii-
lor de Informații, ai Siguranței Statului, 
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magistrați militari și diplomați. Specific 
pentru acest penitenciar, în care au murit 
166 de oameni, era faptul că deținuții erau 
„lagăriști”, adică întemnițați fără procese și 
fără condamnări.  După 1960 a fost deza-
fectată și s-au început lucrări de restaurare 
pentru a-i reda înfățișarea din perioada de 
apogeu – sec. XVII. În urma unei decizii 
din 1976, în cetate au fost înființate ateliere 
de covoare, tricotaje și confecții, centre co-
merciale și de alimentație publică, un ho-
tel, un muzeu și biblioteca municipală. În 
prezent funcționează doar ultimele două 
instituții culturale. Cetatea este deschisă 
contra unei taxe vizitatorilor și celor care 
doresc utilizarea temporară a spațiilor din 
incinta cetății. Fortificația poate fi numită 
și Cetatea Torturii. Potrivit unor legende 
și mistere, în cetate ar fi existat mașina de 
tortură „Fecioara de Fier”. Condamnatul la 
moarte, trimis la „fecioară” pentru rugă-
ciunea de sărut a icoanei Maicii Domnu-

lui, în loc de iertare, găsea în brațele ei o 
moarte cumplită. Persoana era străpunsă 
de pumnale, apoi se deschidea o trampă 
și corpul cădea într-un mecanism de să-
bii, care „toca carnea”. Într-un canal aflat 
la o înălțime de 8 m apa evacua resturile în 
râul Olt, nelăsând nicio urmă de crimă. O 
altă „Fecioară de Fier” reprezenta un sar-
cofag cu cuie în care era închis condam-
natul. Cuiele îi străpungeau tot corpul, cu 
excepția organelor vitale. În urma pierde-
rii de sânge, persoana murea în chinuri 
groaznice. În cetate se pot vedea și în pre-
zent temnițele medievale, unele având săli 
de tortură.

Profesorul făgărășean Florentin Oltea-
nu a denumit Cetatea Făgărașului drept 
Cetatea Principeselor, înregistrând  această 
sintagmă ca brand. Într-adevăr, cetatea a 
fost domeniu al principeselor, care prin 
statut i-au menținut fortificației poziția 
hegemonică. Una dintre cele mai cunos-
cute Doamne a fost Stanca, soția lui Mihai 
Viteazul. În 1599, Mihai Viteazul a cuce-
rit „Cetatea tare a Făgărașului”, pe care în 
1600 a dăruit-o Doamnei Stanca. După 
înfrângerea lui Mihai Viteazul, familia sa a 
fost arestată. Din inițiativa lui Nicolae Ior-
ga, în 1938, făgărășenii au edificat statuia 
principesei Stanca, pe epitaful căreia este 
notat: „Aici a suferit toate umilințele și 
toate amenințările, pentru dreptul neamu-
lui său, chinuită și apoi veșnic nemângâiată 
soția lui Mihai Viteazul, Doamna Stanca”. 

În 1656, pe lacul cetății înotau 6 lebede, 
care erau hrănite cu o pâine de secară pe 
zi. În 1696, în lac erau nouă lebede și pa-
tru boboci. Îngrijirea lebedelor se realiza 
din ordinul principesei Transilvaniei. Ca 
o continuare a tradiției, în 2012, Primăria  
Făgărașului a decis popularea lacului cu 
lebede. La 1 septembrie 2016, pe lac îno-
tau, împreună cu bobocii, 32 de lebede de 
culoare albă, neagră și gri. 

Cetatea Făgăraș, 1883. Fondul materiale ilustrative al 
Muzeului Țara Făgărașului „Valer Literat”.

Statuia Doamnei Stanca, 1938. Sculptor 
Spiridon Georgescu. Pe fundal: Cetatea Făgăraș. 
Foto: Ion Valer Xenofontov, 1 septembrie 2016

„Fecioara de Fier cu cuie”. 
Foto: Ion Valer Xenofon-
tov, 1 septembrie 2016

Profesorul Florentin Olteanu este autorul  
brandului Cetatea Principeselor, Foto: Daniela 
Hadîrca-Năstas, 3 septembrie 2016
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Sala Tronului. Foto: Daniela Hadîrcă-Năstas, 1 septembrie 2016

„Casa Doamnei”. Foto: Ion Valer Xenofontov, 1 septembrie 2016 Lacul cetății cu lebede. Foto: Ion Valer Xenofontov, 1 septembrie 2016

Sala Țării sau Sala Dietei este menționată pentru prima dată în 1581. Aici a fost Dieta Tran-
silvaniei până în 1639 (fiind transferată la alt nivel al castelului), apoi a avut destinația de ca-
pelă reformată, ortodoxă și romano-catolică. Foto: Ion Valer Xenofontov, 1 septembrie 2016
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Blazonul sculptat pe ancadramentul ușii ce leagă 
casa cânepii cu loggia, amintit în surse în 1656, s-a 
conservat până în prezent. Foto: Ion Valer Xeno-
fontov, 1 septembrie 2016

Fierăria Cetății Făgăraș. Foto: Ion Valer Xe-
nofontov, 1 septembrie 2016

Bârne și fragmente de lemn de la vechea 
fortificație din sec. XII–XIII. Foto:

Ion Valer Xenofontov, 1 septembrie 2016

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN MEMORIE 
COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ (9 MAI 2016)

WORLD WAR II IN INDIVIDUAL AND COLLECTIVE MEMORY (MAY 9 2016)
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ARMATA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 ÎN APARIŢII EDITORIALE JUBILIARE

larisa noRoC1

 1   Larisa NOROC, doctor în ştiinţe istorice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM.
2   În 2001, marcarea celor zece ani de la formarea Armatei Naţionale a fost însoţită de lansarea primului album jubiliar 
„Armata Naţională a Republicii Moldova” (redactor-coordonator: C. Manolache). Acest început a fost perpetuat cu încă 
două volume jubiliare – la împlinirea a 15 ani şi, respectiv, a 20 de ani ai Armatei Naţionale.

Armata Naţională este un element 
indispensabil al statului care, prin 

definiţie, trebuie să asigure securitatea și 
independenţa ţării. La 3 septembrie 2016 
s-au împlinit 25 ani de la crearea Forţelor 
Armate ale Republicii Moldova, eveni-
ment însoţit tradiţional de apariţii edito-
riale2. Albumul jubiliar cu titlul sugestiv 
„Armata Republicii Moldova” este o lu-
crare bilingvă, scrisă în limbile română și 
engleză, care iniţiază cititorul în ceea ce 
prezintă forţele armate ale republicii noas-
tre și, totodată, reprezintă o carte de vizită 
pentru oaspeţii din străinătate. În accepţia 
autorului, doctor în istorie, colonel V. Cio-
banu, studiul își aduce omagiul militarilor 
care și-au sacrificat viaţa pentru indepen-
denţa și suveranitatea Republicii Moldo-
va. Lucrarea are un conţinut știinţific și 
este constituită din câteva compartimente 
distincte. În Introducere este efectuată o 
prezentare succintă a Republicii Moldova: 
așezarea geografică, forma de guvernare, 
structura teritorial-administrativă, patri-
moniul naţional. O realizare interesantă a 
lucrării este prezentarea în tandem a sim-
bolicii politice a Republicii Moldova (dra-
pelul, stema) și simbolicii militare (stema, 
emblema și drapelul Armatei Naţionale, 
drapelul de luptă). 

În compartimentul „Premisele formării 
Armatei Naţionale”, colonelul doctor Vita-
lie Ciobanu a efectuat o analiză factologică 
a procesului de constituire și funcţionare 
a Armatei Naţionale, a factorilor de deci-

zie (legi, decrete prezidenţiale, concepţia 
militară, doctrina militară). Sunt reflec-
tate dificultăţile procesului de constituire 
a Armatei Naţionale, funcţia și structura 
Ministerului Apărării, adoptarea legisla-
ţiei militare. În detalii este examinat rolul 
marelui Stat Major al Armatei Naţionale, 
activitatea unităţii de elită Batalionul cu 
destinaţie specială „Fulger” și a unităţilor 
militare naţionale. În capitolele cu privire 
la comandamentele militare (Comanda-
mentul forţelor terestre și Comandamen-
tul forţelor aeriene) este reflectată acti-
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vitatea structurilor militare (Brigada de 
infanterie motorizată „Moldova”, Brigada 
II infanterie motorizată „Ştefan cel Mare”, 
Brigada III infanterie motorizată „Dacia”, 
Batalionul 22, Batalionul transmisiuni, Ba-
talionul de geniu, Regimentul de rachete 
antiaeriene etc.), este analizată misiunea 
acestora, participarea lor în diverse acţiuni 
militare. Autorul s-a străduit să accentue-
ze cooperarea militară internaţională/re-
gională între unităţile Armatei Naţionale 
cu partenerii de arme din SUA, România, 
Ucraina, efectuarea schimbului de experi-
enţă, participarea la exerciţii militare de ni-
vel internaţional, operaţiuni și misiuni de 
menţinere a păcii sub egida OSCE, ONU. 
Examinarea informaţiei ne determină să 
concluzionăm că lucrarea are o contribu-
ţie utilitară, deoarece orientează viitorii 
recruţi cu privire la efectuarea serviciului  
militar. Iar cititorii interesaţi de carieră mi-

litară pot face cunoștinţă cu instituţiile de 
profil militar în compartimentul „Aspecte 
ale învăţământului militar”, care reflectă și 
cooperarea în domeniul învăţământului 
militar cu SUA, Republica Elenă, Marea 
Britanie, Republica Turcia, Federaţia Rusă 
etc.

Un segment aparte a constituit infor-
maţia cu privire la instituţiile cu ajutorul 
cărora sunt transpuse în viaţă obiectivele 
Ministerului Apărării – Centrul de Cultu-
ră și Istorie Militară, Centrul mass-media 
militară, Clubul sportiv central al arma-
tei, instituţii medicale militare etc. Cartea 
este de o calitate superioară, cu imagini 
privind patrimoniul naţional (Cetatea 
Soroca, stindardul președintelui și cel al 
Ministerului Apărării) realizate de Pavel 
Balan, Tudor Iovu; distincţiile de stat ale 
Republicii Moldova, modele de uniforme 
ale militarilor Armatei Naţionale.

UN DEMERS ŞTIINȚIFIC DE MAXIMĂ ACTUALITATE

A SCIENTIFIC APPROACH OF MAXIMUM ACTUALITY

Stan ANTON1

Lucrarea „Interesele geostrategice 
ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-

european”, elaborată de dna conf. univ. dr. 
Svetlana Cebotari, constituie un demers 
știinţific a cărui valoare este dată de abor-
darea unui subiect de maximă actualitate 
și de orientarea acestuia către identificarea, 
cu obiectivitate, a principalelor aspecte le-
gate de interesele Federaţiei Ruse în actu-
alul context internaţional și regional. Mai 
mult, lucrarea menţionată a fost elaborată 
într-o perioadă de profunde transformări 
nu doar la nivel internaţional (emergenţa 
unor noi centre de putere la nivel mondi-
al, contestarea rolului de unică superpute-
re mondială deţinut de SUA și afirmarea 
rolului de putere regională majoră al Fe-
deraţiei Ruse), cât mai ales regional (criza 
ucraineană, care a inclus și anexarea te-
ritorială a peninsulei Crimeea și apariţia 
unui nou conflict îngheţat la graniţa UE, 
degradarea fără precedent a relaţiilor din-
tre Occident și Federaţia Rusă pe fondul 
crizei ucrainene etc.).

