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CONTROLUL CIVIL DEMOCRATIC AL SFEREI 
MILITARE — ACTUALITATE PENTRU CONSTRUCŢIA 

ȘI DEZVOLTAREA FORŢELOR ARMATE
ION COROPCEAN1

Rezumat: Controlul civil democratic al sferei militare este necesar pentru a păstra 
loialitatea structurilor de forţa — poporului, organelor statului alese democratic 
şi valorilor fundamentale. El ar trebui să asigure dezvoltarea şi implementarea 
efi cientă a politicii militare, să asigure necesarul capacităţii de luptă a armatei 
pentru exercitarea atribuţiilor sale constituţionale, dar să prevină militarizarea 
ţării, să consolideze legătura dintre armată şi societate, să asigure un echilibru între 
securitatea militară fi abilă a ţării şi capacităţile economiei naţionale. Controlul civil 
democratic este o garanţie că forţele armate nu vor deveni un pericol pentru cetăţeni 
şi pentru suveranitatea poporului, căruia ele sunt chemate să-l apere.
Cuvinte-cheie: Control civil democratic, Ministerul Apărării, obiect al controlu-
lui civil democratic, subiect al controlului civil democratic, principiile serviciului 
militar, forţele armate.

Summary: Democratic civilian control of the military sphere is necessary to main-
tain the loyalty of the power structures — the people, the democratically elected 
state organs and the fundamental values. It should ensure the development and 
eff ective implementation of military policy, ensure the necessary combat capability 
of the military to exercise its constitutional duties, but prevent the militarization 
of the country, strengthen the link between the military and society, and ensure a 
balance between reliable military security and security and the capabilities of the 
national economy. Democratic civilian control is a guarantee that the armed forces 
will not become a danger to the citizens and to the sovereignty of the people, whom 
they are called upon to defend.

Tema controlului civil democratic al sferei militare totdeauna a neliniștit societa-
tea în toate statele. Doar armata se deosebește de alte instituţii ale statului prin speci-
fi cul rolului care îi revine în sistemul de apărare, și anume, este abilitată să folosească 
violenţa pentru a îndeplini misiunile încredinţate. Societatea, fără îndoială are tot drep-
tul de a ști care este starea forţelor sale armate, cum se cheltuiesc banii publici, acordaţi 

1 Ion COROPCEAN, general de divizie (r), doctor în știinţe politice, Agenţia pentru Știinţă și 
Memorie Militară.
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pentru apărare din impozitele pe care le plătesc cetăţenii ș.m.d. Acest drept societatea 
îl realizează prin stabilirea subiectului, obiectului controlului civil și scopului acestuia.

Prin subiect al controlului civil democratic este de înţeles instituţiile de stat cu 
împuternicirile, drepturile și responsabilităţile acestora determinate de lege în elabora-
rea și implementarea deciziilor în domeniul politicii de apărare a statului. Aceștia pot 
fi : Președintele Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Parlamentul Re-
publicii Moldova, Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova, Procuratura 
Generală, sistemul judecătoresc, Curtea de Conturi, adică diverse instituţii ale pute-
rii legislative, executive și judecătorești ale statului, organele și ofi cialii autorizaţi ai 
acestora, precum și asociaţii obștești, partide și mișcări politice, instituţii de cercetare, 
mass-media, cetăţeni ai Republicii Moldova (grupuri de cetăţeni) în conformitate cu 
drepturile și împuternicirile lor.

Prin obiectul controlului civil democratic sunt înţelese a fi  ceea ce vizează activi-
tăţile practice ale subiecţilor din sfera militară. Obiectul controlului sunt: mecanisme 
pentru formarea politicii militare a Republicii Moldova, adoptarea și implementarea 
deciziilor politico-militare, procedura de utilizare a forţelor armate în soluţionarea 
confl ictelor interne; respectarea obligaţiilor internaţionale, realizarea obiectivelor tra-
tatelor și acordurilor la care Republica Moldova este parte, procedura de participare a 
armatei la operaţiunile de menţinere a păcii în afara ţării; conformitatea construcţiei 
forţelor armate cu obiectivele politice, ameninţările reale și potenţiale militare, precum 
și cu capacităţile economice ale ţării; formarea, adoptarea și execuţia bugetului pentru 
apărarea naţională, legalitatea cheltuielilor de bani în forţele armate; asigurarea statu-
lui de drept în forţele armate, protecţia socială a militarilor și a membrilor familiilor 
acestora, precum și a persoanelor trecute în rezervă, veteranilor forţelor armate; des-
fășurarea activităţilor de educaţie și instruire în unităţile militare; sistemul de educaţie 
militară-patriotică a tinerilor, formarea calităţilor morale și psihologice a cetăţenilor de 
a apăra Patria; politica de cadre în forţele armate; respectarea cerinţelor regulamentelor 
militare ale forţelor armate; starea și imaginea armatei, formarea și menţinerea presti-
giului serviciului militar în societate.

În general, ca scop, controlul civil democratic asupra forţelor armate ar trebui să 
asigure dezvoltarea și implementarea efi cientă a politicii militare, să crească capacitatea 
de luptă a armatei, să consolideze legătura dintre armată și societate, să crească poten-
ţialul de menţinere a păcii al statului și, pe de altă parte, să prevină militarizarea ţării, 
să asigure un echilibru între securitatea militară fi abilă a ţării și capacităţile economiei 
[1], astfel încât forţele armate să rezolve cu succes sarcinile constituţionale de apărare a 
independenţei și integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Importanţa controlului civil democratic asupra sectorului de securitate este con-
siderată, în spaţiul euroatlantic, atât de mare, încât fosta Conferinţă pentru Securitate 
și Cooperare în Europa, predecesoarea actualei Organizaţii pentru Securitate și Coo-
perare în Europa, a alcătuit un Cod de conduită privitor la relaţiile civil militare. Prin 
acest Cod, statele membre ale OSCE afi rmă că privesc controlul democratic asupra 
serviciilor militare, paramilitare, de securitate internă și de informaţii ca pe un element 
indispensabil al stabilităţii și securităţii. De altfel, și NATO sau Uniunea Europeană 
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printre criteriile luate în considerare pentru admiterea de noi state membre, fac din 
controlul civil democratic asupra sectorului de securitate un imperativ [2 p. 74-75].

Și în Republica Moldova, controlul civil al sferei militare ocupă un loc important 
în viaţa politică. Legea cu privire la apărarea naţională prevede că Parlamentul asi-
gură reglementarea legislativă și exercită controlul parlamentar în domeniul apărării 
naţionale, iar Președintele Republicii Moldova, este Comandantul Suprem al Forţelor 
Armate și poartă răspundere pentru starea sistemului naţional de apărare în limitele 
împuternicirilor prevăzute de Constituţie. Guvernul, potrivit legii, răspunde de organi-
zarea activităţilor și de realizarea măsurilor privind apărarea naţională în limitele îm-
puternicirilor prevăzute de legislaţie. Ministerul Apărării este autoritatea publică cen-
trală de specialitate, care organizează, coordonează și conduce activităţile în domeniul 
apărării naţionale și este responsabil de construcţia și dezvoltarea Armatei Naţionale 
și de pregătirea ei pentru executarea misiunilor de apărare a ţării. Vom constata că 
deciziile principale faţă de armată și întrebuinţarea acesteia se iau în inter coordonare. 
Nici o instituţie nu deţine puterea absolută, dar, în acest sens, este asigurată balanţa de 
putere. Folosirea Armatei Naţionale în soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de 
apărarea statului se efectuează în exclusivitate în temeiul hotărârii Parlamentului, iar în 
situaţii extreme, prin decretul Președintelui Republicii Moldova [3].

Planul Individual de acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova — NATO pen-
tru anii 2022—2023 face o abordare distinsă a locului și rolului controlul democratic al 
Forţelor Armate. În viziunea Republicii Moldova, controlul democratic asupra forţelor 
armate este esenţial pentru o societate democratică și reprezintă un element indispen-
sabil al stabilităţii și al securităţii ţării. Consolidarea funcţiei de control democratic 
asupra forţelor armate va contribui la buna guvernare, precum și la garantarea și asigu-
rarea securităţii, inclusiv militare, a cetăţenilor [4].

Totuși, vom menţiona că acţiunile de implementare a Planului sunt axate prepon-
derent pe domeniul de supraveghere, cum ar fi : optimizarea rolului Parlamentului în 
supravegherea activităţilor în domeniul securităţii, apărării, ordinii publice, prevenirii 
și combaterii corupţiei prin sporirea implicării comisiilor parlamentare de profi l; ela-
borarea politicilor de supraveghere a activităţilor în domeniul securităţii; asigurarea 
reprezentării personalului civil la toate nivelurile structurilor de securitate și apărare; 
cooperarea cu societatea civilă și mass-media, inclusiv în procesele de elaborare a do-
cumentelor de politici.

Această abordare se regăsește și în alte documente de politici și ne vorbește despre 
privirea încă unilaterală a rolului controlului civil. Ori, precum am menţionat unul din 
obiectivele generale ale controlului civil democratic asupra forţelor armate este con-
strucţia și menţinerea forţelor armate capabile să își îndeplinească misiunea constitu-
ţională. Iar Guvernul, spre exemplu, în acest sens are atribuţia de a asigură alocarea și 
utilizarea, în condiţiile legii, a resurselor fi nanciare și materiale necesare organizării, 
înzestrării și mobilizării forţelor armate, întreţinerii și pregătirii trupelor, menţinerii 
în stare de operativitate a tehnicii și armamentului, pregătirii pentru mobilizare a eco-
nomiei naţionale. În planul menţionat nu vom găsi referinţe la politicile de asigurare 
sufi cientă a fi nanţării armatei, pentru corespundere sarcinilor pe care le are. Chiar dacă 



12 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

primul plan din 2006 prevedea angajamentul perfecţionării fi nanţării apărării prin cre-
area unui sistem efi cient și transparent, care oferă o bază mai bună pentru estimările 
bugetare de dezvoltare a Forţelor Armate [5].

O analiză a bugetului Ministerului Apărării pentru anul 2022, aprobat la 901832,9 
mii lei [6] și a celui planifi cat de 1015,0 mil. lei pentru consolidarea capacităţii curente 
a Armatei Naţionale la implementarea Strategiei Naţionale de Apărare [7] ne arată o 
subfi nanţare de 113167,1 mii lei. În context vom menţiona că tema subfi nanţării unor 
programe de dezvoltare a Armatei Naţionale a fost de multe ori abordată de unii ana-
liști politici [8]. Dar nici odată acest aspect nu a fost privit ca domeniul nevalorifi cat 
al responsabilităţilor subiecţilor controlului civil asupra forţelor armate. Or, în această 
situaţie rămâne problematică și realizarea următorului obiectiv general al controlului 
civil democratic asupra forţelor armate prin care societatea este interesată ca armata 
pe care a creat-o să-i garanteze siguranţa. După confl ictul armat din primăvara — vara 
anului 1992, societatea rămâne în continuare sub un șir de ameninţări și riscuri cu 
caracter militar, cum ar fi : posibilitatea întrebuinţării ostile a forţelor militare și para-
militare ale regimului din stînga Nistrului; prezenţa Grupului operativ de trupe ruse și 
a infrastructurii militare; posibilitatea extinderii către frontiera Republicii Moldova a 
confl ictului din Ucraina ș.m.d. [9]. Această necesitate de siguranţă este și mai actuală 
acum când sunt pronunţate tensiunile la graniţă între Federaţia Rusă și Ucraina care 
au refl ecţie directă la securitatea regională, în general și a Republicii Moldova, în par-
ticular [10].

Din aceste considerente avem nevoie să schimbăm optica perceperii controlului 
civil democratic al forţelor armate doar de la supravegherea acestora la și susţinerea lor 
pentru ca ele să corespundă capacităţilor necesare de executare a sarcinilor constituţio-
nale pentru garantarea suveranităţii, a independenţei și a unităţii, a integrităţii teritori-
ale a ţării și a democraţiei constituţionale. Vom menţiona că avem primele semnale de 
astfel de schimbare. Aici se înscrie declaraţia Prim-ministrului, că Republica Moldova 
trebuie să fi e pregătită de riscurile la care ar putea fi  supusă și că bugetul în domeniul 
militar trebuie să fi e suplimentat. Avem analize care ar trebui să fi e cheltuielile adiţi-
onale ca să creăm condiţii bune pentru soldaţii noștri, să avem cazarmă cu condiţii 
bune, programe pentru procurarea locuinţelor, o organizare bună în Armată și să fi m 
pregătiţi de riscurile care ne pot aștepta [11]. În această ordine de idei încă urmează să 
valorifi căm pe deplin potenţialul controlului civil democratic în sensul larg al obiecti-
velor pe care acesta îl are.

Alt aspect care trebuie elucidat este că sistemul de conducere în Ministerul Apă-
rării a fost constituit la fondare, în anul 1992, după modelul sovietic, unde ministrul 
apărării era perceput ca persoană militară ce avea în subordine Marele Stat Major, care 
era tratat mai mult ca organ de executare a deciziilor ministrului decât de conducere 
militară. În acest sens de idei, Republica Moldova încă urmează să revizuiască cadrul 
juridic de reglementare a repartizării clare a atribuţiilor între autorităţile supreme ale 
puterii în stat, prin aplicarea experienţei internaţionale avansate în acest domeniu. Ela-
borarea ghidului carierei profesionale a angajaţilor civili ai Ministerului Apărării este 
o necesitate actuală. Ghidul urmează să ofere acestor persoane, inclusiv, experienţa de 
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activitate în alte ministere cu responsabilităţi în domeniul asigurării securităţii naţio-
nale. Aceasta va facilita cooperarea ulterioară a Ministerului Apărăii cu acestea.

Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii și apărării naţi-
onale, organizat anual de Academia militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, 
facilitează pregătirea personalului în domeniul securităţii și lansează platforma unui 
viitor control civil democratic veritabil asupra sferei militare din partea instituţiilor pe 
care ei le reprezentă. Cu siguranţă cursul oferă o înţelegere că controlul civil nu este 
o „bâtă” asupra militarilor dar un mecanism de control al corespunderii capacităţilor 
acestora pentru îndeplinirea sarcinilor constituţionale și de acordare a ajutorului ne-
cesar pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Acesta urmează să asigure 
mai multă înţelegere din partea demnitarilor și funcţionarilor publici ce fac parte din 
subiecţii controlului civil al sferei militare, ale ministerelor de resort la planifi care buge-
tară, asigurarea pachetului social militarilor, ridicarea prestigiului profesiei de militar 
în societate ș.m.d. În context este recomandat ridicarea statutului Cursului postuniver-
sitar menţionat prin aprobarea unui regulament aprobat de Guvern.

Concluzii
Așa dar, controlul civil democratic asupra forţelor armate este un sistem de măsuri 

luate de instituţiile publice și de stat pentru a se asigura că organizarea și activităţile 
forţelor armate respectă Constituţia Republicii Moldova, legile și alte acte normative, 
decretele și ordinele Comandantului Suprem al forţelor armate, principalele direcţii de 
politici în domeniul apărării și securităţii. Avem nevoie să schimbăm optica perceperii 
controlului civil democratic al forţelor armate doar de la supravegherea acestora la și 
susţinerea lor pentru ca ele să corespundă capacităţilor necesare de executare a sarci-
nilor constituţionale pentru garantarea suveranităţii, a independenţei și a unităţii, a 
integrităţii teritoriale a ţării și a democraţiei constituţionale.
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SPECIFICUL COOPERĂRII UNIUNII EUROPENE 
CU ŢĂRILE VECINE ÎN DOMENIUL 

SECURITĂŢII ȘI APĂRĂRII
LILIANA BENIUC1
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Rezumat: Relaţiile de cooperare a Uniunii Europene cu statele vecine se realizează 
în contextul politicii externe şi de securitate comună, politicii de securitate şi apărare 
comună, politicii europene de vecinătate. Ţările vecine ale UE sunt integrate în 
mod diferit la politicile europene, în dependenţă de acordurile de cooperare care au 
fost încheiate şi sunt în vigoare. În articol vor fi  refl ectate legitimitatea difernţierii 
externe şi particularităţile de cooperare în domeniul securităţii şi apărării a Uniunii 
Europene cu Republica Moldova, Ucraina şi Serbia — ţări asociate şi candidat a UE.
Cuvinte-cheie: politica externă europeană, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, 
Uniunea Europeană, securitate, apărare, acorduri de cooperare.

Summary: Th e European Union’s cooperation with neighboring countries shall be 
conducted in the context of the common foreign and security policy, the common 
security and defense policy and the European Neighborhood Policy. Th e EU’s neigh-
boring countries are integrated diff erently into European policies, depending on the 
cooperation agreements that have been concluded and are in force. Th e article will 
refl ect the legitimacy of external diff erentiation and the particularities of coopera-
tion in the fi eld of security and defense of the European Union with the Republic of 
Moldova, Ukraine and Serbia — associated countries and EU candidate.

Acţiunea Uniunii Europene pe scena internaţională este ghidată de următoarele 
obiective: menţinerea și consolidarea securităţii internaţionale, întărirea cooperării pe 
plan multilateral, promovarea democraţiei, a statului de drept, a respectului pentru 
drepturile și libertăţile fundamentale ale omului [1]. Relaţiile Uniunii Europene cu sta-
tele vecine se realizează în baza politicii externe și de securitate comună, politicii de 
securitate și apărare comună, inclusiv politicii europene de vecinătate.

Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost defi nită strategic în mai 2004, ca un 
set de instrumente prin care Uniunea Europeană intenţionează să se raporteze la ve-
cinătatea sa imediată în termeni de stabilitate, securitate, procese de reformă politică, 
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economică și socială. În noiembrie 2015 PEV a fost revizuită din necesitatea de a oferi 
răspuns la provocările generate de o vecinătate în evoluţie, fi ind proiectată pe princi-
piile diferenţierii, fl exibilităţii, proprietăţii / responsabilităţii. Abordarea diferenţiată a 
partenerilor de către UE se face în funcţie de aspiraţiile evidente ale acestora, proprie-
tatea / responsabilitatea comună, bazată pe necesităţile partenerilor și pe interesele UE. 
PEV se aplică statelor din vecinătatea imediată, terestră sau maritimă a UE,partajată în 
vecinătatea sudică (Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Iordania, Israel, Autoritatea Naţio-
nală Palestiniană și Liban) și vecinătatea estică (Republica Moldova, Ucraina, Armenia, 
Azerbaidjan, Georgia). Chiar dacă Federaţia Rusă este un stat vecin al UE, relaţiile 
bilaterale sunt abordate distinct faţă de PEV [3].

Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) a fost lansată pentru a dezvol-
ta capabilităţile de securitate și apărare ale statelor membre, inclusiv pentru a susţine 
profi lul activ al Uniunii Europene de a răspunde provocărilor de securitate. PSAC se 
promovează pe două dimensiuni — militară și civilă. Dimensiunea militară a PSAC se 
realizează prin implementarea următoarelor iniţiative: 1) crearea Fondului European 
de Apărare — EDF (2021—2027); 2) Analiza coordonată anuală în domeniul apără-
rii (CARD); 3) Cooperarea Structurată Permanentă (PESCO). Consolidarea profi lului 
practic al acestor iniţiative se realizează prin lansarea unui număr important de proiecte 
de cooperare cu participarea statelor membre, în diferite formule. Dimensiunea civilăa 
PSAC prevede gestionarea civilă a crizelor și prevenirea confl ictelor, prin răspunsurile 
la ameninţările actuale la adresa securităţii internaţionale (migraţia ilegală, terorism, 
ameninţări hibride, cibernetice, securitatea maritimă, gestionarea frontierelor, crima 
organizată). De la instituirea PSAC au fost desfășurate 34 operaţiuni și misiuni inter-
naţionale, dintre care 22 misiuni civile și 12 operaţiuni militare (operate sub mandat 
ONU) [11]. În prezent UE are dislocate 11 misiuni civile și 6 operaţiuni militare pe trei 
continente (Europa, Africa și Orientul Mijlociu) [2].

Dinamica dezvoltării relaţiilor Uniunii Europene cu statele vecine poate fi  anali-
zată inclusiv prin prisma securităţii europene. În ceea ce urmează vom refl ecta unele 
aspecte ale cooperării diferenţiate a UE cu Ucraina, Georgia, Republica Moldovași Ser-
bia.

Republica Moldova, Ucraina și Georgia caută în mod activ o perspectivă de adera-
re la Uniunea Europeană. Cooperarea UE cu fi ecare ţară din cadrul Trio Asociat creat 
în interiorul Parteneriatului Estic este diferenţiată și se bazează pe Acordurile de Asoci-
ere semnate de către cele trei state în anul 2014. Conform Acordului de Asociere fi ecare 
dintre cele trei ţări are un Consiliul de Asociere cu UE la care participă prim-ministrul, 
iar Uniunea Europeană este reprezentată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
acţiunea externă și politica de securitate și Comisarul pentru politica de vecinătate.

Dintre aceste trei state ale Trio Asociat doar Ucraina organizează anual un summit 
cu UE, pe lângă Consiliul de Asociere [4]. Ministrul de Externe al Ucrainei este une-
ori invitat să se întâlnească cu miniștrii de externe ai UE, atunci cînd Ucraina se afl ă 
pe agenda Consiliului Afaceri Externe. Directorul politic al Ministerului de Externe 
ucrainean se întâlnește cu directorul politic al Serviciului European de Acţiune Exter-
nă (SEAE) de două ori pe an, pentru a discuta despre Crimeea și Donbass, iar primul 
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adjunct al ministrului de externe al Ucrainei organizează consultări anuale cu SEAE și 
Comisia Europeană privind ocuparea Crimeei.

Uniunea Europeană oferă sprijin Ucrainei în problema securităţii și stabilităţii, 
condamnă în mod repetat și consecvent anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului, 
afi rmă neclintit solidaritatea cu integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Mobi-
lizarea pentru securitate înseamnă, în viziunea președintelui Consiliului EuropeanCh. 
Michel, mobilizarea pentru o agendă comună pentru a face faţă ameninţărilor hibride 
și atacurilor cibernetice [5]. Recunoașterea ofi cială de către Rusia a celor două regiuni 
separatiste din Estul Ucrainei (21 februarie 2022), conform declaraţiilor președinţilor 
Comisiei Europene și Consiliului European, este „ilegală și inacceptabilă”, ceea ce de-
termină aprobarea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. În același timp UE 
nu renunţă la dialog cu statul rus [6].

Ucraina solicită ţărilor europene ajutor militar și defensiv, pe fondul temerilor că 
Rusia îi va invada teritoriul. Germania, Luxemburgul manifestă reticenţă faţă de livra-
rea armamentului militar Ucrainei, pe cînd statele baltice, Republica Cehă și Polonia 
sînt dispuse să furnizeze arme Ucrainei [7]. Uniunea Europeană a trimis echipament 
medical de urgenţă în Ucraina la solicitarea Kievului în contextul escaladării crizei cu 
Rusia. Ajutoarele provin din mai multe ţări europene, între care și România [8].

Uniunea Europeană menţine un dialog regulat de securitate cu Georgia privind 
confl ictele regionale, securitatea cibernetică și războiul hibrid, implicînd secretarii ge-
nerali adjuncţi ai SEAE pentru afaceri politice, politica de securitate și apărare comună 
și răspuns la criză. Misiunea UE de monitorizare civilă în Georgia a fost lansatăîn urma 
Acordului de încetare a focului, încheiat la 12 august 2008 și a Înţelegerii din 8 septem-
brie 2008 dintre părţile în confl ict cu privire la măsurile de punere în aplicare a acordu-
lui, ambele fi ind mediate de UE. Decizia politică a fost adoptată de Consiliul European 
la 1 septembrie 2008, în care a fost exprimată disponibilitatea de a participa la soluţi-
onarea pe cale pașnică a confl ictului din Georgia, inclusiv prin intermediul unei pre-
zenţe pe teren. România face parte din Misiunea UE de monitorizare în Georgia avînd 
un efectiv de 20 de persoane[10]. În opinia noastră, România este direct interesată de 
stabilizarea regiunii Mării Negre, care constituie o prioritate a politicii sale externe, iar 
prin participarea la Misiunea de monitorizare în Georgia, România se prezintă ca un 
actor relevant și responsabil în această zonă geografi că.

În interiorul Uniunii Europene România manifestă o poziţie activă faţă de con-
fl ictele îngheţate din regiunea Mării Negre, pentru a motiva Uniunea continentală să 
gestioneze și eventual să participe la soluţionarea acestor confl icte. Demersul României 
se referă la confl ictele din Transnistria, Donbass, Abhazia, Osetia de Sud și Karabahul 
de Munte. Potrivit opiniei președintei Asociaţiei Experţi pentru Securitate și Afaceri 
Globale de la București, A. Grămădă, România propune crearea unui format de coor-
donare pe subiectul confl ictelor teritoriale din Georgia, Moldova și Ucraina — ţări care 
au semnat acorduri de asociere cu UE, și fondarea instituţiei Reprezentantului Special 
al UE — responsabil de confl ictele prelungite din bazinul Mării Negre [13]. Politologul 
moldovean D. Cenușă consideră că UE trebuie să răspundă la trei provocări în contex-
tul implicării în procesele de soluţionare a confl ictelor din statele din vecinătatea estică 
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europeană: 1) stabilizarea regiunii; 2) tentativa de a reintegra teritoriile separate; 3) 
provocarea de a media confl ictele [13].

Republica Moldova participă la misiunile din cadrul PSAC, care contribuie la dez-
voltarea relaţiilor politice bilaterale și este un factor ce infl uenţează indirect la crește-
rea nivelului de asigurare a securităţii naţionale. Participarea Republicii Moldova la 
misiunile PSAC este prevăzută de Acordul Cadru de Participare a Republicii Moldova 
la misiunile Uniunii Europene de Gestionare a Crizelor (2013), care extinde orizontul 
cooperării cu UE pe dimensiunea politică și de securitate, stabilește condiţiile pentru 
participarea Republicii Moldova la operaţiunile și misiunile UE de gestionare a crizelor.

Republica Moldova a fost invitată să participe la diverse misiuni ale UE, printre 
care EUCAP Somalia, EUBAM Libia, EUMAM RCA, EUCAP Sahel Mali și EUTM Mali. 
Republica Moldova a detașatexperţi în misiunile EUTM Mali (2014; 2016; 2018-până 
în prezent) și EUMAM în Republica Centrafricană (2015—2016). În perioada 2014 
— 2020, 8 experţi moldoveni au fost detașaţi în cadrul misiunilor UE de gestionare a 
crizelor [11]. În 2014 au fost lansate consultările în formatul Republica Moldova-UE 
în domeniul PSAC (staff -to-staff ), care au loc anual. În cadrulacestor reuniuni sunt 
stabilite priorităţile de cooperare bilaterală în domeniu, precum: dezvoltarea capabi-
lităţilor instituţionale pentru participarea Republicii Moldova în misiuni de gestiona-
re a crizelor; cooperarea în domeniul schimbului de informaţii clasifi cate; asigurarea 
convergenţei în alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive ale UE; inclusiv 
stabilirea priorităţilor de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii ameninţărilor 
hibride. La 30 martie 2017 a fost semnat Acordul Republica Moldova — UE privind 
procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasifi cate (1 ianuarie 2018), 
pentru a facilita avansarea dialogului Republica Moldova-UE în domeniul PSAC pe 
diferite segmente de colaborare.

Uniunea Europeană participă la procesul de soluţionare a confl ictului trans-
nistrean prin menţinerea misiunii EUBAM la frontieră între Republica Moldova și 
Ucraina și prin intermediul mecanismului internaţional ofi cial de negociere (forma-
tul „5+2”), în calitate de observator. EUBAM dezvoltă și promovează măsuri tehnice 
de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol în domeniul transporturilor, va-
mal, veterinar și fi tosanitar, precum și în domeniul aplicării legii. Misiunea EUBAM 
contribuie la redeschiderea coridoarelor de transport internaţionale, care traversează 
Transnistria; are un rol activ în monitorizarea segmentului transnistrean al frontierei 
moldo-ucrainene cu lungimea de 453 km, precum și a liniei administrative de 411 km 
din Republica Moldova [12]. Birourile teritoriale EUBAM din Chișinău, Kuciurhan și 
Podilsk asigură o prezenţă permanentă la frontieramoldo-ucraineană și linia adminis-
trativă, contribuind la asigurarea: 1) respectării drepturilor omului ale călătorilor care 
traversează pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene; 2) menţinerii 
liberei circulaţii a persoanelor și mărfurilor pe linia administrativă și pe segmentul 
transnistrean al frontierei cu Ucraina; 3) soluţionării problemele transfrontaliere pe 
măsura apariţiei acestora.

La 3 decembrie 2021 Consiliul UE a adoptat un set de decizii, care stabilesc măsuri 
de asistenţă în cadrul Instrumentului European pentru Pace (IEP) în sprijin pentru 
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Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Republica Mali. Aceste măsuri trebuie să con-
tribuie la consolidarea sectoarelor militare și de apărare a acestor ţări, cu scopul de a 
promova rezilienţa internă și pacea.

Pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina, UE își propune să consolideze ca-
pacitatea și cooperarea efi cientă a forţelor armate locale pentru a contribui la misiunile 
și operaţiunile militare ale politicii de securitate și apărare comună (PSAC) [9]. Orice 
asistenţă va fi  condiţionată de respectarea legislaţiei internaţionale relevante. Niciuna 
dintre măsuri nu implică furnizarea de echipamente destinate să asigure forţa letală. 
Măsura de asistenţă va contribui la consolidarea capacităţii Serviciului Militar Medical 
și Batalionului de Inginerie al Forţelor Armate a Republicii Moldova, inclusiv capacita-
tea de a oferi servicii civililor pe timp de criză sau în situaţii de urgenţă. În special, UE 
va fi nanţa procurarea echipamentelor medicale și va furniza echipamente de eliminare 
a materialelor explozibile. Această măsură are o valoare de 7 mln euro pe parcursul 
unei perioade de 36 luni [9].

Cooperarea dintre UE și Serbia, ţară candidată, oferă un exemplu de diferenţiere 
externă în politica externă și de apărare, care se bazează pe Acordul de Stabilizare și 
Asociere și implică aprofundarea colaborării în materie de politica externă și de secu-
ritate. Conform Acordului în fi ecare an are loc Consiliul de stabilizare și asociere între 
UE și Serbia, la care participă ministrul de externe și Înaltul Reprezentant al Uniunii 
și Comisarul pentru vecinătate și extindere din partea Uniunii. Secretarul general ad-
junct al SEAE se întîlnește cu directorul politic din cadrul Ministerului de Externe al 
Serbiei de două ori pe an pentru consultări. De asemenea au loc întîlniri regulate între 
reprezentanţii sîrbi cu funcţionarii europeni din Comitetul Politic de Securitate al UE 
în diferite formate. Serbia în calitate de candidat la aderareaeuropeană are obligaţia de 
a se alinia la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, însă în realitate nive-
lul de aliniere este în mediu de 60%, potrivit unor studii realizate în anul 2019. Astfel, 
Serbia nu s-a aliniat la sancţiunile UE împotriva Rusiei, Belarusului, deși anterior s-a 
aliniat cu declaraţiile Înaltului Reprezentant al Uniunii privind alegerile prezidenţiale 
și escaladarea violenţei în Belarusi. Totodată Serbia a promis că își va muta ambasada 
din Israel la Ierusalim, contrar poziţiei Uniunii în acest sens. Mai larg, în timp ce Serbia 
aspiră să adere la Uniunea Europeană și stabilește relaţii strînse cu NATO, a criticat 
Uniuneaîn timpul pandemiei de Covid-19, lăudînd în același timp China. În domeniul 
securităţii și apărării, Serbia dezvoltă relaţiile strînse de cooperare cu China și Rusia, 
participîndla exerciţii militare comune, achiziţii de arme și echipamente de suprave-
ghere pe care UE le tratează cu îngrijorare. Serbia are o mare contribuţie în misiunile 
și operaţiunile militare ale PSAC, participînd la consultaţiile și misiunile UE din Mali, 
Republica Cetrafricană, Somalia și Atalanta [14].

În concluzie, menţionăm că participarea la misiunile și operaţiunile PSAC este o 
modalitate de a crește capacitatea propriilor forţe militare, de a obţine interoperabilitate 
cu forţele europene și de a se familiariza cu procedurile UE. Cu toate acestea, coopera-
rea în domeniul securităţii și apărării poate fi  susţinută doar dacă o ţară continuă să fi e 
interesată de aderarea la UE și aliniată politic cu UE. Dacă ţările își vor pierde interesul 
pentru aderare sau dacă procesul de aderare își va pierde avântul, cooperarea în politică 
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externă ar putea deveni mai neregulată.În acest context vom menţiona, că Uniunea Eu-
ropeană manifestă un interes deosebit cu privire la colaborarea în domeniul securităţii 
europene, în special cu ţările vecine. Constatăm în acest sens că capacitatea redusă a 
UE de a-și asigura propria securitate, de a se impune în mod serios alături de NATO în 
zonele de confl ict, reduce din capacitatea Uniunii de a colabora efi cient cu ţările vecine 
în cea ce privește securitatea europeană, care este o problemă importantă, ce contribuie 
la comprehensiunea relaţiilor de securitate dintre Uniunea Europeană și ţările vecine.
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MOLDOVA ÎNTRE OCCIDENT ȘI ORIENT 2022. 
REFLEXII CIVILIZAŢIONALE

NICOLAE PARCEVSCHII1

Rezumat: În acest articol autorul își exprimă opinia privitor la locul Republicii 
Moldova în spaţiul refl exiilor civilizaţionale legate de strategiilor geopolitice a Marilor 
Puteri Mondiale. Tematică aceasta îl preucupă pe autor din momentul confl ictului 
militar nistrean 1992 și până în prezent. Care au fost premizele acelui confl ict 
militar? Care sunt urmările nefaste, cu amprente adânci în mentalul etno-social al 
moldovenilor? Autorul începe procesarea cercetărilor sale impirice prin fondarea în 
Moldova a psihologiei militare2 în anul 2000, apoi geografi ei militare și irenologiei3 
în anul 2017. Răspunsurile acumulate, pe parcursul anilor, mau convins de faptul că 
Republica Moldova se afl ă în epicentrul jocurilor refl exive între Occident și Orient, 
iar sorgintea acestor jocuri până în prezent rămâne neînţeleasă de conducerea de 
vârf a Moldovei și electoratul simplu. Astfel în anul 2019 autorul începe studiul 
Jocurilor Refl exive și impactului acestora în politica internă și externă a Republicii 
Moldova. Articolul prezent conţine generalizări de ordin civilizaţional, menite să 
dezvălue noi aspecte ale jocurilor refl exive.
Cuvinte-cheie: Republica Moldova, joc refl exiv, confl ict, spaţiu inovativ, cibernetică.