Toate aceste evoluţii, alături de alte 
provocări de securitate formate sau am-
plificate în perioada recentă (terorismul 
internaţional, fenomenul migraţiei, in-
stabilitatea generată de războiul din Siria 
sau în spaţiul nord-african etc.), impun o 
reconsiderare a abordării și viziunii strate-
gice formulate la nivelul NATO și al UE. În 
acest sens, este util să reamintim că, în iu-
nie 2016, este așteptată publicarea unei noi 
Strategii Globale de Securitate a UE, iar, în 
cadrul summitului NATO de la Varșovia, 
din iulie 2016, este așteptat ca șefii de stat 

și de guvern ai statelor membre să adreseze 
problema adaptării Alianţei la noul mediu 
de securitate, astfel încât NATO să își păs-
treze capacitatea de a apăra aliaţii împotri-
va oricărei ameninţări din orice direcţie.

Pe cât de complex și dinamic este actu-
alul mediu regional și internaţional de se-
curitate, pe atât de utilă este concretizarea 
unui demers știinţific orientat către clarifi-
carea unor probleme-cheie specifice unui 
spaţiu în care interesele actorilor occiden-
tali și ale Federaţiei Ruse se suprapun și în 
care potenţialul de destabilizare, pe fondul 
divergenţei dintre aceste interese, este unul 
considerabil.

Lucrarea „Interesele geostrategice ale 
Federaţiei Ruse în spaţiul est-european” 
are o solidă fundamentare teoretică, au-
toarea vădind o profundă cunoaștere a 
dezvoltărilor anterioare pe această temă, 

1   Stan ANTON, colonel, dr., directorul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, România.
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atât în mediul academic occidental, cât și 
în cel postsovietic. 

Investigarea abordărilor anterioare 
asupra intereselor Rusiei – prima direcţie 
a cercetării – este concretizată în primul 
capitol al lucrării – „Istoriografia cercetă-
rii intereselor geostrategice ale Federaţiei 
Ruse”, pe parcursul căruia supune analizei 
stadiul cercetării în acest domeniu, prin 
parcurgerea unei întregi game de lucrări 
ale unor autori recunoscuţi, atât din Occi-
dent, cât și din Rusia sau spaţiul ex-sovietic. 

Cel de-al doilea capitol – „Interesul ge-
ostrategic în contextul noilor transformări  
geopolitice” conţine clarificări conceptuale 
ale unor termeni pe care autoarea îi consi-
deră relevanţi și utili în analiza pe care și-o 
propune. În cuprinsul acestui capitol, au-
toarea identifică un anume nivel de com-
plementaritate conceptuală a unor noţiuni 
precum „interes”, „putere” și „strategie”, 
formulând și definind, în premieră, într-o 
construcţie teoretică, un nou concept, ace-
la de interes geostrategic, oferind interpre-
tări, în cheie proprie, novatoare.  

Prima parte a celui de-al treilea capitol 
– „Redimensionarea interesului geostrate-
gic al Federaţiei Ruse în contextul noilor 
transformări geopolitice” surprinde intere-
sele, adesea divergente, ale marilor puteri, 
în speţă ale Federaţiei Ruse, NATO și UE, 
în ceea ce privește spaţiul est-european, 
precum și strategiile de promovare și apă-
rare a acestora. Analiza, profund docu-
mentată, axată deopotrivă pe evenimente 
relativ îndepărtate și de maximă actualita-
te, se remarcă prin aceea că abordează de-
finiţia acestor interese, precum și impactul 
acestora asupra relaţiilor dintre marile pu-
teri, pe de o parte, și dintre marile puteri 
și statele din spaţiul est-european, pe de 
altă parte. De asemenea, studiul este di-
recţionat către factorii economici, politici, 
sociali, militari etc., cu relevanţă pentru 

modul în care marile puteri își definesc 
interesele în raport cu acest spaţiu, dar și 
pentru modul în care își construiesc ima-
ginea una asupra celeilalte în funcţie de 
acţiunile pe care le întreprind în zona de 
vecinătate comună. 

În cadrul celui de-al patrulea capitol – 
„Dimensiunea strategiilor Federaţiei Ruse 
de menţinere a influenţei în Republica Mol-
dova”, efortul știinţific se concentrează 
asupra relevanţei geostrategice a Republi-
cii Moldova și a strategiilor de menţinere 
a influenţei ruse, prin instrumente de tip 
hard power și soft power. Lucrarea se în-
cheie cu un set de concluzii și recoman-
dări fundamentate pe analiza tuturor aces-
tor factori.

Demersul știinţific semnat de dna 
Svetlana Cebotari se remarcă printr-o ati-
tudine echidistantă, fiind fundamentat pe 
un impresionant aparat bibliografic. Lu-
crarea nu doar îndeamnă la obiectivitate, 
ci este ea însăși un studiu  caracterizat de 
obiectivitate, ceea ce coroborează plus-
valoarea adusă în domeniul studiilor de 
securitate. Este o analiză de maximă actu-
alitate, cuprinzătoare, concentrată asupra 
numeroșilor factori a căror interrelaţiona-
re determină complexitatea mediului de 
securitate din acest spaţiu. 

Lucrarea rezultată este relevantă nu 
doar în analiza mediului regional de se-
curitate, ci și în cea a evoluţiei rolului și 
statutului Republicii Moldova în acest 
context. Prin urmare, „Interesele geostra-
tegice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-
european”, prin conceptele explicate, prin 
caracterul actual al evenimentelor vizate, 
prin analiza obiectivă, echidistantă a forţe-
lor ce influenţează dinamica securităţii în 
acest spaţiu, poate constitui un reper pen-
tru experţii din mediul academic și poli-
tico-militar, cu preocupări orientate către 
evoluţia mediului de securitate din spaţiul 
est-european.

A MONOGRAPH ORIGINAL

Vakhtang MASAIA1

1    Vakhtang MAISAIA, Ph.D. in politics and military studies; Associate Professor; Advisor to Strategic Intelligence Main 
Department of MoD of Georgia (1998–2002); Head of International Security Studies MA Program, Caucasus Interna-
tional University (CIU).

The Monograph by Phd Svetlana 
CHEBOTARI is originated in very 

relevant period of time and corresponds 
to realms of contemporary international 
politics. Ongoing situation at internatio-
nal political level is very turbulent and af-
ter disappearance of unipolar geopolitical 
order and its transformation into interim 
geopolitical transition provision taking 
its shape currently, it becomes clear that 
Russia’s approach in formulating its natio-
nal defense and security policy objectives 
are getting tough and coercive. A “New 
Cold War” scenario brings fresh realities 
in geopolitical distribution of power po-
larity in international politics. Ukrainian 
crisis, which has been steaming down due 
to the ceasefire agreement that have been 
endorsed by parties in aegis of so-called 
“Minsk Contact Group” mediation, does 
not resolve high-level tensions between 
Russia and NATO/EU. Contrary it incre-
ases and hikes the peak of confrontation. 
The EU has enacted new economic sanc-
tions against Russia amid some members 
of the EU were against of imposition the 
sanctions and the sanctions ought to be 
linked with de-escalation military conflict 
in torn-up regions of Ukraine. In this me-
rit, Russia is considering to reshape its de-
fense and security strategies and picked up 
a challenge from the West and fosters how 
to win the geopolitical competition. These 
doctrinal new principles are perceived in 
those documents that considers prepara-
tion of concrete change provisions to new 
Military Doctrine draft adopted by the 

Russian President in December of 2015. 
The Military Doctrine of Russia have been 
changed three times – in 1993, 9 2000, and 
in 2010. On that occasion the doctrine, last 
revised in 2010, and should be updated to 
classify the United States and other NATO 
countries as the «main enemy» of Russia. 
The 2010 doctrine defines NATO expan-
sion as a threat to Russian national secu-
rity and reaffirms its right to use nuclear 
weapons in a defensive posture, but stops 
far short of declaring NATO as Moscow’s 
primary adversary and laying preempti-
ve nuclear strike scenarios on the table, a 
posture unmistakably reminiscent of the 
Cold War. However, 2015 doctrine will 
reflect the right to use nuclear weapons 
in offensive posture and redefine concre-
te military enemies in light of NATO and 
USA. The latest military drills (in Altai 
region, in Pacific Rim, in Atlantic space, 
etc.) are indicating of this scenario. Ha-
ving said above-mentioned it makes clear 
why Dr. Svetlana CHEBOTARI’s mono-
graph has been written in right time and 
right way. The problem that has been de-
bated by the author is rather stood beyond 
of the actuality of the topic and created a 
basis for promoting such important scien-
tific-academic trend inside of security stu-
dies as is Geostrategic Studies considering 
military aspects of the processes of inter-
national relations. Her one of the novelty 
could be considered from that stand of 
academic tendency – modern approach of 
the realization of events and processes of 
global politics from geostrategic conside-
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ration. Moreover she has introduced new 
jargon in international politics that ma-
kes easier to understand why still military 
power and capabilities are still dominant 
factors in identification of polarity moda-
lity in international relations. Geostrategic 
Interests – is to be considered such of the 
jargon and could be relevantly adopted in 
fully realizing of some great/super power 
true national interests and goal-missions 
achievements in some cases at global and 
regional level of analyses. In addition to 
that, the thesis in aegis of the Case-study 
analytical method provides a guide to a 
concrete example modality on occasi-
on to East-European geopolitical area on 
how Russia Federation is seeking to pur-
sue its military-political goals in a way of 
so-called “hard power” against to Western 
(USA+EU) socalled “soft power” strategy 
in contemporary international politics. 
Having considered that it is to stress that 
the monograph is to be very practical ma-
nual for those scholars and academicians 
who are searching and specializing on 
Russia’s politics, mainly from geostrategic 
studies perspectives. In illumination a bit 
practical values of the dissertation is ne-
cessary to demonstrate author’s ostensible 
analytical implications 10 about the Rus-
sian geostrategy toward Post-Soviet space. 
On 5 July 2013 at the session of the Na-
tional Security Council backed to the de-
cree of the President of Russian Federation 
Vladimir Putin suddenly were launched 
military drills for the East and Central 
Military District units and forces. What is 
relevant to consideration for the Georgian 

national military defense perspective, in 
aegis of the drills, at first time, the Rus-
sians high military command probed in 
action new drones (Unpiloted Flight Vehi-
cles) at strategic-operational level that are 
capable to deliver information not only to 
the local high command HQ but also to 
the Central Command HQ of the General 
Staff in Moscow. The novelty makes pos-
sible to conduct local warfare in more ef-
ficient manner and to strike down enemy 
forces in shortest period of time. Hence, 
the Russian Armed Forces have demons-
trated new type of maneuvering military 
tactics with modern military technology 
elements, cost to the Kremlin more than 
20 trillion Russian roubles since 2008. At 
least strategic goal of the drills was to tas-
te how the combine forces and troops in 
joint effort could wedge a “local war” (a 
special military jargon underscored at the 
national military doctrine adopted and 
renewed in 2015). The jargon “local war” 
implies to perform warfare at regional le-
vel at least with one nation or with coaliti-
on of nations in two frontal spaces simul-
taneously. For that concrete case, the drills 
were conducting in Far East District area 
and in Sakhalin Island and in area of wa-
ter of Okhotsk Sea and main targets were: 
China, Japan–USA coalition. Therefore, 
the monograph would contribute its share 
into fostering military-political analyses 
of the geopolitical processes and it would 
be best option, based on the thesis to be 
written a monograph for wider public au-
dience awareness and interests. 

AFGHANII. O ISTORIE NARATĂ ŞI POVESTITĂ

 AFGHANS.  A NARRATIVE HISTORY AND TOLLED STORIES

Editarea volumului „Afghanii” (București, Tracus Arte, 2016, 244 p.) a suscitat un inte-
res deosebit în rândul mediului academic, universitar, societății civile, al foștilor combatanți 
în războiul sovieto-afghan (1979–1989), precum și al publicului larg. În continuare prezen-
tăm unele reflecții pe marginea lecturării volumului (Nota redacției).

MĂRTURII TULBURĂTOARE
DISTURBING TESTIMONIES

Vasile EFROS1

1   Vasile EFROS, profesor universitar, decanul Facultăţii de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Am lecturat cu mare și deosebit in-
teres „Afghanii”. Sunt mărturii tul-

burătoare ale unor oameni care au trecut 
dincolo de limita unei vieţi normale, care 
au văzut cu ochii lor moartea și au supor-
tat și supravieţuit un calvar după care, cu 
siguranţă, nu mai pot fi consideraţi sănă-
toși – nici fizic, dar nici cu sufletul. Aș vrea 
să cred că ultima frază a cărţii („E anul 
2001, 1 septembrie, la putere în Republica 
Moldova sunt comuniștii”) nu este deloc 
întâmplătoare. Spun acest lucru deoarece 
foștii soldaţi intervievaţi de Dumneavoas-
tră au fost trimiși în hăul unui război fără 
noimă și fără sens de un regim comunist, 
aflat într-o fază de putrefacţie și de ago-
nie, pentru care viaţa unui om echivala cu 
viaţa unei muște. Mărturiile acelor foști 
soldaţi, o bună parte din care astăzi sunt 
uitaţi și lăsaţi în voia sorții, sper să fie utile 
generaţiilor viitoare. Sunt mai mult decât 
impresionat de simplitatea, omenia și de 
bunăvoinţa eroilor cărţii Dumneavoastră. 
Am convingerea că cei care vor citi aceas-
tă carte nu vor rămâne indiferenţi faţă de 
evenimentele tragice prin care au trecut 
conaţionalii noștri. 

Trebuie să vă mărturisesc un lucru pe 
care în mod sigur îl cunoașteţi. Şi astăzi 
în Afghanistan sunt soldaţi români – în 
contingentul forţelor NATO. Spre deose-
bire de eroii cărţii Dumneavoastră, care au 
fost duși în Afghan fără voia lor, soldaţii 
români de astăzi, aflaţi în teatrele de război 
din acea ţară, sunt mercenari. Consider că 
publicarea unei asemenea cărţi este mai 
mult decât bine-venită, utilă, dar și nece-
sară. Felicitări. 
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CARNE DE TUN LA CHEREMUL IMPERIULUI

SOLDIERS SACRIFICED

Vasile HAHEU1

Lecturăm o carte neobișnuită. La 
prima vedere, este o carte de au-

tor… Dar nu este chiar așa, deoarece înșişi 
protagoniştii cărţii – 11 persoane – sunt 
toţi în postură de autor/coautor, povestin-
du-și propria istorie trăită în calvarul răz-
boiului din Afghanistan. Unsprezece flăcăi 
simpli din Antonești, raionul Ştefan-Vo-
dă, care abia atingând vârsta majoratului, 
pe neașteptate și fără a li se cere consim-
ţământul, s-au pomenit pe pământ străin 
în vâltoarea uneia dintre cele mai crânce-
ne bătălii de la sfârșitul secolului trecut în 
care a fost antrenată ţara în care trăiau. A 
fost la trecut, pentru că acum această ţară 
nici nu mai este. Şi poate anticipând lucru-
rile invocăm o realitate de prezent – acum 
nimeni nu mai răspunde de nimic: cei ce 
comandaseră muzica ceea macabră nu mai 
sunt de găsit și de întrebat. Cei cărora li se 
adresează cu anumite întrebări zic că nu ei 
i-au trimis acolo. 

Cartea se cheamă simplu, dar sugestiv: 
Afghanii. Nu că ar avea băieţii ceva perso-
nal cu Afghanistanul (în afară de nefericita 
întâmplare de a nimerit în focul războiului 
din Țara Munților). Participanţilor la acea 
conflagraţie li se zice peste tot „afghani”. Şi 
astfel de afghani avem aproape în toate lo-
calităţile republicii. Şi mai este o categorie 
de afghani care au fost aduși prin „încăr-
cătura 200” în sicrie de plumb și care au 
murit pentru pământ străin și idei străine, 
că nu aveai chip să te refuzi de ordinul de 
îndeplinire a „datoriei internaţionaliste”. 
În cazul de faţă, toţi eroii noștri s-au întors 
acasă. Cu profunde răni trupești și sufle-

tești, dar au avut norocul să rămână în viaţă. 
Concepută în formă de interviuri, la 

care se adaugă câteva scrisori ale com-
batanţilor și un mănunchi de fotografii, 
cartea capătă o deosebită încărcătură do-
cumentară. Întrebările pentru toţi sunt 
cam aceleaşi. Diferă răspunsurile – unele 
mai seci, altele mai profunde. De, cum 
sunt diferiţi şi cei intervievaţi. Sunt băieţi 
simpli, fără facultăţi şi gândire sofisticată, 
dar sinceri şi profunzi în zgârcenia 
cuvintelor. Practic aşa şi n-au mai înţeles 
pentru ce au luptat şi pentru ce s-au jertfit 
camarazii lor mai nenorocoşi. Datoria 
internaţională s-a dovedit a fi o himeră 
ca şi alte idealuri ale lumii ceea dispărute. 
Erau prea necopţi și nepregătiţi băieţii, iar 
dușmanul mai avantajat. Deși surprinde 
răspunsul aproape unanim dacă regretă și 
dacă ar mai trăi această experienţă, majo-
ritatea au răspuns că nu regretă și ar face 
așa cum a fost. Nu întâmplător, mai mulţi 
dintre ei au participat ulterior la conflictul 
din Transnistria. Să se fi obișnuit cu groză-
viile războiului? Interviurile au fost făcute 
în anul 2001, practic la 10-15 ani de la eve-
nimente. Băieţii erau încă tineri și poate că 
nu dovediseră să conștientizeze mai pro-
fund fenomenul. Încercau atunci să salveze 
ceea ce nu se mai putea – Patria URSS, care 
a și dispărut la scurt timp după scoaterea 
trupelor din Afghanistan. Că au încurcat 
Americii să ocupe aceste pământuri și să-
și aducă aici rachetele… America și așa a 
ajuns în toate regiunile globului unde a 
avut interese. Ce au avut cu asta moldove-
nii de la Antonești? Poate unii dintre ei ha-

1   Vasile HAHEU, cercetător științific, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM.

bar nu aveau pe unde-i Afganistanul acela 
și ce-i cu dânsul. Şi mai puţini știau situa-
ţia internă a acestei sărmane ţări primitiv-
islamice. Erau paradoxuri de omorâre de 
oameni nevinovaţi (inclusiv copii), excese, 
conducere nepricepută și uneori aiurită… 
Majoritatea recunosc că găseau alinare și 
liniște în alcool și narcotice. Dar pe mult 
timp?

Bănuim că multe gânduri și reflecţii au 
rămas în afara expunerilor. Cu siguranţă, 
îşi mai aminteau de ceva foştii combatanţi 
în cadrul interviurilor, dar care rămânea 
în sine… Poate își aminteau de minutele 
când se pregăteau de marșurile în necu-
noscut, ori poate la chinuitoarele ore de 
marș, când în cabină erau doar ei și auto-
matul… La ce se gândeau ei atunci… Sau 
poate anume acele gânduri rămase intime 
i-au ajutat să supravieţuiască?

Lecturarea cărţii trezește nu doar senti-
mente, dar și anumite întrebări, și este nor-
mal să fie așa. Sunt deja întrebările pe care 
și le pune cititorul. Şi nu sunt doar acele 
legate de multiple nedumeriri în legătură 
cu fenomenul războiului în general şi cel 
concret din Afghanistan, care de fapt într-
o formă sau alta continuă și astăzi. Mă co-
pleșesc două momente oarecum legate în-
tre ele: că nici unul dintre băieţi nu regretă 
participarea la războiul din Afghanistan 
și dacă ar fi să se repete, nu s-ar eschiva 
să repete experienţa. Să fie oare posibil 
ca omul să se obișnuiască cu războiul? 
Pare neverosimil acum în prag de secol şi 
mileniu. Dar câte războaie au fost deja în 
alte ajunuri de secole şi milenii... Clopotul 
memoriei (și această carte este un dan-
găt) ar trebui să schimbe lucrurile și să ne 
schimbe și pe noi. Să ne ajute Dumnezeu!
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TRATAT DE PSIHOTRAUMATOLOGIE 
PENTRU PATRIE

HOMELAND TREATY FOR PSYCHOTRAUMATOLOGY 

Cătălin STANCIU1 

1   Cătălin STANCIU,  psiholog, Cabinet Individual de Psihologie „Oedip”.

Alexandru Vakulovski surprinde cu 
o carte cutremurătoare: „Afgha-

nii” (Ed. Tracus Arte, București, 2016) ce 
include 11 interviuri ale participanților 
din Antonești, Republica Moldova, satul 
de baștină al autorului, în războiul din 
Afghanistan. Cele 11 interviuri cuprind o 
perioadă de 10 ani, începând din decem-
brie 1979 și până în toamna anului 1989, 
și aduc multe informații veridice în raport 
cu poziția oficială a statelor implicate.

Pentru a se oferi o imagine cât mai 
completă, sau cât de cât mai apropiată de 
ceea ce înseamnă această carte, ar trebui 
să fie analizată, fiecare din unghiul său 
profesional, nu doar de literați, scriitori 
sau critici literari, ci și de istorici pen-
tru că „Afghanii” este o carte document. 
Prefața și postfața sunt semnate de doi 
istorici, dar nu este suficient. Este nece-
sară o abordare mult mai riguroasă. La 
fel de bine, un cuvânt de spus, l-ar avea 
analiștii politici pentru că interviurile 
au un conținut politic puternic și uneori 
răspicat spus. Se vorbește despre conflic-
tele dintre națiunile ce făceau parte din 
Uniunea Sovietică, despre spionaj, despre 
războiul rece etc. Este important și cuvân-
tul pe care l-ar avea sociologii, psihologii 
specializați în traume și pierderi, psihiatrii 
dar și specialiști ai forțelor armate și ai ser-
viciilor naționale de securitate. Au trecut 
totuși 27 de ani de când războiul a luat 
sfârșit, regimurile și orientările politice 

sunt altele, există premisele pentru a se pu-
tea vorbi mai detașat despre războiul din 
Afghanistan. Jurnaliștii dar și antropologii 
găsesc în această carte material temeinic 
pentru viitoare anchete și cercetări. Măr-
turia celor care au suferit colateral: vocile 
mamelor, ale părinților, poate ale copiilor, 
ale celor rămași acasă așteptând vești sau 
primind sicrie de plumb cu trupurile celor 
din familie, nu pot să fie neglijate.

O carte emoționantă, dar care mi-aș 
fi dorit să nu fie niciodată trăită și să nu 
fie niciodată nevoie să fie scrisă. „Afgha-
nii” este o carte intensă, unde găsești la tot 
pasul elemente puternice și traumatizan-
te, momente de disperare, cum le numesc 
unii dintre intervievați. O carte dificil de 
analizat, deoarece surprinde foarte multe 
aspecte, dar și multe trăiri. Este o carte a 
leziunilor sufletești. Mă voi ocupa, cu pre-
cădere, de cele din urmă și de consecințele 
psihologice pe care le-a avut războiul pen-
tru participanții direcți.

Publicului român îi este mai familiar 
războiul din Vietnam cu toate atrocitățile 
și efectele negative din punct de vedere 
psihic și emoțional. Asta pentru că filmele 
comerciale americane l-au făcut cunoscut 
tocmai pe astfel de povești. Războiul din 
Afghanistan este Vietnamul sovietic, fără 
sens și fără noimă. Americanii au făcut 
studii pe unii veterani, unora le-au asigu-
rat intervenții terapeutice care să-i ajute să 
se reintegreze în viața civilă. „Afghanii” 

nu au avut parte de așa ceva, dimpotrivă, 
au fost tratați și cu o „dedovșină” socială și 
politică (în 2001, indemnizația de veteran 
era de 3 dolari americani).  