Summary: In this article, the author expresses his opinion on the place of the Republic 
of Moldova in the space of civilizational refl ections related to the geopolitical strate-
gies of the Great World Powers. Th is topic worries the author from the time of the 
Dniester military confl ict in 1992 until now. What were the premises of that military 
confl ict? What are the bad consequences, with deep imprints in the ethno-social 
mentality of Moldovans? Th e author begins the processing of his empirical research 
by founding military psychology in 2000, then military geography and irenology in 
2017. Th e answers accumulated over the years have convinced the author that the 
Republic of Moldova is at the epicenter of refl exive games between the West and 
the East, and the origin of these games so far remains incomprehensible by the top 
leadership of Moldova and the simple electorate. Th us, in 2019 the author begins the 
study of Refl ective Games and their impact on the domestic and foreign policy of the 
Republic of Moldova. Th e present article contains generalizations of a civilizational 
nature, meant to reveal new aspects of refl exive games.

1 President of the Center for Military Historical Geography of Moldova, military psychologist, 
military geographer, lieutenant-colonel in reserve.

2 Nicolae Parcevschii și coautori. 2009. Coordonate ale Psihologiei Militare Aplicate. București, 
ed. UNAp

3 Nicolae Parcevschii. 2017. Irenologie. Geografi a militară a Moldovei. Chișinău, ed. Realprint.
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Introducere
Unul din articolele mele precedente conţine afi rmaţia că la destrămarea URSS au 

avut un aport deosebit președintele SUA Ronald Reigan și consilerul său Vladimir Le-
fevr, prof.un, doctor în matematică, doctor în psihologie.

Evenimentele de impact deosebit mondial în sec XX sunt Revoluţia din octombrie 
1917 în Rusia și destrămarea URSS în 1991. Un alt impact în secolul XXI poate fi  des-
chiderea „cutiei pandorei” 1 în UE și pentru această afi rmaţie există destule studii, efec-
tuate de centre de cercetări de prestigiu din lume. Instititutul de Сercetări Strategice și 
Foresingt din Moldova vine să se integreze în plan regional prin analizele sale, ţinând 
cont de dinamica civilizaţională.

Economistul Klaus Martin Schwab2 sa pronunţat că retrospecţia spre trecut nu 
va avea loc, deși există forţe egocentrice de restabilire a URSS, sub o nouă formă și 
paradigmă. Cu siguranţă economistul german are dreptate, cea ce vom precăuta noi în 
continuarea acestui articol.

Dinamica mondială actuală are la bază nu numai pandemia COVID, dar și scum-
pirea pe piaţa internaţională a alimentelor, energiei electrice și resurselor energetice, 
iar COVID nu reprezintă decât un declanșator al unor transformări globale fără pre-
cedent. Doctorul în fi losofi e Piotr Turchin3 confi rmă cele menţionate spunând în anul 
2010 „Pe noi ne așteapă perioadă uluitoare a anilor 2020”. Zbigniew Brzezinski4 înanin-
te de decesul său a spus „Haosul în lume va fi  până în anul 2026„. Doctorul în istoria 
economiei David Baker la 2 ianuarie 2020 a menţionat „Sarcina omenirii în anul 2020 
este de a supraveţui„ „Scăderea nivelului de trai și a salariilor, consolidarea inegalităţii, 
noi revolte și răscoale, polarizarea politcă în continuare, elite politice în concurenţa ex-
cesivă pentru putere, cooptarea elitelor cu mișcările radicale și cooptarea elitelor de către 
mișcările radicale (cea ce se observă în SUA, dar și ca refl exie în Moldova) ”. „Datorită 
globalizării aceasta va avea loc nu numai într-o ţară, dar în majoritatea ţărilor lumii. 
Vom vedea deasemeni și o restructurare geopolitică, împârţirea lumii în noi blocuri și 
uniuni”. „Există probabilitatea unui declașator de șoc sub formă de criză ecologică, care 
va fi  pune începutul unor violenţe crâncene”, „Șansele de progres tehnologic sunt mici și ar 
putea fi  anihilate de tendinţele negative”, „De obicei astfel de crize, se soldează cu moartea 
a circa 20% procente din populaţia lumii (1,6-1,7 mld)”. Citate închise.

Nimeni nu neagă existenţa epidemiei COVID, dar reiterez, că încă din 2013 Or-
ganizaţia Mondială a Sănătăţii (fi nanţaţă de fundaţiile Gates și Rockefeller) la direct 

1 După cum s-a exprimat Vl.Putin în anul 2014 corporaţiei informaţionale „ Bloomberg„
2 Klaus Martin Schwab (german Klaus Martin Schwab; 30 martie 1938, Ravensburg, Germania) 

este un economist german, fondator și președinte permanent al Forumului Economic Mondial 
de la Davos din 1971.

3 Pyotr Turchin (născut în 1957, Obninsk, Regiunea Kaluga) este un om de știinţă american 
de origine sovietică, expert în domeniul dinamicii populaţiei și al modelării matematice a 
dinamicii istorice (cliometrie și cliodinamică).

4 Zbigniew Brzezinski (1928, Varșovia, Polonia — 26 mai 2017, Falls Church, Virginia, SUA) 
este un politolog, sociolog și om de stat american de origine poloneză. Consilier pentru 
securitate naţională al celui de-al 39-lea președinte american Jimmy Carter (1977-1981).
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conduce cu serviciile epidimiologice din toate ţările, în ocolul și spatele guvernelor 
naţionale.

Dacă privim în esenţă, drept eveniment declanșator al crizei mondiale curente a 
fost Conferinţa 1 din Santa Fe2 din 2018 a Istitutului Crizelor 3 sub auspiciul National 
Security Agency (NSA) SUA, cu participarea funcţionarilor de stat de rang înalt, top 
managerilor marilor corporaţii, comunităţii de inteligenţă SUA și reprezentanţi ai știin-
ţei academice. La conferinţă au fost prezentate 6 panele informative: general, industrie, 
economie, pericolul întelectului artifi cial, climă și demografi e. A fost editat un volum de 
200 pagini. Ca exemplu la compartimentul economie a fost analizat indicele rentabili-
tăţii energetice (IRE) specifi cat pentru:

— cărbune — 75x1;
— energie eoliană — 17x1;
— energie solară — 3x1;
— energie geotermală — 4x1;
— baterii electromobile — 7x1.
Astfel ajungându-se la concluzia că producerea energiei bazată pe cărbune, surse 

nucleare, gaze naturale nu va putea fi  înlocuită de cele cu randament mic. Iar gazoduc-
tul «Nord Stream- 2» se înscrie perfect în programatica acestei conferinte. Noile tendin-
ţe geoeconomice din Europa, prevăd o redistribuire a resurselor energetice, astfel încât 
Republica Moldova se poate lovi de o criză energetică în anii următori.

Tendintele geoeconomice europene determină hidrogenul ca sursă ecologică de 
energie folosită în transport, trafi cul greu, transportul maritim, legătura dintre reţelele 
de gaz și electricitate, industria siderurgică, metalurgică și chimică. Odată cu trecerea 
Germaniei și altor tări europene la resurse energetice de hidrogen, gazoductul „Nord-
Stream 2” nu va mai fi  funcţional și efi cient. În aceste condiţii multe ţari ex-sovietice 
se vor lovi de un defi cit acut de resurse energetice, în primul rând Ucraina și Moldova. 
Germania vede în Ucraina o sursă importantă de hidrogen, care poate fi  transportat 
prin reconversia gazoductelor rusești.

Nu mai puţin interesantă este cominicarea din panelul demografi e. Conform es-
timărilor creșterea demografi că în prezent sa stopat. Conform prognoselor anterioare, 
în anul 2021 populaţia globului ar fi  atins 10-11 mlrd, în realitate 8 mlrd. Dar există 
anumite discrepanţe în scăderea număului populaţiei de culoare albă și majorarea nu-
mărului populaţiei din lumea a trea, preponderent a tineretului și adolescnţilor. Pro-
fesorul german Gunnar Hainzon în 2003 în cartea sa „Sons and World Domination: 
Th e Role of Terror in the Rise and Fall of Nations” explică fenomenul care a generat un 
val neprevăzut de terorism și violenţă în Europa, numind acest fenomen „perturbare 
demografi că malignă a tineretului”. Defi niţia acestui fenomen este confi rmată de un 

1 Nesecretă dar închisă.
2 Santa Fe este capitala statului New Mexico al Statelor Unite ale Americii şi totodată sediul 

comitatul omonim.
3 În presa rusă, materialele conferinţei au fost expuse „Tendinţe globale 2030: Lumea alternativă. 

Ed 5. 2012. Consiliului Naţional de Informaţii. Cotidianul „Zavtra„ în articole ale Elenei 
Larina şi Vladimir Ovchinsky.
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calcul matematic elementar — o comparaţie a numărului de bărbaţi în vârstă de 40-44 
de ani cu băieţi de 0-4 ani. Perturbarea demografi că apare atunci când la fi ecare 100 
de bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani, sunt mai puţin de 80 de băieţi cu 
vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani. În Germania raportul este de 100/50, iar în Fâșia Gaza 
este de 100/464. Hainzon folosește termenul „perturbare demografi că” pentru a descrie 
ţările care nu vor putea rezista presiunii tinerilor imigranţi. În consecinţă sunt de ajuns 
50 mln de tineri imigarnţi, din ţările lumii a trea, pentru a introduce Europa în colaps 
civilizaţional.

Experţii văd această problemă ca urmare a percepţiei distorsionate a băștinașilor 
europeni, cărora li se inoculează „simţul vinei” faţă de populaţia acestor ţări.

Dar cele mai interesante momente ale Conferinţei de la Santa Fe sunt 4 scenarii 
privind evoluţia civilizaţiei.

Primul scenariu cel „optimal” — exprimă ideea că omenirea va putea depăși situ-
aţia contemporană.

Al doilea scenariu este cel „revoluţionar” — omenirea nu numai va depăși, dar va 
face o evoluţie însemnată spre viitor. Ambele scenariii nu au fost acceptate de partici-
panţii la conferinţă din următoarele motive:

1.  Calităţile sub nivel a elitei contemporane politice, calităţi volitive insufi cine, 
inclusiv la liderii Merchel, Sarcozi, Macron și alţii. Pe fondul lor Vl. Putin de-
monstrează cu totul alte calităţi, care devin agreate și simpatizate de populaţia 
din afara hotarelor Rusiei. În acest context guvernările de la Chișinau, an cu an, 
demonstraeză calităţi manageriale și efi cienţă acţională sub nivel.

2.  În occident în ultimile decenii a fost formatat un nou tip de cetăţean, care nu 
este capabil să-și asume responsabilităţi și acţiuni independente și, aces tip de 
om nu va putea asigura securitatea personală, dar și a familiei sale în faţa valu-
lui mare de imigranţi.

3.  Al treilea scenariu este cel de „catostrofă” pentru el au votat 55% participanţi la 
conferinţă, cu obiecţia că catostrafa trebuie să fi e dirijată, adică o Europă sub 
incidenţa haosului dirajat.

4.  Al patrulea scenariu pare să fi e cel mai interesant și sumbru, cel de „tranzi-
ţie antropologică”, pentru care sau exprimat 25% de participanţi. Aceasta în-
seamnă cu totul altceva decât „tranziţia socială” 1 și prevede formarea unor 
societăţi în care elitele și segmentele „inferioare” a societăţilor se dosebesc 
esenţial unele de altele, practic devizând în două specii antropologice și chiar 
biologice. Elitele vor avea o speranţă de viaţă de 100-120 ani, alimentaţie natu-
rală, educaţie de elită din surse fi zice de informare, habitat în anclave ecologice. 
Pâturile inferioare vor „binefecia” de educaţie și formare on-line, alimentaţie 
geno-modifi cată, habitate în zone deja poluate. În fi nal formarea societăţilor de 
castă cu anomie absolută, cum am menţionat în alte articole ale mele.

Aici e nevoie să facem parelele cu supraputerile asiatice China și India. China mer-
ge pe calea reformelor sociale, iar India cu castitatea ei absolută a preluat și ea calea 

1 Reformele sociale
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reformelor sociale. Astfel între strategiile Occidentale și cele Orientale se formează din 
nou o discrepanţă geostrategică. Rusia se afl ă în cautarea modeluui sau de dezvoltare, 
iar Moldova nu se poate determina în preferinţele sale geopolitice, rămânând în poziţie 
bifurcată. Aprofundarea bifurcărilor scade din credibilitate atât pe vectorul Occidental 
cât și Oriental.

Dacă o să citim atent ultimele abzaţe, vom realiza că în Moldova pe fonul anomiei 
șe reminiscenţelor oligarhice, prelungește construcţia dinamică a societăţii antropo-
logice, începută în timpul oligarhului Vl. Plahotniuc, dar care avansează în continuare.

După conferinţa de la Santa Fe, a fost desfășurată aplicaţia „Evenimentul 201” 1 
(„Event 201”), o simulare de pandemie desfășurat de Universitatea Johns Hopkins pe 18 
octombrie 2019 la New York, cu participarea Fundaţiei Bill & Melinda Gates și a Foru-
mului Economic Mondial. Aplicaţia a simulat răspândirea unei noi epidemii fi cţionale 
de coronavirus zoonotic, transmisă mai întâi de la lilieci la porci și apoi la oameni.
Comform legendei, fermele din Brazilia au fost recunoscute ca focar de infecţie. Iar po-
pulaţia umană, a fost infectată pe cale aeriană și alte contacte tactile. Turiștii transportă 
boala peste oceane. Gravitatea pandemiei este afectată de absenţa unui vaccin efi cient 
și mortalitatea selectivă a populaţiei, asociată în principal cu persoanele cu imunitate 
slăbită. Virusul trebuie ipotetic să fi e similar cu virusul gripal sau SARS. În 18 luni el 
trebuie să distrugă 65 mln oameni din întreaga lume. Pandemia începe să încetinească 
din cauza scăderii numărului de persoane susceptibile. Pandemia va continua până 
când va fi  disponibil un vaccin efi cient sau până când 80-90% din populaţia lumii va fi  
infectată. Din acest moment, este probabil să devină o boală endemică. În același timp, 
economia mondială se va prăbuși cu 11%.

Ajunși la subiectul pandemiei, î-mi închei primul enunţ pentru a trece la urmă-
torul.

Lectura acestei întroduceri va scoate la suprafăţă multe similitudini pentru cititorii 
din alte ţări.

I. Refl exii civilizaţionale.
În continuare mă voi opri la aspecte nu mai puţin interesante.
Încă din anii 60-70 ai sec XX oligarhia capitalistă ajunge la concluzia necesităţii 

demontării democraţiei, limitarea veniturilor ș.a. Ne lovim de un fenomen straniu la 
prima vedere, pe parcursul ultimilor 50 ani are loc demontarea capitalismului. Dar 
dacă studiem evoluţia sistemului capitalist totul devine clar. Pare a fi  simplu dacă ne re-
ferim la faptul că în URSS în instituţiile superioare se studia disciplina Economia Politi-
că, apoi în anul 1991 ea fost eliminată din curriculă. A rămas doar în unele instutuţii de 
elită, cum ar fi  MGIMO și Academia de Finanţe din Rusia. Dacă ne referim la istituţiile 
de elită din Occident, acolo se studiază Economia Politică, Marxsismul și Leninismul. 
Spre exemplu în SUA studiul Leninismului se efectuază de la sfârșitul anilor 40 sec. 
trecut. În anul 1947 președintele SUA Harry S. Truman a avut o întrevedere cu elita 
știinţifi că vizând poblemele de contradicţie cu URSS. Renumitul profesor John von 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201 
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Neumann1 la această reuniune sa exprimat „arma principală a sovietelor nu este tehni-
ca, dar arma organizţională2 și partea ei cea mai importantă o constituie teoria despre 
partid și revoluţionarii profesionali”. Truman a decis să formeze un grup de cercetare a 
moștenirii leniniste pentru ca ulterior această moștenire să fi e îndreptată contra URSS. 
Din acel moment studiul Leninismului intră în curricula instituţiilor de elită din SUA. 
Moldova a avut o încercare de a avea o astfel de instituţie de elită în persoana juridică 
a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, care din motive neînţelese a fost 
desfi inţat în anul 2020. Reiterând importanţa Economiei Politice vom întelege ce tip 
de societate avem în faţă și, ce tip de însușire practică. Dacă un sistem politic însușește 
corpul uman o astfel de societate se va numi — sclavagistă. Dacă se însușește pământul- 
se va va numi feodalist. Dacă se însușește munca înseamnă că este sistem -capitalist. 
Dar dacă elita controlează și privatizează comportamentul uman, un astfel de sistem se 
va numi sistemul raitingurilor sociale. Acest sistem prevede controlul total informaţi-
onal asupra comportamentului omului prin preferinţele marfurilor procurate, contac-
tele și cominicarea prin intermediul reţelilor sociale, telefon mobil, internet, etc.

Astăzi un astfel de sistem al controlului totalitar informaţional există și în capita-
lism și socialism și în comunism. Prin pârghiile înformaţionale oamenii pot fi  clasaţi 
conform unei scale a raitingului social, care în orice moment poate fi  minimizat ar-
tifi cial. Un astfel de sistem este bine dezvoltat în China, Japonia, SUA și avansează în 
Rusia, România și alte ţări. Sistemul raitigurilor sociale a început să se dezvolte și în 
Moldova din anul 2009, mai cu seamă pe timpul guvernării socialiste, cu dinamică spre 
2021. Această tendinţă se va amplifi ca în continuare în condiţiile anomiei postoligar-
hice. Anomia aligarhică nu a dispărut, ea sa deplasat în sectorul politicelor liberale. Cu 
toate acestea societatea moldovenească nu poate fi  defi nită ca una informaţională, deși 
există E-guvernare. Aceasta se datorează remitenţelor multiple în economie, gestiona-
rea statului, politicii doctrinar- strategice în ultimii 30 ani. Dacă comparăm evoluţia 
Chinei, care timp de 30 ani de la o ţară preponderent agrară a avansat la locul 2 în 
raitingul ţărilor puternice. România pe locul 18 din acest raiting3. Moldova se plasează 
în rândul ţărilor în curs de dezvoltare. În acest context calitatea sub nivel a guvernării 
pe deplin se referă la Republica Moldova. Un indice important al bunăstării este 
speranţa de viaţă (în descreștere), infl aţia (în creștere), majorarea preţului coșului 
minim de consum, majorarea preţului la serviciile comunale și preparatelor farma-
ceutice de primă necesitate ș.a.

 Dacă revenim la principiile capitalsmului clasic vom specifi ca că nici acest su-
biect nu poate fi  atribuit în totalitate Moldovei sau Rusiei. Și dacă facem referinţă la 
Harry  S.  Truman, putem spune că în Moldova nu există voinţă politică de a studia 
practica economică și doctrinară mondială, dar nici voinţă de a elabora propriile con-

1 Matematician, fi zician și educator maghiar-american care a adus contribuţii importante la 
fi zica cuantică, logica cuantică, analiza funcţională, teoria seturilor, informatica, economie 
și altele ramuri ale stiintei.

2 Această sintagmă apare în 1947 pentru prima data în expramarea politică
3 https://economie.hotnews.ro/stiri-fi nante_banci-22655441-cele-mai-puternice-din-lume-chi-

na-urc-locul-doilea-marea-britanie-coboar-pozi-romnia-mne-locul-18-europa.htm
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ceptii și doctrine, nici la instituţiile de stat, dar nici cele private. Tot mai cert este faptul 
că Moldova în demersul ei educaţional avansează spre sistemul învământului antro-
polgic. Cu alte cuvinte societatea antropologică este specifi că neomodernismului sau 
postcapitalismului. E necesar de specifi cat că neomodernismul și postcapitalismul nu 
sau defi nitivat ca concepţie și doctrină politică, iar civilizaţia, afl ându-se în această sta-
re ambiguă, are de parcurs o cale anevoioasă spre cea mai incertă stare — societatea 
antropologică. În anul 1992 F. Fukuyama în cartea sa „Th e End of History and the Last 
Man” susţine că răspândirea la nivel mondial a democraţiilor liberale și a capitalismului 
de piaţă liberă semnalează punctul fi nal al evoluţiei socioculturale a umanităţii și poate 
deveni forma fi nală de guvernare umană. Ulterior în cartea sa „Trust: Social Virtues and 
Creation of Prosperity” (1995) și-a modifi cat afi rmaţiile anterioare pentru a recunoaște 
că cultura nu poate fi  separată de economie. Deși el determină sfârșitul epocii postmo-
dernizmului și capitalizmului clasic, el nu a avut previziunea să defi nească neomoder-
nismul și postcapitalismul ca epoci noi.

În acest context vom menţiona că Moldova pe parcursul sec. XX s-a pomenit în 
postmedernism, omiţând epoca contemporană clasică, iar începutul anilor 90 au adus 
o involuţie economică gravă mai degrabă specifi că epocii contemporane.

Dar să revenim la subiectul capitalismului clasic. La sfârșitul sec XIX, inceputul 
secolului XX capitalismul ca model economic sa depășit pe sine. Marile metropolii 
nu mai puteau presa și exploata periferiile sale. Acest confl ict interiorizat al sistemului 
capitalist și, metropoliilor în particular, a adus la formarea unor confl icte între state și 
apariţia premizelor celor două războae mondiale. Trebuie să menţionăm că Vl. Lenin 
și Karl Kautsky1 scrieau despre capitalismul care și-a epuizat dinamica la sfârșitul sec 
XIX. Ei aveau dreptate în ceea ce privește dinamica economică a ţărilor capitaliste, însă 
nu au prevăzut că ţările capitaliste vor purcede la exterminare reciprocă.

Rezultatele celor două războaie mondiale sunt cunoscute. Confl ictul interiorizat al 
capitalismului a fost urmat de colapsul economic al Germaniei, Marii Britanii, Franţei, 
Italiei, Japoniei și URSS. Numai SUA a ieșit cu o dinamică economică pozitivă. Urmă-
torii 25 ani sunt dedicaţi restabilirii economice postbelice și unei dinamici pozitive 
în economia ţărilor posbelice. În acest context un rol deosebit a avut planul Marsall 
(1947) de restabilire a Germaniei și Europei, paralel planul american „Ocupaţia Japo-
niei”, combinat cu asistenţa politică și economică, care a durat până în anii 60 ai sec. 
trecut. 

Adică la sfârșitul anilor 60 progresul și dinamica pozitivă a capitalismului devin 
din ce în ce mai oneste, dar un nou război mondial nu poate fi  conceput și început, 
din motivul armelor nucleare cu efect de intimidare, сare descurajează un nou război 
mondial clasic. Sistemul capitalist la mijlocul anilor 70 începe să stagneze, apar pro-
teste în masă în toată Europa, mișcările studenţești pereclitează viaţa normală a ţărilor 
capitaliste etc. Apologeţii capitalismului percep această situaţie ca una incertă din mo-
tivul URSS, care promovează o politică socială. Ca urmare ţările capitaliste întroduc 

1 Economist, istoric, publicist și om politic social-democrat german. Teoreticianul marxismului, 
redactor al celui de-al patrulea volum al „Capitalului” K. Marx
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și ele politica socială, de pacifi care a maselor largi ale populaţiei și fac cedări de gen 
democratic, pentru ca acestea să nu voteze partidele de stânga. Ieșirea din dinamica 
economică scăzută, în condiţiile pieţii înterne suprasaturate, părea a fi  incertă. La ori-
zont apar norii unor revoluţii sociale. Paiţa internă a ţărilor socialiste este închisă în 
condiţiile Consiliul pentru Asistenţă Economică Reciprocă 1949 (CMEA) și păzită cu 
perseverenţă de armatele Pactului de la Varșovia (1955).

La fi nele anilor 60 Tavistock Institute of Human Relations (fondat în 1920) primește 
comanda de elaborare a strategiei „de extirpare a optimismului anilor 60”. Ca urmare 
în ţările capitaliste apare mișcarea ecologistă ca isntrument de frânare a economiei și 
evitare a nemulţumirilor în masă. Aici voi face o remarcă că activităţile de conservare 
și protecţie a naturii reprezintă o latură pozitivă a acestei strategii, dar există și partea 
ascunsă, sub forma ideologiei de ecologizare. În cadrul acestei ideologii toate veţui-
toarele sunt egalate ca fi inţe biologice între ele, omul devenind subiec bio-antropolgic. 
Ideologia ecologizării prevede scadenţa populaţiei umane până la un număr de 2 mlrd 
populaţie. Ulterior se formează Clubul de la Roma1 (1968) unde se primește decizia 
ca resursele interne ale ţărilor să fi e îndreptate spre mișcarea ecologistă și ecologizare 
(circa 50%) iar restul spre economie. Scopul acestei strategeii este de a lua un time-aut 
pentru reformatarea sistemului capitalist.

În viziunea strategilor occidentali poziţia URSS continuă să rămână frustrantă 
pentru occident și implicarea URSS în programele ecologice devine nu numai oportu-
nă, dar și necesară. Ca urmare unele programe ecologice sunt implimentate și în URSS, 
iar aceasta aduce la stagnarea progresului tehnico- știinţifi c din această ţară. Astfel la 
începutul anilor 70 de comun acord a Occidentului și Orientului se stagnează progre-
sul-tehnico știinţifi c și producţia industrială. Deosebirea este că în Occident existau 
rezerve strategice destule, în URSS aceste resurse erau limitate.

Odată cu venirea lui Ronald Reigan la Casa Albă, acesta comandă prognozele stra-
tegice pentru viitor. Grupul de investigare strategică oferă în ianuarie 1982 un studiu, 
care denotă o situaţie nefavorabilă pentru SUA și ţările europene. Prognozele enunţau 
două crize majore în 1984 și 1993—1994, unde se prevedea o situaţie favorabilă pentru 
ţările socialiste cu scăderea producţiei industriale de 5-12 % iar în ţările capitaliste o 
scadenţă de 20-25 %. Dar și mai drastic arătau prognozele politice urmate de venirea la 
putere în Franţa și Italia a comuniștilor și socialiștilor, în Anglia a laburiștilor de stânga 
și creșterea numărului de proteste în masă a populaţiei afro-americane din SUA. Din 
acest moment administraţia Reigan plasează în prim- plan strategia de slăbire maxima-
lă a URSS. În aceste condiţii profesorul Vladimir Lefevr devine conslierul lui Ronald 
Reigan, iar Teoria Jocurilor Refl exive capătă un teren vast de experimentare. După cum 
a demonstrat timpul el și-a realizat sarcina de analiză refl exivă cu brio.

Fac o remarcă, SUA era adepta slăbirii maximale a URSS, spre deosibire de Anglia, 
care opta pentru dezmembrarea totală și desfi inţarea ţării.

1 Clubul de la Roma este o organizaţie. Scopul iniţial principal al grupului, la fondare, a fost 
acela de a rezolva problemele legate de industria naţională și internaţională, conform resur-
selor planetei noastre.
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Un studiu strategic similar a fost efectuat și pentru Iurie Andropov, în care fi zicia-
nul Pobisk Cuzneţov 1 de la Institutul din Dubno a reconfi rmat prognozele americane 
privitor la criza din anii 93-94 a sistemului capitalist soldată cu hiperinfl aţie, majorarea 
preţurilor fără precedent, astfel încât sistemul capitalist va falimenta totalmente la fi -
nele anilor 90.

În anul 1987 are loc caderea bruscă a Index Dow Jones (DJI) la New York Stock 
Exchange (cu 508 puncte). În legătură cu aceasta Alan Greenspan Președintele Consi-
liului Guvernatorilor Rezervei Federale a Statelor Unite sa exprimat „pe noi ne va salva 
numai un miracol„. Acest miracol a fost detrămarea URSS în 1991 și a deschis accesul la 
piaţa imensă din ţările lagărului socialist, pentru realizarea excesului de mărfuri occi-
dentale. Ulterior are loc sărăcirea în masă a clasei de mijloc, falimentarea multor intre-
prinderi strategice, jevuirea fără precedent a ţărilor socialiste de resursele naturale, care 
a durat până în anul 2008. Raportul UNESCO privind evoluţia sărăciei în tările Europei 
de est demonstrează prezenţa în 1989-14 mln săraci, iar în 1996- 168 mln.

Însă destrămarea URSS și sistemului ei economic nu este soluţia absolută, doar 
un repaos temporar pentru sistemul mondial al capitalismului, astfel criza din 2008 
a fost înecată în dolari pentru a salva situaţia. Strategii capitalismului au realizat că 
sistema economică monopolară nu este efi centă și e necesară o sistemă geoecono-
mică bipolară pentru a emancipa concurenţa între state. Această strategie prevedea 
formarea unuinilor Transatlantice și Transpacifi ce. Sarcina a fost delegată lui B. Clinton 
și B. Obama, care în timpul guvernărilor sale (de câte 8 ani) trebueau să realize acest 
proiect. Venirea în Casa Albă lui D.Trump a distorsionat această strategie. D. Trump 
fi ind globalist (și de loc ultraglobalist). Globaliștii consideră că statul trebuie să existe, 
dar să fi e controlat de Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială. Ultraglobaliștii 
consideră că lumea trebuie să există sub formă de anclave și corporaţii, formarea soci-
etăţilor antropolgice. Ce a făcut D. Trump? El a distrus dinamizmul transferului de la 
globalsim spre ultraglobalism, care prin metode de „evoluţie” nu poate fi  realizat, doar 
prin metode de „revoluţie”. Acestea prevăd schimbarea conștiinţei în masă, controlul 
total asupra mentalului prin intermediul internetelui și reţelelor sociale. Dar pentru a 
realiza în continuare proiectul ultraglobalist trebuea expulzat din sistem președinte-
le SUA D. Trump. Încă în 2019 ideologul mondialismului Jacques Attali2, neomarxist 
convins, se exprimă în favoarea guvernului mondial înfi inţat exclusiv de liderii capita-
lismului. Însă această idee nu poate fi  realizată deoarece liderii actuali nu pot ajunge 
la consens mondial. Tot el a menţionat că pentru a realiza ideia mondialismului este 
nevoie de un declanșator și acesta poate fi  o pandemie. Dacă facem o retrospecţie, în 
2013 a avut loc pandemia gripei porcine, care nu a fost defi nitivată din frică faţă de 
acest virus foarte contagios. Dacă revenim iarăși la Conferinţa de la Santa Fe (2018) și 
societatea antrapologică vom vedea că în această societate nu este prevăzută clasa de 

1 Pobisk Georgievich Kuznetsov (18 mai 1924, Krasnoyarsk — 4 decembrie 2000) — gânditor și 
om de știinţă enciclopedic sovietic și rus, specialist în managementul obiectivelor și sistemelor 
de planifi care.

2 Economist, bancher, scriitor și om politic francez.
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mijloc. Capitalul micului bussines și celui mijlociu trebuie expropriat în plan global, 
deoarece ca volum concurează ca capitalurile corporaţiilor internaţionale. Strategia de 
expropriere a fi nanţelor este pandemia Covid și lockdown -ul, care distruge bussinesul 
mijlociu, mai cu seamă în indistria turistică, HoReCa și cele legate de implicarea în 
masă a forţei de muncă. Unica ţară din Europa care nu a introdus lockdown -ul a fost 
Belarus, refuzând subvenţiile de 60 mln. euro, dar după aceasta președintele A. Luca-
șenco imediat sa pomenit cu o revoluţie color în prag. Rusia în scurt timp a refuzat la 
lockdown, realizând că distruge economia. Moldova la acest subiect acceptă „ajutorul”, 
dar sub presiunea factorilor interni nu aplica lockdown -ul.

Societatea antropologică prevede două structuri superioare, una fi nanciară și alta 
informaţională, cea a controlului comportamentului prin reţele sociale, care vor dirija 
clasa „inferioară„ impersonală și lipsită de capacităţi volitiv-acţionale. Făcând o para-
lelă, către fi nele anului 2021, societatea moldovenească poate fi  defi nită ca una lipsită 
de capacităţi volitiv-acţionale, atât la nivel de „elite politice” cât și electorat simplu.

Dar catostrofa care poate înterveni în următorii ani se numește „Geneza societăţii 
postcapitaliste” cu societea sa antropologică și omul fi inţă bio-antropologică (în altă 
transcripţie bio- cibernetică)

Ultraglobaliștii conștientizează clar că pentru realizarea aceste strategii timpul e li-
mitat la 10-15 ani. Totul depinde de centrele de rezistenţă, care pot fi  ţări și chiar anumite 
anclave. Ultraglobaliștii drept mijloace de producţie și obiect de însușire percep informa-
ţia și spiritualul, iată de ce omul bio-antropologic trebuie lipsit de valori spirituale, familii 
tradiţionale, identitatea de sex, percepţia teritoriului geografi c, identitatea etno-culturală 
prin intermediul justiţiei juvenile, gen androsex, bisex etc. La mijlocul anilor 70 un raport 
special al serviciul de inteligenţă est-german STASI (Ministerium für Staatssicherheit) 
denotă faptul că copiii educaţi în familii complete, tradiţionale nu pot fi  manipulaţi.

Rezistenţa împotriva ultraglobalismului în toată lumea crește, iar lupta pentru 
valorile tradiţionale devine o strategie de supraveţuire. Tradiţiile nu înseamnă luptă 
„arhaicului” contra „modernităţii”. Iar distrugerea valorilor tradiţionale reprezintă 
strategia ultraglobaliștilor.

Cert este faptul că umanitatea parcurge în zilele de azi asa zisul „Capitalism al 
supravegherii” 1 (Th e Age of Surveillance Capitalism) ca prеambulă a postcapitalis-
mului.

Refuzul unor astfel de ţări cum ar fi  Rusia, China sau India de a adera la această 
strategie ar însemna eșecul pentru ultraglobaliști. În 2018 încercarea de al înlătura pe 
lederul chinez Xi Jinping de la cârma ţării a suferit eșec. Înfângerea lui D. Trump este 
în favoarea ultraglobaliștilor. Veriga slabă este Rusia și spre ea vor fi  îndreptate toate 
eforturile ultraglobaliștilor. Evident că în astfel de condiţii Rusia pretinde să-și păstreze 
poziţiile geopolitice favorabile. Doctrina geopolitică „Euroasia de la Dublin până la 
Vladivostoc„ sau doctrina „Spaţiul Rusesc„ sunt îndreptate spre a forma o nouă axă de 
realaţii internaţionale bipolare și chiar multipolare, care ar împiedica realizarea efortu-
rulor ultraglobaliștilor.

1 Shoshana Zuboff  este un economist și politolog american. Profesor la Harvard Business School.



31materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

În publicaţiile mele anterioare am vorbit de „arma organizaţională” și „războiul 
doctrinelor”. Fiecare ţară își asigură siguranţa în lumea doctrinelor, după propriul gust 
și propriile puteri, desigur, dacă are potenţial știinţifi c și voinţă politică. În caz contrar 
va urma în farvaterul unor puteri mondiale, care nu iau în consideraţie soarta popoare-
lor și ţărilor mici. Iar toate acestea pot fi  realizate în condiţiile unei clase politice culte, 
electorat bine informat și instruit.

Instuitutul de Cercetări Strategice și Foresingt din Moldova în această publicaţie 
extrage la suprafaţă din subsolul ignoranţei aceste „zăcâminte” informative.

Concluzii
Respectiv ajungem la concluzia că o refl exie globală devine lupta între globaliști 

și ultraglobaliști, între adepţii lumii monopolare și multipolare. Urmările acestei lupte 
sunt imprevizibile.