Sunt unele dificultăți în abordarea 
cărții: capacitatea de analiză a celor mai 
mulți dintre cei intervievați pare dimi-
nuată, disponibilitatea de a vorbi nu este 
prea mare. Aceasta nu pentru că mai toți 
erau tractoriști sau muncitori în uzină, 
nu ține de capacitățile cognitive și inte-
lectuale ale combatanților, ci pentru că a 
intervenit uitarea ca mecanism de apărare. 
Uitarea atât de necesară pentru a-ți păs-
tra mintea întreagă. În plus, atunci când 
erau demobilizați, lăsați la vatră, au sem-
nat niște contracte prin care erau obligați, 
ca, timp de 10 ani, să nu spună nimic des-
pre război, să nu-și amintească nimic din 
ce au văzut și din ce au pățit. Se pare că 
acest contract încă funcționa, fie și parțial, 
pentru cei mai mulți. Cartea este plină de 
puncte de suspensie, de fraze și propoziții 
neterminate. Toate astea spun clar că aces-
tor oameni le este dificil să vorbească și că 
autocenzura intervine. Ani de zile au fost 
ignorați sau blamați și vine un tânăr care le 
pune întrebări delicate, un tânăr care este 
destul de direct în abordarea subiectelor 
tabu. Atunci când au fost realizate inter-
viurile, Alexandru Vakulovski avea puțin 
peste 23 de ani. După ani de tăcere, nu este 
tocmai ușor să vorbești. De aceea, limbajul 
șovăielnic, întrerupt este de înțeles. Este 
firesc pentru niște oameni care au văzut 
adesea moartea cu ochii, care au văzut 
mutilări ale colegilor, care au asistat la cele 
mai grotești și tragice situații să le fie di-
ficil să vorbească și să se pună din nou în 
fața unor momente traumatizante. Nu ne 
rămâne decât să citim printre rânduri, căci 
și scrierea are metalimbajul său. „Multe au 
fost, dar pe toate nu le pot spune”, mărtu-
risea un fost soldat. Cu toate acestea, ne 

putem face o părere destul de limpede.
Niciunui dintre combatanți nu-i este 

ușor și confortabil să relateze cele întâm-
plate, preferă să le uite, căci altfel nu ar face 
față: „cu încetișorul îți mai aduci aminte” – 
„nu-i așa de interesant, nu-mi place să-mi 
amintesc”, apare negarea sau recunoașterea 
ușor indirectă: „la noi nu a fost contraban-
dă, nu a fost dedovșină.” Dacă nu ar fi me-
canismele acestea de apărare, mulți dintre 
ei ar fi înnebunit. Oricum, după lăsarea 
la vatră, erau priviți ca fiind ciudați sau 
psihopați de către unii consăteni. Retrage-
rea sau tendințele de izolare față de comu-
nitate este firească și este o altă consecință 
a trăirii unui astfel de război, deși a contat 
foarte mult concepția despre viață și moar-
te pe care o aveau atunci când au fost duși 
în Afghanistan.

Post cazon, mulți dintre aceștia devin 
agresivi, au un comportament clastic, im-
pulsiv, uneori chiar și cu familia. Conflic-
tele cu vecinii sau pe stradă sunt frecven-
te. În ciuda faptului că sunt suflete mari, 
comportamentul, pe alocuri, este profund 
viciat.

Se pot manifesta atacuri de angoasă, 
sentimente de apăsare, de împovărare, 
stări de așteptare ca și cum trauma s-ar 
repeta oricând: „Chiar când am venit în 
Tașkent nu credeam că suntem deja pe 
pământul nostru. Doar când am ajuns 
acasă… Şi atunci, când dormeam, dacă 
se auzea ceva pe drum, săream în sus, tot 
îmi părea că acuși o să împuște, acuși o să 
bufnească ceva…” (pag. 27). Mecanisme 
de apărare și de stăpânire eficiente sunt 
nerealizarea, depersonalizarea și disocie-
rea. În situații de viață tipice, acestea ar fi 
nefirești, dar în contextul unui război ele 
pot fi salvatoare. Unii dintre „afghani” au 
spus că totul părea ca un film, că nimic nu 
este real și au tratat lucrurile ca atare. Une-
le momente de nerealizare și depersonali-
zare, cel mai probabil, au fost și induse de 
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consumul de narcotice sau de acele injecții 
(al căror rol era neclar), mai ales după anii 
1985, pe care soldații le primeau cu regu-
laritate. Cine crede că Amsterdamul este 
paradisul narcoticelor să citească această 
carte și-și va schimba părerea. Războiul a 
produs modificări esențiale în personalita-
tea lor. „Şi nervii acolo ți-i distrugi, ce sol-
dat, ce băiat care a fost în Afghanistan are 
nervii sănătoși? Doamne ferește... Şi acum 
nervul mă mănâncă, pe tot capul îmi ies 
bășici de la nervii ăștia. Mai sunt... Câte-o 
apucătură când mai bei un pahar de vin. 
Păi, ce, nu-i adevărat” (pag. 63).

Cea mai periculoasă este dorința de a 
te întoarce înapoi, o dificultate serioasă 
de adaptare la viața civilă, mai ales pen-
tru cei care au fost în cele mai periculoase 
și grotești situații de război.  La întreba-
rea: „Acum te-ai mai duce în Afganistan, 
dacă te-ar chema?” unul dintre băieții din 
Antonești participanți la război a răspuns: 
„Ei, m-aș duce, dar deja, să știi unde să 
te duci? Iată este acasă nevasta, copilașii, 
toate astea... Dar chiar când mă întorse-
sem acasă parcă-parcă să mă duc înapoi, 
dar tot acolo în Kandahar, unde am fost, 
că acolo timp de doi ani de zile mai știi ce 
și cum, toate astea... Pe urmă mi-a trecut 
dorința asta de a merge înapoi” (pag. 123). 
Unele persoane au văzut războiul ca pe o 
formă prin care au fost căliți pentru viață, 
o formă de educație, iar pentru unii care 
s-au întors sănătoși, o dovadă că Dumne-
zeu există, că Dumnezeu este. Însă, pentru 
cei mai mulți, a fost o experiență grotescă, 
absurdă, la care nu au un răspuns, decât 
bănuiesc interese politice ale URSS-ului și 
Statelor Unite. Nedumerirea și întrebarea 
care bântuie și azi este: ce am căutat noi aici?

„Nu-mi pare rău că am fost. Îmi pare 
bine că am fost, că am acuma educație în 
viață. Cât am fost acolo m-am obișnuit cu 
toate: cu bătaia, cu războiul, cu toate...Eu 

acum rabd tot. Şi am în minte tot (pag. 
40). (...)  Războiul m-a schimbat, tare 
m-a schimbat. M-a făcut om, cum, nu 
că nu aș fi fost înainte... M-au făcut mai 
înțelegător, dar am o ură față de oamenii 
care nu înțeleg lumea. Care caută numai 
să ucidă, să... Pe ei nu-i pot suporta” (pag. 
43). Aici avem de a face cu o tulburare, 
o modificare de percepție a faptelor ne-
gative. Apare gratitudinea că ai trecut 
printr-un rău atât de mare. Din păcate, 
asta duce-n ură și poate în răzbunare spre 
oamenii care sunt priviți, potențial și su-
biectiv, că ar fi capabili să facă ceva rău, 
căci nu înțeleg lumea.

Mai era și „dedovșina” (bătaia de 
joc a soldaților veterani față de recruți) 
care, și în perioada de pregătire militară, 
declanșa apariția unor afecțiuni psihice 
pentru că aceasta consta în umilințe ce 
vizau stima de sine.

În tot acest tablou sumbru, într-un pe-
isaj arid și aspru își fac loc și mici bucurii: 
cântecele, scrisorile către cei de acasă, na-
tura, chiar și așa aridă cum este în Afgha-
nistan. Îți pot aduce un zâmbet numeroa-
sele expresii și jargoane care se regăsesc 
în finalul cărții.

O carte care ar trebui să dea mult de 
gândit, nu doar în Republica Moldova și 
în România sau fostele țări ale URSS, ci în 
toate statele fostului Tratat de la Varșovia 
și, la urma urmei (fără a fi patetic), tutu-
ror statelor lumii pentru ca astfel de orori 
să nu mai aibă loc. „Afghanii” este car-
tea unui experiment mondial eșuat: ace-
la al comunismului. Împărțirea lumii în 
funcție de ideologii și credințe nu-și are 
rostul. Omul nou nu a existat niciodată, 
există doar omul străbun și nobil care 
trăiește în liniște și pace cu aproapele, 
omul care-și duce moștenirea propriului 
popor, propriei religii. Oamenii trebuie 
lăsați să fie ceea ce sunt. De aceea, make 
love not war!

UN DOSAR MEMORIALISTICO-DOCUMENTAR

A  MEMORIALISTICO-DOCUMENTARY RECORD

Ion Valer XENOFONTOV1

În toamna anului 2001, presa clujeană, 
oripilată de evenimentele din 11 sep-

tembrie același an, mă contactase pentru a le 
furniza informații despre experiența sovietici-
lor în războiul din Afghanistan (1979–1989). 
Lucram al doilea an la teza de doctorat con-
sacrată memoriei participanților moldoveni 
în imixtiunea militară din Țara Munților și 
acumulaserăm ceva materiale. Curând, în zi-
arul Clujeanul a fost publicat materialul Te-
roarea afghană (nr. 81, 2001, p. 4), unde erau 
prezentate secvențe din amintirile martorilor 
intervievați de mine la subiectul conflictului 
militar sovieto-afghan și, cea mai mare surpri-
ză pentru mine, era publicarea unor secvențe 
din amintirile combatanților din comuna 
Antonești, raionul Ştefan-Vodă, intervievați 
în vara anului 2001 de consăteanul acestora, 
Alexandru Vakulovski, pe atunci student la 
Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-
Bolyai”. Evident, interesul profesional m-a 
apropiat de Al. Vakulovski și curând am depis-
tat în arhiva personală a acestuia… o comoară 
– manuscrisul corespondenței și mărturiilor 
celor 11 foști combatanţi antoneșteni în războ-
iul din Afghanistan. Încercările de publicare a 
amintirilor militarilor sovietici în Afghanistan  
s-au soldat cu eșec. Al. Vakulovski a oferit ma-
nuscrisul la câteva edituri, însă fără succes. În 
sfârșit, grație unor factori pozitivi, lucrarea a 
luat forma unei cărți.

Graţie accesului direct la lucrarea inedi-
tă a lui Al. Vakulovski am putut surprinde 
un subiect comun, dar abordat cu o altă grilă 
de întrebări și intervenţii ale intervievatoru-
lui cu intervievaţii. Aceste mărturii valoroase 
și corespondența militarilor din centrele de 
instrucțiune militară din Uniunea Sovietică și 
din cantonamentele sovietice din Afghanistan 

mi-au fost de un ajutor substanțial la elaboa-
rea tezei de doctorat (Războiul din Afghanistan 
(1979–1989) în memoria participanților din 
Republica Moldova. Realitate istorică și imagi-
nar), lucru valorificat ulterior în două mono-
grafii [1, 2].

Subiectele traumatizante (foametea, răz-
boaiele, cataclismele naturale, sociale etc.) sunt 
cele mai dificile de audiat, consumat, transpus 
și pus în circuitul informațional. Vorbesc în 
cunoștință de cauză. Am avut și eu experiența 
intervievării unor mame care și-au pierdut uni-
cul fecior în Afghanistan, a unor combatanți 
care și-au pierdut camarazii de luptă, a unor 
militari cu profunde sechele fizice și psihice, a 
unor familii marcate de „războiul de după raz-
boi” prin care trec soții  și tații acestora. 

Alexandu Vakulovski, autor a zeci de cărți, 
articole, cronici, piese de teatru, scenarii TV, 
este un talentat narator și scriitor, dar, totodată, 
și un ascultător activ al poveștilor de viață ale 
oamenilor marcați de contexte acerbe. Ştie să 
asculte și să redea omul în atmosfera lui interi-
oară, conectată însă și la cea exterioară, cu în-
treaga gamă de emoții, anxietăți, frustrări, cău-
tări, decepții etc., etc. Discuțiile cu un segment 
turbulent din societate, eternii combatanți 
„afghani”, emit mai multe tipuri de mesaje: 
percepții individuale despre cataclismele fla-
gelului militar; dialoguri dintre „afghani” și 
ceilalți (societate civilă, stat, birocrație, mi-
cro- și macroregiuni, percepții futurologice, 
viziuni despre situația internațională, stări 
psiho-medicale, recunoaștere și decepție soci-
ală, sentiment religios, individualizare socială, 
identitate versus alteritate, activizare persona-
lă, intrarea celor mici în marea istorie, istorie 
pentru viitor). Din această perspectivă, măr-
turiile audiate și redate de Al. Vakulovski sunt 

1   Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, cercetător științific, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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circumscrise unor percepții militare, imago-
logice, psihologice, medicale, religioase, an-
tropologice, filologice, culturale, politologice, 
securitologice, educaționale. 

Ancorarea narativă a martorilor chestionați 
de Al. Vakulovski include o tematica compri-
mată însă cu un demers narativ extins până la 
cele mai mici detalii. Narațiunea este una pro-
fund marcată de cotidianul militar: operații 
militare, adversarii, marginalii armatei sovie-
tice, infrastructură militară, tehnică, folclor 
militar etc.

Actanții, intervievați de Al. Vakulovski, 
emit informații centrate pe dimensiunea uma-
nă, ruptă de datele statisticii sovietice oficiale 
sau de propaganda Kremlinului despre așa-
numitul „ajutor internațional” acordat de Uni-
unea Sovietică Afghanistanului. 

Pentru antoneștenii participanți în „con-
tingentul limitat al armatei sovietice”, flagelul 
militar a constituit o conexiune directă cu o 
civilizație intrusă, percepută deseori ca una ar-
haică, misterioasă, ostilă, tradiționalistă. Mo-
bilitatea socială și geografică i-a plasat într-o 

dihotomie dublă: societatea afghană i-a consi-
derat dușmani, iar societatea sovietică i-a ca-
talogat cu vocabula „afghani”, ca un segment 
distinct, chiar turbulent. De aceea, nu este 
întâmplător faptul că până în prezent foștii 
combatanți sovietici, inclusiv cei chestionați 
de Al. Vakulovski, uneori sunt situați în peri-
metre conflictuale cu vecinii, consătenii, rude-
le, familia etc. Mai mult ca atât, însuși Al. Va-
kulovski s-a aflat în epicentrul unor altercații 
comunicaționale cu cei intervievați, adică cu 
foștii și actualii combatanți antoneșteni. De al-
tfel, cunoașterea acestor „diferiți”, intuim ușor, 
a și constituit mobilul care l-a făcut pe scriito-
rul Al. Vakulovski să plece urechea la povestea 
celor „diferiți”, a martorilor unor evenimente 
centrale din istoria secolului XX.

In groso modo, lucrarea elaborată de Al. 
Vakulovski constituie un dosar memorialis-
tico-documentar despre război, care țintește 
războiul, îl distruge, îl umanizează, fiind un 
semnal al unor voci intruse, însă actori în ma-
rele evenimente globale și care de curând și-au 
anunțat intrarea în marea istorie.
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NOTE DE LECTURĂ 

NOTES FOR READING

  Asea M. TIMUŞ1

UN ROMAN ISTORIC PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE
A HISTORY NOVEL FULL OF WISDOM

1   Asea M. TIMUȘ, doctor în agricultură, conferențiar universitar, UASM.

Despre ochii omului se spune că 
sunt oglinda sufletului. Dar ce se 

spune despre mintea care zămislește o le-
gendă, dezvoltă o istorie și o mână care-o 
întinde pe hârtie? Oare n-o fi cumva oglin-
da virtuţii omenești, că doar unii rodesc le-
gende și istorii, alţii le povestesc, iar cei din 
urmă le slăvesc? Cam așa vreau să încep 
slăvirea cărţii pe care sper să o cunoască 
fiecare român cu suflet și virtute. 

Romanul istoric „Legiunile trec Du-
nărea” l-am cumpărat în iunie 1991, adi-
că atunci când mai eram cu sovieticii. În 
acel an și mai apoi, nu știam cine au fost 
Traian, Decebal, că ţara s-a numit cândva 
și Dacia, despre capitala ei Sarmizegetusa 
– nici nu puteam pronunţa cuvântul și tot 
așa. De aceea nu m-am prins de roman. De 
când, slavă Domnului, trecem liberi Pru-
tul, or în 25 de ani am recuperat mult din 
cele ce trebuia să auzim de la mămici, bu-
nici și învăţători. Ba mai mult. Cu ajutorul 
unor Oameni mari și cu multă mărinimie 
am fost în multe locuri istorice …, da și la 
Sarmizegetusa, și în cotul Dunării unde se 
întinde Drobeta Turnu Severin și îmbătrâ-
nesc picioarele podului lui Traian, la cetăţi, 
cetăţui, castele, biserici, mănăstiri, teatre, 
munţi, hanuri, biblioteci, turnuri, muzee și 
tot așa. Am fost în atâtea locuri, încât oda-
tă am sfidat câţiva români cu laudele mele 
despre plaiurile vizitate. 

Însă, cum spune românul, mai e loc și 
pentru altele. Vara aceasta am citit Istoria 

Basarabiei, autor Al. Boldur, și în cap. 5 
„Geţii și dacii sub dominaţia scitică. Ţăr-
mul Mării Negre: geţii, dacii și sciţii”, pag. 
32-36, se descrie perioada romanilor după 
Dunăre. Mi-am amintit despre romanul is-
toric „Legiunile trec Dunărea” și, ca să-mi 
sedimentez „tema de istorie” cu întregul 
set: perioada, anii, eroii, orașele, râurile, 
personajele, luptele, obiceiurile etc., am în-
ceput să citesc cele 465 de pagini ale roma-
nului. Din partea a doua am conștientizat 
că am o capodoperă în bibliotecă și până 
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la urmă nu numai că am savurat povestea 
dacilor, dar am și lăcrimat pentru ei.  

Imediat, ca fiecare om care a devenit și 
el autor de carte, m-a interesat cine a scris 
romanul istoric „Legiunile trec Dunărea”. 
Curiozitatea și impresiile au crescut și mai 
mult, fiindcă Amur Bakyev, care nu sună 
nici rusește, nici românește, a publicat ro-
manul în 1991 la Chișinău, Editura Cartea 
Moldovenească, și a colaborat cu istoricul 
moldovean Ion Hâncu. De aici încolo am 
căutat autorul, l-am găsit și am aflat istoria 
domniei sale și a romanului său.

Biografia lui Amur Şodievici BAKYEV. 
Domnul Bakyev este născut la 20 septem-
brie 1961 în or. Yantak din RSS Tadjikă 
(URSS). Părinţii au trecut să locuiască în 
or. Nalcik, Republica Socialistă Autonomă 
Kabardino-Balkară, și în 1978 a absolvit 
școala generală nr. 9. Tot în acest an s-a în-
scris la specialitatea „Istorie”, la Facultatea 
de Istorie și Filologie a Universităţii de Stat 
din Kabardino-Balkaria. În 1983 a absolvit 
facultatea cu menţiune și a început să lu-
creze ca învăţător de istorie la școala me-
die din or. Ceghem, apoi lector de istorie și 
educaţie civică la Colegiul de Construcţii 
din or. Nalcik. În anii 1992–1998 a lucrat 
și a continuat studiile de doctorat la Alma 
Mater. În 1998 a susţinut teza de doctorat 
pe tema „Civilizaţia Adyghee”, specialita-
tea 07.000.07 „Etnografia, etnologia și an-
tropologia”. După susținerea doctoratului 
a lucrat învăţător de istorie, a scris și publi-
cat romanul din prezentarea dată, iar din 
2010 conduce Asociaţia Proprietarilor de 
Imobil „Palatin” din or. Nalcik.      

„Biografia” romanului istoric „Legiu-
nile trec Dunărea” din destăinuirea auto-
rului. La întrebarea despre idee a răspuns: 
„Specializarea în istorie am trecut-o la 
Catedra de istoria universală, mai concret 
Istoria Antică. Am început să adun ma-
teriale despre istoria împăraților romani 
Domiţian, Nerva, Traian și Hadrian încă 

din anul doi de facultate, neștiind în ce se 
va contura această pasiune. Numerele și 
denumirile legiunilor, ale cohortelor, loca-
ţia taberelor, numele legaţilor și tribunilor, 
scenariul romanului etc. au fost meditate 
câţiva ani. Era necesar un impuls ca să se 
realizeze în manuscris. 

A urmat întrebarea cum de un om de 
la așa îndepărtare a scris un roman des-
pre ţara mea. Bakyev a răspuns: „Scrierea 
și publicarea romanului a fost o predeter-
minare a Celui de Sus. Exact ca și cunoș-
tinţa „întâmplătoare” a dvs. cu Veaceslav 
în Librăria din Hol din Chișinău, care va 
ajutat să găsiţi adresa mea (Veaceslav cu 
fiul lui Anton sunt din Republica Tatarstan 
(Federația Rusă) și m-au ajutat să-l găsesc 
pe Amur Bakyev). Cu 26 de ani în urmă, 
prietenul meu cu care lucram împreună 
lectori la Colegiul de Construcţii s-a cu-
noscut cu o domnișoară din Moldova, 
care a venit la odihnă în orașul-sanatoriu 
Nalcik. Ei au plecat în Moldova împreună 
și s-au căsătorit. Din 1984, după absolvirea 
facultăţii, am început să public povestiri și 
publicistică diversă, care apăreau în „Ade-
vărul de Kabardino-Balkaria”, „Tineretul 
Sovietic”, inclusiv frecventam Uniunea Li-
terară a Kabardino-Balkariei. După prac-
tica acelor timpuri din URSS, publicarea 
unei povestiri sau a unui roman era po-
sibilă numai pe banii statului și dacă erai 
membru al asociaţiilor sau uniunilor. Dar 
la ei era un rând al „tinerilor” scriitori și 
poeţi cu vârsta în jur de 70 de ani, încât 
șansele aproape că nu existau. Dar în 1986 
în URSS s-a început perestroika și a apărut 
posibilitatea publicărilor pe cont propriu. 
În 1988, prietenul meu din Moldova m-a 
îndemnat să scriu romanul despre împă-
ratul Traian, insistând că în Moldova se va 
publica mai ușor. 

 Realizarea. Am sistematizat tot mate-
rialul adunat despre războaiele dacice ale 
lui Traian. Din ceea ce am reușit să adun 

și să studiez ca istoric a constituit baza 
documentară a romanului „Legiunile trec 
Dunărea”. Restul s-a completat din fante-
zia scriitorului și, în luna mai 1990, am 
terminat romanul. Ţările, regiunile și eve-
nimentele descrise în roman – Dacia, Tra-
cia, Caucazul, sarmaţii nomazi – au fost 
în tangenţă cu Marea Neagră sau „Circum 
Ponticum”, așa cum Grecia, Italia, Spania, 
Africa de Nord și Orientul Apropiat au fost 
în tangenţă cu „Circum Mediterraneum”, 
zone foarte bine conexate între ele. Zone-
le nu au fost și deloc nu sunt îndepărtate 
pentru navigaţie, cu atât mai mult pentru 
avioane. Ca istoric, mi-a fost interesant 
să-i prezint pe cei care au opus rezistenţă 
agresiunii din Roma și au oprit-o, chiar cu 
preţul vieţii. Dacia, cu regele său Decebal, 
de două ori în lupte deschise și-a încruci-
șat armele cu ale Romei. Tot Dacia a fost 
ultima ţară în Europa cucerită de romani, 
dar prima pierdută de ei peste un veac și 
jumătate. Cuceririle lui Traian sunt printre 
ultimele succese ale politicilor Imperiului 
Roman. Următorii imperatori după Trai-
an, începând cu Hadrian, au trecut la stra-
tegia de apărare a teritoriilor cucerite.