Și dacă neomarxsiștii mondialiști în persoana lui Jacques Attali au presupus că 
declanșatorul reformatării globale, poate fi  o pandemie, iar William Henry Gates anun-
ţă fi nalul pandemiei la fi nele anului 2022, aceasta ar trebui să ne pună în gardă. Însem-
nă că pandemia Covid-2019 nu a atins scopurile strategice globale. Iar civilizaţia în ur-
mătorii 5-10 ani se va lovi de o nouă pandemie mult mai contagioasă și distrugătoare.

Ce putem întreprinde în condiţiile enunţate mai sus?
Să facem similitudini cu evenimetele din ţara de reședinţă, ele vor apărea la supra-

faţă odată cu lectura acestui articol.
Care sunt soluţiile de viitor pentru cetăţenii de rând?
— în primul rând dorinţa de a primi o instruire și formare de calitate.
— axarea pe valorile tradiţionale etno-culturale.
— ajutorul reciproc interpersonal, comunitar, social și spiritual.
— dezvoltarea antreprenoriatul particular.
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REFLEXIILE PUTERII MILITARE RUSE 
ÎN CONFLICTELE ÎNGHETATE ACTUALE

CONSTANTIN ONIȘOR1

NICOLAE PARCEVSCHII2

Abstract: Federaţia Rusă printr-o puternică conducere politico-militară încă de la 
începutul anilor ai acestui secol s-a transformat într-o putere militară competitivă. 
Tehnicile ultramoderne de luptă şi tehnologiile de înaltă performanţă introduse în 
sistemul militar au favorizat studiile teoretice şi practic- aplicative ale războiului 
modern.
Cerinţele războiului modern au impus noi forme de confruntare armată. În primul 
rând „confl ictul îngheţat”, cu amplifi carea dimensiunii sale politice şi apoi „războiul 
hibrid”, bazat pe asimetria operaţional- acţională faţă de adversarul său, tinde să 
îmbunătăţească caracterul postmodern.
Implementarea celor două forme de război a început în zonele de interes strategic 
al Rusiei, iar succesele au determinat extinderea europeană a utilizării „războiului 
hibrid”, pentru care NATO nu este sufi cient de pregătită.
Cuvinte cheie: război modern, asimetrie operaţional- acţională, confl ict îngheţat, 
„război hibrid, artă strategică, război modern şi inteligent. 

Abstract: Th e Russian Federation, through a strong politico-military leadership 
since the beginning of this century, has become a competitive military power. State-
of-the-art combat techniques and high-performance technologies introduced into 
the military system have favored the theoretical and practical-practical studies of 
modern warfare.
Th e demands of modern warfare have imposed new forms of armed confrontation. 
First of all, the “frozen confl ict”, with the amplifi cation of its political dimension 
and then the “hybrid war”, based on the operational-action asymmetry towards its 
opponent, tends to improve the postmodern character.
Th e implementation of the two forms of warfare has begun in Russia’s areas of 
strategic interest, and its success has led to the European expansion of the use of 
“hybrid warfare”, for which NATO is not suffi  ciently prepared.

1 Constantin ONIȘOR, general de brigadă (ret.) prof. univ., dr. Membru corespondent al Aca-
demiei Oamenilor de Știinţa din România

2 Nicolae PARCEVSCHII, drd., anul 3, Academia de Administrare Publică Republica Moldova, 
Președintele Centrului de Geografi e Istorică Militară din Moldova, psiholog militar, geograf 
militar, locotenent-colonel (r).
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Refl exii de ordin general
Federaţia Rusă în evoluţia să din ultimele două — trei decenii, în mediul relaţiilor 

internaţionale a avut că ghid o politică de dezvoltare regională, zonală și mai mult chiar, 
pe plan militar s-a sprijinit pe o doctrină corespunzătoare, atent elaborată în contextul 
dinamic al realităţilor interne și externe, din care a derivat o strategie militară moder-
nă, pe măsură ambiţiilor sale istorice de expansiune și dominaţie prin militarism de 
supremaţie și agresiune surprinzătoare.

Surprinde faptul că actorii internaţionali, cu preocupări de securitate globală, eu-
roatlantică și europeană, au luat târziu în seamă realităţile militare tot mai evidenţe 
și remarcate ale Rusiei, iar când au făcut-o s-au manifestat doar că niște constatatori 
gălăgioși, cu speranţe utopice și deșarte că se vă rezolva ceva până la urmă.

Acum asistăm la o supremaţie și chiar la un decalaj de putere militară a Rusiei, 
bazat pe elemente „soft  adn spart power”, exprimate în capabilităţi militare foarte ac-
tentuate, care permit un control al violenţei armate în cadrul confruntărilor războiului, 
dar mai mult o amplifi care a implicării puţin predictibile pe multiple planuri, în medii 
diferite și forme elevate și adecvate ale unor noi tipuri de confruntare complexă în are-
ale de interes strategic propriu și nu numai.

În doctrină militară, conducerea strategică de la Kremlin a făcut opţiune pentru 
o serie de obiective strategice, evidenţiate în plan internaţional și anume: consolidarea 
poziţiei Rusiei că centru de putere și infl uenţă într-o lume multipolară într-un areal 
geopolitic bine conturat; dezvoltarea relaţiilor cu toate ţările, în primul rând cu sta-
tele C.S.I. și cu partenerii săi tradiţionali. Accentul justifi cat a fost pus pe prevenirea 
agresiunii militare împotriva Federaţiei Ruse și aliaţilor săi, prin modalităţi adecvate 
și specifi ce de confruntare. Că urmare, începând cu anul 2000 s-au produs modifi cări 
succesive doctrinei militare, impuse de schimbarea caracterului factorilor de insecuri-
tate în mod deosebit a ameninţărilor la adresă statului și arealul propriu de infl uenţă.

Din analiză conţinutului, permanent modelat al doctrinei militare rusești, am 
identifi cat câteva aspecte cu valoare de premisă pentru noi teorii și practici ale con-
fruntărilor războiului, ca-re l-au transformat în gen modern, așa cum se manifestă 
sufi ciente tendinţe pe plan internaţional. Este vorbă despre necesitatea antrenării și 
participării forţelor ruse moderne în confl icte locale, măsuri operative pe termen lung 
pentru prevenirea și neutralizarea ameninţărilor din exterior și posibilitatea asigurării 
prezenţei militare a Federaţiei Ruse în zone de importantă strategică din lume, cu res-
pectarea controversata a normelor de Drept Internaţional.

Pe bază acestor precizări doctrinare, forţele armate ruse au fost operaţionalizate 
în capacităţi acţionale, în măsură să intervină oriunde în spaţiul fostelor republici so-
vietice, pentru a garanta securitatea conaţionalilor și la nevoie, pentru a impune pacea, 
eventual sub mandat internaţional său al O.N.U.

Prin modifi cările aduse doctrinei militare în anul 2014, s-a pus cu acuitate pro-
blemă ne-acceptarii extinderii NATO șu a UE, prin integrarea unor ștate din fostele 
republici sovietice, afl ate în vecinătate. Pe acest temei doctrinar s-a elaborat o nouă 
strategie militară, în care apare cu sufi cientă relevantă modul de gestionare a unui con-
fl ict (război) armat pe termen scurt, mediu și lung. S-au avut în vedere a se stabili 
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forma, tipul, organizarea, integrarea, precum și principiile teoretice de planifi care ale 
acţiunilor strategice desfășurate de grupări de forţe armate, toate dând conţinut unei 
adevărate arte strategice.

În asemenea condiţii, prin directive cu valoare de fundamente analitice, s-au tre-
cut la studierea și elaborarea de noi teorii și practici din domeniul acţiunilor strategice, 
caracteristicilor noilor tipuri de confruntare în război, precum și capacitatea de a eva-
lua potenţialul propriu pen-tru a putea duce un război împotriva posibililor adversari.

La toate acestea s-a adăugat și preocuparea că strategia militară sa reprezintă ca-
drul teoretic și practic- aplicativ, un adevărat ghid pentru susţinerea componenţelor 
acţionale din politica internă și externă, legate de diplomaţie, informaţii, legislaţie, eco-
nomie, știinţă și tehnică (cyber- security), cultură, cadrul etnico- religios și a altor forţe 
participante în contextul dinamicii mediului internaţional de securitate.

În viziunea noastră, modifi carea doctrinei militare a unui stat, că a oricărui docu-
ment programatic de altfel, nu este ceva nefi resc. În mod curent este necesar și posibil 
că și doctrină militară a statului să poată suferi multiple revizuiri, în acord cu noile pri-
orităţi legate de obiective economico-politico-militare, exprimate în măsuri de răspuns 
necesare și adecvate la posibile acţiuni ale factorilor de insesecuritate.

Concluzionăm — este evident faptul că prin doctrinele modelate succesiv și strate-
giile militare perfecţionate, Federaţia Rusă a manifestat de fi ecare dată în mod obsesiv 
extinderea agresivă a infl uenţei proprii în arealele de interes, iar practică ulterioară a 
războaielor și confl ictelor armate locale, dar revizuite că formă și conţinut, a prezentat 
un mesaj clar, a dat un semnal actorilor internaţionali că Rusia este capabilă și decisă să 
facă uz de o forţa armată modernă pentru a-și apăra interesele strategice istorice chiar 
și dincolo de graniţele sale.

„Confl icte îngheţate” — confruntare modernă sub controlul Rusiei
În ultimul deceniu al secolului trecut analiștii militări au ajuns la concluzia că 

războiul clasic și-a atins limitele, nu mai există nici o raţionalitate de a se dezvolta din 
motivele- efecte generale superfl u. S-au emis ipoteze în legătură cu remodelarea aces-
tuia după criterii de control al violenţei armate a războiului classic, favorizând apariţia 
unui nou ţip de război cu denumirea de confl ict armat.

Teoriile și practicile noi ale războiului și confl ictului armat au adus în panoplia 
factorului politic și a artei militare conceptul de război local, caracterizat de spaţiul de 
confruntare în imediata vecinătate a Federaţiei Ruse (în fostele republici unionale), cu 
motivaţia exacerbării litigiilor teritorialle și etnico- religioase determinate istoricește.

Acest ţip de confruntare armată, că primă formă de modernitate a războiului cla-
sic, devine riguros controlată, realizându-se de către părţile afl ate în confl ict grupări 
acţionale de forţe adecvate, care să atingă obiectivele planifi cate, însă fără a avea și 
posibilitatea perspectivă de a le fi naliza. Astfel s-a ajuns la situaţia nefi rească pentru 
factorul politic al beligeranţilor de a întrerupe operaţiile strategice, dar dezirabilă pen-
tru un factor politic terţ care să intervină pentru a controla în interes prorpiu ceea ce 
poate și trebuie să urmeze.

Ce a urmat, am dedus din studierea teoriei și practicii de război a Rusiei și se poa-
te numi confruntare politică amplifi cată, până la nivelul unui adevărat război politic, 
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așa cum unii specialiști l-au denumit în continuare, enumerăm câteva caracteristici ale 
acestui tip de confruntare:

— rivalitatea- sub formă competiţiei în multiple domenii non- militare pentru 
sprijinul și recunoașterea legalităţii confruntării și refacerea capacităţii de ac-
ţiune;

— beligeranţa armată -periferică și în domeniile asimetrice;
— confruntarea -în ansamblu pentru supremaţie economică, informaţionala și 

militară;
— surprinderea — noi tipuri de confruntări non-armate, greu perceptibile și de 

lungă durată, uneori acoperite de acţiuni militare sporadice;
— diversitatea -intense acţiuni în forme noi, inclusiv de forţe combinate pentru 

impunerea voinţei terţelor părţi implicate în beligerantă iniţială.
Rusia a purtat, după destrămarea URSS, câteva războaie de acest fel, care au fost cu 

premeditare, la un moment dat „îngheţate”, ca apoi confruntarea militară să fi e trans-
formată în forme camufl ate sau activate în diferite situaţii, când partea adversă a do-
bândit noi capacităţi de ripostă care trebuiau să fi e anihilate.

Ca evoluţie „confl ictele îngheţate” la început au fost războaie cu grade diferite de 
angajare și amploare pe domenii de confruntare, având obiective strategice planifi cate 
cu precizie. Pe măsură epuizării părţilor afl ate în confl ict armat, a rămas confl ictualita-
tea armată de intensitate redusă și fi resc a urmat „îngheţarea”, prin epuizarea armată și 
prin implicarea unui terţ (și acesta a fost Rusia), care în continuare urmărește obiective 
strategice.

Metodele pe care Rusia le-a folosit în „confl ictele îngheţate” au fost succesiv testa-
te, urmărind astfel să alimenteze sentimente separatiste prin infl uenţa politică majoră 
în ţările cu tendinţe de îndepărtare faţă de „protecţia rusească”, împiedicând și extinde-
rea NATO și UE. La fel de bine s-a mers și pe ideea să se iniţieze și dezvolte un confl ict 
teritorial sângeros în arealul de interes strategic rusesc fără o soluţie evidentă de a fi  
pusă în aplicare, iar Rusia să intervină pentru a menţine pacea în termenii săi. Confi ctul 
militar din Transnistria sau din regiunile separatiste georgiene Osetia de Sud și Abhazia 
sunt exemple ale acestei politici a Moscovei.

S-a dorit și uneori s-a și reușit ca Rusia să fi e văzută că un binefăcător, salvator și 
un protector al populaţiei rusești, care trăiește în interiorul zonelor de „confl ict înghe-
ţat”, în același timp se simte datoare și faţă de expatriaţi său faţă de oricine îi este loial.

Studiul „confl ictelor îngheţate” din vecinătatea europeană a Federaţiei Ruse, ne 
arată că pentru început au fost doar o politică oportunistă de control al frontierelor, 
dar ulterior s-a transformat într-un instrument consacrat, standardizat de dominaţie 
locală și regională al politicii rusești, o pârghie utilizată pentru a infl uenţa/determina 
politică generală a ţărilor respective. În consecinţă, avantajele Rusiei, din întreţinerea în 
anumite areale a unei instabilităţi permanente, sunt de natură să descurajeze extinderea 
NATO și a UE.

De pe hartă „confl ictelor îngheţate” cu implicarea Federaţiei Ruse vom prezenta 
caracteristică evidentă a fi ecăruia dintre ele, pentru a exemplifi ca și întări cele afi rmate 
mai sus:
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— În Nagorno-Karabah a izbucnit unui război violent, cu acte de purifi care etnică 
din partea Armeniei și Azerbaidjanului, cu masacrarea civililor său distrugerea propri-
etăţilor și a moștenirii culturale a celor două popoare- azer și armean; a urmat în acest 
teritoriu ajutorul armat al Armatei ruse de partea Armeniei; semnarea unui armistiţiu, 
a creat o pace fragilă, trupele armene continuând să ocupe o parte din teritoriul azer, 
iar prezenţa rusă în areal continî până în prezent;

— în Transnistria, o fâșie îngustă de aproximativ 4200 km pătraţi, între Ucraina și 
Republica Moldova, populată în mod egal de trei grupuri etnice: moldoveni, ucraineni 
și ruși; separarea etnicilor faţă de ţară în care sunt s-a „votat” pentru independenţă, 
fapt ce a condus la ciocniri între separatiști și armată Republicii Moldova; după lupte 
crâncene, Rusia a implicat Armată a 14-a în sprijinul separatiștilor, consimţind astfel 
victoria acestora; după semnarea armistiţiului, a apărut R.Transnistreană, unde Rusia 
își menţine trupele pe acest teritoriu și astfel confl ictul este „îngheţat”;

— în Abhazia- regiune situată pe coastă de est a Mării Negre, la graniţa cu Rusia 
și Georgia, unde Rusia a făcut investiţii masive, în special în turism și infrastructură; 
izbucnirea violenţelor între populaţia separatistă din regiune și forţele militare georgi-
ene au făcut că armată rusă să intervină, în iulie 1992, permiţând regiunii să se declare 
independentă; Georgia a intervenit cu violenţă, luptele au provocat distrugeri masi-
ve, separatiștii abhazi fi ind iniţial învinși; la armistiţiu aceștia au fost susţinuţi însă de 
trupele rusești și acum trupele ONU și cele de menţinere a păcii (provenite din CSI) 
supraveghează arealul, căutând să dezamorseze tensiunile;

— în Osetia de Sud- situată la graniţa de nord a Georgiei cu Rusia, există o popu-
laţie de aproximativ 70.000 de oameni, de etnie diferită georgieană; în 1989, localnicii 
din sud au dorit unifi carea cu “fraţii” din nord de pește graniţă, iar confl ictul a devenit 
violent doi ani mai târziu, când au avut loc lupte sângeroase; prin sprijinul Rusiei s-a 
încheiat un armistiţiu, pe care geor-gienii au fost obligaţi să-l semneze, ”îngheţarea 
confl ictului” fi ind supravegheată de o misiune de pace mixtă (reprezentanţi ruși, geor-
gieni și osetieni). Negocierile nu au ajuns la nici un rezultat până acum.

Analiză nostra s-a îndreptat și către dispută generată de terminologia „confl ict în-
gheţat”. Apreciem că avem de-a face cu o denumire cvasi- echivocă, neexistând un con-
sens în literatură de specialitate. Excepţie face elementul comun sesizat și acceptat de 
situaţia confuză, „fără pace, fără război”. Particularitatea termenului evidenţiază faptul 
că sugerează o activitate politică intensă pe un fond de violenţă redusă, dar marginală 
ori inexistentă, așa cum am întâlnit în exemplele analizate mai sus.

Alţi specialistti afi rmă că s-ar potrivi mai bine sintagmă — „confl ict de intensitate 
redusă”, întrucât situaţia nu este deplin îngheţată, actele de violenţă sunt sporadice și 
persistă în unele spaţii de confl ict în paralel cu procesul de pace declanșat, care urmă-
rește „stabilitatea controlată” de către Rusia. Nu întâmplător în câteva studii de specia-
litate acestea primesc carateristica de „confl icte prelungite”.

Concluzionăm că Moscova a devenit un foarte priceput actor regional și zonal în 
a-și folosi infl uenţa în situaţii complexe și cu grade diferite de confuzii, pentru a genera 
cereri de sprijin material și acţional militar și pentru protecţia cetăţenilor ruși, de ori-
gine rusă său loiali Moscovei.
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Pe bază acestor date de analiză putem confi gura un scenariu general al producerii 
„conf-lictelor îngheţate” în spaţiul ex-sovietic prezentând următoarele aspecte:

—  violenţă etnică cu evoluţie spre situaţie confl ictuală armată între părţi, fără 
rezultate fi nale în plan strategic;

—  intervenţia la cerere sau voluntară a Rusiei și aplanarea/stoparea confl ictualităţii 
în plan militar;

—  confruntări multiple de durată în majoritatea sectoarelor societale între părţile 
iniţial beligeranţe și o oarecare ostilitate și chiar rezistenţa faţă de forţele militare 
rusești;

—  încheierea unui armistiţiu cu părtinirea uneia din părţi și cu o soluţie de stabi-
litate confl ictuală, prin utilizarea forţelor internaţionale de pace, dar provenite 
din Rusia ;

—  perpetuarea situaţiei confuze deoarece comunitatea internaţională nu recunoaște 
atât de ușor soluţii favorabile unei părţi.

Rezultatele fi nale arată continuarea confruntării militare până la epuizarea milita-
ră reciprocă, fară atingerea obiectivelor strategice. Totodată, nu se justifi că în nici un fel 
pierderile umane și distrugerile materiale importante, este incert dialogul fără rezultate 
concludente între părţi, dar evidentiazaă rolul terţului (Rusiei) în „inghetatea confl ic-
tului”, de a face ca situaţia să rămână cum a fost, dar cu asistentă Rusiei.
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 
ВЫРАБОТКУ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

НИКОЛАЙ ТЕРЗИ1

Аннотация: В статье излагается сущность и структура современного 
гражданского общества. Предложены новые подходы к пониманию функций 
современного гражданского общества в условиях динамики протекания по-
литических процессов. Изложены ауторегулятивная, консолидирующая, 
правозащитная и воспитательная функции гражданского общества.
Ключевые слова: Сущность гражданского общества, основные функции 
гражданского общества.

Понятие «гражданское общество» столь же древнее, как и политическая на-
ука: нельзя разделить и отдельно изучать диалектически противоречивое един-
ство «аполитичного» гражданского общества и созданной им самим политиче-
ской организации общества и, прежде всего, государства.

Гражданское общество существует и функционирует в диалектическом, 
противоречивом единстве с государством. При демократическом режиме оно 
тесно соприкасается и взаимодействует с государством. Важным направлени-
ем деятельности гражданского общества является организация широких обще-
ственных обсуждений законодательных инициатив государства. Союзы и ассо-
циации граждан не только подвергают такие инициативы юридическим и эти-
ческим экспертизам, но и сами выступают с собственными законодательными 
предложениями, нацеленными на дальнейшую гуманизацию правовой системы. 
Таким образом правовое государство и гражданское общество образуют вместе 
единый социально — правовой континуум [Гуськов Ю. В., c. 278, с. 37].

Армия, напротив, занимает подчиненное по отношению к двум этим ком-
понентам социума положение. Такое положение является следствием взаимной 
заинтересованности в недопущении выхода армии из-под контроля и вмеша-
тельства во внутриполитический процесс. Эта заинтересованность реализуется 
путем создания сложной системы контроля за деятельностью военных со сторо-
ны органов государственной власти и институтов гражданского общества [Фи-
липпов С. В., с. 88].

Функционирование армии в политической системе современного молдав-
ского общества требует максимально взвешенного, научно обоснованного по-

1 Николай ТЕРЗИ, dr., lector universitar, Universitatea de Stat Comrat. 
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литологического подхода. При этом жизненность и решаемость проблем, воз-
никающих в обществе, связанных с реализацией политической воли субъек-
тов политической власти при активном привлечении к этому процессу такого 
важного его элемента как армия, может обеспечена только при гибком подходе. 
Определение роли и места армии в системе политической власти современной 
Молдовы, их взаимоотношений должно систематически уточняться с учетом ре-
ально складывающейся обстановки, обобщения уже имеющегося опыта и воз-
никновения новых задач. Это требует глубокой научной переработки всего ком-
плекса проблем, связанным с военным строительством и тенденциями развития 
гражданско-военных отношений как у нас в стране, так и в мировом сообществе 
[Бачинин В. А., с. 28].

Надо учитывать, что гражданское общество как системное образование до 
недавнего времени не существовало в Молдове и сформировавшиеся на сегод-
няшний день модели гражданского общества сильно окрашены в национальные 
тона и значительно отличаются друг от друга. Теоретические взгляды обще-
ствоведов на сущность этого института также далеки от консенсуса. Отсюда, и 
армия, несмотря на повышенное внимание к ней со стороны политиков, обще-
ственности, также изучена явно недостаточно, сегодняшнее мероприятие есть 
результат, продиктованный необходимостью его изучения.

Изучая опыт системы связей и отношений между армией, гражданским 
обществом и государством зарубежных партнеров надо учесть, что каждая кон-
кретная страна имеет свои специфические особенности, которые формируются 
под влиянием многочисленных факторов. Главный принцип-целостное, систем-
ное видение проблемы не может быть достигнуто без предварительного анализа 
специфики отношений между армией, гражданским обществом и государством 
в условиях относительно антидемократических и демократических политиче-
ских режимов, а также в период перехода из одного состояния в другое, что у 
нас наблюдается в последние десятилетия. А это значит, что данную проблему 
необходимо постоянно держать в стадии активного исследования [Резник Ю.М., 
с. 10.], [ Одинцова А.В., с. 12].

Не мене важной составляющей взаимодействия государство, гражданское 
общество и армия является сложившаяся в мире военно-политическая обста-
новка и тенденция ее развития. Силовой фактор, к сожалению, по-прежнему 
широко представлен в мировой политике и очень часто субъектом его исполь-
зования становятся даже традиционно демократические страны с хорошо раз-
витыми институтами гражданского общества и устоявшейся системой их отно-
шений с государством и армией. В таких условиях важно постоянно выяснять 
предпосылки, насколько гражданское общество может быть причастно к «во-
енизации» политики своего государства и в каком направлении меняется вся 
система отношений между компонентами демократических социумов [Смоль-
ков В. Г., с. 4].

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что гражданский контроль над 
армией призван не только не допустить несанкционированных действий воен-
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нослужащих, но и воспрепятствовать влиянию недемократических принципов 
организации армии на гражданское общество. Вместе с тем военнослужащие 
являются полноправными гражданами страны, субъектами всех прав и свобод. 
Следовательно, гражданский контроль также призван обеспечивать реализацию 
этих прав. Те из них, которые не могут быть реализованы из-за специфики служ-
бы, должны получить достойную материальную и моральную компенсацию.
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LIBERTATE ȘI LIBER ARBITRU LA PERSONALUL 
MILITAR ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC ACTUAL

NELU GHEORGHIŢĂ1

Rezumat: În contextul social şi geopolitic actual în care predomină nevoia pregnantă 
de stabilitate şi se manifestă o toleranţă scăzută la ambiguitate, instituţia militară prin 
oportunităţile pe care le oferă constituie o alternativă la incertitudinile din mediul 
civil. De aceea, putem observa că foarte mulţi tineri sunt dornici de a îmbrăţişa o 
carieră militară, însă foarte puţini înţelegând de la început ce presupune acest lucru 
şi anume o limitare a libertăţii şi independenţei personale.
Totuşi, trebuie să înţelegem că personalului militar nu îi este îngrădit dreptul la 
libertate (de exprimare, de conştiinţă sau de gândire), ci doar faptul că aceste drep-
turi nu pot fi  manifestate decât ajustat la caracteristicile vieţii în colectivul militar, 
conform relaţiilor ierarhice şi al rigorilor disciplinei militare.
Cuvinte cheie: armată, independenţă personală, libertate, liber arbitru, personal 
militar.

Abstract: In the current and geopolitical context in which the urgent need for 
stability predominates and there is a low tolerance for ambiguity, the military ins-
titution through the opportunities it off ers is an alternative to the uncertainties in 
the civilian environment.
Th erefore, we can see that many young people are eager to pursue a military career, 
but very few understand from the outset what this entails, namely a restriction on 
personal freedom and independence.
However, we must understand that military personnel are not restricted from the 
right to freedom of expression (expression, conscience or thought), but only that the 
rights be manifested only in accordance with the characteristics of life in the military, 
according to hierarchical relations and the rigors of military discipline.

Garanţiile pentru libertatea de conșiinţă, gândire și religie sunt inevitabil regă-
site în constituţiile societăţilor liberal-democratice și în instrumentele internaţionale 
și regionale cu privire la drepturile omului. Într-o anumită măsură, acestea refl ectă 
îngrijorările de atunci a celor care au elaborat aceste instrumente. Există o abundenţă 
de exemple, fi ecare cu accentele sale subtile.

Îndeosebi, articolul 18 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948 
prevede: „Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conștiinţei și a religiei; 

1 Student drd., Universitatea de Studii Europene din Chișinău și tutore în cadrul Facultăţii de 
Drept — Universitatea „Danubius” din Galaţi, România.
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acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerile precum și liber-
tatea de a-și manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atât în 
public cât și privat, prin învăţământ, practici, cult și îndeplinirea de rituri” [1, p. 5].

O formulare deplină (care include referinţe la educaţie, dar exclude recunoașterea 
explicită a dreptului de a-ţi schimba religia) poate fi  găsită în articolul 18 a Convenţiei 
Internaţionale cu Privire la Drepturile Civile și Politice din 1966: articolul 18:

1. „Orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, conștiinţei și religiei; acest 
drept implică libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea 
sa, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, individual sau în co-
mun, atât în public cât și în particular, prin cult și îndeplinirea riturilor, prin practici și 
prin învăţământ”.

2. „Nimeni nu va fi  supus vreunei constrângeri putând aduce atingere libertăţii 
sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa”.

3. „Libertatea manifestării religiei sau convingerilor nu poate fi  supusă decât re-
stricţiilor prevăzute de lege și necesare pentru ocrotirea securităţii, ordinii și sănătăţii 
publice ori a moralei sau a libertăţilor și drepturilor fundamentale ale altora”.

4. „Statele părţi la prezenta Convenţie se angajează să respecte libertatea părinţilor 
și, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educaţia religioasa și morala a 
copiilor lor în conformitate cu propriile convingeri” [2].

Astfel de garanţii se găsesc și în alte instrumente la nivel regional. De exemplu 
articolul 12 a Convenţiei Americane a Drepturilor Omului susţine că libertatea de 
conștiinţă și religie include libertatea de a-și menţine sau de a-și schimba religia sau 
credinţa și libertatea de a-și manifesta sau disemina religia sau credinţa atât individual 
cât și în comun, în public sau în privat,[3] în timp ce în articolul 8 al Cartei Africane a 
Drepturilor Omului și ale Popoarelor este stipulat că libertatea de conștiinţă, de alegere 
a profesiei și liberă exercitare a religiei sunt garantate. Nimeni nu poate fi  împiedicat 
din exercitarea acestor libertăţi. [4]

În Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garanţiile principale care oferă 
protecţie libertăţii de gândire, conștiinţă, religie sau credinţă sunt formulate în două 
prevederi. Articolul 9 prevede:

1. „Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiinţă și de religie; 
acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerea, precum și liberta-
tea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public 
sau în particular, prin cult, învăţământ, practici și îndeplinirea ritualurilor”.

2. „Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate forma obiectul 
altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o 
societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a mo-
ralei publice ori pentru protejarea drepturilor și libertăţilor altora” [5].

Înainte de a vedea dacă și care sunt restricţiile aduse libertăţii de gândire, de con-
știinţă și religie pentru personalul militar aș dori mai întâi să încercăm să deslușim 
asemănările sau deosebirile dintre sintagmentele prezente în titlul nostru și anume: 
„libertate și liber arbitru”.

Libertatea este una dintre cele mai controversate probleme. Însăși noţiunea de li-
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bertate are multiple sensuri în funcţie de domeniul știinţifi c ce o vizează spre anali-
ză. Fiind o coordonată ontologică fundamentală a datului uman, e folosită în diferite 
domenii ale cunoașterii: fi losofi e, teologie, drept, sociologie, politică etc. Conţinutul 
complex al libertăţii ne orientează în primul rând în a descifra esenţa ei. Așa cum de-
ducem din referatul creaţiei și în toată gândirea nou-testamentară și patristică creștină, 
omul a fost făcut liber, adică stăpân pe voinţa sa. El are și puterea necesară de a voi și a 
se manifesta în felul dorit de el, fără a fi  subordonat unei necesităţi. Libertatea este una 
din însușirile fi rii dumnezeiești, iar omul creat în mod direct de Dumnezeu are această 
însușire ontologică pusă în structura lui intima [6].

Conceptul de libertate, golit de esenţa sa creștină, este selectiv și defi nește prepon-
derent aspecte economice sau politice. Libertatea nu este generalizată în societate, iar 
nerevendicarea ei ca dat ontologic dumnezeiesc conduce la variate aspecte și nuanţe 
ale ei. În literatura occidentală găsim două înţelesuri generale ale libertăţii: unul fi ind 
nomenclat ca pozitiv, iar celălalt ca negativ. Cele două au fost detaliate de fi losoful po-
litic Sir Isaiah Berlin (1909—1997) gânditor liberal britanic care a făcut distincţia între 
libertatea pozitivă a împlinirii de sine și libertatea negativă a lipsei de ingerinţă. Dacă 
se are în vedere că-negativ-libertatea înseamnă absenţa îngrădirilor și opreliștilor, iar-
pozitiv-afi rmarea disponibilităţilor creatoare ale persoanei, deducem că acest dat onto-
logic al omului are două note specifi ce: absenţa constrângerii și posibilitatea de a allege 
[7]. Tot în înţeles laic, libertatea se poate manifesta ca tendinţa omului de a-și menţine 
sănătatea organismului, de a avea spontaneitatea tendinţelor creative, de aș exercita 
capacitatea de a decide și a alege la nivel de conștiinţă, precum și a avea realizarea vo-
luntară rezonabilă a acţiunilor propuse.

Liberul arbitru este un concept al fi lozofi ei tradiţionale din care rezultă ideea pri-
vitoare la comportamentul uman care nu este neapărat rezultatul factorilor externi, ci 
rezultatul unei alegeri libere a subiectului. Aceste alegeri nu sunt determinate de cauze 
externe, ci de motivele și intenţiile subiectului, care la rândul lor nu sunt determinate 
de aceleași cauze externe.

În mod tradiţional, cei care neagă existenţa liberului arbitru se folosesc de des-
tin, de puteri supranaturale și de cauze materiale pentru a explica comportamentul 
uman. Susţinătorii liberului arbitru, numiţi libertarieni, cred ca deși tot ce se întâmplă 
în Univers e consecinţa inevitabilă a forţelor externe, comportamentul uman e unic și e 
determinat de către subiect, nu de Dumnezeu, de stele sau de legile naturii.

Conceptul liberului arbitru și-a făcut intrarea în fi lozofi a vestică prin intermediul 
întrebărilor metafi zice legate de responsabilitatea omului faţă de moralitatea compor-
tamentului său. În tradiţia creștină, liberul arbitru e văzut ca un atribut al sufl etului sau 
al minţii, care se afl ă în afara lumii material și a legilor care o guvernează.

Concepţiile moderne despre determinism și liber arbitru, nu se exclud reciproc. 
Aceste concepţii au apărut prin argumentări diferite, cum ar fi  cele a lui Th omas 
Hobbes (Leviathan, XXI ). Dumnezeu e cauza supremă a tuturor acţiunilor, argumen-
tează Hobbes, dar câtă vreme o persoană nu e forţată fi zic să actioneze, acţiunea e 
liberă. Hobbes a preferat o abordare de tipul libertate vs. necesitate, decât liber arbitru 
vs. arbitru determinat exterior.
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Seria de cauze care duc la aruncarea unei persoane de pe o stâncă, de către vânt, au 
ca rezultat un eveniment care reprezintă efectul necesar al seriei de cauze. O persoană 
care sare de pe o stâncă are de asemenea o serie de cauze care precedă evenimentul, dar 
dacă persoana a sărit fără o cauză materială imediată, atunci a înfăptuit un act liber.

Hobbes încearcă să reconcilieze materialismul, determinismul și liberul arbitru, 
dar nu reușește. Încercarea sa de a arăta că materialismul și determinismul nu neagă 
libertatea metafi zică, ignoră problema cauzelor determinismului intern. E puţin pro-
babil ca un materialist modern să fi e de acord cu faptul că, indiferent de starea neuro-
chimică a unei persoane, dacă aceasta nu e împinsă sau aruncată de pe o stâncă, ci sare, 
crezând că poate zbura, aceasta săvârșește un act liber [8].

Privind la realitatea geopolitică actuală vedem că determinisnul funcţionează ca 
o ideologie a unei clase de oameni care caută să obţină puterea asupra celorlalţi. Susţi-
nătorii săi, de regulă, au o credinţă straniu de tenace în Stat. Ei sugerează că statul este 
cumva înzestrat cu toate facultăţile liberului arbitru, raţionalităţii, responsabilităţii, au-
to-controlului și auto-înţelegerii, imparţialităţii, benevolenţei și chiar eternităţii pe care 
o neagă individului. Pe măsură ce omul se restrânge spre fi nalul vieţii, Statul crește la 
dimensiuni supraumane.