Publicarea. În 1990 am demisionat în 
Nalcik și am venit în Chișinău fără nici o 
sursă financiară pentru publicarea roma-
nului. Compatriotul meu m-a ajutat să-mi 
găsesc de lucru și am început să abordez 
editurile și să le propun tipărirea „Legiu-
nii”. Mă refuzau, din motiv că nu aveau fi-
nanţe sau că la rând stăteau scriitorii mol-
doveni. Editura Cartea Moldovenească 
de pe bulevardul Ştefan cel Mare și Sfânt 
a fost a treia editură unde am prezentat 
manuscrisul. Directorul dl N.N. Mumji a 
analizat manuscrisul, a telefonat la cineva 
și mi-a explicat că ar publica acest roman 
cu cea mai mare placere, dar editura deja 
are un plan pentru anul întreg. Dar, dacă 
autorul poate să-l publice pe bani proprii, 
atunci este de acord să-l tipărească, ofe-

rind și un sfat despre abordarea oricărei 
bănci comerciale private pentru a obţine 
finanţarea. Am început a cutreiera băncile, 
firmele și, conform aceleiași întâmplări fe-
ricite predeterminate de Sus, după a șasea 
încercare am reușit să obţin sponsorizarea 
de la o firmă a publicării „Legiunii”. În 19 
noiembrie 1990 „Cartea Moldovenească” 
a semnat un contract editorial pentru ti-
părirea romanului cu tirajul de 5 000 de 
exemplare. Calculările pentru publicare 
le-a produs dna S.V. Bratkiv. Hârtia urma 
să o prezinte autorul, care a primt-o de la 
domnii Saveli Kleiman și Jordan (nu a me-
morat numele).

Condiţii obligatorii pentru publicarea 
romanului au fost și prezentarea a două 
recenzii: istorică și literară. Recenzenţii 
i-am găsit la Academia de Ştiinţe, în per-
soana cercetătorului știinţific superior 
Ion Hâncu. Am discutat foarte călduros și 
peste câteva zile mi-a întors manuscrisul 
cu o recenzie pozitivă și laudativă. A doua 
recenzie de acest gen am obţinut-o, după 
lecturarea manuscrisului, de la Mihail G. 
Hazin, membru al Uniunii Scriitorilor 
din URSS. Redactor literar al romanului 
a fost Natalia G. Antonov, pe care mi-a 
recomandat-o fosta ei șefă Larisa A. Bu-
cătaru. Ulterior am găsit și artiști plastici, 
pe Igor Sitalov și Leonid Kușnirenko. Pe 
acești oameni și mulţi angajaţi ai editurii, 
până în prezent, mi-i amintesc cu sincere 
mulţumiri și recunoștinţă. La 22 decem-
brie 1990 manuscrisul a fost transmis la 
culegere, iar în 22 februarie 1991 semnat 
pentru tipar și în 27 martie 1991 am pri-
mit primul exemplar de probă. Cu părere 
de rău, acasă în Nalcik mă aștepta mama 
mea bolnavă și eu trebuia să mă întorc cât 
puteam de repede.  

Conţinutul romanului istoric: Pe pri-
mele pagini sunt prezentați Traian, Dece-
bal și cei implicaţi în acţiunile din Parta. 
Urmează prologul, 9 capitole cu 13 subca-
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pitole intitulate după cum urmează: Co-
lonia Agrippina; Florile Meihua; Regatul 
dragonului cap-de-lup; Palatele „Palatinu-
lui”; Coliziunea Partei, anul 101; Vulturul 
și Dragonul; Britania, anul 102; „Tratatul 
de pace”; Până la ultimul murmur; Licoa-
rea nefiinţei; Regatul Kushan, anul 106; Po-
teca nemuririi. Pe forzaţ este expusă harta 
grafică a Imperiului Roman, Daciei și altor 
regate cucerite sau aflate în conflict. Fie-
care capitol și subcapitol este arborat cu o 
sugestie artistică, urmează epilogul, în to-
tal 465 pagini. 

După cum autorul a menţionat an-
terior, eroii și evenimentele din roman 
sunt reale, pe baza documentaţiei istori-
ce. În totalitate corespund cu cele tratate 
de istoricul moldovean Al. Boldur, doar 
„regizate, costumate și acţionate” de fan-
tezia istoricului din Kabardino-Balkaria 
Amur Şodievici Bakyev. Pentru a finali-
za cu frunţile descreţite, mai spun că aș 
dori să cunosc moldoveanca care a „sucit 
capul” instantaneu la doi bărbaţi, poate 
kabardini, poate cerchezi, poate balkari, 
unul devenindu-i soţ, iar celălalt slăvindu-
i Ţara prin romanul istoric „Legiunile trec 
Dunărea”. Mare respect pentru fiica anoni-
mă a dacului necunoscut, dar cel mai mare 

respect pentru autorul Bakyev. Pentru cel 
care va sponsoriza traducerea în româ-
nă și editarea romanului pentru poporul 
lui Decebal, respectul va fi până la cer și 
înapoi la pământ, dar cel mai important 
va ocupa și domnia sa un loc în istorie 
alături de eroii înaintaţi în timp.

 Romanul se mai recomandă a fi citit 
pentru istoria Daciei, pentru Dunărea care 
și-a ridicat un umăr să sprijine și Basara-
bia, pentru Carpaţii în care veșnic dorm 
eroii plaiurilor, pentru voinicii care au ră-
rit și slăbit legiunile lui Traian, femeile și 
copiii care au băut licoarea morţii pentru 
Sarmizegetusa, pentru încă o credinţă a 
soţiei în soţ, pentru băjenarii care au luat 
cu ei graiul și l-au semănat departe de va-
tra lor, pentru dragostea de mamă, tată, 
soţ, soţie, flăcău și fată, pentru Columna 
marelui militar Traian, care l-a onorat pe 
Decebal cum virtutea l-a ajutat. Pentru că 
Decebal a purtat centura cu semnele care 
simbolizau ţara și poporul lui Burebista, 
pentru Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeș, Şte-
fan cel Mare, Mihai Viteazul și tot neamul 
nostru care i-a avut pe antici, în cuget și 
fapte, de model. Pentru că azi, în calitate 
de cetăţeni, suntem demni de această Pa-
trie. 

UN TABLOU COMPLEX AL LUMII

Maria BUȚCU1

A COMPLEX PICTURE OF THE WORLD

1   Maria BUȚCU, masterandă, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Având convingerea în argumenta-
rea faptului că la baza tuturor eve-

nimentelor politice, sau militare în special, 
stau rațiunile economice, Paul Kennedy 
(profesor de istorie la Yale University, spe-
cializat în istoria relațiilor internaționale, 
puterea economică și strategie) schițează 
un tablou complex al istoriei moderne și 
contemporane a Occidentului și a lumii, 
invocând în prim-plan celebra teorie a 
„supra-întinderii imperiale”, idee sugerată 
de însuși titlul monografiei „Ascensiunea 
și decăderea marilor puteri. Transformări 
economice și conflicte militare din 1500 
până în 2000”.

Cartea este structurată, în ordine cro-
nologică, în trei părți (I. Strategie și eco-
nomie în lumea preindustrială; II. Strate-
gie și economie în epoca industrială; III. 
Strategie și economie în prezent și viitor) 
și opt capitole, toate bazate pe un puternic 
arsenal bibliografic. Este o carte despre ra-
porturile de putere începând cu perioada 
modernă, ce urmărește să explice ascen-
siunea și decăderea diferitor mari puteri, 
care au fost relațiile dintre ele de-a lungul a 
cinci secole, schimbările care s-au produs 
în balanța economică globală după 1500, 
concentrându-se asupra interacțiunii din-
tre economie și strategie, în măsura în care 
fiecare dintre state tindeau să-și sporeas-
că avuția și puterea, să devină prospere și 
puternice. Conflictele militare evocate în 
subtitlu sunt, la fel, analizate în contextul 
transformărilor economice. 

Ideea de bază care va prevala pe par-
cursul fiecărui capitol este următoarea: 
avantajele relative ale națiunilor de la vâr-

ful ierarhiei internaționale nu rămân nici-
odată constante, motivul fiind în special 
ritmul inegal de dezvoltare a unei societăți, 
după cum avea să afirme și autorul mer-
cantilist german von Hornigh că ...dacă o 
națiune este astăzi bogată și puternică sau 
nu... depinde nu de abundența sau securi-
tatea oferită de puterea și bogățiile sale, ci 
în principal de faptul dacă vecinii săi dețin 
puteri și bogății mai mari sau mai mici.

Primul capitol oferă cadrul necesar 
pentru examinarea situației din jurul anu-
lui 1500 și analiza atuurilor și slăbiciunilor 
fiecărui „centru de putere” al acelei vremi: 
China dinastiei Ming, Imperiul Otoman și 
corespondentul său musulman din India, 
Imperiul Mogul, Rusia, Japonia perioadei 
Tokugawa și grupul de state din Europa 
Vest-Centrală.



\ 
A
P
A
R
IȚ
II
 E
D
IT
O
R
IA
L
E
 

254

revista Militară. studii de securitate și apărare

\ 
A

P
A

R
IȚ

II
 E

D
IT

O
R

IA
L

E
 

255

revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

Mondial, în urma căruia Austro-Ungaria a 
dispărut, Rusia a fost cuprinsă de revoluție, 
Germania a fost înfrântă, iar Franța, Ita-
lia și Marea Britanie, deși victorioase, au 
suferit mari pierderi. Singurele excepții 
erau Japonia, care și-a consolidat poziția 
în Pacific, și SUA, care a devenit cea mai 
mare putere a lumii. Însă americanii s-au 
retras rapid din afacerile internaționale 
după 1919, fiind urmați de izolaționismul 
impus Rusiei de regimul bolșevic, lăsând 
un sistem internațional dominat de Franța 
și Marea Britanie, a căror poziție era pusă 
în discuție de națiuni revizioniste, ca Ita-
lia, Japonia și Germania – aceasta, hotărâtă 
mai mult ca niciodată să obțină hegemonia 
europeană. SUA rămâneau în continuare 
a fi cea mai puternică națiune manufactu-
rieră a lumii, iar Rusia lui Stalin se trans-
forma rapid într-o supraputere industrială, 
astfel încât dilema puterilor mijlocii era că 
acestea trebuiau să se dezvolte foarte rapid 
pentru a nu fi înăbușite de doi giganți con-
tinentali. Al Doilea Război Mondial avea 
să le demonstreze declinul, ceea ce avea să 
ducă, în 1943, la formarea lumii bipolare.

Capitolele  VII și VIII analizează anii 
în care s-au manifestat semne efective ale 
existenței unei lumi bipolare sub aspect 
militar, ideologic și economic, lume care 
a fost reflectată la nivel politic de multiple 
crize ale Războiului Rece. 

Autorul menționează că SUA și URSS 
au rămas în frunte din punct de vedere 
militar din anii '50 până în anii '80, riva-
litatea lor împingându-le într-o cursă a 
înarmărilor din ce în ce mai puternică. În 
același timp, Kennedy evidențiază faptul 
că, tot în aceste decenii, cota-parte a Lu-
mii a Treia a cunoscut o creștere continuă. 
Europa și-a revenit de pe urma distruge-
rilor războiului și, sub forma Comunității 
Economice Europene, a devenit cea mai 
mare entitate comercială mondială. Repu-
blica Populară Chineză face pași mari îna-
inte într-un ritm impresionant. Creșterea 

economică de după război a Japoniei a 
fost atât de considerabilă, încât, conform 
unor măsurători, a depășit Rusia la capito-
lul produs național brut la sfârșitul anilor 
'80. În schimb, ratele de creștere ale SUA 
și Rusiei au devenit mai lente, iar cota ce 
le revine din producția și bogăția mondi-
ală s-a restrâns dramatic începând cu anii 
'60. Deja se conturase o lume multipolară, 
dacă se măsoară doar în indici economici, 
după cum avea să menționeze aici și Henry 
Kissinger cu referire la acest subiect, afir-
mând că supraputerile încă aveau avantaje 
mari în putere militară, dar, sub alte aspec-
te, lumea devenise un spațiu multipolar, 
evidențiind faptul că, în 1973, existau cel 
puțin cinci grupe majore în termeni eco-
nomici, iar din punct de vedere politic, au 
apărut mult mai multe centre de influență: 
SUA, URSS, China, Japonia și Europa de 
Vest, un fel de concert al marilor puteri, 
echilibrându-se reciproc, fără să existe una 
dominantă, ar fi o lume mai sigură și mai 
bună decât o situație bipolară, în care un 
câștig pentru o tabără pare să fie o pierdere 
absolută pentru cealaltă. 

În finalul cărții, Paul Kennedy enunță 
ideea ce susține faptul că, indiferent de 
probabilitatea unor ciocniri nucleare sau 
convenționale, între principalele state vor 
avea loc transformări importante la nive-
lul balanțelor, și ele vor continua, într-un 
ritm mai rapid, în special la două niveluri 
distincte care interacționează: producția 
economică și producția strategică. 

Autorul a schițat un tipar al politicii 
mondiale pentru viitoarele decenii, afir-
mând că, în primul rând, va avea loc o tre-
cere, atât în privința cotelor de producție 
mondială totală, cât și a cheltuielilor mili-
tare totale la nivel mondial, de la cele mai 
mari cinci concentrări ale puteri la mai 
multe națiuni; dar acest proces va fi gra-
dual și probabil că nici un alt stat nu se 
va adăuga în viitorul apropiat. În al doilea 
rând, balanțele producției globale dintre 

aceste cinci centre au început deja să în-
cline în anumite direcții: dinspre Rusia și 
SUA, precum și Comunitatea Economică 
Europeană, înspre Japonia și China, care, 
după afirmația lui Jonathan Pollack, trebuie 
să fie considerată drept o supraputere candi-
dată autonomă – nu ca o imitație a Uniunii 
Sovietice sau a Statelor Unite, ci ca o reflec-
tare a poziției unice a Beijingului în politica 
mondială, afirmație ce venea în acord cu 
ceea ce avea să spună Kennedy – „aceasta 
este doar o chestiune de timp”. În al trei-
lea rând, în termeni militari, încă există o 
lume bipolară, în sensul că doar URSS și 
SUA dețin capacitatea de a asigura distru-
gerea celeilalte – și distrugerea oricărei alte 
țări. Autorul mai menționează, prin prisma 
unor predictibilități, că bipolaritatea se va 
eroda lent, atât la nivel nuclear, fie că aceste 
arme sunt inutilizabile în multe situații sau 
deoarece China, Franța și Marea Britanie 
acumulează masiv arsenal nuclear; cât și la 
nivel convențional și, în acest context, este 
foarte bine-venită celebra remarcă a lui 
Otto von Bismarck: „Toate aceste puteri că-
lătoresc pe Apele Timpului, pe care nu pot 
nici să le creeze, nici să le direcționeze, dar 
pe care pot să navigheze cu mai multă sau 
mai puțină pricepere și experiență”. Astfel, 
foarte multe aspecte depind în continuare 
de „priceperea și experiența” cu care ele își 
vor monitoriza resursele și vor naviga pe 
„Apele Timpului”.

Reieșind din conținutul acestei mo-
nografii, putem afirma cu certitudine 
importanța și valoarea incontestabilă a 
operei pentru cei din lumea mediului 
academic dar și politic, datorită nivelului 
înalt de erudiție al autorului demonstrat 
în argumentarea fundalului politic și eco-
nomic prevalent în monografie. Acest lu-
cru conferă frumusețe și atracție pentru 
orice cititor interesat de subiect, fapt care 
permite de a recomanda respectiva operă 
pasionaților de istorie care știu să aprecie-
ze simplitatea detaliului.

Capitolul al II-lea este dedicat efortu-
rilor celorlalte state europene importante 
de a stopa tendința hegemonică a Habs-
burgilor, fiind analizate avantajele și dez-
avantajele relative ale fiecăreia dintre pu-
terile dominante, în lumina mai amplă a 
schimburilor economice și tehnologice ce 
afectau societățile apusene ca întreg. În 
cadrul acestui capitol se estimează puterea 
Habsburgilor, care, în ciuda numeroaselor 
resurse pe care le posedau, și-au epuizat în 
mare măsură resursele prin conflicte mili-
tare repetate, devenind prea apăsători din 
punct de vedere militar pentru economiile 
lor slăbite.

În capitolul al III-lea sunt expuse, prin 
prisma unei analize bine structurate, con-
flictele ce au avut loc între Marile Puteri în 
perioada 1660–1815, interval în care cinci 
state s-au impus în plan internațional: 
Franța, Marea Britanie, Rusia, Austria și 
Prusia.

Capitolul al IV-lea oferă puncte impor-
tante de reper privind începutul, în ulti-
mele decenii ale secolului XVIII, al unui 
intens proces de industrializare, care, de-
marat în Marea Britanie,   s-a răspândit și 
în alte regiuni, începând să încline balanța 
internațională dinspre vechile puteri către 
acele țări care aveau deopotrivă organiza-
rea și resursele necesare exploatării noilor 
tehnologii și mijloace de producție. Câ-
teva conflicte majore ale acestei perioade 
– Războiul Crimeii, Războiul Civil Ame-
rican și Războiul Franco-Prusac – adu-
ceau înfrângerea asupra acelor societăți ce 
eșuaseră să-și modernizeze sistemul mili-
tar și cărora le lipsea ampla infrastructură 
industrială necesară susținerii armatelor 
numeroase și armamentului complex.

Capitolele V și VI prezintă, într-un 
cadru foarte larg și bine analizat, eveni-
mentele care au generat apariția unei lumi 
bipolare, ducând la criza ulterioară a pute-
rilor „mijlocii”, schimbare ce a fost însoțită 
de crâncenele bătălii ale Primului Război 
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REFLECȚIE ASUPRA ISTORIEI
A REFLECTION ON HISTORY

Adrian ROȘCA1

1   Adrian ROȘCA, masterand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

În lucrarea Power Politics (prima 
ediție, apărută în 1978) scrisă de Mar-
tin Wight, cercetătorul își propune drept 
scop să explice definițiile fundamentale 
ale politicii internaționale precum puteri, 
puteri dominante, mari puteri, revoluții 
internaționale, anarhie internațională, 
echilibru al forțelor, război, intervenție. 
Autorul scoate în evidență însăși 
experiența istorică printr-o serie de 
exemple cunoscute și mai puțin cunos-
cute. Lucrarea nu este o operă istorică 
propriu-zisă, ci o reflecție asupra istori-
ei, fiind utilizat un limbaj accesibil per-
soanelor din afara domeniului respectiv. 
Interesant este că, din start, sunt scoase 
în evidență scrierile politice ale grecilor, 
deoarece relevanța și caracterul lor actual 
au fost experimentate din nou de fiecare 
generație succesoare.

Aici cel mai relevant exemplu este dis-
cursul lui G. Marshall de la Universitatea 
Princeton, care considera că e imposibil 
ca cineva să abordeze cu înțelepciune pro-
blemele internaționale de astăzi (1947), 
fără să se fi gândit măcar la Războiul Pe-
loponesiac și la căderea Atenei (p. 32). 
Autorul și-a scris lucrarea după încheie-
rea Primului Război Mondial, însă acesta 
are și o abordare civilizaționistă asupra 
istoriei, dovada cea mai bună în acest 
sens fiind faptul că el consideră lumea se-
colului al XX-lea drept una occidentală, 
cu toate că era clar că dominația Europei 
este mai mult un subiect pentru istorici 
decât pentru politologi, economiști sau 
jurnaliști. Această dominație se referă 

mai mult la domeniul instituțional. 
Anume tipul de stat occidental, din 

punct de vedere al organizării, dar și al 
perceperii instituției respective, predo-
mină practic în întreaga lume. În cadrul 
relațiilor internaționale, M. Wight, fiind 
un realist convins, e de părere că nu există 
o anumită legitate după care să evolueze 
evenimentele de pe arena internațională. 
Caracteristic în acest domeniu, deși sună 
marxist, este factorul economic. Referitor 
la marile puteri, sunt evidențiate câteva 
trăsături ale acestora, cum ar fi: o mare pu-
tere nu cere ca să fie recunoscută de alții, 
acest lucru se face din start, apoi există o 

anumită separare între puterile maritime 
și continentale, sunt și între puterile mari 
și puterile mondiale. Ultimul exemplu este 
cel din sec. al XX-lea, când arena a fost 
împărțită între puterea continentală URSS 
și cea maritimă și continentală, SUA. 

Apare, cu timpul, și al treilea concept, 
cel de putere aviatică, ce însă de-a lun-
gul timpului s-a dovedit ineficientă da-
torită neluării în considerare a factorului 
uman, de solidaritate civică. Lucru pe 
care l-au descoperit cel mai bine germa-
nii în timpul bombardării Londrei, din 
cadrul celui de al Doilea Război Mondi-
al. În ciuda faptului că autorul nu a reușit 
să cunoască verdictul final al Războiului 
Rece, a putut să evidențieze cele mai im-
portante realizări din punct de vedere al 
politicii externe în prima jumătate a seco-
lului al XX-lea, ale statului care reprezintă 
cel mai mare eșec politic și economic din 
epoca contemporană. Uniunea Sovietică 
este văzută de către britanic drept un stat 
hegemon, recunoscut, practic, oficial de 
către restul statelor socialiste după 1945. 
Modul în care era perceput acest stat este 
redat destul de laconic și, practic în același 
timp, aducându-se un exemplu din viața 
cotidiană a omului simplu, care, dacă ar 
fi fost întrebat despre SUA și URSS, acesta 
le-ar fi clasificat drept supraputeri, pentru 
a denumi puterile care i se par, indubitabil, 
foarte mari, acestea fiind cele două forțe 
ce s-au încadrat într-o cursă lungă pentru 
dominația globală sau, cum menționează 
autorul, pentru unificarea lumii (p. 53). 
Anume URSS a servit drept bază pentru 
crearea Blocului Nord-Atlantic, care, în vi-
ziunea mea, reprezintă o etapă intermedi-
ară spre crearea unei confederații globale, 
idee exprimată și de istoricul A. Toynbee 
în cartea Studiu asupra istoriei.

Statutul pe care îl dețineau era 
evidențiat de sovietici printr-o serie de 
declarații ale elitei politice, astfel că în 

1958 Hrușciov declara că deja nu lumea 
capitalistă înconjoară lumea socialistă, 
ci socialiștii îi înconjoară pe capitaliști, 
când i-a spus lui Nasser că Flota a Şasea 
a SUA din Mediterană nu reprezenta alt-
ceva decât niște coșciuge de oțel pentru 
marinarii săi, iar lui Eisenhower că navele 
de suprafață erau bune doar pentru vizite 
de curtoazie și ținte pentru rachete. Prin 
asemenea declarații el a arătat acea strate-
gică încredere în sine proprie primei mari 
puteri continentale din istorie, care, deși 
a fost creată pe o solidă bază doctrinară, 
vedem din start că nu s-a diferențiat cu 
nimic de Franța catolică ce a semnat un 
tratat de cooperare cu Imperiul Otoman. 