În lumea reală, dictatorilor le place determinismul, iar determiniștilor le place 
dictatura. Adesea, determinismul ia formă unei abnegaţii pasionale aproape religioase 
pentru un dictator carismatic — un Stalin, un Mao, un Castro, chiar un Kim Jong-un. 
Un cult al personalităţii care nu se împacă prea bine cu fi losofi a însăși. Sunt acești con-
ducători mai raţionali decât cei pe care îi conduc? Cum ar putea fi  astfel?

Cu cât știm mai multe despre conducătorii noștri actuali, cu atât mai ridicol pare 
să-i înzestrăm cu calităţi raţionale la modul singular, ca să nu mai amintim de impar-
ţialitate și bunăvoinţă. Sunt mânaţi de setea de putere, pe care o urmăresc și o satisfac 
prin orice mijloace. Iar această goană după putere, departe de a face societatea ca întreg 
mai raţional organizată, nu face decât să complice viaţa societăţii impunând poveri și 
obstacole asupra celor conduși. A susţine Statul devine singura datorie a subiectului. 
Promiţând urmărirea binelui comun, Statul devine nenorocirea comună [9].

Spre exemplu, situaţia confl ictuală din zilele noastre de la graniţa de est a Ucrainei. 
Sub promisiunea Statului privitor la binele comun al poporului rus, armata rusă intră 
pe teritoriul Ucrainei, dar această promisiune poate deveni o mare nenorocire pentru 
populaţia din acea zonă.

În acest punct aș vrea să încercăm să deslușim dacă soldatul afl at sub comanda 
unui astfel de conducător se mai poate numi o persoană liberă, dacă mai are întru sine 
liberul arbitru sau dacă mai poatre hotărî ceva cu privire la propria persoană. Este ade-
vărat că o dată intrat în rândurile armatei un tânăr ostaș trebuie să lase de la sine pre-
tenţia de a mai acţiona în mod liber. Totuși nu putem afi rma, în niciun caz, că cel ce se 
afl ă în armată sub comanda unui superior este lipsit de libertate sau de liberul arbitru.

Cu tot pericolul provocat de un confl ict armat global, în contextul social actual în 
care predomină nevoia pregnantă de stabilitate și se manifestă o toleranţă scăzută la 
ambiguitate, instituţia militară prin oportunităţile pe care le oferă constituie o alterna-
tivă la incertitudinile din mediul civil. Guvernată de tradiţii și norme culturale proprii, 
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organizaţia militară are atribuţii specifi ce în domeniul apărării și securităţii naţionale, 
fi ind structurată pe diverse arme, servicii și specialităţi militare.

Cariera în domeniul militar presupune însă mai mult decât o simplă profesie, re-
prezintă un mod de viaţă ce implică pe lângă vocaţie și aderarea la normele și valorile 
mediului militar. Implicând numeroase solicitări din punct de vedere fi zic și psihic, 
urmarea unei astfel de cariere necesită prezenţa unor aptitudini, abilităţi și competenţe 
specifi ce, dar și anumite caracteristici de personalitate care facilitează și asigură adap-
tarea la cerinţele și expectanţele mediului militar.

Profi lul psihologic al militarului se conturează prin prisma unor atribute generale, 
pe care trebuie să le deţină toţi cei care intră în sistem, precum și a unor atribute speci-
fi ce, în funcţie de arme și specialităţi militare. A fi  bun militar presupune existenţa și/
sau însușirea unor deprinderi și convingeri congruente cu cele ale organizaţiei militare: 
responsabilitate, loialitate, disciplină, perseverenţă, dăruire de sine, spirit de sacrifi ciu, 
solidaritate, respect faţă de norme. Este necesară și o bună capacitate de integrare soci-
ală, un nivel crescut de fl exibilitate și adaptabilitate, integritate, atitudine responsabilă 
și spirit de răspundere, moralitate, prioritizarea intereselor grupului în defavoarea pro-
priilor interese, preferinţă pentru activităţi de relaţionare.

Limitarea nivelului de independenţă, nevoia de supunere la regulamente militare, 
acomodarea cu programul și rigorile disciplinei militare, caracteristicile vieţii în colec-
tivul militar, sistemul relaţiilor ierarhice, ritmul și intensitatea activităţilor de pregătire 
determină ajustarea propriilor nevoi și expectanţe în funcţie de obiectivele, cerinţele și 
condiţiile specifi ce vieţii militare.

Ne dăm seama din cele de mai sus că dreptul la libertatea de gândire, conștiinţă și 
religie la personalul militar nu poate fi  manifestat decât ajustat la caracteristicile vieţii 
în colectivul militar, conform relaţiilor ierarhice și al rigorilor disciplinei militare.

În concluzie, dorinţa de a se profesionaliza instituţia militară a dus la necesitatea 
formării unui personal califi cat, care să îndeplinească nevoile și cerinţele structurii de 
tip militar. Se poate spune că nu doar omul își alege cariera ci și cariera îl alege pe om, 
iar simpla manifestare a dorinţei de a face parte dintr-un astfel de sistem nu este sufi -
cientă. Se știe că militarii se pregătesc pe timp de pace pentru acţiuni care se vor desfă-
șura pe timp de război, prin urmare cei care își desfășoară activitatea într-un astfel de 
mediu trebuie să prezinte fl exibilitate crescută și disponibilitate de a-și ajusta propriile 
resurse (abilităţi, competenţe, cunoștinţe și convingeri) la exigenţele sistemului militar.
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ROLUL ARMATEI NAŢIONALE 
ÎN GESTIONAREA CRIZEI COVID-19

SVETLANA CEBOTARI1

Rezumat: Emergenţa crizei Covid-19 a perturbat securitatea internaţională, dar şi 
securitatea statelor. În scopul soluţionării problemelor provocate de criza Covid-19, 
instituţiile statelor, în special Armata Naţională s-a implicat în gestionarea pande-
miei Covid-19. Acest articol urmăreşte să revizuiască modul în care forţele armate 
a statelor lumii, inclusiv şi cele ale Republicii Moldova au acţionat în prevenirea, 
asistenţa şi limitarea pandemiei.
Prezentul articol are drept obiectiv reliefarea implicării forţelor militare ale statelor 
precum SUA, Federaţia Rusă, Italia, Spania, Germania, etc…în gestionarea pan-
demiei Covid-19. De asemenea sunt reliefate unele aspecte ale activităţii forţelor 
armate ale Republicii Moldova în diminuarea impactului pandemiei Covid-19.
Cuvinte cheie: panemia Covid-19, Republica Moldova, ajutor, asistenţă medicală, 
forţele armate, securitate

Summary: Th e emergence of the Covid-19 crisis has disrupted international secu-
rity, but also the security of states. In order to solve the problems caused by the 
Covid-19 crisis, state institutions, especially the National Army, became involved 
in the management of the Covid-19 pandemic. Th is article aims to review how the 
armed forces of the states of the world, including those of the Republic of Moldova, 
have acted in preventing, assisting and limiting the pandemic.
Th is article aims to highlight the involvement of the military forces of states such as 
the USA, the Russian Federation, Italy, Spain, Germany, etc … in the management 
of the Covid-19 pandemic. Also highlighted are some aspects of the activity of the 
armed forces of the Republic of Moldova in reducing the impact of the Covid-19 
pandemic.

Introducere
O mare parte a societăţii se întreabă la ce servesc Forţele Armate ale statelor pe 

timp de pace. Absenţa confl ictelor interstatale și caracterul criminal al provocărilor 
contemporane de securitate internă au dus chiar la dizolvarea instituţiei și la constitui-
rea forţelor de apărare civilă, precum cele din Costa Rica sau Panama. Cu toate acestea, 
există cei care susţin că există încă un spaţiu proeminent de ocupat pentru instituţiile 

1 Republica Moldova, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Internaţi-
onale, Știinţe Politice și Administrative, Departamentul Relaţii Internaţionale; doctor habilitat 
în știinţe politice, conferenţiară universitară.
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militare convenţionale. Provocările la adresa identităţii militare urmăresc să redefi -
nească rolul Forţelor Armate în asigurarea securităţii interne și externe, precum și în 
misiunile tradiţionale de pacifi care. Astăzi, forţele armate ocupă un rol important în 
societate.

Forţele armate sunt garant al securităţii statului. Simpla prezenţă a armatei func-
ţionează ca un factor de descurajare credibil pentru orice potenţial confl ict interstatal. 
Vhiar și în absenţa unui confl ict, oricare stat, în scopul asigurării proprii securităţi ne-
cesită să dispună de propriile forţe armate. În plus, mai multe guverne ale statelor lumii 
au ales să-și antreneze armata pentru implicarea în operaţiuni de pace, ajutor umanitar 
și sprijin logistic în perioadele de dezastre naturale. De asemenea, forţele armate dese-
ori sunt folosite pentru combaterea trafi cului de droguri și a crimei organizate, partici-
pând activ la implementarea programelor sociale [1].

Rolul Forţelor armate în gestionarea pandemiei Covid-19
Forţele armate din întreaga lume au fost implicate de-a lungul timpului în ges-

tionarea unor crize sanitare, alături de autorităţile civile, pentru că au la dispoziţie o 
bază imensă de selecţie a unor oameni antrenaţi, disciplinaţi și motivaţi, capabili să fi e 
mobilizaţi rapid și mutaţi în orice locaţie. În contextul pandemiei de Covid-19, ţările 
europene au apelat la forţele lor armate pentru gestionarea crizei. Lupta împotriva co-
ronavirusului a cerut guvernelor din întreaga lume să ofere un răspuns fără precedent, 
atât prin dimensiunea, cât și prin complexitate. Una dintre cele mai frecvente măsuri 
care au fost utilizate pentru a face faţă crizei sanitare și sociale cauzate de pandemie a 
fost desfășurarea forţelor armate, care au infl uenţat percepţia pe care o are populaţia 
asupra acestor instituţii, reînnoindu-le prestigiul și încrederea societăţii.

Forţele armate sunt un factor foarte important în evenimentele perturbatoare pe 
timp de pace, cum ar fi  dezastrele naturale sau provocate de om. Cu toate acestea, con-
secinţele pandemiei precum cea actuală asupra sistemelor de sănătate, guvernelor și 
societăţii, arată că nicio ţară nu a fost pregătită să facă faţă unui eveniment de risc bio-
logic precum cel care a avut loc începând cu anul 2019, și care rîmâne a fi  prezent și în 
2022.  Chiar și cele mai bine poziţionate ţări din lume au fost depășite, evidenţiind 
neajunsurile actuale, precum și lipsa de pregătire în gestionarea pandemiei Covid-19.În 
acest context, forţele armate s-au dovedit a fi  în topul clasamentului încrederii societăţii 
civile în instituţiile republicane. La un interval de aproximativ doi ani de la declanșarea 
pandemiei în Republica Moldova, sunt multe lecţii învăţate în timpul managementului 
pandemiei care ar trebui să servească la refl ectarea și adaptarea structurilor de răspuns 
pentru a face faţă ameninţărilor viitoare într-un scenariu incert.

Răspândirea coronavirusului COVID-19 necesită un răspuns urgent. În cursul 
luptei împotriva acestuia, atât organizaţiile civile, cât și forţele armate sunt implicate pe 
scară largă. Iar combinarea acestor eforturi nu a fost una înzădar. De obicei, aproape 
toate forţele militare furnizează și trimit personal medical și specialiști pentru a lucra 
cu medicii civili. Unii realizează achiziţionarea de echipamente individuale de protecţie 
și distribuirea acestora către populaţie, precum și producerea de teste pentru coronavi-
rus. Armatele mobilizează fl ote de avioane militare de transport — atât aeronave, cât și 
elicoptere — pentru transportul de bolnavi și de provizii medicale.
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De asemenea, se acordă asistenţă organismelor guvernamentale în construcţia de 
spitale de campanie, centre de boli infecţioase și staţii de carantină. Armata oferă, de 
asemenea, clădiri, spitale, echipamente de aviaţie și terestre și spitale plutitoare pentru 
a deservi pacienţii civili.

SUA
În contextul analizei implicării forţelor militare în gestionarea pandemiei Co-

vid-19, nu mai puţină atenţie merită și activitatea forţelor militare ale SUA. Astfel, 
forţele militare ale SUA s-au implicat în evacuarea cetăţenilor americani din Wuhan, 
China.Până la data de 14 aprilie, 2020, peste 14 mii de militari americani s-au implicat 
în lupta împotriva COVID-19 în ţară, în timp ce peste 4 mii de cadre medicale au fost 
implicate în diverse activităţi. Este de remarcat faptul că s-a acordat o atenţie deosebită 
zonelorNew York, ude care au fost trimiși 2.100 de medici (inclusiv 300 de persoane, 
repartizate în 11 spitale civile diferite din oraș).Astfel, Departamentul Apărării al SUA 
a alocat 14 grupe operaţionale medicale pentru a consolida lupta împotriva COVID-19 
într-o serie de state care au fost cel mai grav afectate de pandemie: șase echipe au fost 
trimise la New York, trei în New Jersey, două în Massachusetts, una în Connecticut, 
una în Michigan și una în Pennsylvania. Două spitale navale au fost desfășurate în New 
Orleans și Dallas și primesc deja pacienţi.Corpul Inginerilor Armatei SUA auconstruit 
25 de spitale care au găzduit peste 15.500 de pacienţi în orașe precum Chicago, Detroit 
și New York. De asemenea, au fost implicaţi pe scară largă aproximativ 30 de mii de 
militari ai Gărzii Naţionale, care au ajutat la construirea a 150 de spitale pentru 83 de 
mii de pacienţi, la distribuirea de alimente și materiale medicale. De asemenea, Marina 
SUA a desfășurat două spitale plutitoare pe mare — Mercy și Comfort.Departamentul 
Apărării a furnizat Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (HHS) și Agenţi-
ei Federale de Management al Urgenţelor (FEMA) aproximativ 10 milioane de măști 
medicale.Departamentul Apărării a semnat, de asemenea, un contract în valoare de 
415 USD. milioane pentru a furniza 60 de sisteme de decontaminare care au sterilizat 
aproximativ 5 milioane de aparate respiratorii N95 pe zi. Astfel de sisteme au fost livra-
te la New York, Columbus, Ohio, Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois și Tacoma, 
Washington.

Federaţia Rusă
În contextul pandemiei Covid-19, armata rusă iese a construit 16 centre medicale 

multifuncţionale într-un timp scurt cu o capacitate de 1,6 mii de persoane. Toate mă-
surile luate de Ministerul rus al Apărării au fost în conformitate cu practica mondială. 
În același timp, militarii ruși au lucrat efi cient în străinătate, ajutând la combaterea pan-
demiei în Italia și Serbia.În Italia, într-una dintre zonele cele mai afectate de pandemia 
de coronavirus din nordul ţării — în orașul Bergamo și împrejurimile sale, în perioada 
22 -25 martie2020, Federaţia Rusă a trimis 15 transporturi militare Il-76 cu virologi 
militari și specialiști în domeniul epidemiologiei, opt echipe medicale și de asistenţă 
medicală, precum și echipamente pentru măsuri de diagnostic și dezinfecţie.

Italia
Armata a fost mobilizată în martie 2020, pentru a ajuta la impunerea carantinei 

de izolare, ca parte a „Operazione Strade Sicure” (Operaţiunea Străzi Sigure). Medici 
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militari au fost trimiși în spitale civile, Forţele Aeriene italiene au fost folosite la repa-
trierea italienilor, dar și altor cetăţeni europeni, rămași blocaţi în străinătate din cauza 
restricţiilor. Armata a ridicat spitale de campanie în doar 72 de ore, la Piacenza sau Cre-
ma, dar a și distribuit populaţiei măști, mănuși și dezinfectanţi, ajutând și la igienizarea 
spaţiilor publice [4].Forţele armate ale Italieiau suferit cel mai mult în Europa (ocu-
pă locul al doilea ca număr de infectaţi), au oferit sprijin instituţiilor civile, începând 
din ianuarie 2020. În special, unităţile militare italiene s-au implicat în dezinfectarea 
structurilor civile, drumurilor și vehiculelor. De asemenea, medici militari au acor-
dat sprijini specialiștilor civili.Din 24 februarie, Forţele Aeriene Italieneau participat 
la transportul pacienţilor și a medicamentelor: din 9 aprilie au fost efectuate 28 de 
zboruri cu o durată de 116 ore de zbor, elicoptere de transport militare UH-205, RH-
206C, CH-47F Chinook, UH-90A și HH-412, precum și avioane militare de transport 
P-180, Do-228 și C-130. Totodată, volumul transporturilor de medicamente a ajuns la 
circa 142 de tone, Forţele Aeriene au ajutat și la desfășurarea unui spital de campanie 
în orașul Cremona [8].

Marea Britanie
La mijlocul lunii martie, conducerea Departamentului de Apărare al Regatului 

Unit a anunţat înfi inţarea unui grup special pentru combaterea coronavirusuluiCO-
VID-19. Începând cu 4 aprilie 2020 au fost implicaţi2.798 de militari, care au îndeplinit 
69 de sarcini pentru a oferi asistenţă organizaţiilor civile de către forţele armate (acest 
număr a crescut la 20.000 de persoane).Aproximativ 450 de militari au asistat sistemul 
naţional de sănătate al Regatului Unit cu distribuirea echipamentului personal de pro-
tecţie medicală (EIP) în mai multe centre desfășurate în toată ţara. Până la începutul 
lunii aprilie, armata britanică a ajutat la livrarea a 923 de milioane de SIMZ, inclusiv 
173 de milioane de măști medicale, 163 de milioane de șorţuri de protecţie, 1,3 mili-
oane de halate medicale și 440 de milioane de perechi de mănuși.Aviaţia militară de 
transport a ţării a fost utilizată pentru a efectua zboruri pentru transportul SIMZ. S-a 
anunţat mobilizarea unei părţi din rezerviști — în prezent se preconizează chemarea 
doar a rezerviștilor cu abilităţi speciale.Armata britanică s-a implicatla desfășurarea 
spitalelor temporare. La începutul lunii aprilie, a fost confi rmată desfășurarea a cinci 
dintre aceste instituţii medicale, inclusiv la Londra (500 de paturi cu capacitatea de a 
desfășura până la 4 mii), Birmingham (500 de paturi cu capacitatea de a desfășura până 
la 2 mii), Manchester ( 500 de paturi cu capacitatea de a implementa până la 1.000 de 
paturi), Harrogate (până la 500 de paturi în total) și Bristol (300 de paturi, instalabile 
până la 850). Biroul de echipamente și suport pentru apărare al Departamentului de 
Apărare al Regatului Unit a contribuit la achiziţionarea și distribuirea echipamente-
lor de respiraţie. De exemplu, 1.200 de dispozitive de ventilaţie pulmonară artifi cială 
(IVL), concentratoare de oxigen și umidifi catoare au fost predate spitalelor din sistemul 
de sănătate al ţării. Pentru livrarea la timp a materialelor medicale, a fost creată COVID 
Aviation Task Force, care a inclus două elicoptere Puma de dimensiuni medii și un 
Wildcat, două Chinnok grele și două Merlin marine. Aceste elicoptere au participat și 
la transportul pacienţilor. Astfel, forţele armate britanice au oferit sprijin sistemului de 
sănătate al ţării la toate nivelurile [8].
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Germania
În jur de 15.000 de militari au fost mobilizaţi pentru a sprijini structurile civile în 

testarea și procesarea pacienţilor cu Covid-19. Forţele Aeriene au ajutat la transpor-
tul pacienţilor din Europa, pentru a fi  trataţi în Germania, precum și la transportul 
echipamentelor medicale [4]. Forţele armate germane (Bundeswehr).acordat sprijin 
statelor federale, implicând acordarea de asistenţă medicală și trimiterea de specialiști. 
De exemplu, în Brandeburg, aproximativ 100 de militari aususţinut zece instituţii me-
dicale, iar în Baden-Würtembmerg, 150 de militari au oferit asistenţă civililor.Toate 
măsurile medicale pentru combaterea coronavirusului au fost gestionate de centrul de 
comandă al serviciului medical militaral Bundeswehr.În conformitate cu solicitările 
din Italia și Franţa, mai mulţi pacienţi au fost aduși în Germania pentru tratament. 
Forţele navale ale ţării au sprijinit populaţia, în special, prin achiziţionarea de alimente 
pentru cei afl aţi în nevoie. Bundeswehr adonat, de asemenea, ventilatoare organizaţii-
lor civile de asistenţă medical [8].

Franţa
Armata a ridicat spitale de campanie într-una din cele mai afectate regiuni, Grand 

Est[4].În Franţa, în lupta împotriva noului tip de coronavirus, forţele armate, prin ope-
raţiunea denumită „Operaţiunea Resilience” (Opération Resilience), auacordat sprijin 
amplu organizaţiilor civile de îngrijire a sănătăţii. Medicii militari francezi au fost im-
plicaţi în tratamentul pacienţilor, iar departamentul de resuscitare militară a oferit asis-
tenţă zonelor din ţară cu cea mai mare răspândire a coronavirusului. Elicopterele ma-
rinei NH90 Caiman și avioanele de transport militare ale Forţelor Aeriene Franceze au 
transportt bolnavii și provizii medicale în zonele cele mai afectate de pandemie. Resur-
sele armatei franceze, au fost implicate în cazurile în care sprijinul organizaţiilor civile 
a fost insufi cient. Integrarea spitalelor militare cu unităţi medicale civile, de asemenea, 
aconsolidatcapacităţile de combatere a COVID-19: spitalele militare din Beguin (Pa-
ris), Percy (Paris), Saint-Anne (Toulon), Laverand (Marsilia) și participarea Clermont-
Tonneur la tratamentul pacienţilor de coronavirus. De asemenea, spitalele militare din 
Metz, Lyon și Bordeaux auprimit pacienţi.Forţele aeriene franceze au utilizat modul de 
resuscitare Morphee, Acest instalat pe aeronavele de transport militar C-135 și pe ae-
ronavele de transport polivalente A330 Phoenix, pentru a asigura intervenţia medicală 
chirurgicală și transportul pacienţilor. Acest mod a permite transportarea de la șase 
până la 12 pacienţi la o distanţă de până la 10 mii de km [8].

Spania
Au fost mobilizaţi peste 57.000 de militari care au ajutat la logistică, dar și la dez-

infectarea infrastructurii de transport, a spitalelor sau a căminelor de bătrâni. Au orga-
nizat centre pentru persoanele fără adăpost și au contribuit cu apă, alimente și echipa-
mente medicale acolo unde cetăţenii nu aveau[4].Setul de măsuri ale Forţelor Armate 
Spaniole în lupta împotriva coronavirusului a fost denumit „Operaţiunea Balmis”.Până 
la 12 aprilie 2020, armata spaniolă a efectuat 19.960 de activităţimedicale în 1207 lo-
calităţi. Au fost implicaţi peste 89.700 de militari care au acordat asistenţă la 1.124 de 
spitale, 667 de centre medicale și 558 de centre de asistenţă socială. De asemenea, for-
ţele armate spaniole au efectuat 3483 de măsuri de salubrizare a azilurilor de bătrâni.
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Medicii militari au fost pe larg implicaţi în evenimente medicale — numărul lor a cres-
cut de la 2.500 pe 15 martie la 3.100 până pe 27 martie 2020. Forţele Aeriene Spaniole 
au transformat, de asemenea, aeronava de transport militar A400M Atlas într-un spital 
zburător [8].

Finlanda
A fost printre primele ţări europene care a apelat la armată în această criză. Milita-

rii au ajutat forţele de ordine să implementeze măsurile de carantină sau să controleze 
trafi cul rutier. De altfel, ţările nordice Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia și Islan-
da au făcut un acord pentru ca forţele lor militare să acţioneze împreună la operaţiuni 
de evacuare, transport aerian și și-au pus informaţiile la comun [4].

India
Medicii militari indieni au monitorizat sănătatea persoanelor staţionate în șase 

staţii de carantină din Mumbai, Jaisalmer, Jodhpur, Hindon, Manesar și Chennai. În 
cazul detectării COVID-19, pacienţii au fost trimiși pentru tratament suplimentar la 
Spitalul Safdarjung din New Delhi.În 51 de spitale militare ale Forţelor Armate Indiene 
au fost create departamente pentru tratarea pacienţilor de coronavirus, iar cinci labora-
toare militare de virusologie capabile să testeze noul tip de coronavirus au fost integrate 
în reţeaua naţională de centre medicale.

La mijlocul lunii martie 2020, serviciul medical militar indian a trimis specialiști 
în Maldive pentru a ajuta la regimul de carantină. Până la începutul lunii aprilie, șase 
nave de război fuseseră pregătite pentru a ajuta ţările vecine; cinci echipe medicale 
erau pregătite pentru desfășurare în Maldive și Sri Lanka, precum și în Bangladesh, 
Nepal, Bhutan și Afganistan.Forţele aeriene ale ţării au organizat mai multe ieșiri ale 
aviaţiei militare de transport pentru a evacua cetăţenii și a transporta medicamente: 
până la începutul lunii aprilie 2020, transportoarele militare au transportat 60 de tone 
de marfă în diferite părţi ale ţării, în timp ce 28 de avioane și 21 de elicoptere se afl au 
în așteptare la diferite baze de pe tot cuprinsul ţării. Forţele aeriene indiene au utilizat 
o gamă largă de avioane de transport militare în lupta împotriva noului coronavirus, 
inclusiv Il-76MD, C-17 Globemaster III, C-130 Hercules, An-32 și Do-228. Livrarea 
medicamentelor în regiunile îndepărtate ale ţării (în primul rând în est și nord-est) s-a 
realizat cu ajutorul elicopterelor, în principal Mi-17V-5 (fabricat de uzina de elicoptere 
din Kazan a holdingului Russian Helicopters) [8].

Astfel, examinând rolul forţelor armate a statelor lumii în gestionarea pandemiei 
Covid-19, este de menţionat faptul că acestea au contribuit la diminuarea impactului 
pandemiei asupra societăţii, cât și la asigurarea securităţii statelor.

Implicarea Forţelor Armate ale Republicii Moldova în gestionarea pandemiei 
Covid-19

La nivel intern, forţele armate ale ţărilor au avut un rol principal în gestionarea cri-
zei Covid-19.Guvernul Republicii Moldova, ca și guvernele multor state și-a mobilizat 
forţele armate pentru a sprijini eforturile civile în lupta pentru încetinirea răspândirii 
coronavirusului în mai multe moduri: prin furnizarea de capacităţi medicale suplimen-
tare; transportul echipamentelor, personalului și pacienţilor; controlul punctelor de 
trecere a frontierei; dezinfectarea spatiilor publice; evacuarea și repatrierea populaţiei; 
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și construirea de spitale de campanie. Forţele armate și-au arătat curajul într-o criză de 
această amploare și efi cacitatea lor [2].

Ministerul Apărării (MA), care este autoritatea publică centrală de specialitate, 
care organizează, coordonează și conduce activităţile în domeniul apărării naţionale 
și este responsabil de construcţia și dezvoltarea Armatei Naţionale și de pregătirea ei 
pentru executarea misiunilor de apărare a ţării. În perioada stărilor de urgenţă sarcina 
principală a ministerului a fost să ofere suport altor instituţii ale statului în combaterea 
răspândirii epidemiei. În perioada martie — iulie 2020, acţiunile concrete ale MA în 
combaterea COVID-19 și ale subdiviziunilor Armatei Naţionale (AN) s-au rezumat la:

•  patrularea spaţiilor publice, alături de carabinieri, pentru a monitoriza respec-
tarea de către cetăţeni a măsurilor de protecţie împotriva COVID-19;

•  testarea și tratarea persoanelor cu simptome de COVID-19 de către subdivi-
ziunile medico-militare;

•  supravegherea circulaţiei persoanelor și vehiculelor la posturile fi xe instalate 
în localităţile afl ate în carantină;

•  transportarea lucrătorilor medicali la serviciu și la domiciliu cu vehiculele 
Armatei Naţionale;

•  participarea la amenajarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul CO-
VID-19 din Chișinău;

•  dezinfectarea și igienizare a blocurilor și căminelor.
Implicarea MA în activitatea de combatere a răspândirii COVID-19 a avut loc în 

baza Decretului prezidenţial nr. 1521 din 24-03-2020 cu privire la folosirea Armatei Na-
ţionale pe durata stării de urgenţă și repetat în baza Decretului nr.1604 din 13.06.2020 
privind folosirea Armatei Naţionale pe durata stării de urgenţă în sănătate publică. 
Primul decret a fost semnat pentru a convinge opinia publică de pericolul răspândi-
rii COVID-19, precum și pentru a demonstra determinarea autorităţilor de a impune 
respectarea restricţiilor, inclusiv prin intermediul folosirii forţei, lucru care s-a dovedit 
a fi  inoportun. Semnarea celui de al doilea decret prezidenţial a fost cauzată de înrău-
tăţirea situaţiei epidemiologice, iar temei pentru implicarea Armatei Naţionale a servi 
prevederile art.87 alin.(1) și 88 lit.j) din Constituţia Republicii Moldova, art.33 alin. (2) 
din Legea cu privire la apărarea naţională, Hotărârea nr.10/2020 a CNESP și demersul 
președintelui acesteia, prin care se invoca situaţia extremă în sănătatea publică. Ast-
fel, suportul AN a fost solicitat pentru a supraveghea respectarea de către persoanele 
fi zice și juridice a măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecţiei COVID-19, 
deși în conformitate cu prevederile Codului contravenţional (art.400-423), persoanele 
din cadrul AN nu au statut de agenţi constatatori, statutul respectiv avându-l angajaţii 
ANSP și poliţia, care implica zilnic efectivul de aproximativ 9000 de poliţiști pentru 
supravegherea respectării restricţiilor împotriva răspândirii COVID19Datele statistice 
publicate zilnic de MSMPS nu au înregistrat vreo îmbunătăţire semnifi cativă a situaţiei 
epidemiologice după implicarea repetată a AN în supravegherea respectării restricţiilor 
împotriva răspândirii COVID19. În schimb, la scurt timp după această implicare, la 18 
iunie 2020, au fost raportate 20 de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus în cadrul 
Brigăzii de infanterie motorizată „Moldova”, dislocate în municipiul Bălţi. În circum-
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stanţele menţionate, se poate presupune că autorităţile au ajuns la concluzia că utili-
zarea efectivului AN în activităţi de supraveghere a restricţiilor împotriva răspândirii 
infecţiei COVID-19 este inefi cientă, întrucât numărul cazurilor în lunile iunie și iulie 
au fost practic același, de aproximativ 8 mii, iar în august a crescut cu aproximativ 50%, 
evoluţie care nu a atras după sine apelarea la serviciile AN în combaterea COVID-19 
[5].

Implicarea forţelor armate în crizele de sănătate publică nu este o noutate și în 
niciun caz nu e Republica Moldova vreo excepţie în acest sens.

Armata a fost și până acum implicată de autorităţile civile în gestionarea pande-
miei. Cel mai vizibil moment a fost atunci când militarii au fost scoși pe străzi, inclusiv 
în centrul Chișinăului, cu mașini blindate și armamentul din dotare. Misiunea armatei 
s-a limitat însă doar la asistarea structurilor civile de ordine publică, în controalele din 
trafi c sau la frontieră și în delimitarea perimetrelor carantinate.

De asemenea, militarii au ajutat Ministerul Afacerilor Interne în realizarea măsu-
rilor deja luate de autorităţi de combatere a răspândirii virusului, inclusiv la patrularea 
în locurile publice pentru a asigura respectarea distanţei sociale (implicit a autoizolării 
vârstnicilor sau copiilor), un lucru vital în prevenirea răspândirii pandemiei și în re-
ducerea cazurilor de îmbolnăvire a categoriilor de cetăţeni vulnerabili. Astfel, au fost 
implicaţi peste 1 500 de militari și circa 160 de unităţi de tehnică de asigurare pentru 
patrulări în spaţiile publice, alături de poliţiști și carabinieri, inclusiv parcuri, terenuri 
de agrement și alte zone aglomerate pe întreg teritoriul ţării [3].

Concluzii
Emergenţa pandemiei Covid-19a demonstrat că Forţele armate sunt structuri fl e-

xibile, capabile de a răspunde unei crize precum este pandemia Covid-19. În plus, for-
ţele armate au dat dovadă de o înaltă pregătire și mobilitate rapidă în situaţii de urgenţă, 
să lucreze sub presiune și cu resurse limitate, demonstrând că în faţa acestor ameninţări 
este necesară dezvoltarea unor capacităţi care ar trebui reconsiderate în priorităţile lor 
[6]. Pandemia actuală a arătat clar că ne afl ăm într-un nou scenariu de securitate, în 
care ameninţările sunt mai complexe și imprevizibile. De asemenea, pandemia a arătat 
că, pentru a face faţă noilor provocări, forţele armate vor trebui să își asume noi roluri 
sau să le consolideze pe cele existente, dezvoltând capacităţi strategice pentru un viitor 
incert și complex.
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АMРLIGАNDА — O NOUĂ FORMĂ А РROРАGАNDEI 
ÎN CONTEXTUL INFORDEMIEI COVID 19

RODICА РАNŢА1

Rezumаt: Trаdiţionаl аsociem рroраgаndа cu regimurile totаlitаre din рerioаdа 
interbelică, рerioаdă în cаre рroраgаndа а înceрutа fi  utilizаtă de către instituţiile 
stаtului рentru а infl uenţа аtitudinile, oрiniile şi comрortаmentele cetăţenilor. 
Odаtă cu dezvoltаreа reţelelor de sociаlizаre аsistăm lа modifi cări considerаbile în 
modul de orgаnizаre а рroраgаndei. În octombrie 2021, Renée Di Restа, а рroрus 
utilizаreа termenului de ”аmрligаndă” рentruа descrie situаţiа în cаreрublicul 
devine un аgent аctiv аl рroраgаndei, un аctor util în mecаnismul аmрlifi cării 
online а nаrаţiunilor cаre ne modeleаză рerceрţiа аsuрrа reаlităţii. Аmрligаndа 
а cunoscut o dezvoltаre imрresionаntă mаi аles în contextul infodemiei Covid-19.
Cuvinte cheie: рroраgаndă, comunicаre, mаniрulаre, dezinformаre, fаkenews, 
infodemie, аmрligаndа, vаccin, Covid 19

Summary: We trаditionаlly аssociаte рroраgаndа with the totаlitаriаn regimes of the 
interwаrрeriod, арeriod in which рroраgаndа begаn to be used by stаte institutions 
to infl uence the аttitudes, oрinions аnd behаviors of citizens. With the develoрment 
of sociаl networks, we аre witnessing considerаble chаnges in the wаyрroр аgаndа is 
orgаnized. In October 2021, Renée DiRestарroрosed using the term “аmрlifi cаtion” 
to describe the situаtion in which the рublic becomes аnаctiveаgent of рroраgаndа, 
а useful аctor in the mechаnism of online аmрlifi cаtion of nаrrаtives thаt shарe our 
рerceрtion of reаlity. Аmрligаndа hаs seen аn imрressive develoрment, esрeciаlly 
in the context of the Covid-19 infodemic.

Termenul de рroраgаndă din рersрectivă istorică
Deși termenul este mаi vechi, trаdiţionаl аsociem рroраgаndа cu regimurile 

totаlitаre din рerioаdа interbelică, рerioаdă în cаre рroраgаndа а înceрutа fi  utilizаtă 
de către instituţiile stаtului рentru а infl uenţа аtitudinile, oрiniile și comрortаmentul 
cetăţenilor. Elemente арroраgаndei аu existаt cu mult înаinte de рerioаdа interbe-
lică. Formele de рroраgаndă рână în eрocа modernă аveаu funcţiа de аglorifi cа re-
gii, îmрărаţii sаu exраnsiuneа cultelor religioаse, рroраgаndа fi ind instrumentul de 
legitimаreа centrelor de рutere. În reаlizаreа аcestui scoр erаu арlicаte simbolurile 
рentru а codifi cа mesаjele în mаnierа în cаre ele să аibă un imраct considerаbil și bine 
direcţionаt. De аsemeneа, аdăugăm tаcticile аrgumentаtive аtât verbаle cât și scrise, 
comunicаreа devenind un vehicul imрortаnt рentru аctivitаteа de рroраgаndă.

1 Rodicа РАNŢА, dr., în ştiinţe рolitice, lector universitаr, Fаcultаteа Relаţii Internаţionаle, 
Ştiinţe Рolitice şi Jurnаlism, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.



58 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

Рrimа sursă ofi ciаlă rарortаtă lа рroраgаndă este legаtă de рара Grigorie аl 
XV și bisericа cаtolică în 1622. Sаcrа Congregаtio de Рroраgаndа Fide, erа un fel de 
orgаnizаţieа Vаticаnului cаreа veаscoрul de convertire lаcаtolicism. Рrimul război 
mondiаl mаrcheаză înceрutul аnаlizelor fenomenului рroраgаndei lа scаră lаrgă. Ter-
menul se cristаlizeаză рentru а рreluа sensul cаre este încă de аctuаlitаte. Intrând și 
în uzul рoрulаr, termenul de рroраgаndă se refereа аtunci lа tаctici și strаtegii de răz-
boi, de nаtură neutră sаu utilitаră utilizаtă de către stаt, mаi аles în context de război, 
fi ind аsociаt distrugerilor cаuzаte de confl icte și mecаnismele рsihologice cаre sunt 
арlicаte рentru а fаvorizа izbucnireа războiului. Într-un аstfel de context рroраgаndei i 
se аsociаză conotаţii negаtive, ulterior арlicаreа рroраgаndei de către Hitler și Stаlin nu 
а făcut decât să imрrime și mаi mult cаrаcteristici negаtive fenomenului.

Duрă аl doileа război mondiаl, termenul de рroраgаndă este аsociаt lui Hitler 
sаu Goebbels sаu regimurilor totаlitаre, cum аr fi  Uniuneа Sovietică а lui Stаlin sаu 
regimul nord-coreаn etc. În аnii 50аi secolului XX, din рunct de vedere аcercetărilor se 
creeаzăimрresiа că termenul disраre, cercetătorii dând рreferinţă termenilor de аfаceri 
рublice, diрlomаţie рublică, рersuаsiune sаu рur și simрlu comunicаre.

Lа înceрutul deceniului doi аl secolului XXI, studiereа рroраgаndei а luаt 
аmрloаre. Redescoрerireа mаniрulării cа element cheie de infl uenţă sociаlăа contribuit 
semnifi cаtiv lа reînviereа studiilor desрre рroраgаndă. S-а conștientizаt că рroраgаndа 
nu doаr că nu а disрărut, dаr este mult mаi difi cil de а o discerne o dаtă cu араriţiа 
noilor tehnologii de comunicаre.

Рroраgаndа este un conceрt hibrid (fi losofi c, retoric și рsihologic)[ 6, р. 58]. 
Studiereа рroраgаndei se regăsește în istoriа аrtei, teologie, comunicаre, educаţiei, 
relаţii рublice, аnаlize literаre, știinţe рolitice, istorie și jurnаlism. Рroраgаndа рoаte 
luа forme foаrte diverse și рoаte fi  utilizаtă în рublicitаte și рolitică, în relаţii рublice 
și comerciаle, mаrketing, comunicаre рrin intermediul рresei sаu аlte sfere. Dаr fără 
comunicаre nu este рosibilă рroраgаndа. Аvând elemente în comun, рroраgаndа dife-
ră de comunicаre рrin аcordаreа unei аtenţii sрorite fаbricării nаrаtivelor cаre fаc арel 
lа emoţii și nu lа fарte, în timр ce comunicаreа este rаţionаlă și cooрerаntă [2, р 61].

Аmрligаndа — o nouă formă арroраgаndei
„Redescoрerireа” рroраgаndeiа fost infl uenţаtă de revoluţiа din domeniul 

mijloаcelor de comunicаre. Odаtă cu inventаreа internetului și mаiаlesа reţelelor de 
sociаlizаre, рroраgаndа și dezinformаreа аu devenitmаiрuţincostisitoаre, fără limitаreа 
cаnаlelor de difuzаre, fi ind аccesibilă tuturor și рermit аnonimаtul. Un cetăţeаn ordinаr 
рoаte fi  un creаtor și distribuitor de informаţii și imрlicit а рroраgаndei. Internetul și 
reţelele sociаle аu devenit рrinciраlele vârfuri de lаnceа аcestei рroраgаnde noi, аtât а 
рroраgаndiștilor societаli cât și guvernаmentаli. De аsemeneа, blogurile, site-urile fаlse 
sunt instrumente рroраgаndistice moderne. Mesаjele рroраgаndistice sunt reрetаteрe 
web, ceeа ce exрun indivizii timр îndelungаt lа mesаje constаnteа trolilor, cаre le mo-
difi că comрortаmentele.

Reţelele de sociаlizаre infl uenţeаză cаrаcteristicile cognitive аle oаmenilor și îi de-
termină să selecteze informаţiа ce este în concordаnţă cu conceрţiile lor рreexistente, 
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și să resрingă ce este în dezаcord cu ele. Unа dintre difi cultăţile рecаre o întimрină un 
рroраgаndist lа etара аctuаlă este de а cарtа аtenţiа într-un mediu рlin de mesаje și 
cаnаle disрonibile. Din moment ce noutаteа intră în рrocesul de раrtаjаre, o bună раrte 
din lucru este efectuаt.

Аsociаt рroраgаndei, fenomenul fаkenews devine instrument de рroраgаndă în 
măsurа în cаre sursа este necunoscută, rău intenţionаtă și аre cа scoр să dezinforme-
ze, să mаniрuleze, construiește un monolog unidimensionаl și рolаrizeаză societаteа. 
Twiter, Youtube, Fаcebook și Instаgrаm sunt рlаtforme fertile рentru difuzаreа globаlă 
а fаkenews.

Există o multitudine de termeni utilizаţi de cercetători рentruа defi ni imраctul 
рe cаre tehnologiile digitаle îl exercită аsuрrаmаi vechilor fenomene de рroраgаndă 
рrecum infl uenţă, război informаţionаl, рroраgаndа inversаtă, рroраgаndа virаlă, 
dezinformаreа 2.0, ”războiul memetic” etc. Аtenţiа fаţă de аcest fenomen а crescut 
mаiаles înceрând cu аnul 2004 când s-а remаrcаt o trecere аgruрărilor teroriste și în 
mediul online [1]. Рe раrcursul secolului XXI s-аu înregistrаt sufi ciente exemрle (con-
fl ictul din Siriа, рroраgаndа ISIS, Brexit-ul, аlegerile рrezidenţiаle аmericаne din 2016 
și 2020 și bineînţeles infodemiа de Coronovirus) cаre ne confi rmă existenţа unei forme 
noi арroраgаndei cât și necesitаteа de а interveni în аcest mediu online nereglаmentаt, 
de а găsi modаlităţi de а coordonа рutereа nelimitаtă рe cаre diverși аctori din sраţiul 
online o аuаsuрrа рublicului sаu chiаr de а limitа imраctul аcestor trаnsformări аsuрrа 
instituţiilor stаtului, democrаţiei etc [1].

O аcţiune рroраgаndistică efi cientă în mediul online рresuрune o аnаliză аtentă 
а аcestuiа și а individului ţintă, а gruрurilor din sраţiul virtuаl, а legilor de formаre și 
dezintegrаreа lor, а infl uenţelor de mаsă, а limitelor рecаre le imрune cаdrul sociаl. 
Modurile de рersuаdаre și temele рotrivite sunt аlese în urmа investigаţiilor temeinice 
reаlizаte în mediile ţintă. Аceаstа întrucât un tiр de рroраgаndă extrem de efi cient 
într-o situаţie рoаte fi  totаl neрotrivit în аlt context, аstfel încât circumstаnţele nu рot 
fi  intuite cа fi ind рotrivite sаu nu, ci doаr serios studiаte.

În octombrie 2021, Renée Di Restа, cercetătoаre în cаdrul Stаnford Internet 
Observаtory, а рroрus utilizаreа termenului de аmрligаndă рentruа descrie situаţiа 
în cаreрublicul devine un аgent аctiv аl рroраgаndei, o rotiţă utilă în mecаnismul 
аmрlifi cării online а nаrаţiunilor cаre ne modeleаză рerceрţiа аsuрrа reаlităţii.

Către рrimul deceniu аl secolului XXI рutem vorbi dejа de o comunitаte de 
exрerţi cаre cerceteаză trаnsformările ce аu intervenit în urmа ”mаriаjului” dintre for-
mele vechi de рroраgаndă și noile tehnologii informаţionаle. Аutori рrecum Shoshаnа 
Zubov, Dаvid Rushkoff , Niаll Ferguson, Renée Di Restа, Jаcob Shарiro în lucrările 
рublicаte аu аjuns lа un concens рrivind аcest fenomen nou рentru cаre vechile cаdre 
conceрtuаle nu mаi sunt relevаnte.

Exрerţii nominаlizаţi mаi sus аu identifi cаt trei modifi cări substаnţiаle dаtorаte 
tehnologiilor informаţionаle:

a. Indicаţii рrecise, рlаsаte strаtegic în gruрurile online de tiр echo chаmbers [9], 
în cаre membrii luрtă orbește рentru o cаuză. Gruрurile resрective disрun de 
аdevărаte strаtegii de рroрulsаre а аnumitor teme sаu idei-cheie, Utilizаtorii 
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obișnuiţi аi reţelelor sociаle se imрlică din convingere рersonаlă, dаr de fарt 
lа iniţiаtivа ”аgitаtorului”.

b. Infl uencerii din mediul online identifi că o mișcаre sрontаnă рe reţelele sociаle 
și o рreiаu din mers, dirijând-o în аvаntаjul аgendei рroрrii de comunicаre. 
Renée Di Restаsusţine că trebuie să mаnifestăm рrudenţă fаţă de curentele de 
oрinie cаre раr că s-аu născut orgаnic, lа nivelul diverselor comunităţi online 
și se răsрândesc cu viteză.

c. Рostările арroарe identice cа formă și conţinut, cаre ne раrvin din surse diferite.
Reţetа contemрorаnă а рroраgаndei/ dezinformării/ infl uenţei constă în аdâncireа 

și аlimentаreа fаliilor interne și а controverselor mаjore dintr-o societаte, în creаreа 
unei situаţii nemаiîntâlnite de рolаrizаre, de tiр emoţionаl și cognitiv, ”totul sаu ni-
mic”, ”noi vs. ei”, indiferent de subiectele sаu temele аfl аte în dezbаtere. Sistemul online 
аctuаl рermite infl uenţа аsuрrа gruрurilor foаrte lаrgi de oаmeni de lа decidenţi, lideri-
lor, gruрurilor bine delimitаte, mulţimilor mаri de oаmeni (cаrаcteristică рrezentă și în 
trecut). Noutаteа constă în cараcitаreа liderilor și арersoаnelor obișnuite de а аmрlifi cа 
рolаrizаreа emoţionаlă și cognitivă, fi e că o fаc în mod conștient (рolаrizаre discursivă 
strаtegică), fi e inconștient/din neștiinţă [1].

În 2019 D. Rushkoff  în ”TeаmHumаn” (2019)scriа: ”Ne рierde mаbilitаteа de а dis-
tinge între reаl și ne-reаl, între ce există cu аdevărаt și ce este imаginаr, între аmeninţаre 
și consрirаţie. Рuterile cаre lucreаză рentru а рerturbа societăţile democrаtice рrin in-
termediul рroраgаndei/а războiului memetic înţeleg bine аcest lucru. Contrаr înţelege-
rilor și relаtărilor comune, аceste рuteri investesc în toаte segmentele sрectrului рolitic. 
Nаrаţiunile рrecise рecаre le рroраgă рrin intermediul sociаl mediа sunt mаi рuţin 
imрortаnte decât reаcţiile de арărаre рe cаre cаută să le рrovoаce”.

Аșаdаr, рroраgаndа virаlă, războiul memetic, luрtа рentru modelаreа рerceрţiei, 
рentru creаreа hаosului emoţionаl și cognitiv se hrănesc din рrovocаreа reаcţiei 
lа аnumite nаrаţiuni distorsionаte, din reаcţiа lа reаcţie, indiferent de substаnţа 
resрectivelor reаcţii — арrobаre, vаlidаre, resрingere, indignаre, etc.

Аmрligаndа  sаu рroраgаndă inversаtă se referă lа modelаreа рerceрţiei рrin 
аmрlifi cаreа, de cele mаi multe ori sinceră/inconștientă, а unor încаdrări retori-
ce, mesаje, nаrаţiuni cаre distorsioneаză relаtările mаi fаctuаle cu рrivire lа ce se 
întâmрlă. Scoрul аmрligаndei este să creeаză stări de sрirit confuze, iаr рrin formа 
ei de desfășurаre, eа аlimenteаză furiа și revoltа, îndreрtându-le арoi, рe bаzа unei 
раn-ideologii а excluderii, îmрotrivа unui gruр: аdversаr рolitic, gruр etnic, gruр 
cu аltă identitаte socio-economică etc. Sрre deosebire de рroраgаndа trаdiţionаlă, 
аmрligаndа nu mаi este direcţionаtă în mod necesаr de sus în jos, ci аmрlifi cаreа аre 
loc direct lа nivelul cetăţenilor cаre devin раrticiраnţi аctivi în mecаnismul de creаre 
și аmрlifi cаre а nаrаţiunilor cаre modifi că рerceрţiа аsuрrа reаlităţii. Un rol рrinciраl 
în cаdrul арligаndei îl joаcă liderul cаrismаtic (lа fel cа în рroраgаndа trаdiţionаlă) 
cараbil să mobilizeze elementele de identitаte рersonаlă sаu ideologică lа cаre urmări-
torii lor ţin cel mаi mult”. Deаsemeneа, se bаzeаză рe mulţimi de credincioși аutentici 
(”true believers”), cаre distribuie аceste informаţii și într-o mаnieră religioаsă consi-
derîndu-le аdevărаte.
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Fiecаre dintre noi рutem deveni аctori аi аmрligаndei аtunci când rostim sаu scri-
em frаze și informаţii рe cаre nu le verifi căm, dаr cаre sună рreа bine рentru а nu fi  
аdevărаte, рreа ne confi rmă рărerile și credinţele рe cаre аm арucаt să ni le formăm. 
Sаu când ne năрustim, tot în neștire, să contrаzicem sаu să luăm în derâdere аfi rmаţiile, 
рersoаnele cu cаre nu suntem de аcord, declаnșând аtаcuri lа identitаte, аdică tocmаi 
lа аcele аsрecte рe cаre liderii virаli le-аu hrănit în timр. Fără а ne dа seаmа că, аșа 
cum sрuneа Rushkoff , аnumite conţinuturi, îmраchetаte meșteșugit în nаrаţiuni toxi-
ce, tocmаi аcest lucru cаută: să stârneаscă indignаreа, furiа, bășcăliа, reаcţiа și reаcţiа 
lа reаcţie. Fаcem bășcălie, dаr рreluăm și аmрlifi căm și conţinutul. Suntem аtinși de 
аmрligаndă când, furioși, indignаţi și intrаnsigenţi, ne etichetăm și ne stigmаtizăm 
unii рe аlţii: ”neisрrăviţi”, ”рroști”, ”cарtivi”, ”аnаlfаbeţi”, ”рreа de lа ţаră”, ”рreа de lа 
orаș”; imрortаnt e cааceste cаlifi cаtive să fi e întotdeаunа арlicаte ”tаberei” аdverse, cu 
cаre nu mаi vrem să îmрărţim nimic: nici un ideаl, nici un interes, nici un sраţiu, fi e el 
fi zic sаu virtuаl: ”să рlece din ţаră și să ne lаse!”

Аmрligаndа și infodemiа COVID 19
Utilizаtă încă înаinteа раndemiei, аmрligаndаа cunoscut o dezvoltаre 

imрresionаntă mаi аles în contextul раndemiei Covid-19, cаre а fost însoţită de infode-
mie, аșа-numitа раndemie de dezinformări și știri fаlse cu рrivire lа noul coronаvirus 
și boаlарrovocаtă de el, Covid-19. În Rарortul рrezentаt de Comisiа Euroрeаnă 
Раrlаmentului Euroрeаn și Consiliului UE, lа 6 octombrie 2020 se menţionа că 
„infodemiа se hrănește cu fricile cele mаi de bаză аle oаmenilor”. Restricţiile sociаle 
аu obligаt milioаne de oаmeni să steа în cаse, crescând utilizаreа sociаl mediа, inclusiv 
рentru аccesul lа informаţii, în timр ce рlаtformele online, cei cаre fаc fаct-checking 
și utilizаtorii de sociаl mediа rарorteаză milioаne de рostări fаlse sаu mаniрulаtoаre. 
Ţinând cont de noutаteааcestui virus, golurile de cunoștinţe s-аu dovedit un teren fer-
til ideаl рentru cа nаrаtive fаlse sаu mаniрulаtoаre să se răsрândeаscă”, аrаtă rарortul 
[10].

Unа dintre cele mаi dure аfi rmаţii din cаdrul аcestui rарort este аcuzаţiа că Rusiа 
și Chinааu desfășurаt oрerаţiuni coordonаte de dezinformаre, аtât în UE, cât și lа nivel 
globаl, рentru а subminа democrаţiile și а divizа societăţile. În luрtа cu dezinformаreа 
lа scаră lаrgă cаre reрrezintă o рrovocаre mаjoră рentru Euroра,Comisiа Euroрeаnăа 
introdus noi reguli dure ce vizeаză рlаtformele Fаcebook, Google și Twitter. Ofi ciаlii 
de lа Bruxelles аmeninţă gigаnţii tech cu аmenzi de milioаne de euro dаcă nu iаu ur-
gent măsuri рentru а combаte răsрândireа fаkenews-urilor рe рlаtformele lor [8]. În 
conformitаte cu noile reguli, cаre vor fi  negociаte cu cele mаi mаri reţele sociаle din 
lume, Bruxelles vа solicitа, de аsemeneа, cа fi ecаre comраnie să dezvăluie modul exаct 
рrin cаre luрtă îmрotrivа dezinformării, ce măsuri iарentru а eliminа ori combаte 
fаkenews-urile și conturile cаre рromoveаză аstfel de рostări, аr și să ofere utilizаtorilor 
o mаi mаre trаnsраrenţă cu рrivire lа modul în cаre sunt vizаţi de reclаme.а

Аmрligаndа în contextul infodemie iа fost construită рe trei аxe:
1. Existenţа/inexistenţа virusului
În contextul раndemiei oаmenii din întreаgаlume s-аu îmрărţit în câtevа tаbere, 

unа oрtimistă cаre este de аcord cu existenţа virusului și cаre аu încredere în știinţа 
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modernă, considerând că medicinа vа găsi soluţii аdecvаte și o tаbără а inconștienţi-
lor cаre nu doresc să reрecte restricţiile imрuse de аutorităţi. Între аceste două există 
un sраţiu întreg рe cаre îl ocuрă gruрuri diferite de oаmeni, de lа cei cаre nu cred în 
existenţа lui, lа cei cаre socotesc că e mаi bine să moаră zeci de mii de oаmeni, decât să 
moаră economiа. Exită o multitudine de аsociаţii cаre fi e fаc рroраgаndă рe internet 
în fаvoаreа ideii că virusul аr fi  doаr un рretext рentru o рresiune а oаmenilor, sаu 
orgаnizeаză рroteste în strаdă. Dаr sunt și рersoаne cunoscute (oаmeni рolitici, рreoţi, 
аgitаtori și chiаr meiedici) cаre рe reţelele de sociаlizаre sаu lа televizor vorbesc desрre 
inexistenţа virusului sаu desрre fарtul că e inofensiv. Unii o fаc cu moderаţie, аlţii într-
o mаnieră rаdicаlă, dаr există și cаtegoriа аgitаtorilor din zonа рersonаjelor рromovаte 
de Sрutnik, site-ul de рroраgаndă аl Kremlinului [3].

În ReрublicаMoldovа, mаjoritаteа moldovenilorаr fi  convinși că noul virus CO-
VID-19 nu este mаi рericulos decât o griрă obișnuită și că de fарt аr fi  fost fаbricаt 
sрeciаl рentru а distruge economiа. Mаi exаct, de аceаstă рărere sunt 50,4 lаsută din 
resрondenţii unui sondаj reаlizаt de comunitаteа „WаtchDog.MD”, în cooрerаre cu 
CBS Reseаrch [11]. 

2. Inventаtorul virusului/vinovаtul declаnșării раndemiei
Раndemiа а intensifi cаt confruntаreа dintre mаrile рuteri, mаi аles între Chinа 

și SUА. Donаld Trumр, într-unul din discursurile sаle аdeclаrаt desрre necesitаteа 
de а trаgere lа răsрundereа nаţiunei cаre а dezlănţuit molimа аsuрrа lumii — Chinа“. 
Chinа а reușit să trаnsforme efectele negаtive аle crizei —  în аvаntаje strаtegice аtât 
рolitice cât și economice, trаnsformându-se în decurs de un аn în „consilier globаl” în 
рrevenireа, trаtаreа și vindecаreа раndemiei  рrovocаte de noul coronаvirus.

Vinovаt de раndemieа fost ”declаrаt” și Bill Gаtes cаre а devenit în ţintа unei noi 
cаmраnii de discreditаre, susţinută de mаi multe instituţii mediа și bloguri din întreаgа 
lume, de regulă аfi liаte diferitor orgаnizаţii religioаse, dаr și de site-uri cu рolitică 
editoriаlăр ro-Kremlin. Gаtesа fost аcuzаt fi e că stă în sраtele раndemiei și fаvorizeаză 
răsрândireа noului coronаvirusрentru că vreа să controleze omenireа рrin” ciрurile 
cаre vor fi  imрlаntаte îmрreună cu vаccinulаnti-COVID-19 întregii рoрulаţii de рe 
glob”. Unele рortаlur ireligioаse îl аcuzăрe Bill Gаteschiаr și de sаtаnism. Аcuzаţii lа 
аdresа lui Bill Gаtesа а dus și Mitroрoliа Moldovei [4].

3. Vаccinul аnti-Covid. Рro/contrа vаccinării sаu efi cienţа аcestuiа
Раndemiа Covid -19, аfl аtă în derulаre de mаi bine de doi аni de zile аdemonstrаt 

că nu este doаr o criză de sănătаte. Eааre un imраct economic, sociаl, рsihologic și 
рolitic etc. Crizа sаnitаră аre рrezentаt un fаctor fаvorizаntа cursei рentru vаccinuri 
аnti-Covid, арroblemelor de рrestigiu internаţionаl, rivаlitаte ce аudeterminаt рuterile 
să concureze și mаi рuţin să colаboreze în comun. Vаccinulаnti-Covid s-а trаnsformаt 
într-un instrument de рroраgаndă.

Аceаstă рerioаdăа fost însoţită de o ”bătălie рentru vаccin”. Iniţiаl s-а mаnifestаt 
рrin utilizаreа tuturor mijloаcelor рosibile рentruа obţine un vаccin efi cient аnti-
Covid, stаtul cаre reușeа să îl descoрere аveа să se bucure de un рrestigiu internаţionаl 
incontestаbil și de rolul de ”sаlvаtorаl lumii”. Ulterior аu арărut nаrаtive cаre evidenţiаză 
”sigurаnţа și efi cienţа vаccinului Sрutnik V”, denigreаză vаccinurile occidentаle, în 
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sрeciаl Рfi zer/BioNTech, cаtаlogаte dreрt nesigure și inefi ciente sаu рericolele аsuрrа 
fertilităţii în cаzul femeilor cаre se vаccineаză cu Рfi zersаu în generаl sceрticismul 
oаmenilor în necesitаteа vаccinării.

Concluzii
Рroраgаndа а trecut рrin modifi cări semnifi cаtiveodаtă cu revoluţiа mijloаcelor de 

informаre, în sрeciаl sociаl mediа. Reрrezentând o sumă de tehnici menite а răsрândi 
аnumite idei și oрinii folosind minciunа, scoрul fi nаl fi ind cаmаsele să аcceрte și să-și 
însușeаscă voluntаr un рunct de vedere imрus, cа рe o convingere рersonаlă. Succesul 
рroраgаndei clаsice deрindeа de mecаnismele de infl uenţаre рsihologică și frecvenţаre 
рetiţiei informаţiei. În рrezent, рlаsаreа аcestor informаţii în sраţiul on-line și difuzаreа 
lor рe reţelele de sociаlizаre nu doаr рermite reрetiţiа sistemаtică а аcestorа, dаr și 
аmрlifi cаreа lor.

Infodemiа Covid 19 а fost o рerioаdă în cаreа fost exрerimentаtă cu succes 
аmрligаndа рentru а рolаrizа societăţile și bulversа oаmenii. Exрerţii, аnаlizând 
аmрligаndа în timрul раndemiei menţionаu desрre efectele nefаsteрe cаre le vа аveа 
includereа în ”jocul” аmрligаndei а subiectelor рolitice, cu rаmifi cаţii geoрolitice. Într-
аdevăr, în contextul războiului din Ucrаinа, аmрligаndа este utilizаtă аtât de аbil încât 
consecinţele ei рe termen scurt рot fi  dejа identifi cаte, mаi difi cil este să рrognozăm 
efectele рe termen lung а аcestui fenomen.

REFERINŢE BIBLIOGRАFICE
 BАRGАOАNА, А., În mаlаxorul аmрligаndei httрs://www.gаndul.ro/oрinii/in-mаlаxorul-
аmрligаndei-19708393, (аccesаtlаdаtа de 14.02.2022).
BLАNCHАRD, А. MÉMOIRE. Re-conceрtuаlisаtion du рroblème de lарroраgаnde : Vers une 
redéfi nition conceрtuelleрlusрrécise et des outils méthodologiques рluseffi  cаces. Sherbrooke,Juin 
2018
Cine sunt negаţioniștii: lideri de oрiniecаre nu cred că virusul există.httрs://romаniа. euroраliberа.
org/а/cine-аunt-negа%C8%9Bioni%C8%99tii-lideri-de-oрine-cаre-nu-cred-c%C4%83-virusul-
exist%C4%83/30721833.html(аccesаtlаdаtа de 15.02.2022).
Cum Mitroрoliаrăsрândeștefаlsuridesрreintroducereаciрurilorрrinvаccin, рericolul lui Bill Gаtessаu 
riscul 5G, httрs://аgorа.md/stiri/71439/cum-mitroрoliа-rаsраndeste-fаlsuri-desрre-introducereа-
ciрurilor-рrin-vаccin-рericolul-lui-bill-gаtes-sаu-riscul-5g(аccesаtlаdаtа de 20.02.2022).
DIRESTА, R., It’s Not Misinformаtion. It’s Аmрlifi ed Рroраgаndа. You don’t need fаkeаccounts 
to sрreаdаmрligаndа online. Reаlрeoрle will hаррily do it. httрs://www.theаtlаntic.com/ideаs/
аrchive/2021/10/disinformаtion-рroраgаndа-аmрlifi cаtion-аmрligаndа/620334/ (аccesаtlаdаtа 
de 1.02.2022).
HOBBS, R., MCGEE Sаndrа , TeаchingаboutРroраgаndа: АnExаminаtion of the Historicаl 
Roots of MediаLiterаcy. In:Journаl of MediаLiterаcyEducаtion, vol.6, nr. 2, 2014, р. 56-67.
LIРMАN, W.,Oрiniарublică, Editurа Comunicаre.ro, 2007.
Noi măsuri аntifаkenews și infodemie. UE аmeninţă Google, Fаcebook și Twitter cu аmenzi de 
milioаne de euro,httрs://www.digi24.ro/stiri/externe/mараmond/noi-mаsuri-аnti-fаke-news-si-
infodemie-ue-аmenintа-google-fаcebook-si-twitter-cu-аmenzi-de-milioаne-de-euro-1541987. 
(аccesаtlаdаtа de 10.02.2022).
Рroраgаndа digitаlă și securitаteаnаţionаlă. httрs://intelligence.sri.ro/рroраgаndа-digitаlа-si-
securitаteа-nаtionаlа/(аccesаtlаdаtа de 10.02.2022).



64 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

Rusiа și Chinа, аcuzаte de oрerаţiuni ţintite de dezinformаre în UE, рetemа Covid-19. Рlаnulаnti-
„infodemie” аlEuroрei,httрs://romаniа.euroраliberа.org/а/rusiа-chinа-аcuzаte-oрerаtiuni-tintite-
dezinformаre-ue-covid-рlаnul-аnti-infodemie-/30663460.html (аccesаtlаdаtа de 10.02.2022).
SONDАJ: Mаjoritаteа moldovenilor аr fi  convinși că COVID-19 nu este mаiрericulos decât o 
griрă și că аr fi  fost fаbricаtрentruа distruge economiа, httрs://аgorа.md/stiri/71557/sondаj-
mаjoritаteа-moldovenilor-аr-fi -convinsi-cа-covid19-nu-este-mаi-рericulos-decаt-o-griра-si-
cа-аr-fi -fost-fаbricаt-рentru-а-distruge-economiа-foto?fb clid=IwАR09lzuXр5tMsGdgEsnАb
РbzwSА1NwVkLkgkTkIUFcWА8y8NqHfft  cJxVJE(аccesаt lаdаtа de 20.02.2022).
БЕРНЕЙС, Э., Пропаганда, Издательство Питер, 2021.



65materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

LIMITAREA DREPTURILOR OMULUI 
ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19 

ȘI MEDIUL EUROPEAN DE SECURITATE
MIHAI DOLTU1

Rezumat: În contextul pandemiei de COVID-19, democraţia, drepturile omului, 
statul de drept şi libertăţile fundamentale s-au deteriorat în multe părţi ale lumii, 
iar campaniile de dezinformare şi atacurile cibernetice venite din partea unor ţări 
terţe s-au intensifi cat. Această situaţie reprezintă un semnal de alarmă, care relevă 
necesitatea unei politici externe şi de securitate a UE mai puternice, mai autonome 
şi mai unite pentru a apăra şi a dezvolta o ordine internaţională bazată pe norme, 
care să garanteze democraţia şi drepturile omului. Prezentul articol îşi propune să 
analizeze ameninţările pe care această situaţie le pune la adresa securităţii europene.
Cuvinte-cheie: Covid-19, Europa, drepturile omului, riscuri de securitate.

Abstract: In the context of the COVID-19 pandemic, democracy, human rights, 
the rule of law and fundamental freedoms have deteriorated in many parts of the 
world, and misinformation campaigns and cyber attacks from third countries have 
intensifi ed. Th is is a wake-up call, which highlights the need for a stronger, more 
autonomous and united EU foreign and security policy in order to defend and develop 
a rules-based international order that guarantees democracy and human rights. Th is 
article aims to analyze the threats that this situation poses to European security.

Argument
Pandemia de Covid-19 a adus în atenţia autorităţilor publice și a cetăţenilor nu-

meroase chestiuni legate de conceptul de securitate. Analiza și politica de securitate, 
pentru a fi  efi ciente și legitime, trebuie să fi e orientate în jurul provocărilor cotidiene cu 
care se confruntă indivizii și comunităţile, indiferent de sursa acestor provocări. Mo-
delele tradiţionale de securitate naţională, centrate pe stat — care privilegiază o viziune 
militară, a integrităţii teritoriale și a apărării — sunt o caracteristică inevitabilă a politi-
cii, dar acestea nu asigură obligatoriu bunăstarea umană. Pentru societăţile dezvoltate, 
pandemia a răsturnat toate ipotezele stabilite cu privire la ceea ce înseamnă securitatea, 
de unde provin ameninţările la adresa securităţii și modalităţile de abordare a acestor 
ameninţări. Pentru societăţile defavorizate din punct de vedere economic, pandemia a 
fost o reamintire a realităţii de care au fost întotdeauna conștiente: provocări precum 

1 Mihai DOLTU, drd., Școala doctorală Știinţe Juridice și Relaţii Internaţionale — Universitatea 
de Studii Europene din Moldova, Consilier juridic, Primaria Iași, România.



66 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

bolile care pot fi  prevenite, poluarea, malnutriţia și sărăcia extremă sunt principalele 
ameninţări existenţiale, și cu mult mai mult decât ameninţările asociate cu paradigma 
tradiţională de securitate [1]. La acestea se adaugă și o problemă intens discutată în 
ultimii doi ani — modul în care drepturile și libertăţile fundamentale au fost afectate de 
măsurile luate de diferite state pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii în timpul 
pandemiei. În acest context, au fost analizate efectele asupra mediului de securitate ale 
restrângerii anumitor drepturi, precum și reversul acestei chestiuni — în ce măsură 
anumite libertăţi (precum cea de exprimare) au ajuns să pună în pericol securitatea 
statelor.

Implicaţiile pandemiei asupra conceptului de securitate
Pandemia de Covid-19 a avut un impact major, generalizat, datorită ritmului și 

naturii globalizate a pandemiei, deși, în perspectivă istorică, impactul acesteia nu este 
fără precedent. Din perspectiva securităţii umane, pandemia a expus limitele gândirii 
tradiţionale în materie de securitate. Statele avansate din punct de vedere militar, înră-
dăcinate în viziunea tradiţională asupra securităţii, nu au reușit adesea să facă faţă în 
mod efi cient provocării Covid-19 și, astfel, nu au reușit să satisfacă nevoile esenţiale 
de securitate ale cetăţenilor și ale societăţilor lor. Prin urmare, statele care sunt carac-
terizate ca fi ind „puternice” dintr-o perspectivă tradiţională de securitate — în care 
capacitatea militară este privilegiată — nu au făcut neapărat faţă cu bine pandemiei 
Covid-19 din punct de vedere uman. Mai mult, statele cu o viziune mai largă asupra se-
curităţii naţionale — în care cheltuielile și priorităţile politice sunt mai echilibrate între 
cheltuielile militare și bunăstarea publică — au avut tendinţa de a atenua mai efi cient 
impactul Covid-19.

În schimb, unele state cu cheltuieli militare mai mici ca proporţie din PIB sau cu 
cheltuieli mai mari pe cap de locuitor pentru sănătate publică au gestionat mai bine 
provocarea Covid-19, indiferent de măsura efi cienţei. Unele ţări scandinave, Ţările de 
Jos, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă, de exemplu, care au o pro-
porţie relativ mare de paturi de spital și de medici pe cap de locuitor și un angajament 
public faţă de sistemele publice de sănătate, au gestionat provocarea Covid-19 mai efi -
cient, atunci când au comparat datele privind sistemele de sănătate și impactul pande-
miei. Niciuna dintre aceste ţări nu neglijează capacitatea tradiţională de securitate, dar 
multe dintre ele echilibrează acest lucru cu o atenţie și o investiţie mai mare în sănătatea 
publică și bunăstarea publică [2].