Referitor la această situație există o lege 
nescrisă a politicii internaționale, conform 
căreia în apărarea propriilor interese este 
permisă intrarea în alianță nu doar cu ere-
ticii și turcii, ci chiar cu diavolul însuși. 
Hitler a spus odată că ar accepta același 
aliat împotriva Franței, iar Churchill a 
declarat: Dacă Hitler ar invada iadul, i-aș 
spune măcar o vorbă bună diavolului în 
Camera Comunelor (p. 101). În ultimele 
două cazuri,  diavolul s-a dovedit a fi Rusia 
Sovietică. Pactul sovieto-nazist, ce a deter-
minat cel de al Doilea Război Mondial, s-a 
dovedit a fi un exemplu relevant de batjo-
corire a principiilor ideologice de dragul 
interesului național imediat. Un joc tipic 
realizat de URSS ca mare putere a fost și 
cel jucat de alianța defensivă semnată cu 
Cehoslovacia în 1935, act ce a existat doar 
de jure, nu și de facto. Prezentarea politicii 
externe a statului sovietic este una reușită, 
fiind evidențiate anumite caracteristici 
proprii marilor puteri, deși URSS încerca 
să se prezinte drept un stat diferit de altele.

Astfel, statul sovietic nu a fost recu-
noscut de către alte puteri pentru simplul 
motiv că nu doreau să cunoască ordinea 
internațională, menținând o organizație 
revoluționară pentru a o submina, și anu-
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me Internaționala a III-a. Vedem din start 
cum statul ce s-a angajat în misiunea de a 
propaga comunismul, revoluția proletară, 
a făcut din doctrina sa un element catali-
zator al expansiunii teritoriale, lucru făcut 
de Habsburgi în secolul al XV-lea. Ulteri-
or se evidențiază vidul de putere creat în 
Europa de Est după 1918, concepția lui 
Stalin despre echilibrul puterilor, ce era 
văzut mai degrabă drept o nenorocire de-
cât un lucru favorabil URSS, acesta făcând 
declarația respectivă în 1940, deja după 
semnarea pactului cu Germania nazistă. 
După 1945, autorul deja scoate în evidență 
rolul de hegemon al colosului sovietic în 
răsăritul Europei, cât și  spionajul intens, 
fenomen în care a fost implicată orice am-
basadă sovietică, deși sovieticii erau cei 
care cel mai tare denigrau public utilizarea 

unor asemenea metode. 
În concluzie pot afirma că, în urma 

lecturării cărții, ajungem la aceeași idee la 
care a ajuns George Kennan în anii 1950: 
statul sovietic a avut toate elementele ne-
cesare destrămării din interior, politica 
externă fiind doar un impuls ce a acutizat 
dezintegrarea acestuia. Etapa celor două 
supraputeri a fost una intermediară spre 
crearea unei confederații globale, lucru 
ce s-a dovedit a fi inevitabil. Drept minu-
suri ale lucrării putem afirma că autorul 
s-a pripit să prezică viitorul Germaniei, 
axându-se doar pe starea națiunii germa-
ne după cel de al Doilea Război Mondi-
al, eroarea sa fiind demonstrată astăzi de 
către rolul Germaniei jucat în UE. În rest, 
cartea are o abordare realistă și pragmatică 
a relațiilor internaționale și a conceptului 
de putere.

UN SECOL DE LA EVENIMENTELE PRIMULUI 
RĂZBOI MONDIAL ÎN DEMERS ŞTIINȚIFIC

Vitalie CIOBANU1

A CENTURY FROM THE WORLD WAR I EVENTS IN SCIENTIFIC APPROACH

1   Vitalie CIOBANU, doctor în istorie, colonel, Centrul de Cultură și Istorie Militară al Ministerului Apărării al 
Republicii Moldova.

În perioada 19-23 octombrie 2016, o 
delegație a Centrului de Cultură și 

Istorie Militară a participat la Conferința 
științifică internațională „Anul 1916 și 
impactul lui asupra dinamicii războiu-
lui mondial. Intrarea României în Marele 
Război”.

Conferința a fost organizată de Minis-
terul Apărării Naționale din România, In-
stitutul pentru Studii Politice de Apărare și 
Istorie Militară.

La eveniment au participat nume no-
torii ale științei istorice militare mondiale: 
profesor, doctor Massimo de Leonardis, 
președintele Comisiei Internaționale de 
Istorie Militară; general Mihail E. Ionescu, 
ex-președinte al Comisiei Internaționale 
de Istorie Militară, directorul Institutului 
pentru Studii Politice de Apărare și Istorie 
Militară; reprezentanți de la instituții de 

prestigiu din domeniu din 12 state europe-
ne. Specialiștii noștri au participat cu două 
rapoarte științifice, col. dr. Vitalie Ciobanu 
și dr. Ion Xenofontov .

Reuniunea a fost consacrată împlinirii 
a unui secol de la evenimentele Primului 
Război Mondial, dezbătând o polemică 
largă: puteri mici și mijlocii în conflictul 
mondial: obiective și interese; mari bătălii 
și mari comandanți în „Marele Război”; 
relații interaliate de comandament; anul 
1916 în istoriografie și memorialistică; 
război, diplomație și opinie publică etc.

În cadrul evenimentului a fost prezen-
tată expoziția „Basarabia în Primul Război 
Mondial”. Expoziția a fost solicitată pentru 
a fi arătată în Cercul Militar Național din 
București și în incinta Ministerului Apără-
rii Naționale.

Secvență de la Conferința științifică 
internațională „Anul 1916 și impactul 
lui asupra dinamicii războiului mondial. 
Intrarea României în Marele Război”
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PREOȚII MILITARI ÎN CERCETĂRI ŞI EVOCĂRI 
ŞTIINȚIFICE

Larisa NOROC1

MILITARY PRIESTS IN SCIENTIFIC RESEARCH AND EVOCATIONS

Luni, 14 noiembrie 2016, în incin-
ta Centrului de Cultură și Istorie 

Militară (CCIM) din Chișinău a avut loc 
Conferința pastoral-misionară – „Misiu-
nea și slujirea preoților militari”. La eve-
niment au participat somităţi ecleziastice 
din Republica Moldova și Polonia, repre-
zentanţi ai structurilor de forţă, precum 
și cercetători și oameni de cultură din 
Republica Moldova. Instituţia religioasă 
ortodoxă a fost reprezentată de preoţi ai 
Mitropoliei Chișinăului și a întregii Mol-
dove (PS Nicodim, episcop de Edineț și 
Briceni, PS Ioan, episcop de Soroca, vi-
car mitropolitan, PS Siluan, episcop de 
Orhei, vicar mitropolitan, prot. mitr. 
Vadim Cheibaș, secretar mitropolitan, 
PC arhim. Nicolae (Roșca), președinte 
al Sectorului Sinodal Activitate Pastora-
lă în structurile MAI, prot. mitr. Corne-
liu Dobrogeanu, președinte al Sectorului 
Sinodal Activitate Pastorală în Ministe-
rul Apărării, prot mitr. Maxim Melinti, 
președinte al Sectorului Sinodal Activi-
tate Pastorală în instituţiile penitenciare, 
un număr impunător de preoți-slujitori, 
ce își desfășoară activitatea misionară în 
ministerele de forță și instituțiile peni-
tenciare din Republica Moldova), Mitro-
poliei Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor. 
Invitatul special al conferinței a fost PS 
Gheorghe de Siemiatycze, episcop-vicar 
al Eparhiei Varșoviei (Biserica Ortodo-
xă a Poloniei), responsabil de activitatea 

misionară în cadrul Forțelor Armate ale 
Poloniei. Delegaţia structurilor de forţă a 
fost constituită din viceministrul apărării 
al Republicii Moldova, Gheorghe Galbur, 
viceministrul afacerilor interne, coman-
dant al Trupelor de Carabinieri, genera-
lul-maior Ion Țurcan, veterani și militari 
ai Trupelor de Carabinieri, reprezentanți 
ai instituțiilor de comandă, de instrucție și 
de învățământ militar.  Echipa de cercetă-
tori și oameni de știinţă a fost formată din 
membrul de onoare al Academiei Româ-
ne Valeriu Matei, poet, istoric, scriitor și 
om politic din Republica Moldova, direc-
tor al Institutului Cultural Român „Mi-
hai Eminescu” de la Chișinău, Ion Xeno-
fontov, dr. în istorie, cercetător științific 
în cadrul Academiei Militare a Forțelor 
Armate „Alexandru cel Bun”, Vitalie Cio-
banu, dr. în istorie, directorul Centrului 
de Cultură și Istorie Militară, cercetător 
științific Valentin Balan ș.a. Evenimentul 
a început la ora 10.00 cu un Te Deum și 
depunerea florilor la monumentul poetu-
lui și preotului militar, Alexei Mateevici2. 
După serviciul divin, oaspeţii au fost 
ghidaţi de directorul CCIM V. Ciobanu 
prin Muzeul de Istorie Militară, senzaţii 
puternice trezind exponatele, fotografiile, 
documentele și scenele Muzeului Ocupa-
ţiei Sovietice din incinta centrului. La ora 
11.00 au demarat lucrările conferinţei ști-
inţifice, în cadrul căreia au fost invocate 
probleme precum educaţia moral-spiri-

tuală în armată și societate, rolul preoţilor 
în diseminarea valorilor culturale. Doc-
torul în istorie Ion Xenofontov a abordat 
subiectul „Rolul preoților militari și al 
militarilor în viața cultural-spirituală din 
spațiul pruto-nistrean”. Raportorul a sub-
liniat că „Prin stilul de viață acerb, creat 
într-o dimensiune dublă – una extrasă din 
perimetrul vieții monahale și alta din cea 
cazonă – au marcat destinul și activitățile 
lor spirituale în lăcașurile sfinte”. PS Silu-
an, episcop de Orhei, PS Nicodim, episcop 
de Edineţ și Briceni, PS Ioan, episcop de 
Soroca s-au expus cu referire la rolul pre-
otului militar în Republica Moldova, au 
evocat personalități militare și ecleziastice 
care au rămas întipărite în memoria Bise-
ricii și Armatei prin devotamentul și mo-
dul jertfelnic. PS Gheorghe de Siemiatyc-
ze, Episcop-vicar al Eparhiei Varșoviei, a 
examinat subiectul tradiţiei capelanatului 
catolic și ortodox în Armata Naţională din 
Polonia, problemele și perspectivele feno-
menului. V. Matei a prezentat o comuni-
care cu privire la semiotica marelui poet 
Alexei Mateevici, concluzionând că rolul 
preotului nu se reduce doar la educaţia 
religioasă a societăţi, ci și la diseminarea 
valorilor naţionale ale neamului. Vicemi-
nistrul apărării Gh. Galbur, viceministrul 

afacerilor interne, comandant al Trupe-
lor de Carabinieri, generalul-maior Ion 
Țurcan au subliniat că „Biserica și Arma-
ta sunt atribute importante ale statului, 
or un bun creștin este și un bun militar. 
Prin contribuţia bisericii se cultivă valori 
importante precum demnitatea și onoarea 
de militar, iată de ce este necesar de a eva-
lua noi strategii pentru sporirea educaţiei 
moral-spirituale a soldatului”. Evenimen-
tul a culminat cu acordarea legitimației 
și a insignei de preot militar celor 53 mai 
activi slujitori implicați în activitatea pas-
toral-misionară în ministerele de forță și 
instituțiile penitenciare. Pentru efortul 
depus la consolidarea relațiilor de bună 
colaborare între Biserica Ortodoxă din 
Moldova și cea a Poloniei, cu îngăduința 
ÎPS Mitropolitului Vladimir, PS Gheorghe 
de Siemiatycze, episcop-vicar al Eparhiei 
Varșoviei a fost decorat cu înalta distincție 
mitropolitană – Ordinul bisericesc „Sf. 
Cuv. Paisie Velicicovski”, gr. II. 

Conferinţa a fost încheiată cu ideea că 
conjugarea eforturilor între Biserică și Ar-
mata Națională a fost și rămâne o lucra-
re misionară prioritară, iar prin astfel de 
conferințe se caută noi factori de unitate și 
punți de colaborare. 

1   Larisa NOROC, doctor în ştiinţe istorice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; 
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a AŞM.

Secvență de la Conferința 
pastoral-misionară – „Misiunea 
şi slujirea preoților militari”.
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