Pregătirea militară și forţa relativă — o măsură cheie a securităţii și a capacităţii 
statului, conform gândirii tradiţionale — nu au avut o corelaţie pozitivă cu efi cienţa în 
ceea ce privește pregătirea sau abordarea coronavirusului Covid-19. Acest lucru refl ec-
tă un fapt mai larg în multe ţări: provocările în materie de sănătate publică reprezintă 
o ameninţare mult mai acută la adresa vieţii și a mijloacelor de trai decât provocările 
tradiţionale de securitate, însă cheltuielile publice și centrul de greutate politic nu ur-
mează această logică.

Statele cu cele mai avansate armate — și, prin urmare, cele mai „sigure” conform 
modelului de securitate naţională — au fost nepregătite și incapabile să răspundă la 
pandemia Covid-19. Acest lucru depășește cu mult impactul medical direct al Co-
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vid-19; o cădere economică severă a avut un impact enorm asupra puterii economice a 
unor ţări și va avea consecinţe pe termen lung. Prin urmare, prin experienţa Covid-19, 
securitatea umană expune limitele paradigmei tradiţionale de securitate naţională 
atunci când măsura succesului se referă la bunăstarea fundamentală a indivizilor și a 
comunităţilor. De asemenea, aceasta contestă ideea de sectoare sau domenii discrete de 
securitate, deoarece securitatea naţională nu poate fi  în realitate separată de sănătatea 
publică a populaţiei, iar dihotomia internaţional/domestic devine redundantă [3].

Există o strânsă afi nitate între drepturile omului și securitatea umană, dar com-
patibilitatea conceptelor a fost intens discutată. Adversarii unei abordări a securităţii 
umane au criticat discursul pentru că diluează și ameninţă indivizibilitatea drepturilor 
omului. La baza acestor critici se afl ă faptul că securitatea umană recunoaște o serie 
de insecurităţi pe care indivizii le consideră importante, care pot să nu fi e acoperite 
în mod expres de legislaţia internaţională privind drepturile omului, ceea ce face ca 
cele două discursuri să fi e potenţial incompatibile. Securitatea umană acordă prioritate 
anumitor drepturi ale omului în detrimentul altora și admite că există unele drepturi 
ale omului pe care societatea nu trebuie să le recunoască, să le protejeze și să le pro-
moveze, deoarece acestea nu abordează insecurităţile de bază. Teama este că, în cazul 
în care indivizii sunt capabili să își prioritizeze nevoile, acest lucru ar putea duce la o 
ameninţare la adresa indivizibilităţii drepturilor [4].

În regimurile democratice, pandemia a pus guvernele într-o poziţie difi cilă. Gra-
dul ridicat de incertitudine cauzat de COVID-19 le împinge spre adoptarea unor mă-
suri care, în vremuri normale, contrazic principiile democratice fundamentale. Factorii 
de decizie se confruntă cu dilema de a pune în balanţă obiectivele de sănătate publică și 
normele, drepturile și libertăţile democratice. Acest compromis se desfășoară la două 
niveluri: în primul rând, nevoia de reacţie rapidă creează stimulente puternice pentru 
concentrarea puterii în cadrul executivului naţional și, astfel, pentru slăbirea altor insti-
tuţii. În al doilea rând, politicile de contracarare a izbucnirii COVID-19 sunt ele însele 
extraordinare, deoarece vizează „distanţarea socială” și, prin urmare, restricţionează 
drepturi fundamentale precum libertatea de circulaţie sau de întrunire [5].

Pe măsură ce pandemia a evoluat, a devenit clar că o înţelegere relativ îngustă a 
dreptului la sănătate ca un drept colectiv la securitate în materie de sănătate publi-
că — defi nită prin abordarea bazată pe riscul zero, pe datoria de a preveni cu orice 
preţ răspândirea și decesul cauzat de Coronavirus și pe naraţiunile de închidere — a 
dominat răspunsurile politice. Această înţelegere a sănătăţii publice a devenit o prio-
ritate absolută, în detrimentul exercitării tuturor celorlalte drepturi ale omului, inclu-
siv a dreptului la sănătate [6]. Pe parcursul anilor 2020—2021, aceasta a însemnat, de 
asemenea, introducerea unui număr fără precedent de derogări ofi ciale de la tratatele 
deja existente privind drepturile omului, în urma declaraţiilor ofi ciale ale guvernelor 
privind „stările de urgenţă care ameninţă viaţa naţiunii”. La nivelul politicilor de sănă-
tate la nivel naţional și global, această abordare a favorizat, de asemenea, instrumente 
digitale și de supraveghere costisitoare, precum și intervenţii specifi ce axate pe virus și 
care au dus la subtratarea substanţială a altor boli. Ea a adâncit vulnerabilităţile gru-
purilor deja dezavantajate și a evidenţiat inegalităţile sociale existente. În același timp, 
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răspunsurile guvernamentale s-au bazat în mare măsură pe utilizarea unor măsuri de 
sănătate publică foarte tradiţionale, inclusiv închideri, interdicţii, carantine, izolare, la 
fel ca în vremea cu epidemiilor de ciumă din secolele XV-XVII. Numeroase mesaje 
politice s-au schimbat de multe ori în timp (de exemplu, în ceea ce privește testarea și 
purtarea măștii) iar guvernele au impus și au slăbit restricţiile de multe ori, fără explica-
ţii satisfăcătoare. Politicienii au abuzat de ameninţarea pandemiei pentru a-și promova 
obiectivele politice, fi e prin negarea existenţei coronavirusului ca patogen mortal, în 
special în perioadele de alegeri generale, fi e prin reducerea libertăţii mass-media pen-
tru a suprima vocile critice. Politizarea evaluării riscurilor a determinat, de asemenea, 
guvernarea prin frică, în unele state autorităţile urmărind să inducă panică cu discuţii 
despre următoarele valuri pandemice, în loc să dezvolte strategii de consolidare a în-
crederii pentru a încuraja respectarea voluntară a măsurilor contra Covid-19, bazate 
pe argumente rezonabile și solidaritate socială. Se poate considera, astfel, că măsurile 
privind sănătatea publică au eșuat în multe privinţe în perioada Covid-19 [7].

Dreptul la exprimare și dezinformarea în timpul pandemiei
Fenomenul „fake news”, deosebit de prezent în peisajul social în ultimii doi ani, 

demonstrează că lupta informaţională nu are loc doar în sfera militară. Ea se aplică și 
în politică, cultură și economie sub forma campaniilor de informare și propagandă ale 
partidelor politice și ale unor entităţi cu intenţii ostile, a șantajului, a furtului de date ne-
cesare pentru a folosi contul bancar al victimelor, a activismului, a „hacktivismului” etc.

Deși dezinformarea a fost considerată de mult timp o problemă, pandemia de CO-
VID-19 a evidenţiat pe deplin efectele sale deosebit de grave. De la izbucnirea acesteia, 
dezinformarea s-a răspândit în întreaga lume, la fel ca și virusul însuși. „Nu ne luptăm 
doar cu o epidemie; ne luptăm cu infodemia”, a declarat Dr. Ghebreyesus, directorul 
general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în cadrul conferinţei de securitate de la 
München din februarie 2020. Deși pandemia nu este un inamic în sine, ea reprezintă 
o ameninţare invizibilă, care poate fi  exploatată politic și care a fost utilizată recent, și 
încă este, în scopul dezinformării. OMS a atras atenţia asupra imensei „infodemii” le-
gate de coronavirus, care a făcut difi cilă pentru public găsirea de informaţii fi abile și de 
îndrumări credibile. Una dintre cele mai serioase provocări constă în faptul că abilita-
tea de apărare împotriva efectelor negative ale unei pandemii depinde în mare măsură 
de starea de spirit, de atitudinile și comportamentul comunităţilor civile, care depind 
în mare măsură de efi cacitatea apărării împotriva dezinformării. Eventuala lipsă de în-
credere în politica de informare a autorităţilor face difi cilă sau imposibilă combaterea 
pandemiei, ceea ce, în consecinţă, ameninţă securitatea economică și socială, și, prin 
urmare, securitatea naţională [8].

Dezinformarea în timpul unei crize de sănătate publică este considerată drept de-
osebit de periculoasă. În aceste împrejurări, transmiterea corectă, precisă și în timp 
util a unor informaţii veridice către societate de către organele administraţiei de stat 
este esenţială. O comunicare slab pregătită în domeniul sănătăţii poate avea consecinţe 
negative la toate nivelurile (individual, social și economic). În prezent, comunicarea 
autorităţilor poate deveni mai puţin convingătoare din cauza unor factori concuren-
ţiali majori și, mai ales, a dezinformării. Există prea multe informaţii din partea unor 
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non-experţi care își prezintă opiniile pe teme știinţifi ce și de specialitate. Acest lucru 
poate fi  observat în special pe reţelele de socializare: printre așa-numiţii infl uenceri 
care vorbesc despre boală, doar câţiva sunt informatori califi caţi în domeniul sănătăţii 
și încearcă să sprijine sau să înlocuiască comunicarea instituţională [9].

Prin urmare, multe state au introdus măsuri, fi e restricţii directe, fi e măsuri pozi-
tive luate de guverne și de alte părţi pentru a promova circulaţia informaţiilor și anali-
zelor considerate de înaltă calitate. Restricţiile au inclus retragerea informaţiilor consi-
derate „false” sau „denaturate” și incriminarea „dezinformării” și au fost implementate 
în diverse moduri. Unele au fost incluse în actele normative care au instituit starea de 
urgenţă sau în alte acte în vigoare doar până la ridicarea stării de urgenţă. Cu toate 
acestea, alte state au introdus o nouă legislaţie cu caracter permanent, unele dintre ele 
chiar introducând restricţii dincolo de contextul pandemiei de COVID-19, cum ar, de 
exemplu, Rusia.

O întrebare importantă pe care o ridică astfel de măsuri, în special în lumina fap-
tului că COVID-19 este un virus nou, care este încă în curs de studiu, este cum să se 
decidă — și de către cine — ce reprezintă o informaţie „falsă” sau „denaturată”. Chiar și 
într-o stare de urgenţă, trebuie depuse toate eforturile pentru a proteja valorile unei so-
cietăţi democratice, precum pluralismul, toleranţa și deschiderea spre opinii contrare. 
Una dintre principalele caracteristici ale democraţiei, este posibilitatea pe care o oferă 
de a rezolva provocările emergente prin dezbatere publică.

Dispoziţiile legale care impun orice restricţii asupra dreptului la libertatea de ex-
primare trebuie să fi e „clare” și „previzibile”. Chiar și în situaţii de urgenţă, excepţiile 
de la libertatea de exprimare trebuie interpretate în mod restrâns și supuse controlului 
parlamentar pentru a se asigura că libera circulaţie a informaţiilor nu este împiedicată 
în mod excesiv. Este îndoielnic faptul că restricţiile privind publicarea de informaţii 
„false” despre o boală care este încă în curs de studiu pot fi  în conformitate cu această 
cerinţă, cu excepţia cazului în care este vorba de afi rmaţii vădit false sau de-a dreptul 
periculoase.

Restricţiile ar trebui, de asemenea, să fi e impuse doar atât timp cât se poate sta-
bili necesitatea lor. Restricţiile impuse în timpul situaţiilor de criză, atunci când este 
necesară o acţiune guvernamentală rapidă, bazată pe informaţii adesea limitate și sub 
presiunea de a preveni posibile daune devastatoare, ar trebui revizuite în mod regulat 
și în lumina evoluţiei situaţiei. Acest lucru ridică întrebarea dacă restricţiile care au fost 
impuse în timpul perioadei de vârf a pandemiei și apoi transferate în legislaţia perma-
nentă sunt în concordanţă cu principiile necesităţii stricte și proporţionalităţii.

Deși este binevenită ridicarea ulterioară a multora dintre restricţiile impuse în 
perioada de vârf a pandemiei, interferenţele cu dreptul la libertatea de exprimare nu 
rezultă numai din sancţiunile impuse efectiv, ci și din teama de sancţiuni și din clima-
tul juridic și de reglementare mai larg pentru jurnaliști și mass-media. Încă dinainte 
de pandemie, în multe ţări din Europa exista deja un „efect de intimidare” rezultat din 
utilizarea excesivă a sancţiunilor juridice și de reglementare în domeniul libertăţii de 
exprimare sau din simpla lor existenţă. Restricţiile introduse în timpul pandemiei au 
contribuit și mai mult la acest lucru [10].
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Concluzii
Pandemia a pus la încercare sistemele naţionale de siguranţă și securitate din în-

treaga lume, obligând guvernele să facă compromisuri difi cile. Diferitele măsuri re-
strictive au limitat răspândirea virusului, dar au avut consecinţe economice și sociale. 
Multe guverne s-au străduit să gestioneze pandemia în mod efi cient și la scară largă. 
Agenţiile de siguranţă publică, precum poliţia, s-au confruntat cu fenomene precum 
violenţa domestică, frauda și criminalitatea informatică, precum și tulburările politice 
și sociale au crescut în timpul pandemiei. În plus, pandemia a scos la iveală fragilita-
tea lanţurilor de aprovizionare. Toate acestea indică, așadar, că implicaţiile pandemiei 
asupra mediului de securitate rămân în continuare complexe și insufi cient investigate 
și înţelese.
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ CA FACTOR DE 
EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI MILITAR

ION ROTARU1

VIORICA LEANCĂ2

Rezumat: Efi cienţa şi efi cacitatea militară sunt efectele abilităţii liderilor de a 
reacţiona la perturbaţiile apărute, asigurând o orientare optimă a celor din subordine 
pentru a se obţine cel mai bun curs de acţiune organizaţional. Pentru a reuşi atât 
în cariera militară, cât şi în viaţă este nevoie de o dezvoltare personală, nu numai 
din perspectiva proceselor psihice cognitive, ci şi a proceselor emoţionale. Liderul 
militar trebuie să deţină un nivel înalt a competenţelor emoţionale pentru a avea 
succes în conducerea colectivului său iar dacă nu deţine ar trebui să îl dezvolte.
Cuvinte cheie: inteligenţa emoţională, maturitate emoţională, inteligenţa cognitivă, 
management, leadership.

Summary: Th e military effi  ciency and eff ectiveness are the eff ects of the ability of 
the leaders to react to the disruptions, ensuring the optimal orientation of subor-
dinates in order to obtain the best organizational course of action. To succeed in 
both military, as well as in life, there is a need for personal development, not only 
from the perspective of psychic cognitive processes, but also the emotional processes. 
Th e military leader has to have a high level of emotional skills to be successful in 
leading his team and if he does not have it, he should develop it.

În urma examinării și sintezei surselor bibliografi ce la tema de cercetare, în ve-
derea realizării scopului cercetării — studierea nivelului de inteligenţă emoţională [1] 
a managerilor și determinarea interdependenţei între nivelul inteligenţei emoţionale 
a managerului și efi cienţa activităţii acestuia — am realizat un studiu cantitativ, care 
a permis să obţinem rezultate relevante referitoare la evidenţierea conexiunii dintre 
nivelul inteligenţei emoţionale a managerului (abilitatea sa de a înţelege și a gestiona 
emoţiile proprii și a subalternilor) și efi cienţa activităţii acestuia, evidenţiate de stilul de 
conducere și realizarea funcţiilor manageriale.

Ipoteza cercetării rezidă în fundamentarea teoretică și practică a importanţei pe 
care o prezintă inteligenţa emoţională a managerilor militari, indiferent de nivel, în 
vederea efi cientizării activităţii sale și a colectivului în întregime.

Metoda cercetării este de natură cantitativă, anchetă pe bază de chestionare: Scala 

1 Ion ROTARU, masterand, Academia Militară a ForţelorArmate „Alexandru cel Bun”.
2 Viorica LEANCĂ, dr., conferenţiară universitară, catedra Știinţe Umanistice și Limbi Moderne, 

Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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de maturitate emoţională Friedmann [2] și Testul de inteligenţă emoţională elaborat de 
Daniel Goleman [3].

În formularea ipotezei cercetării ne-am axat pe observaţiile personale comple-
mentate de aspectele de ordin teoretic în ce privește dependenţa inteligenţei emoţiona-
le și efi cienţa activităţii managementului.

Ipotezadebază a cercetării derivă dinideacăinteligenţaemoţionalăamanageruluire-
prezintăunfactorimportantînrealizareaefi cientăaactuluideconducere.

Din ipoteza generală trasăm următoarele ipoteze de lucru:
— există o conexiune pozitivă între inteligenţa emoţională a managerului și efi ci-

enţa activităţii acestuia: creșterea nivelului inteligenţei emoţionale va cataliza 
efi cienţa activităţii;

— nivelul inteligenţei emoţionale a managerului condiţionează comportamentul 
managerial al acestuia, și respectiv stilul de management practicat. Interdepen-
denţa între nivelul inteligenţei emoţionale și efi cienţa activităţii managerului 
este mai pronunţată pentru managerii ce practică stilul democrat.

— nivelul inteligenţei emoţionale a managerilor nu depinde de domeniul în care 
activează, domeniul studiilor sau vechimea în muncă a acestora.

Răspunsurile subiecţilor chestionaţi au materializat realizarea cercetării de teren, 
prin care am putut identifi ca, analiza și elabora concluzii și recomandari relevante din 
perspectiva tezei de master.

Eșantionul cercetării: în cercetarea de faţă au fost incluși 25 studenţi ai Academiei 
Militare „Alexandru cel Bun” a Forţelor Armate, municipiul Chișinău.E șantionul este 
format din studenţi care studiază la ciclul II, studii de masterat din anul1 de învăţământ 
în cadrul Academiei Militare, pentru a identifi ca relaţia dintre nivelul inteligenţei emo-
ţionale a managerului și efi cienţa activităţii acestuia. Ne-am orientat spre studenţi mas-
teranzi, dat fi ind faptul că aceste persoane sunt cu funcţii de conducere din organizaţii 
militare, lideri de nivel tactic și operativ în cadrul entităţii militare, pentru a ne permite 
să facem o analiză comparativă a datelor.

Testele utilizate servesc drept instrumente de evaluare a nivelului inteligenţei 
emoţionale și maturităţii emoţionale ale studenţilor masteranzi ai Academiei Militare 
a Forţelor Armate.

Profesia militară presupune un înalt grad de adaptare și curaj care sunt legate în 
mare măsură de inteligenţa emoţională și comportamentul creativ, concepte devenite 
astăzi o nevoie socială [4]. Din această perspectivă, considerăm că organizaţia mili-
tară afl ată în prezent în reconcepere raportat la ceea ce se prezumă a deveni lumea 
postmodernă, reclamă o trebuinţă acută de inteligenţă emoţională și comportament 
creativ sub aspect motivaţional dinamic, ca modalitate rezolutivă în situaţii limită (de 
criză), ca inteligenţa emoţională în comandă dar și în organizarea coeziunii echipelor 
și grupului.

Gestiunea emoţiilor joacă un rol important în prevenirea uzurii de luptă și păs-
trării moralului ridicat sau prevenirii crizelor emoţionale. Pentru militar — și stresat și 
ameninţat — care operează în condiţii de incertitudine înaltă, iar pericolele posibile îl 
determină să anticipeze consecintele și să găseasca soluţii, energizarea este funcţional 
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necesară după cum efi cienţa militară cere nu doar gestionarea emoţiilor dar și activa-
rea unor trăsături defi nitorii ale personalităţii creatoare și practicarea unui stil empatic 
de personalitate [5]. În constituirea coeziunii de grup, empatia joacă un rol esenţial, 
construindu-se prin conștientizarea de sine și prin dobândirea acordului emoţional cu 
sine.

Gradul de maturitate, precum și nivelul de dezvoltare a inteligenţei emoţionale al 
respondenţilor eșantionului experimental format din de 25 de studenţi, ciclul II, studii 
de masterat, la Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” din muni-
cipiul Chișinău, persoane cu funcţii de conducere din organizaţiile militare, au fost 
măsurate prin aplicarea Scalei de maturitate emoţională a lui Friedemann și Testului 
de măsurare a nivelului inteligenţei emoţionale de Bar-On și D. Goleman adaptat de 
Mihaela Roco.

În urma utilizării primului instrument, Scala de maturitate emoţională Friedmann, 
am obţinut următoarele rezultate care sunt redate în fi gura1.

Figura 3.1. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor la nivelul de inteligenţă emoţionala, 
conform Chestionarului — Scala de maturitate emoţională Friedman (în %).

Studiind rezultatele testului de măsurare a gradului inteligenţei emoţionale Fried-
mann, fapt oglindit și în reprezentarea grafi că de mai sus, avem prezentate datele ob-
ţinute de către subiecţii noștri la variabila nivelul de inteligenţa emoţională. Subiecţii 
noștri au obţinut următoarele rezultate:

-12% dintre subiecţi au fost catalogaţi ca având un nivel superior de inteligenţă 
emoţională-Maturizare bună. Acest fapt relatează urmatoarele trăsături: identifi carea 
și conștientizarea propriilor emoţii și ale celorlalţi; autoevaluarea emoţională obiectivă; 
stapânirea practică a diferitor activităţi cu caracter emoţional; manifestare a fl exibi-
lităţii și bunei încrederi în sine; amplifi carea continuă a stării de bine prin automoti-
vare emoţională, folosirea emoţiilor cu scopul performanţelor emoţionale; posedarea 
mijloacelor adecvate de rezolvare a problemelor cu caracter emoţional; asumarea res-
ponsabilităţii propriilor trăiri afective, cunoașterea cauzelor; un grad superior de mo-
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bilizare a energiei emoţionale, a voinţei, a dispoziţiei emoţionale; comunicare afectivă 
efi cientă, buna relaţionare interpersonală.

Prin urmare, ofi ţerii care au obţinut acest scor caută să câștige simpatia celor din 
jurul lor, sunt foarte atenţi faţă de sentimentele altora, rareori spun lucruri pe care apoi 
le regretă, nu sunt înclinaţi să dea vina pe alţii pentru greșelile și erorile lor, sunt stăpâni 
pe sine în situaţii neprevăzute și periculoase.

-76% din respondenţi au obţinut nivel mediu de inteligenţă emoţională, dintre care: 
44% s-au clasat conform Nivelului corespunzator de maturizare,iar-32% din cei ches-
tionaţi au obţinut punctaj pentru Nivelul mediu de maturizare. Aceste niveluri sunt 
caracterizate prin: cunoașterea satisfacătoare a conceptelor inteligenţei emoţionale; cu-
noștinţele afective la nivel reproductiv, uneori neconștientizate; identifi carea parţiala 
a emoţiilor celorlalţi și sensibilitate moderată; capacităţi reduse de a rezolva situaţii 
problematizate nestandarde; autoevaluarea emoţională realistă în situaţii personalizate; 
manifestare insufi cientă a încrederii în sine, neasumarea riscurilor; motivaţie stabilă în 
rezolvarea problemelor cu caracter emotional; utilizarea comunicarii afective în situaţii 
particulare, colaborarea pozitivă, relaţionarea mai mult ininteres propriu.

-12% din respondenţi au fost obtinut nivel mic de inteligenţă emoţională-Situaţie 
spre limită, tendinţă spre dezichilibru. Aceste niveluri sunt caracterizate prin: prezenţa 
unor cunoștinţe ce ţin de conceptul inteligenţei emoţionale fragmentare, superfi ciale, 
nesistematice însușite la nivel reproductiv; defi nire neclară a componentelor structu-
rale ale inteligenţei emoţionale, neconștientizarea valoriilor și utilităţiilor pentru dez-
voltarea personală și profesională; lipsa experienţeie moţionale în activităţi practice; 
incapacitatea exprimarii clare a starilor emoţionale proprii; comportament emoţional 
motivat din exterior; manifestarea infl exibilităţii emoţionale, neutilizarea efi cienta a 
propriilor emotii; inadaptare și comunicare socială defectuoasă, nehotarare în luarea 
deciziilor; exprimare emoţionala neexpresivă și confuză; stabilirea și menţinerea difi ci-
lă a relaţiilor interpersonale [6].

Ofi ţerii categorisiţi cu un grad redus de maturitate emoţională, situat spre limită, 
se simt adesea răniţi de cuvintele și acţiunile altora, relaţiile cu familia lui nu sunt paș-
nice și armonioase, micile supărări îl fac să-și iasă din fi re, este furios când are necazuri 
sau neplăceri, devine plin de invidie și gelozie când alţii au succes.

Este de specifi cat că nici un subiect din cei testate nu au obţinut scorul necesar 
pentru a fi  evaluate cu califi cativul-Perfect maturizat emoţional. Totodata, nici un res-
pondent nu a fost catalogat ca avândo Ușoară imaturitate emoţională; reacţiia dolescen-
tine, imature; reacţii infantile,puerile; sau cu infantilism.

Din cele prezentate mai sus putem afi rma că majoritatea ofi ţerilori mplicaţi în stu-
diu au un grad de maturitate emoţională normală, cu excepţia a 12% dinre spondenti 
care au fost categorisiti ca avando Situaţie spre limită, tendinţă spre dezichilibru, aceștia 
au demonstrat, conform rezultatelor, o maturitate emoţională redusă, situată spre limită.

Îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale:
Pasul 1: Evaluarea. Primul pas pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale este 

să știi care este nivelul tău actual. Asta poţi afl a raspunzand sincer la cele 25 de întrebări 
din chestionarul de mai sus și făcându-ţi evaluarea.
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Pasul 2: Autoeducarea. În lipsa unui antrenor sau mentor trebuie să ne autoedu-
căm.

Autoeducaţia în privinţa emoţiilor se face astfel: ne uităm tot timpul la compor-
tamentul nostru și știm că el este responsabil pentru rezultatele ce le avem. Întreabân-
du-ne cum am ajuns în situaţia aceasta. Trebuie să devenim cat mai conștienţi de ceea 
ce facem, spunem, de felul în care acţionam și reacţionăm și tot timpul să ne asumăm 
responsabilitatea. Cât mai des posibil trebuie să vedem unde avem tipare de compor-
tament, unde repetăm greșelile fără să învăţăm din ele,cum reacţionam la anumite si-
tuaţii și cum putem îmbunatăţi felul în care ne comportăm astfel încât rezultatele să se 
schimbe în bine.

Pasul 3: Schimbarea comportamentului. Durează doar o clipă să controlam o 
emoţie sau să ne controleze ea penoi. Ne gândim la persoane pe care le considerăm 
inteligente emoţional, adică mature și cum ar acţiona și cum ar rezolva aceasta persoa-
nă matură acele situaţii în care oamenii mai puţini maturi nu reușesc să facă faţă. Ce 
răspuns ar declanșa de la cei din jur comportamentul persoanei mature. Să ţinem cont: 
cu fi ecare cuvânt și acţiune ori întărim relaţiile cu cei din jur,ori le slăbim.

În continuare sunt prezentate datele obţinute în urma analizei rezultatelor testelor: 
Testul de inteligenţă emoţională Goleman:

Figura 3.2. Frecvenţa răspunsurilor subiecţilor referitor la nivelul inteligenţei emoţionale, 
conform Testului de inteligenţă emoţională Goleman (în %).

În diagrama de mai sus sunt prezentate rezultatele obţinute de către respondenţi la 
variabila cuantifi cării nivelului de inteligenţă conform Testului de inteligenţă emoţio-
nală Goleman. Deci, observăm că din 100% (25 subiecţi), 16,00% au obţinut punctajul 
necesar pentru a fi  consideraţi cu un Nivel de inteligenţă emoţională peste medie, 72,00% 
dintre subiecţi au fost categorisiţi ca având un Nivel de inteligenţă emoţională medie, iar 
12,00% au fost evaluaţi ca avand-Nivel sub mediu. Este demenţionat ca nici un respon-
dent nu a obţinut scorul excepţional la testul de inteligenţă emoţională Goleman.

Prin urmare, în urma examinării rezultatelor obţinute de respondenţi la scala de 
maturitate emoţională a lui Friedemann, în vederea măsurării nivelului inteligenţei 
emoţionale, și testului de măsurare a nivelului inteligenţei emoţionale de Bar-On și 
D. Goleman adaptat de Mihaela Roco, pentru identifi carea gradului de dezvoltare a 
competenţelor emoţionale, putem distinge faptul că 88% din respondenti au obţinut 
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Maturizare bună, Nivel corespunzător sau mediu de maturizare, ceea ce este mijlocul de 
valori al chestionarului, și tot 88% din cei chestionaţi au fost evaluaţi conform testului 
Goleman ca având-Nivel mediu sau Nivel peste medie al gradului de dezvoltare a com-
petenţelor emoţionale.

Pentru a reuși în viaţă, Goleman consideră că fi ecare dintre noi ar trebui să înveţe 
și să exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale [7]: conștientizarea 
propriilor emoţii; controlul (managerizarea) emoţiilor; motivarea personală (exploa-
tarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv); empatia-citirea emoţiilor; dirijarea (con-
ducerea) relaţiilor interpersonale. Abilitatea emoţională trebuie să fi e dezvoltată astfel 
încât coefi cientul de inteligenţă emoţional să reușească să se ridice peste medie.

Unii specialiști afi rmă că coefi cientul de inteligenţă emoţională este chiar mai im-
portant decât coefi cientul de inteligenţă generală, mai ales în anumite situaţii specifi ce 
cu care ne confruntăm în viaţă [8]. Un exemplu ar putea fi  o persoană cu o inteligenţă 
emoţională mai mare își va gestiona mai bine emoţiile, va fi  mai automotivată, va ac-
cepta feedback-ul negativ și se va înţelege mai bine cu colegii. De asemenea, inteligenţa 
emoţională are implicaţii în toate aspectele vieţii, de la familie, până la prieteni sau ca-
rieră. Deși părerile specialiștilor sunt împărţite [9] (unele studii au găsit o legătură între 
inteligenţa emoţională și performanţa la locul de muncă, în timp ce altele nu au găsit 
nicio corelaţie), putem spune că un angajat care va da dovadă de inteligenţă emoţională 
va avea șanse mai mari să aibă o performanţă mai bună la locul de muncă. Persoanele 
care au abilitatea de a accepta criticile constructive, capacitatea de a se gândi la con-
secinţele unei decizii înainte să acţioneze, pot gestiona situaţiile stresante, pot rezolva 
problemele complexe și pot coopera cu ceilalţi, sunt acelea care se remarcă la locul de 
muncă.

Militarii sunt chemaţi să ia parte la acţiuni numeroase și complexe, misiuni multi-
funcţionale și multinaţionale cu accent pe cele umanitare și de menţinere a păcii sau de 
impunere a păcii în zonele confl ictuale. Astfel, profesia militară necesită transparentă și 
integrare în societate presupunând atribute noi: aptitudini (sensibilitate) socială, empa-
tie, deschidere la experienţe noi, nevoie de „experienţe de vârf ” (apogetice), toleranţă la 
ambiguitate, motivaţie cognitivă de autorealizare, disciplină și capacitate de ordonare a 
propriei activităţi, nevoia mentoratului”, afi liaţie la grupuri diverse, controlul stresului.

Astfel, constatăm că inteligenţa emoţională se dovedește a fi  crucială mai ales pen-
tru funcţiile înalte de la locul de muncă. Putem spune că un manager are nevoie de 
un grad mare de inteligenţă emoţională, pentru că în activitatea curentă este nevoit să 
gestioneze situaţii stresante și să găsească soluţii fără a-i învinovăţi pe ceilalţi de pro-
bleme ori eșecuri. Astfel, liderii militari care au inteligenţă emoţională pot gestiona un 
confl ict în așa fel încât subalternii să fi e motivaţi și, de asemenea, pot stimula crearea 
unui mediu care îi încurajează pe ceilalţi să aibă performanţe ridicate. Performanţa este 
uneori legată de empatie, iar liderii cu inteligenţă emoţională au capacitatea de a vedea 
ce îi face fericiţi pe subalternii lor.

Unii oameni se nasc cu inteligenţă emoţională, iar alţii o pot dobândi. Capacitatea 
de a ne autocunoaște și de a înţelege emoţiile poate avea un impact pozitiv asupra rela-
ţiilor din viaţa noastră și ne poate ajuta să reușim în fi ecare domeniu al vieţii.



79materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

În concluzii constatăm, un nivel ridicat de inteligenţă emoţională permite ma-
nagerilor să recunoască rapid natura emoţiilor și să le regleze fără a le suprima. De ce 
este atât de util acest lucru pentru manageri-psihologul D.Goleman a menţionat ferm 
că inteligenţa emoţională, spre deosebire de inteligenţa logică, determină efi cacitatea și 
succesul unui lider cu 85% [10].

Prin urmare, rezultatele obţinute au confi rmat relaţia pozitivă între inteligenţa 
emoţională a managerului și efi cienţa activităţii acestuia: o dată cu creșterea nivelului 
inteligenţei emoţionale crește concomitent și efi cienţa activităţii, exprimată prin reali-
zarea funcţiilor manageriale. Utilizarea instrumentarului matematic efectuat în cadrul 
cercetării cu scopul validării sau invalidării ipotezelor înaintate, ne-a permis să validăm 
toate ipotezele cercetării.
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APTITUDINILE COMUNICATIV-ORGANIZATORICE 
A LIDERILOR MILITARI ÎN 

DINAMICAREPREZENTĂRII SOCIALE
LIUBOVI LUCHIANIC1

VIORICA LEANCĂ2

Rezumat: Calitatea leadershipului exercitat este infl uenţată de abilitatea liderului 
de a-şi însuşi puterea asociată poziţiei formale şi modului în care acesta o utilizează 
în procesul infl uenţării comportamentului subordonaţilor. Aptitudinile comunicativ-
organizatorice se manifestă asupra voinţei subordonaţilor de a urma direcţia indicată 
de lider.În рrezent este destul de аctuаl de а lucrа аsuрrа dezvoltării рroрriilor cаlităţi 
comunicаtiv-orgаnizаtorice, iаr cei ce nu reuşesc să meаrgă în tаct cu ritmurile 
рrogresului nu sunt рerceрuţi cа lideri şi în scurt timр nici nu deţin аstfel de funcţii.
Cuvinte cheie: leadership, aptitudini comunicativ-organizatorice, lider militar, 
efi cienţă, organizaţie militară, cercetare empirică, inteligenţa, simţul datoriei, gru-
pul ţintă.

Summary: Th e quality of leadership exercised is infl uenced by the leader’s ability 
to acquire the power associated with the formal position and the way he uses it in 
the process of infl uencing the behavior of subordinates. Th e communicative-organi-
zational skills are manifested on the will of the subordinates to follow the direction 
indicated by the leader. At present, it is quite up-to-date to work on the development 
of communicative-organizational qualities, and those who fail to keep pace with the 
rhythms of progress are not sought to be leaders and in short.

În рrezent este destul de аctuаl de а lucrа аsuрrа dezvoltării рroрriilor cаlităţi 
comunicаtiv-orgаnizаtorice, iаr cei ce nu reușesc să meаrgă în tаct cu ritmurile 
рrogresului nu sunt рerceрuţi cа lideri și în scurt timр nici nu deţin аstfel de func-
ţii. Ne-аm рroрus să reаlizăm o cercetаre de constаtаre а cараcităţilor comunicаtiv-
orgаnizаtorice аle liderului din mediul militаr.

Calitatea leadershipului exercitat este infl uenţată de abilitatea liderului de a-și în-
suși puterea asociată poziţiei formale și modului în care acesta o utilizează în procesul 
infl uenţării comportamentului subordonaţilor. Aptitudinile comunicativ-organizatori-
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2 Viorica LEANCĂ, dr., conferenţiară universitară, catedra Știinţe Umanistice și Limbi Moderne, 
Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.



81materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

ce se manifestă asupra voinţei subordonaţilor de a urma direcţia indicată de lider.În 
рrezent este destul de аctuаl de а lucrа аsuрrа dezvoltării рroрriilor cаlităţi comunicаtiv-
orgаnizаtorice, iаr cei ce nu reușesc să meаrgă în tаct cu ritmurile рrogresului nu sunt 
рerceрuţi cа lideri și în scurt timр nici nu deţin аstfel de funcţii.

Рroblemа cercetării рrаctice. Accentuarea unor trăsături sрecifi ce de рersonаlitаte 
cаrаcteristice liderilor din mediul militаr, condiţioneаză efecte nedorite în cаdrul co-
lectivului de muncă și mаi аles difi cultăţi în а аlege comрortаmentul рotrivit în situаţii 
de confl ict.

Obiectul cercetării рrаctice. Cараcităţile de comunicаre și orgаnizаtorice аle li-
derului din mediul militаr, tiрurile de аtitudine fаţă de cei din jur.

Ipoteza cercetării constă în faptul că aptitudinile comunicativ-organizatorice ale 
liderilor militari pot fi  dezvoltate în urma instruirii efi ciente.

Scoрul cercetării рrаctice. De a determina nivelul de dezvoltare a aptitudinilor 
comunicative și organizatorice la studenţi. Pentru a determina nivelul de dezvoltare a 
aptitudinilor comunicative și organizatorice la studenţi în cercetare am aplicat urmă-
toarea metodă aprobată: Metodica „Diagnosticarea aptitudinilor comunicative și orga-
nizatorice”, COS-1, autori V.V. Sineavski, B. A. Fedorișin [1, p. 886]. Metodica permite 
de a determina nivelul dezvoltării aptitudinilor comunicative, organizatorice.Pentru 
aceasta am utilizat ca respondenţi studenţiimilitari din anul 1 de studiu și studenţi-
imilitari din anul 3 de studiu cărora le-am aplicat chestionarul COS -1- Diagnostica 
aptitudinilor comunicative și organizatorice (V.V. Sineavski, B. A. Fedorisia) [2].

Aptitudinile se defi nesc ca un complex de însușiri relativ stabile ale personalităţii, 
care condiţionează realizarea cu succes a diferitor activităţi intelectuale, artistice, știin-
ţifi ce, profesionale, organizatorice, comunicative, sportive, tehnice, manuale etc. Apti-
tudinile presupun depășirea evidentă a randamentului și calităţii activităţii, facilitează 
învăţarea, formarea abilităţilor, deprinderilor, stratifi carea obișnuinţelor [3, p. 480]. 
După ClaparedeEd., aptitudinea este ceea ce permite diferenţierea indivizilor, când la 
o educaţie egală îi privim din unghiul randamentului. Timp îndelungat aptitudinile 
rămân nediferenţiate, numai începând cu vârsta de 10 ani încep a se preciza. Precizarea 
aptitudinilor este deosebit de importantă în orientarea școlară și profesională, la alege-
rea profesiei, formarea aptitudinilor profesionale [4, p. 167].

Termenul de aptitudine capătă accepţii diferite. Spearman C. [5, p. 286] l-a utilizat 
pentru a desemna inteligenţa ca aptitudine generală. IQ-ul, coefi cientul de inteligenţă 
fi ind condiţionat genetic și schimbat în funcţie de experienţa de viaţă a omului, iar 
destinul în mare măsură determinat de această aptitudine.

Reuchlin M. [6, p. 127]susţine că trebuie deosebite noţiunile aptitudine, capacita-
te, factori în măsura în care factorii reies dintr-o analiză factorială care nu prejudiciază 
originea înnăscută sau dobândită a fenomenului. Ce factori acţionează în cazul când 
o persoană cu un IQ ridicat se zbate din greu pentru a obţine succes pe când una cu 
un IQ mai modest se descurcă destul de bine. Aici ne vom aduce aminte de necesitatea 
de a corela inteligenţa cognitivă cu inteligenţa emoţională, exprimată și susţinută prin 
capacitatea de autocontrol, conștiinţă de sine, conștiinţă socială, o gestionare reușită a 
relaţiilor.
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Galton F. [7, p. 45] a arătat că aptitudinile umane sunt diferite și se distribuie după 
o curbă normală.Omul este deosebit de bogat în aptitudini. Unele din ele sunt mai bine 
dezvoltate, altele mai puţin. Totul depinde de faptul cărora din ele le acordă prioritate, 
le consideră mai de valoare.

Binet A.a elaborat primele teste de aptitudini de învăţare, teste de inteligenţă cog-
nitivă și a demonstrat că oamenii se deosebesc între ei după nivelurile de dezvoltare a 
inteligenţei cognitive, după un anumit IQ [8, p. 336].

Aceasta a permis de a diferenţia oamenii dotaţi, supradotaţi, cu un nivel înalt în 
dezvoltarea inteligenţei cognitive și oamenii cu nivel comun, normal de dezvoltare a 
inteligenţei cognitive ori cei cu probleme în dezvoltarea cognitivă, cu un nivel slab de 
dezvoltare a inteligenţei cognitive.

Vernon P. E.menţionează că fi ecare activitate necesită prezenţa unei aptitudini ge-
nerale și a unor aptitudini speciale. Inteligenţa este o aptitudine generală. Aptitudinile 
speciale denumesc însușiri, combinaţii de însușiri profesionale și se defi nesc prin ter-
meni specifi ci. Aptitudinile, de exemplu, pot fi  descrise prin următoarele însușiri: 1) a 
preda accesibil, 2) a cunoaștestudentul, 3) intuiţie psihologică, 4) comunicabilitate, 5) 
limbaj clar și expresiv, vocabular bogat, 6) stabilitate emoţională, 7) conștiinciozitate, 
seriozitate, simţul datotiei, 8) bun organizator [9, p. 632].

De obicei fi ecare persoană posedă un număr mare de aptitudini, cu toate că nu 
toate aceste aptitudini se conștientizează, folosesc de cei care le posedă. Totdeauna pu-
tem găsi persoane cu aptitudini remarcabile, adecvate când se solicită realizarea unei 
profesii, unei activităţi deosebite. Izbucnirea de aptitudini se datorează gradului mare 
de generalitate a aptitudinilor. Știinţa psihologică a scos în evidenţă structurile eredi-
tare energizatoare ale aptitudinilor, particularităţile dobândite prin învăţare care favo-
rizează exprimarea lor. Aceasta se datorează plasticităţii înalte a creierului uman care 
favorizează dezvoltarea, perfecţionarea activităţii în urma învăţării.

Aptitudinile comunicative și organizatorice asigură succesul în activităţile uma-
ne. Diagnosticarea nivelului de dezvoltare poate fi  elaborată cu ajutorul mai multor 
metodici aprobate. Metoda aplicată: chestionarul COS-1, autori V.V. Sineavski, B. A. 
Fedorișin, elaborat în baza principiului autoanalizei și autoaprecierii comportamentu-
lui subiectului într-o situaţie sau alta. Proba include o serie de situaţii din experienţa 
cotidiană a respondenţelor. Răspunsul la întrebări presupune reproducerea comporta-
mentului și manifestarea unor atitudini deja trăite.

Pentru studierea aptitudinilor comunicative chestionarul include întrebări din 
următoarele sfere: interesul adolescentului pentru comunicare, acomodarea la un 
nou colectiv, reacţia la rugămintea prietenilor și a cunoscuţilor, atitudinea faţă de 
muncă, contactul cu persoane necunoscute. La aceste direcţii au fost elaborate 20 de 
întrebări.

Pentru studierea aptitudinilor organizatorice sunt utilizate întrebări care se referă 
la următoarele sfere de activitate: capacitate de orientare în situaţii difi cile; iniţiativă, 
spirit întreprinzător, perseverenţă, exigenţă; predispunere spre muncă organizatorică; 
independenţă, spirit autocritic; stăpânite de sine, fermitate. Aceste sfere au generat alte 
20 de întrebări.
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Rezultatele cercetării la studenţii anului I
Studenţilor li s-au propus un chestionar compus din 40 de întrebări. Ca respon-

denţi au fost studenţii anului întâi de la Academia militară „Alexandru cel Bun” a For-
ţelor Armate din Republica Moldova. Din acest an la probele experimentale au parti-
cipat 24 studenţi.

Studenţilor li s-au repartizat foile de corectură și au fost rugaţi să răspundă sincer 
la întrebările chestionarului. Coefi cientul de evaluare a aptitudinilor comunicative și 
organizatorice s-a verifi cat prin raportul dintre numărul de răspunsuri ale responden-
ţilor la fi ecare compartiment împărţit la numărul maxim de coincidenţe posibile -20. 
După formula: K= m:20.

Astfel, după cum arată rezultatele probei experimentale din 24 studenţi la un nivel 
foarte înalt în dezvoltarea aptitudinilor comunicative se afl ă 2 (8,3 %) studenţi. Alţi 6 
(25,0%) studenţi — la un nivel înalt în dezvoltarea aptitudinilor comunicative. Tot din 
grupul dat 3 (12,5 %) studenţi s-au plasat la nivelul mediu în dezvoltarea acestor apti-
tudini. La nivelul scăzut nu s-a plasat nici un student, însă la nivelul foarte scăzut — cei 
mai mulţi 13 (54,2 %) studenţi. Rezultatele probei experimentale au scos în evidenţă un 
nivel foarte scăzut al comunicării la o bună parte din studenţi.

Aptitudinile organizatorice la studenţi de asemenea au forme diferite de manifestare.
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Așadar, după cum arată rezultatele cercetării la nivel foarte înalt în dezvoltarea apti-
tudinilor organizatorice din cei 24 studenţi se afl ă 3 ( 12,5%), alţi 9 (37,5%) studenţi se afl ă 
la un nivel înalt în dezvoltarea aptitudinilor organizatorice. Unul din studenţi -1 (4,2%) 
se afl ă la nivel mediu. Ceilalţi 7 (29,2%) studenţi sunt la un nivel scăzut, iar 4 (16,7%) 
studenţi se afl ă la un nivel foarte scăzut în dezvoltarea aptitudinilor organizatorice. Aceste 
rezultate sunt o dovadă a faptului că încă mulţi studenţi trebuie să-și dezvolte aptitudinile 
organizatorice, fără de care activitatea profesională este de neconceput. Liderul militar 
trebuie să-și poată organiza propria comunicare, activitate și activitatea subordonaţilor.

Conform rezultatelor probei experimentale, aptitudinile comunicativ-organizato-
rice la majoritatea studenţilor grupului experimental se afl ă la nivelul mediu de dezvol-
tare, depășind cu puţin acest nivel. Interesul și activitatea liderilor militari de asemenea 
au forme deosebit de variate de manifestare și se afl ă în faza de dezvoltare, formare.

Pentru a confi rma ipoteza înaintată am efectuat un studiu adăugător privind ap-
titudile comunicativ-organizatorice cu studenţii anului trei, de la Academia militară 
„Alexandru cel Bun” a Forţelor Armate din Republica Moldova. Din acest an la probele 
experimentale au participat 24 studenţi.Studenţilor li s-au propus același chestionar 
compus din 40 de întrebări, cu scopul realizării comparaţiei aptitudinilor comunicativ-
organizatorice, precum și analiza progreselor privind capacităţile studenţilor.

Rezultatele cercetării la studenţii anului III
Din acest an la probele experimentale au participat 24 studenţi. Studenţilor li s-au re-

partizat foile de corectură și au fost rugaţi să răspundă sincer la întrebările chestionarului.
Astfel, după cum arată rezultatele probei experimentale, din 24 studenţi la un nivel 

foarte înalt în dezvoltarea aptitudinilor comunicative se afl ă3 (12,5 %) studenţi. Alţi 13 
(54,2 %) studenţi — la un nivel înalt în dezvoltarea aptitudinilor comunicative. Tot din 
grupul dat 6 (25,0%) studenţi s-au plasat la nivelul mediu în dezvoltarea acestor aptitu-
dini. La nivelul scăzut s-au plasat 2 (8,3 %), astfel la nivelul foarte scăzut nu s-a plasat 
nici un student. Rezultatele probei experimentale au scos în evidenţă un nivel foarte 
înalt al comunicării la o bună parte din studenţi. Reieșind din rezultatele cercetării cu 
referire la aptitudinile comunicative, observăm un progres semnifi cativ dintre studenţii 
anului întâi și trei de învăţămînt, ce denotă că devenirea liderilor militari necesită șle-
fuirea acestora în decursul studiilor academice.



85materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

Aptitudinile organizatorice la studenţi de asemenea au forme diferite de manifes-
tare.

Așadar, după cum arată rezultatele cercetării la nivel foarte înalt în dezvoltarea 
aptitudinilor organizatorice din cei 24 studenţi se afl ă 7 (29,2%), alţi 9 (37,5%) studenţi 
se afl ă la un nivel înalt în dezvoltarea aptitudinilor organizatorice. Patru dintre studenţi 
4 (16,7%) se afl ă la nivel mediu. Ceilalţi 3 ( 12,5%) studenţi sunt la un nivel scăzut, iar 1 
(4,2%) student se afl ă la un nivel foarte scăzut în dezvoltarea aptitudinilor organizato-
rice. Aceste rezultate sunt o dovadă a faptului că pe parcusrsul a trei ani de învăţămînt 
mulţi studenţi au reușit să avanseze și să dezvolte aptitudinile organizatorice, fără de 
care activitatea profesională este de neconceput. Liderul militar trebuie să-și poată 
organiza propria comunicare, activitate și activitatea subordonaţilor pentru a reuși să 
execute misiunea la timp și cu succes în parametri stabiliţi.

Conform rezultatelor probei experimentale, aptitudinile comunicativ-organizato-
rice la majoritatea studenţilor grupului experimental se afl ă la nivelul înalt de dezvolta-
re, accentuând progresul produs pe parcursul studiilor academice. Interesul și activita-
tea liderilor militari de asemenea au forme deosebit de variate de manifestare și se afl ă 
în faza de dezvoltare, formare și ascesiune a aptitudilor comunicativ-organizatorice.

În concluzie constatăm că aptitudinile comunictiv-organizatorice sunt o compo-
nentă importantă a măiestriei profesionale, de rând cu orientarea umanistă, competen-
ţa profesională și tehnica de lucru. Valoarea lor constă în aceea că sporesc randamentul 
în activitate, în cazul nostru în activitatea profesională, activitatea militră. Îi permit 
liderului militar de a avansa, de a se perfecţiona, de a fi  fl exibil, plastic, practic în ac-
tivitatea sa. Unele din aptitudinile liderului militar care sunt deosebit de necesare în 
activitatea profesională sunt aptitudinle comunicative și organizatorice, care-i permit 
liderului militar să dirijeze cu succes activitatea sa profesională.

După cum confi rmă rezultatele probelor experimentale aptitudinile comunicative 
și organizatorice la mulţi din studenţii anului unu de studii sunt slab dezvoltate. Mulţi 
studenţi întâmpină difi cultăţi în comunicare. Aceasta este evident deoarece încă nu 
dispun de experienţa necesară, de cunoștinţele, abilităţile, deprinderile, competenţele 
necesare care oferă plasticitatea în activitate. În activitatea sa profesională aptitudinile 
comunicative și organizatorice sunt de bază. În schimb observăm un progres semnifi -
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cativ la studenţii anului trei de învăţămînt a aptitudinilor comunicativ-organizatorice 
care sunt deja dezvoltate și formate, determinînd o asscensiune înaltă în procesul de 
instruire. Liderul militar trebuie să-și poată organiza propriul discurs în faţa subor-
donaţilor pentru a face accesibil conţinutul propus și a ajunge la aderarea auditoriului 
la problema, subiectul pus în discuţie.De asemenea, liderul militar trebuie să poată 
organiza activitatea, comunicarea, exprimarea subordonaţilor săi. Ca să poată dezvolta 
aceste aptitudini la subordonaţii săi, liderul militar singur trebuie să aibă aceste aptitu-
dini bine dezvoltate.

Rezultatele probelor experimentale au scos în evidenţă că la studenţii anului întâi 
de studii aptitudinile profesionale se afl ă în faza de formare, pe când la studenţii anu-
lui trei de studii aptitudinile profesionale se afl ă în faza deja dezvoltată și formată, ce 
permite asscensiunea continuă a acestora în procesul de instruire. Interesul competitiv, 
cunoașterea activităţii caracteristice mediului militar trebuie dezvoltate, înzestrate cu 
experienţa necesară.

Multe cаlităţi рot fi  comune unei mаse mаri de рersoаne. Fiecаre dintre noi s-а 
născut cu аnumite cаlităţi рe cаre, în timр și le-а рerfecţionаt. Însă, doаr câtevа sunt 
cele cаre ne diferenţiаză, constituind рunctul forte аl fi ecărui cаrаcter. Аtributul de а fi  
lider este unul dintre аcești mаrcаtori аi рersonаlităţii noаstre. Mаi аles аl unui lider în 
mediul militаr de аctivitаte, cаre este considerаt а fi  unul foаrte rigid.Рentru а deveni 
un lider bun, рe cаre l-аr urmа fi ecаre și рe cаre l-аr susţine toţi trebuie să ne înаintăm 
un scoр. Liderul trebuie să-și аtingă scoрurile рroрuse și în а celаși timр să rămâ-
nă „om”, căci de аltfel el se vа trаnsformа în tirаn. Studiile sрun că un lider аdevărаt 
se conduce de interesele рersoаnelor ce-l înconjoаră și îl susţin. Dаcă аcesteа nu se 
reаlizeаză, în аcest cаz colectivul formаt se destrаmă și, аtunci, liderul înceteаză а fi  util.
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VIZIUNEA ROMANTICĂ ASUPRA LIDERULUI: 
RESPONSABILITĂŢI PRVIND SUCCESUL 

SAU INSUCCESUL ORGANIZAŢIEI
VALERIU BULAT1

Rezumat: Am abordat acest subiect, din perspectiva faptului că, liderului i se atri-
buie o pondere tot mai mare în succesul sau eşecul organizaţiei. Abilitatea de aşi 
motiva subordonaţii, ai ajuta şi infl uenţa, pe ceilalţi să contribuie la bunul mers 
al lucrurilor organizaţiei în care sunt membri, sunt calităţile de bază care descriu 
liderul de succes într-o organizaţie.
Cuvinte cheie: organizaţie, subordonaţi, leadership, lider, charismă, stima de sine, 
personalitate, moralitate.

Summary: I approached this topic from the perspective that the leader is assigned 
an increasing weight in the success or failure of an organization. His/her ability 
to motivate subordinates, to help and infl uence others to contribute to the smooth 
running of the organization they are members of, are the basic qualities that describe 
the successful leader in an organization.
Keywords: organization, subordinates, leadership, charisma, self-esteem, persona-
lity, morality.

Motto: „Dintre toate calităţile pe care trebuie să le 
aibă un lider, integritatea este cea mai importantă”.

(Perry M. Smith)

Introducere
Abilitatea de a-i motiva, ajuta și infl uenţa, pe ceilalţi să contribuie la bunul mers al 

lucrurilor organizaţiei în care sunt membri, sunt calităţi de bază care descriu noţiunea 
de leadership.

Pentru ca subordonaţii să aibă o idee clară asupra rolului lor, să fi e motivaţi, lide-
rul utilizează persuasiunea/puterea, organizează și structurează climatul organizaţional 
(alocă mijloace și resurse), sprigină grupul să-și identifi ce modalităţile de îndeplinire 
a obiectivelor de perspectivă. La toate nivelurile unei organizaţii există un leadership 
clar evidenţiat [1 p. 32].

Viziunea romantică asupra liderului („the Romance of Leadership”) în calitate de 
concept, a fost introdus pentru prima dată de către Ehrlich, Meindl și Dukerich [2 p. 

1 Valeriu BULAT, locotenent-colonel, magistru în Psihologie, șef catedră Știinţe Umanistice 
și Limbi Moderne, Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”.
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97] în anul 1985, și se referă la tendinţa de a atribui liderului succesul organizaţiei, su-
biestimând celelalte condiţii care ar putea-o infl uenţa.

La baza acestei viziuni stă construcţionismul social care se referă la felul în care 
oamenii explică procesele complementare ale funcţionării efi ciente ale unei organizaţii. 
Cercetătorii știinţifi ci Ehrlich & Meindl [3 p. 73], înr-unul din studiile sale, au demon-
strat că subordonaţii au tendinţa de a oferi o slabă apreciere factorilor care nu ţin de 
fenomenul conducerii și o mai puternică evaluare performanţelor organizaţionale care 
ţin nemijlocit de atribuţiile liderului.

Mai apoi cercetătorul german Meindl argumentează că aceasta este o teorie im-
plicită asupra leadership-ului pe de o parte și o teorie implicită asupra organizaţiei pe 
de altă parte [4 p. 55]. Membrii organizaţiei tind să prefere explicaţii mai puţin com-
plexe, mai degrabă decât să refl ecteze asupra complexităţii reale a fenomenului, prefe-
rinţa dată are la bază principiu inconștient al funcţionării cognitive, prin care aspectele 
complexe sunt reduse la unele simple. Astfel putem afi rma cu certitudine, că viziunea 
romantică asupra liderului este o abordare axată pe subalterni, preocuparea căreia este 
mai mult de a descrie comportamentul liderului (fără, însă, a-i neglija importanţa) de-
cât concentrarea atenţiei asupra subalternilor, asupra proceselor de creare de sens și 
atribuire în organizaţie, aspecte care au fost, tradiţional, ignorate. Comportamentul 
liderului nu este perceput ca o simplă măsură obiectivă, ci furnizează o perspicacitate 
al modului în care subordonaţii conceptualizează comportamentul liderului lor și im-
pactul potenţial al acestuia. Subordonaţii mai mult reacţionează la construcţia proprie 
asupra personalităţii liderului, decât la „reala” personalitatea a lui.

Majoritatea cercetărilor pe acest subiect s-au concentrat nu doar asupra fenome-
nului propriu-zis, dar și asupra efectelor viziunii romantice și predictorilor privind li-
derul, în studii inter-disciplinare și multi-culturale. Aspectul dat a fost studiat atât la 
nivel societal, cât și individual. Atenţia acordată liderului la nivel de grup, este mai ri-
dicată în perioade de performanţă fi e mică, fi e mare a instituţiei/subdiviziunii/compa-
niei și scăzută în perioadele de performanţă medie. Această tendinţă apare atât la nivel 
individual, cât și de grup. La nivel individual, romanticizarea liderului pare a fi  relaţio-
nată pozitiv cu anumite caracteristici ale personalităţii subordonaţilor, ca de exemplu: 
extraversiunea [5 p. 86], sentimentul efi cienţei proprii (self-effi  cacy) [6 p. 129], sau 
stima de sine. Teoriei care susţine că leadership-ul este, în întregime un construct social 
i se opune celei care susţine că percepţia liderului este dependentă de personalitatea 
subordonaţilor.

La rândul ei, percepţia liderului este afectată în primul rând de teoriile implicite 
ale subordonaţilor, despre ce „ar trebui” un lider să facă sau nu, și doar mai apoi de ceea 
ce face acesta nemijlocit.

Așadar, liderul rămâne de succes și este menţinut datorită procesării informaţii-
lor de către subalterni, nu doar datorită propriilor lui comportamente. Acceptarea și 
evaluarea liderului într-o situaţie particulară, este determinată de setările mentale ale 
subalternilor, care constau în așteptări, credinţe, asumpţii, privind consecinţele, natura 
și cauzele leadership-ului. Aceste setări mentale sunt teoriile inductive asupra leaders-
hip-ului.
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Începând cu anul 1973, Leviathan & Eden [5 p. 78], în relaţie cu teoriile implicite 
asupra personalităţii descrise de Schneider, consideră teoriile implicite asupra leaders-
hip-ului ca fi ind structuri cognitive care conţin scheme cu comportamentele tipice și 
trăsături de lider. Aceste teorii funcţionează ca sisteme de categorizare și structuri cog-
nitive. Dacă liderul se potrivește acestor scheme, el va fi  acceptat și perceput ca atare. 
Caracteristicile subsumate teoriilor implicite le privesc pe persoanele care fac parte 
din același mediu cultural. Astfel, în urma studiului citat, putem concluziona faptul că 
persoanele care tind să aibă o viziune romantică asupra liderului, reușesc să infl uenţeze 
luarea deciziilor în context organizaţional.

Cercetătorii Densten & Gray, în anul 2007 au fost părtașii ideii că teoriile implicite 
sunt generate tot de către lideri. În vederea explicării apariţiei acestui proces, autorii 
descriu fenomenul subtil prin care liderii ajung să stabilească modul în care sunt per-
cepuţi de către subalterni, printr-o părere foarte bună (mincinoasă) despre propria lor 
persoană („self-deception”) și managementul impresiei. Biasările1 dezirabilităţii socia-
le, se referă la tacticile pe care le utilizează liderii, pentru a se prezenta pe ei înșiși într-o 
manieră aprobată social. Creându-și viziunea romantică proprie asupra stilului lor de 
conducere, liderii se păcălesc pe ei însuși. În același timp, pentru a cultiva o interpretare 
favorabilă a comportamentului lor de conducere, ei își transmit biasările și le proiec-
tează, prin managementul impresiei. Așadar (conform teoriei lui Meindl), ei reușesc să 
perpetueze impresia că lor li se datorează succesul organizaţiei. Ei sunt cei care iniţiază 
viziunea romantică asupra liderului, atât în mod conștient, cât și inconștient, și, practic, 
îi „curtează” pe subalterni.

Din punctul de vedere al centrării pe subalterni sau pe lider, în teoriile leadership-
ului există două abordări.

1. Perspectiva centrată pe lider sprijină ideea conform căreia cel mai important 
aspect este cel al abilităţii liderului de a infl uenţa interpretările pe care ceilalţi le dau 
acţiunilor și evenimentelor [7 p. 183]. Astfel, în scopul promovării sale comportamen-
tale, liderii își vor promova cele mai dezirabile social aspecte, ascunzându-le pe cele 
indezirabile, prin utilizarea unor tactici diverse și adaptându-și comportamentul, la 
contextele și situaţiile cu care se ciocnesc. Când comportamentele liderilor corespund 
teoriilor implicite ale subalternilor despre stilul de conducere „bun” și când liderii aju-
tă la îndeplinirea scopurilor grupului, succesul procesului de infl uenţă al liderului 
este inevitabil. De asemenea, atunci când liderii pot să-i convingă pe subordonaţii 
lor despre propria competenţă și le oferă încredere, este de așteptat ca procesul de 
infl uenţă să fi e realizat. Spre exemplu liderul se poate exprima prin fraze scurte de 
tipul: „Aveţi încredere în mine?” sau „Ce, nu aveţi încredere în mine?…”

2. Perspectiva centrată de subalterni pledează pentru ideea teoriilor implici-
te despre lideri, care le ghidează percepţia comportamentală [7 p. 186]. Teoriile date 
identifi că mai multe tipuri de conţinuturi, la baza cărora stau opt factori: senzitivitatea 

1 Biasuri: categorie largă de noţiuni din logică, însemnând o exagerare în favoarea sau împotriva 
unui lucru, a unei persoane sau a unui grup în comparaţie cu alt lucru, altă persoană sau alt 
grup, într-un mod considerat a fi  incorect sau injust.
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liderului, dedicare, tiranie, carismă, atractivitate, masculinitate, inteligenţă și putere. 
Conform altor studii, sunt scoase în evidenţă doar patru calităţi de valoare căutate de 
subalterni la liderii lor (onestitate, integritate, bună credinţă).

Referindu-se la teoria leadership-ului carismatic/transformaţional, Meindl menţi-
onează [3 p. 164] că leadeship-ul transformaţional are o puternică componentă roman-
tică: ţine de percepţie și atribuire, mit și simbol, pune accent pe importanţa carismei. 
Derivat din grecește termenul carismă are sensul de „favorizat” sau „dăruit”. Termenul 
dat a fost împrumutat de Biserica Creștină primară, pentru a descrie darurile lui Dum-
nezeu (charismata) pentru vindecări miraculoase sau profeţie. Primul care a folosit 
noţiunea de carismatic/carismă, privitor la lideri, a fost Max Weber, în anul 1925.

Mai apoi la mojlocul anilor 1970 Max Weber pornește conceptualizările privind 
cercetările în domeniul organizaţional, care s-au centrat pe evoluţia leadership-ului 
charismatic.

În scopul ilustrării celor două pattern-uri de interacţiuni diferite lider/subalterni, 
cercetătorul în știinţe politice James McGregor Burns, folosește conceptul de lider 
transformaţional, referindu-se cu precădere la liderul politic. Cercetătorul Bernard M. 
Bass, a fost cel care a extins ideile originale ale lui Burns,  impunând termenul de lider 
transformaţional pentru contextele organizaţionale.

Atunci când sunt examinate relaţiile dintre viziunea romantică asupra leadership-
ul carismatic și cea a liderului, opiniile diferă. Astfel unii cercetători susţin intercone-
xiunea dintre cele două viziuni, alţii susţin contrariul: dacă așteptările liderulor caris-
matici nu sunt împlinite, aprecierea lor poate suferi, din motiv că percepţia leadership-
ului nu este independentă de informaţia privind actuala lor performanţa [4 p. 191].

Explicaţia găsită de autorii citaţi rezidă în posibilitatea existenţei unor mediatori 
ai relaţiei dintre liderul transformaţional și cel „romantic”, cum ar fi : performanţa or-
ganizaţiei, sectorul economic de unde provin, diferenţele educaţionale, apartenenţa la 
diverse zone geografi ce.

Ce se întâmplă atunci când liderul începe să fi e perceput ca fi ind aversiv1? Cercetă-
rile în domeniu vorbesc despre așa-numita faţă întunecată a leadership-ului („dark side 
of leadership”). Uneori, liderii folosesc metode aversive, cum ar fi  pedeapsa, ameninţa-
rea, intimidarea. În ansamblu, percepţia acestui tip de comportament asupra stilului de 
conducere are un potenţial de halo distructiv [2 p. 75]. Rezultatul se manifestă în relaţia 
negativă dintre percepţia subalternilor și efectele afective, cognitive, de performanţă și 
comportamentale ale acestora. Iniţial teoria lui Meindl sublinia atribuirea unor efecte 
negative liderilor, mai apoi însă cercetările s-au concentrat mai mult asupra aspectelor 
pozitive.

Uneori liderii iau decizii care afectează indivizii, pe termen lung, cât și organizaţia 
în întregime. Din nefericire, ei nu sunt permanent interesaţi de bunul mers al lucrurilor 
membrilor sau organizaţiei ca întreg. În încercarea de a explica acest comportament 
deviant, studiile au oferit mai multe circumstanţe posibile: stima de sine redusă, tul-

1 Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, aversiunea este defi nită ca: 1 Repulsie 
faţă de cineva sau ceva. 2 Dezgust. 3 Antipatie profundă. 4 Ură.
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burarea antisocială de personalitate, frica, narcisismul, orientarea spre putere [2 p. 77]. 
Atunci când stima de sine a liderilor este scăzută, ei se angajează în comportamente 
distructive, tind să ia decizii care afectează întreaga organizaţie. Alte studii corelează 
comportamentele distructive ale liderilor, cu lipsa de empatie și cu credinţa că ceilalţi, 
pot fi  manipulaţi, în mod legitim. Liderii deseori folosesc agresivitatea generalizată la 
locul de muncă, pentru a-și atinge scopurile organizaţionale sau personale. Agresivi-
tatea liderului poate lua forme multiple: a striga la altul, a-l vorbi pe la spate, a-i limita 
accesul la resurse, abuzul emoţional, până la atac fi zic sau ameninţarea cu violenţa.

Comportamentul liderului aversiv se manifestă prin [2 p. 79]: agresivitatea verbală 
și nonverbală, pedeapsa arbitrară, descurajarea iniţiativei, intimidarea, lipsa de consi-
deraţie. Efectele acestor comportamente asupra subalternilor se manifestă prin: scăzută 
satisfacţie în muncă și în viaţă, nivele ridicate de distress, confl ict muncă-familie, creș-
tere a fl uctuaţiei de personal. Cercetarea de mai sus aduce date exacte asupra relaţiei 
dintre percepţia unui leadership aversiv și diversele sale efecte asupra subalternilor, 
precum: reclamaţiile și comportamentul lor civic organizaţional, performanţa în mun-
că și relaţie semnifi cativă pozitivă cu rezistenţa subalternilor, auto-efi cacitate, relaţie 
negativă cu satisfacţia în muncă.

În teoria leadership-ului transformaţional sunt descrise pe deplin aspectele nega-
tive ale liderului. Se pune întrebarea existenţei aspectelor negative ale liderului trans-
formaţional, întrebare la care cercetătorii Steidlmeier&Bass [1 p. 150] răspund prin 
lămurirea diferenţelor dintre liderul transformaţional și cel manipulativ, respectiv pse-
udotransformaţional. Liderul autentic transformaţional este copleșit de valori precum: 
respectarea drepturilor omului, egalitate, justiţie, corectitudine, loialitate, onestitate. 
Au fost identifi cate trei elemente care stau la baza liderului transformaţional:

• moralitatea alegerilor în care subordonaţii, echipa, se angajează.
• viziunea liderului și valorile sale etice, pe care subordonaţii o acceptă sau nu;
• liderul și caracterul său moral.
Prin contrast, liderul pseudotransformaţional accentuează darwinismul social, su-

perioritatea rasială, interesele speciale, victimizarea, favoritismul. Inventează inamici 
imaginari, obstacole fi ctive. Exploatează nevoile subordonaţilor pentru a urmări obiec-
tive nechibzuite. Face abuz de puterea sa din  raţionamente pur personale [8 p. 101].

Liderii transformaţionali pot deveni manipulativi în momentul în care: în public 
susţin anumite propuneri, dar în particular nu; își promovează o imagine publică de 
„sfânt”, când de fapt, în viaţa particulară sunt departe de această imagine idealizată; dau 
impresia de lideri transformaţionali, dar în realitate sunt mai mult interesaţi de ei înșiși 
decât de subalterni; nu eliberează informaţia decât atunci când cred ei că e mai bine; 
acordă încredere subordonaţilor chiar și atunci când nu sunt chiar atât de siguri de ce 
ei trebuie să facă [9 p. 107].

Concluziile care pot fi  extrase din prezentarea acestor studii vizează ambii partici-
panţi la actul conducerii.

1. Dacă subordonaţii au o teorie implicită, o anumită viziune asupra liderului, și 
liderul poate, la rândul lui, să îmbunătăţească să sau modifi ce această viziune prin pro-
priile sale strategii. Un alt aspect demn de luat în considerare care aici intervine aici, 
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este comportamentul etic al liderului, moralitatea acestuia. Comportament etic este cel 
care face diferenţa dintre aspectele motivaţionale, transformaţionale și „faţa întuneca-
tă” a liderului. În timpuri critice pentru organizaţie, de la lider este așteptată implicare 
și viziune, atribuindu-i-se eșecul sau succesul.

2. În tatonările și negocierile dintre lider și subordonaţi, „curtarea” se poate fi -
naliza cu suprapunerea scopurilor celor două părţi: dacă liderul corespunde teoriilor 
implicite ale subordonaţilor despre leadership și reușește să atingă obiectivele grupului, 
va fi  bine perceput de aceștia.

3. Corectitudinea liderului este unul dintre factorii de care depinde efi cienţa sti-
lului de conducere

Literatura de specialitate menţionează trei tipuri de justiţie: distributivă, procedu-
rală, interacţională.

Justiţia interacţională este asociată cu leadership-ul etic, considerându-se că lide-
rul transformaţional, în aspectele sale pozitive, manifestă un nivel ridicat de moralitate. 
Indiferent de tipul de justiţie aplicată de lider, efectele sunt pozitive asupra răspunsuri-
lor afective/evaluative ale subordonaţilor (încredere, implicare, stimă de sine, satisfac-
ţie, identifi care) și asupra comportamentului acestora (comportament civic organizaţi-
onal, cooperare, performanţă în sarcină).

Concluzii
Partea pozitivă, este aceea că justiţia liderului poate fi  educată, contribuind astfel, 

la efi cienţa conducerii. Viziunea romantică și teoriile implicite asupra liderului rămîne 
în continuare un subiect deschis investigaţiilor știinţifi ce, pe motiv că pînă în prezent 
nu s-a reușit în totalitate oferirea răspunsurilor la preocupările unor cercetători cum ar 
fi : rolul factorilor situaţionali asupra percepţiei leadership-ului; condiţiile în care latu-
rile tradiţional negative ale leadership-ului ar putea fi  totuși de dorit într-o organizaţie; 
caracteristicile de personalitate ale subordonaţilor care determină și ele percepţia nega-
tivă sau rău-voitoare asupra liderului; măsura în care tipul de organizaţie infl uenţează 
percepţia asupra liderului și teoriile implicite despre acest proces.
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REFLECŢII DESPRE LOCUL ȘI ROLUL PSIHOISTORIEI
ÎN EVOLUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

NICOLAE PARCEVSCHII1

Rezumat: „Războiul psihoistoric” ca şi „războiul congnitiv” este un concept nou care 
are o obordare complexă şi este legat, la prima vedere, de conceptul de psihoistorie 
introdus de istoricul şi psihologul american Lloyd Demoz (1931—2020). Termenul 
a fost preluat de A. Azimov (1919—1992 şi a început să fi e folosit în literatura 
ştiinţifi co-fantastică (o serie de romane sub titlul general „Fundaţia”). În înţelegerea 
lui, psihoistoria este o disciplină care vizează în primul rând analiza matematică 
a dezvoltării sociale şi a schimbărilor probabile ale acesteia, precum şi căutarea 
punctelor cheie de infl uenţă asupra societăţii cu diverse scopuri. Această versiune 
a conceptului de psihoistorie este destul de aproape de multe domenii ştiinţifi ce atât 
clasice, cât şi moderne, de exemplu, teoria marxistă sau un domeniu interdisciplinar 
de cercetare numit cliodinamică, care se ocupă de modelarea matematică a proce-
selor socio-istorice (P. Turchin 1957-prezent). Conceptul de război psihoistoric este 
cel mai strâns legat de conceptul de subiect istoric şi de eventuala lui confruntare 
cu alte subiecte în cursul evoluţiei sale. Deci, după A. Touraine (1925- present), 
istoria este întotdeauna un proces de confruntare a actorilor săi, a cărui miză este 
controlul asupra proceselor sociale. Procesul istoric acţionează ca o ciocnire a dife-
ritelor subiecte istorice, substituind prin opţiuni alternative noi.
Cuvinte cheie: Psihoistorie, război cognitiv, refl exie, invazie, Ucraina.

Summary: „Psychohistorical war” as well as „cognitive war” is a new concept that 
has a complex approach and is linked, at fi rst glance, to the concept of psychohistory 
introduced by the American historian and psychologist Lloyd Demoz (1931—2020). 
Th e term was taken over by A. Azimov (1919—1992) and began to be used in science 
fi ction (a series of novels under the general title „Foundation„). In his understan-
ding, psychohistory is a discipline that focuses primarily on mathematical analysis. 
Th is version of the concept of psychohistory is quite close to many scientifi c fi elds, 
both classical and modern, for example, Marxist theory or an interdisciplinary fi eld 
of research called cliodynamics, which deals with the mathematical modeling of 
socio-historical processes (P. Turchin 1957-present). So, according to A. Touraine 
(1925-present), history is always a process of confrontation of its actors, of whose 
stake is control over social processes. Th e historical process acts as a clash of diff erent 
historical subjects, substituting new alternative options.
Keywords: Psychohistory, cognitive war, refl ex, invasion, Ukraine.

1 Nicolae PARCEVSCHII, drd., anul 3 Academia de Administrare Publică din Republica Mol-
dova, Președintele Centrului de Geografi e Istorică Militară din Republica Moldova, psiholog 
militar, geograf militar locotenent -colonel (r).
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Introducere
Este relevant faptul că conferinţa de la AMFA de la 24.02.2022 a avut loc în ziua 

invaziei Ucrainei, iar acest articol a fost scris cu ceva timp înainte de această invazie, 
astfel încât la data conferinţei și momentul publicării nu și-a pierdut actualitatea.

Analiza psihoistorică refl exivă este un gen nou de analiză strategică atunci când 
ne refenim la astfel de noţiuni ca etnogeneză, polemologia, geopolitica sau istoria di-
namică.

Analiza psihoistorică refl exivă se distanţează de propaganda și războiul informa-
tional- psihologic atunci când se urmărește scopul obţinerii unui produs distanţat de 
tendinţele de distorsionare a percepţiei la masele mari de oameni din diferite ţări.

I. Psihoistoria confl ictului civilizaţional între Vest și Est
Voi începe de la preistoria confl ictului anglo-saxon vs Rusia.
Originile se conţin în concepţia „Imperiului verde” de John Dee1 (1527—1606). 

Conceptia lui Dee prevedea că Anglia controlează toata America de Nord și regiunile 
nordice euroasiatice. În fond așa a fost până la sfârșitul sec. XVII, când ţarul rus Alexei 
Romanov [13] în 1642 a expulzat comercianţii englezi din Rusia. Apoi după războaele 
lui Napoleon englezii lansează proiectul „rusofobia” când devine clar că principalul 
dușman geostrategic al Angliei este Rusia. A treilea element al proiectului rusofob se 
legitimizează în timpul reginei Victoria care a fost „refuzată” de prinţul și ţarul Ale-
xandru -II. Din acest moment rusofobia devine o patologie a familiei regale britanice. 
Iată cum descrie Greville tânăra regină Victoria la 1839: „Și regina este mică, blondă, 
graţioasă, plină de viaţă, în rochia ei simplă…” [15], regina a împlinit 20 de ani și s-a 
confruntat cu o problemă importantă — căutarea unui mire, a unui prinţ consort. Im-
periul Rus nu era nicidecum o ţară îndepărtată și exotică pentru Victoria. Nașul ei a 
fost împăratul Alexandru I, în cinstea căruia a și primit al doilea nume — Victoria- 
Alexandrina. În tot acest timp, relaţiile dintre tinerii urmași regali au fost urmărite 
îndeaproape de prim-ministrul Lord Melbourne și de cabinetul său. Palatul de Iarnă 
nu a rămas în urma lor. Nici Marea Britanie, nici Rusia nu au putut permite tinerilor să 
aducă mariajul la logică fi nală. Londra a fost prima care a manifestat ostilitate deschisă 
mariajului. Victoria a fost izolată la Windsor, făcând astfel difi cilă comunicarea prinţu-
lui moștenitor rus și principesei engleze. În jurnalul ei, Alteţa sa a scris: „Sunt complet 
îndrăgostită de Marele Kneaz, este un tânăr dulce și frumos” [15]. Acum nu putem spune 
ce a fost- dragoste adevărată sau pasiune tinerească, dar relaţia dintre Alexandru și Vic-
toria nu s-a dezvoltat. Tinerii nu au putut rezista presiunii a două mari puteri deodată. 
Ei considerau de datoria lor să-și sacrifi ce „iubirea” intereselor statelor lor.

După această istorie romantică relaţiile dintre Anglia și Rusia devin ostile în tot 
spectrul diplomatic și geopolitic. Conexiunea, împletirea și înrudirea ambelor case mo-
narhice a continuat sub alte forme. Iar confl ictele din interiorul Casei Regale Britanice 
au stat la baza celor două războaie din sec XX. Soarta tragică a familiei împăratului Ni-
colai-II, văr cu Vilhelm al -II și prinţul George- V, refuzul ulterior a lui George- V de al 
salva pe Nicolai-II în 1918 defi nitivează conceptul rusofob în formatul său logic și tragic.

Din acest moment totul devine clar. După 1918 în Marea Britanie se formează 
tripla alianţă între Casa Regală Britanică, marile capitaluri fi nanciare și logiile ma-
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sonice (în prezent alte structuri transnaţionale închise). Aceste trei componente în fond 
au constituit o structură mondială cu pretenţii de hegemonie globală și pronunţat ca-
racter rusofob.

Marea Britanie vedea în Rusia un rival geopolitic periculos. Marile capitaluri fi -
nanciare după congresul de la Viena în 1814 unde Casa fi nanciară Rothschild au expus 
ideea Guvernului mondial (exprimată încă în 1773 de Mayer Amschel Rothschild și cei 
13 banchir asociaţi, care tindeau spre controlul fi nanciar al Europei). Dar ţarul Alexan-
dru-I s-a opus vehement și din acest moment Romanovii și Rusia devin dușmanii Casei 
Rothschild. La 13 august 1822, împăratul Alexandru I a semnat rescriptul „Cu privire 
la interzicerea societăţilor secrete și a lojilor masonice”. Astfel Rusia devine dușmanul 
triplei alianţe, care după 1822 în mod explicit vor depune eforturi comune de exacer-
bare a Rusiei. Urmează apoi Războiul Caucazian 1817 — 64, unde Anglia fi nanţează 
și înarmează insurgenţii locali, Războiul din Crimeea din 1853—1856, unde englezii 
participă activ. Apoi războaiele ruso- turce 1828 — 1829, 1877 — 1878 în care Anglia 
susţine deschis Imperiul otoman.

Geopolitica anglo- saxonă de atunci conţine postulatul principal de a distruge Ru-
sia cu mâinile germanilor în ambele războaie mondiale, dar după 1945 Rusia devine o 
supraputere militară care concurează cu Casa Regală Britanică în primul rând. În mod 
logic apare discursul Fulton (eng. Sinews of Peace) rostit pe 5 martie 1946 de Winston 
Churchill la Westminster College din Fulton, Missouri, SUA. Dar să nu ne îndepărtm 
de casa regală Casa Regală Britanică, care în perioada interbelică era afectată de nazis-
mul hitlerist și, chiar actuala regină Elisaveta-II este prinsă în imagini foto cu salutul 
nazist al mâinii.

Să atragem atenţia la câteva momente istorice cum anglo-saxonii apoi și SUA se 
dezbăierau de concurenţii continentali. La început a fost Spania și Războiul anglo- spa-
niol (1585—1604), apoi urmează Franţa post Napoleon, apoi Rusia în spectrul răz-
boaielor sale și, în sfârșit China cu primul Război al Opiumului din 1840—1842 și al 
doilea Război al Opiului din 1856—1860. China actuală și regiunile sudice se afl ă sub 
infl uienţa britanică, restul regiunilor chineze manifestă simpatie pentru SUA.

După destrămarea URSS, care a intervenit prin vizitele lui M. Gorbaciov la Vatican 
(28 noiembrie- 1 decembrie 1989) și sammitul de la Malta (2-3 decembrie 1989) cursul 
anglo-saxon este orientat spre controlul drastic al Rusiei, deoarece imensul teritoriu și 
spectrul naţional- etnic nu permitea anglo-saxonilor un managment efi cient al Rusiei, 
care mai poseda un mare arsenal nuclear. Guvernarea Elţin a fost una de marionetă, 
total supusă SUA și MB, prin consilierii infi ltraţi în structurile de stat și, această stare 
de lucruri aranja principiul de control dur al Rusiei. SUA și MB în această perioadă sti-
mulează mișcările secesioniste din Caucaz și Tatarstan, ba chiar și din Extremul orient.

Odată cu venirea la putere a lui Vl. Putin situaţia se schimbă radical și controlul 
asupra Rusiei se pierde. Este logic că Rusia devine iarăși ţinta gepoliticii agresive a an-
glo-saxonilor, care atrag în cursa UE și NATO fostele ţări socialiste, formând disbalanţa 
militar- strategică și geopolitică în nemijlocita apropiere a hotarelor Rusiei.

Din 1992 (1994) Ucraina refuză la arsenalul său nuclear sub garanţia verbală a an-
glo-saxonilor că vor asigura integritatea teritorială a Ucrainei. Fapt eșuat în anul 2014 
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prin anexarea Crimeei și politica dualistă a UE și NATO în acest teritoriu dar și lipsa de 
autorespect al promisiunilor verbale enunţate de Occident.

După 2014 SUA și MB pornesc cursul de militarizare a Ucrainei și, întradevăr că-
tre 2022 în Ucraina are loc o reformă militară efi cientă, care permite acum o rezistenţă 
armată efectivă. Planurile NATO prevedeau o fortifi care militară defi nitivă a Ucrainei 
către 2024, astfel încât ea să devină o importantă putere militară în regiune și ostilă 
Rusiei. Evident că o astfel de reformă și militarizare nu poate fi  efi cientă dacă nu are loc 
și reformatarea mentalului local, prin diferite tehnologii, cea mai efi cientă fi ind naţio-
nalismul și șovinusmul velicoucrainean.

Eu nu folosec frazeologia ofi cială rusă la adresa Ucrainei, fi indcă în jurul ei se 
construiesc acum refl exii menite să menţină starea de isterie și frică în ţările Est-Eu-
ropene.

Pretinsele ajutoare militare și fortifi carea militară a fl ancului estic NATO în fond 
nu constituie elemente efective nici prin contingent militar, nici prin echipamente și 
tehnică militară. Acest lucru îl înteleg militarii, care fac analiză strategică cu adevărat, 
dar nu propagandă politică occidental sincronizată. Aceste ajutoare militare nu pot fi  
rivale armamentelor rusești, dar sunt menite mai mult de a ţine sub control guvernele 
ţărilor care au acceptat aceste ajutoare sub presiunea isteriei artifi ciale occidentale. 
Chiar și Ucraina în ultimele zile a recunoscut că va ataca Moscova și Kremlinul în caz 
că aceștea atacă Kievul. Adică Zelenskii recunoaște că nu este un război de extermina-
re totală din partea Rusiei. Chiar și ajutorul acordat recent de NATO cu circa 70 piese 
de artilerie grea nu reprezintă un element constitutiv din necesarul de căteva mii de 
piese de artilerie de care are nevoie Ucraina. Iar politica dualistă a SUA din luna mai 
2022 cu scadenţa ajutorului fi nanciar Ucrainei și tărăgănarea ajutorului lend lease, 
trezește bănuieli rezonabile de înţelegere de culise între Rusia și SUA.

Strategia militară clasică prevede în primul rând atacul asupra centrelor militar-
politice a adversarului, dar Rusia încă nu a recurs la aceasta. Adică Rusia dă de înţeles 
Ucrainei că este un război de concepţii și doctrine. Dar nici Ucraina nici Rusia nu au 
declarat război în mod ofi cial și reciproc, drept urmare acţiunile militare actuale sunt 
interpretate de Dreptul Internaţional ca confl ict militar.

Dar să revenim la Rusia 2022. Serviciile de inteligenţă ruse și analiză strategică au 
determinat că Ucraina către 2024 poate deveni un rival militar serios pentru Rusia și, 
în acest moment are loc invazia, când reforma militară în Ucraina nu s-a fi nisat. Tre-
buie să menţionăm că serviciul de cercetare militar al Armatei Române încă în 2013 
a raportat conducerii că se pregătește anexarea Crimeei. Există și alte rapoarte asupra 
pregătirii invaziei din 2022 și, a altor servicii de inteligenţă militare străine. Există și 
trădarea directă a serviciilor speciale ucrainene, care au atenuat informaţiile despre 
adevăratele pericole militare pentru Ucraina. Există și dezinformarea Ucrainei la acest 
subiect din partea Occidentului având ca scop nu prevenirea invaziei dar implicarea 
Ucrainei în război de uzură cu Rusia. Iar invazia Rusiei din 2022 întradevăr a șocat UE 
și NATO prin faptul că a intervenit în momentul inoportun al strategilor occidentali.

Da, au urmat și sancţiuni economice, fi nanciare și diplomatice care lovesc bume-
rang și în aplicanţi. Dar aceasta e altă istorie.
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Eroizarea actuală lui Vl. Zelenskii este o exagerare și în viitorul istoric el va fi  acu-
zat de poporul ucrainean de distrugerea Ucrainei. Istoria are legile și tainele sale. Ori, 
propagandiștii occidenţali și pro occidentali din ţările blocului Est-European trebuie să 
dezvăluie publicului larg din ţările sale aceste aspecte psihoistorice.

Evident că ţările UE și NATO acţionează consolidat în politica publicistică și mass-
media, care este pusă în aservirea unor obiective din zona războiului informaţional și 
hibrid. Rămâne ca cititorul să-și dea întrebarea logică ce urmează mai departe?

II. Refl exiile începutului invaziei din Ucraina
Am început analiza refl exivă a evenimentelor din Ucraina în aprilie 2021 și am 

continuat până în prezent, când pericolul militar rus sa conturat bine, apoi s-a defi niti-
vat odată cu declaraţiile președintelui V. Putin la subiectul Donbass și Ucraina, cerinţa 
Rusiei de retragere a contingentului NATO din România. Exemplu concret îl putem 
găsi în mesajele refl exive a președintelui rus Vl. Putin privind problema Ucrianei și 
Donbasului sau concentrarea trupelor militare la perimetrul hotarelor Ucrainei în anii 
2020—2022. Aceste mesaje conţin nu numai construcţii psholingvistice subliminale, 
dar și reprezintă o refelixie care afectează un spaţiu geografi c extins, de la Donbass până 
la Bruxelles, Londra și Wașhington, NATO, UE și ONU. După cum vedem președintele 
Putin V. este în cunoștinţă de cauză ce înseamnă refl exia, iar conslierii lui (cu studii 
în domeniul refl exiei) construiesc discursuri refl exive pentru el la diferite forumuri 
internaţionale și presa occidentală (ex. discursul pentru concernul mediatic Bloomberg 
2016 ș.a).

În ajunul invaziei, analizând sursele mass- media am atestat apariţia unor stări 
afective în Ucraina, Moldova și România și oscilaţii „brouniene” în spaţiul informati-
onal al acestor ţări, cu precădere în România (lista surselor mass- media ce abordează 
subiectul este impunătoare, iar unele surse sunt parte componentă a sistemului refl exiv 
rus, cum ar fi  agenţia media „Sputnic” din Moldova și Romania). Am sesizat aparţia 
anxietăţii în masă pe fondul militar- politic, specifi că etapei incipiente a haosului di-
rijat. Rusia în lina ianuarie nu avansează, dar stopează refl exiile la pragul oscilaţiilor 
majore, pentru a nu provoca stări afective dramatice până la momentul „C”. Metodo-
logia planifi cării strategice refl exive include câteva variante de acţiuni, respectiv există 
și câteva variante a momentelor „C”. Nu mă îndoiesc că există și varianta militară, dar 
aceasta va fi  aplicată în cazul în care Ucraina va cădea în cursă ecuaţiei de substituţie 
„provocăre — refl exie- feedback”. Fără feedback la provocare componenta militară nu 
poate fi  aplicată (ex. confl ictul nistrean din 1992, confl ictul ruso- georgian 2008). Cu 
alte cuvinte Rusia se afl ă în libera alegere a acţiunilor sale și nu întâmpină obstacole 
de ofensivă pentru realizarea doctrinelor sale geopolitice. Sunt de părerea că acest fapt 
plasează Rusia în poziţie favorabilă faţă de alte state UE și NATO. Am sesizat că tactica 
respectivă este folosită de Rusia minim de două ori pe an, pentru a menţine spaţiul UE 
în tensiune refl exivă incertă. Această stare de lucruri îi permite să acumuleze reserve la 
compartimentul planifi care strategică refl exivă.

Atestez că Rusia posedă și aplică efectiv strategiile refl exive în politica regională și 
continentală (globală). În mass-media rusă apare o refl exie psiholingvistică bine struc-
turată, care inoculează administraţiei de la Kiev idea că Ucraina va pierde în faţa Rusiei, 
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fără o agresiune militară în teritoriul ei national. Consider că Ucraina la etapă actuală 
gestionează slab fl uxurile informaţionale în așa numitul război informational. Paralel 
Occidentul încearcă să aplice o altă refl exie la adresa Rusiei, precum că Kremlinul se va 
lovi de sancţiuni fără precedent dacă va începe agresiunea în Ucraina. Sunt de părerea 
că Occidentul, făcând aceste declaraţii, nu i-a în calcul profi ling-ul lui Putin Vl.. Pro-
blema trebuie privită mult mai profund, din poziţiile „doctrinei Putin” despre spaţiul 
semantic rus. O altă abordare este că Ucraina, Moldova și România nu posedă școli 
în teoria refl exiei, structuri de aplicare a refl exiilor și practică în domeniu. Accentuez 
faptul că Rusia este nu numai o putere nucleară, dar posedă o doctrină militară ajustată 
la realităţile obiective ale lumii și la fi nal este un aplicant global de constructe refl exive. 
Reiterez că aceste rânduri au fost scrise în luna ianuarie 2022.

Care sunt soluţiile corecte în astfel de situaţii?
Apelez la necesitatea de a recurge, în primul rând, la analiza sistematică a incursi-

unilor refl exive de către specialiști sau structurile specializate. Se va ţine cont că orice 
refl exie include elementul de provocare, precum și feedback-ul ca reacţie (ex. confl ictul 
militar nistrean 1992). În rândul doi, determinarea variantelor acţiunilor refl exive, iar 
la fi nal tonifi erea populaţiei. Teoria jocurilor refl exive devine nu numai parte compo-
nentă a fl uxului informaţional, dar se încadrează în conţinuturile și semantica acestor 
informaţii, prin instrumentele sale neuro și psiholingvistice specifi ce, transformă mo-
dului de existenţă și mentalitatea receptorilor și benefi ciarilor de informaţii. Un loc 
deosebit în acest context ocupă „Teoria mediilor refl exive active de dezvolatre inovati-
vă” a prof. Lepski Vladimir, doctor, prof. univ., membru al AȘ din Rusia. În esenţă este 
o teorie, care concretizează la maxim teoria prof. Lefebvre V., accentele fi ind puse pe 
capacitășile sinergetice a individului, grupului social, statelor, care prin aplicaţii refl e-
xive pot fi  dirijate operational (situaţia Moldovei contemporane). Menţionez că teoriile 
prof. Vl. Lepski au intrat în arsenalul activ al politicii și gepoliticii ruse actuale și stau 
la baza aplicaţiilor refl exive internaţionale. Sistemele refl exive trebuie sa fi e complexe, 
mozaice, capabile de autorganizare, cu calităţi sinergetice. Cu alte cuvinte, complexita-
tea generează un haos, iar capaciatea sinergetică a sistemelor asigură dirijarea haosului 
și stabilizarea lui. Se formează un paradox- impulsul refl exiv extern activează haosul 
local care este dirijat din interiorul sistemelor afectate. Astfel prezenţa refl exiei externe 
rămâne neobservată, iar populaţia și guvernarea în stare incertă.

Referindu-mă la situaţia Republicii Moldova atestez prezenţa bifurcării sistemu-
lui refl exiv estic în spaţiul ţării din anul 1992 și continuă până în prezent prin nodul 
refl exiv transnistrean. De fapt, este vorba de construcţia unui fractal inovativ, politico-
administrativ, parte componentă a sistemului politico- administrativ rus. Ca și în 2021 
sunt sceptic faţă de declaraţiile tonifi ante ale unor analiști militari și politici privitor 
la intenţiile Rusiei faţă de Ucraina, dar și efectele amânate pentru Republica Moldova.

III. Idiologemele războiului psihoistoric și teoriei jocurilor refl exive
1. Studiul refl exiv al strategiilor ruse în operaţia post-Ucraina dezvăluie următoa-

rele tendinţe:
Rusia a decis dezvoltarea și aplicarea unei noi arme inteligente — „arma cogni-

tivă”. Rusia acum se afl ă în stadia dezvoltării acestei teorii inovative. Arma cogniti-
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vă prevede pregătirea unor specialiști de tip nou în domeniul psihoistoriei- „istorici 
cercetători” și „istorici sistemici” care le va permite să facă cercetări psihoistorice în 
domeniul istoriei oricărui popor, astfel închât descoperind falsifi cări [3] în istoria unui 
popor să poată construi noi refl exii pragmatice de a infl uienţa spaţiul informaţional al 
acestor ţări. Pregătirea acestor specialiști deja a inceput la MGIMO în număr limitat, 
pentru serviciile speciale ruse. Imediat după fi nalizarea operaţiei militare în Ucraina 
Rusia va începe o construcţie refl exivă strategică în baza „armei cognitive” în ţările 
Africii (faptul că Rusia va fi naliza până în decembrie 2022 operaţia militară în Ucraina, 
rămâne în grija analiticilor NATO, care fac analize convenabile și comode pentru auzul 
conducerii NATO, dar lipsite de dinamică psihoistorică).

2. Una din tainele Teoriei Jocurilor Refl exive (TJR) este penetrarea informatională 
a factorilor de decizie adverși si, ca ei să creadă că pot greși când primesc o decizie (dar 
să nu simtă). Nu este o acţiune armată, dar una în spatiul mental al unei zone geografce. 
Daca doriţi descurajarea mentală, asa cum sa procedat la Azovstali că să nu fi e extermi-
naţi civilii ostatici și încenată o nouă Bucea.

3. Dacă ne referim la aspectul teoretic, o operaţiune TJR este o patrundere totală 
în spaţiul mental al adversarului, în trecutul lui istoric și prezentul actual al motivaţii-
lor acestuia. Astfel încât toate pot deveni obiect de refl exie al trinomului — percepţie, 
conștientizare și acţiune.

4. Razboiul din Ucraina este hotarul doctrinar- strategic între lumea monopalară 
SUA și multipolara post- Ucraina. Între capitalismul modern și post-capitalismul în 
ofensivă.

5. TJR fi ind concepută de fondatorii ruși ca o „arma cognitivă” strategică și ofen-
sivă, în Republica Moldova capătă o nouă reformatare- în teorie „paxologică” (ireno-
logică).

6. Ori toată teoria pe care o propun Moldovei și României se defi nește ca un gen 
de armă strategică „arma cognitivă”, adică „cunoaște și învinge”, „cunoaște și apără”, 
„cunoaste și salvează”.

7. Toată teoria are o bază didactică de circa 600 pagini (în total 3000 pagini). Astfel 
în toamna 2022 va începe [Cursul de competenţă și inteligenţă geostrategică „Psiho-
istoria și Teoria Jocurilor Refl exive”] pentru studenţii masteranzi din România de la 
știinţe politice, sociologie, geografi e, psihologie, unde vor preda atăt cadre universitare 
din Moldova și România, militare și civile.

Concluzii
Orice război se încheie cu semnarea unui acord de pace. Negocierile între Ucraina 

și Rusia sunt iminente. Dacă aceste negocieri vor fi  desfășurate fără NATO și UE ele nu 
se vor solda cu o fi nalitate, asemeni celor de la Minsk. Actorii principali a negocierilor 
ce urmează sunt Rusia, UE și NATO. Lăsarea Ucrainei pe cont propriu (sau instigarea 
la continuarea războiului) nu se va solda cu soluţionarea agresiunii sau încetarea osti-
lităţlor.

Dar trebuie să ţinem cont de 10 aspecte care au provocat atacul asupra Ucrainei și 
sfi darea comunităţii internaţionale de către Rusia.
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1. În viziunea mea Westul, NATO și UE continuă să disconsidere Rusia ca forţă ge-
opolitică și dreptul său la identifi care în ordinea geopolitică mondială. Cert este faptul 
că în anul 2022 ne lovim de un nou gen de război, cel doctrinar- strategic (doctrinelor 
militare, strategiilor de securitate).

2. Europa, dar în special Ucraina s-a lovit de voinţa geopolitică rusă, bazată pe 
doctrina lui Putin despre „spaţiul rus” și „lumea rusă”. Extinderea „soft ” a NATO în 
Europa de est a trezit nemulţămirea Rusiei, desi acorduri ofi ciale la acest subiect nu 
au fost semnate. Astfel de motive pot fi  nominalizate mai multe, când NATO și UE 
nu și-au respectat promisiunile verbale. Dar cea mai importantă promisiune este cea 
de tutelă NATO asupra Ucrainei după refuzul benevol al ultimei de a deţine arme nu-
cleare. Acum Vl. Putin este intenţionat în cel mai serios mod să pornească o rundă de 
negocieri consistente și poate chiar revizuirea Acordurilor de la Helsinki 1975.

3. La această etapă este important prin teoria refl exiilor de prevăzut acţiunile Ru-
siei, care au perturbat ordinea europeană și globală. În acest context marginalizarea 
și izolarea Rusiei de spaţiul european poate duce la formarea unei noi axe geopolitice 
Moscova-Běijing — New Delhi.

4.  Menţionez că la data de 5 mai 2022 Rusia nu a dezvoltat apogeiul operaţiunii 
militare, deși posedă destule forţe tehnice și tehnologice militare. Invazia rusă la eta-
pa actuală, urmărește destabilizarea politico- militară înternă. Iar trupe de divirsiune 
ruse nu fac decât să menţină această tactică de destabilizare (chiar și cu preţul vieţilor 
militarilor ruși).

5. Etapa II a operaţiei din Ucraina va începe odată cu distrugerea infrastructurii 
energetice a Ucrainei (hidrocentrale, termocentrale, baze de carburanţi). După care 
atât Ucraina cât și Moldova vor cădea în criză energetică deplină, colaps energetic și 
economic. Unele declaraţii stângace ale ofi cialilor de la Chișinău au fost percepute de 
Vl. Putin ca fi ind ne prietenoase, fapt ce permite predicţia unor perturbaţii de ordin 
social- politic la Chișinău în următoarele 2-3 luni. Iar interviul (1.03.2022) a ex-preșe-
dintelui Ig. Dodon confi rmă această percepţie a stării de fapt [14].

6. UE aplică acum sancţiuni de diferit gen, inclusiv fi nanciar- bancare. Aceasta 
poate trezi dorinţa Rusiei de a abandona zona dolarului american, iar masa mare de 
dolari eliberaţi din circuitul bancar vor provoca o infl aţie fără precedent în SUA.

7.  Rusia este determinată să atragă în refl exiile ucrainene mai multe state occiden-
tale, astfel încât să le impună voinţa sa geopolitică, prin șantajul energetic și nuclear. 
„Criza din Caraibe” regăsește refl exii neașteptate în zilele noastre.

8. Doctrina militară rusă permite folosirea armei nucleare în confl ictele locale 
începute cu arme convenţionale. Rusia nu va ezita să recurgă la această lovitură de 
„graţie” pentru a impune voinţa sa. Imi exprim deplina îngrijorare privitor la aplicarea 
focoaselor nucleare de mica capacitate asupra unor baze antirachetă din ţările Europei 
de est (ex. ţintele Gdansk 1980, Istambul 1980—1982).

9. Și însfârșit V. Putin și-a propus reviziurea hotarelor în zona carpato- danubiană, 
după cum a enunţat în discursul pentru concernul mediatic Bloomberg 2016. Vl. Puţin 
este omul „cuvântului” odată enunţând ceva va urma ideilor propuse. Iar tragedia lumii 
occidentale constă în faptul că ea nu s-a învăţat să deslușească semnalele lui Vl. Putin. 
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Faptul că Rusia a început această invazie militară trebuie să pună în gardă UE și NATO 
că Rusia a calculat cu minuţiozate refl exiile acţiunilor sale și urmările.

10. Acceptarea Ucrainei în cadrul UE poate servi drept pretext nou pentru Vl. 
Putin de a abcede la lovitura de „graţie” și extinderea operaţiilor militare. Afi rmaţia 
lui Vl. Putin despre lipsa sensului de existenţă a civilizaţiei fără Rusia, induce în mod 
dramatic noi refelixii diplomatice și doctrinare în Occident. Pentru soluţii raţionale și 
pragmatice Occidentul trebuie să i-a în consideraţie profi lul psihologic al președintelui 
rus, ori lipsa unei astfel de abordări reprezintă absenţa unor astfel de studii.
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TEHNICI DE COSILIERE A MILITARILOR 
ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

ULIANA STATI1

CRISTINA ROȘCA2

Rezumat: Articolul dat refl ectă o sinteză a tipurilor şi tehnicilor de consiliere. Scopul 
este de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă o persoană, să se simtă bine 
cu sine, cu ceilalţi şi cu lumea în care trăieşte, reprezintă valorile umaniste ale consi-
lierii psihologice. În special, se face o analiză a metodelor şi tehnicilor de consiliere.
Articolul refl ectă un caracter prin exprimarea deplină a gândurilor şi sentimentelor 
privind pierderea, inclusiv, a regretelor şi dezamăgirilor.
Cuvinte cheie: tehnici de consiliere, psihologie, potenţialul, sentimente, remediere, 
mecanisme de restabilire, situaţii de criză, ardere emoţională, resursele psihoemoţionale 
personale, protecţia, autoreglarea.

Summary: Th is article refl ects a summary of the roles, types and techniques of 
counseling. Th e goal is to fi nd solutions to the problems a person faces, to feel good 
about himself, others and the world in which he lives, are the humanistic values   
of psychological counseling. In particular, an analysis of counseling methods and 
techniques is made. Th e article also refl ects a character through the full expression 
of thoughts and feelings about the loss, including regrets and disappointments.

Argument
Consilierea  reprezinta o asistenţă individualizată acordată persoanelor care se 

confruntă cu probleme educative, sociale, personale, profesionale.
Consilierea psihopedagogică  reprezintă un demers profesional organizat, struc-

turat, cu mijloace, tehnici specifi ce, în cadrul caruia un consilier acorda asistenţă și 
sprijin unor persoane normale psihic, sănătoase, dar care sunt într-un moment de di-
fi cultate, de impas existenţial.

Consilierea este recomandată persoanelor care doresc sa atingă un nivel de viaţă supe-
rior, să depășească anumite obstacole sau să-și construiască „strategii de viaţă” personale.

Suferinţa ne afectează nu numai starea emoţională, ci poate avea un impact și asu-
pra sănătăţii fi zice. Fiecare persoană reacţionează în modul său propriu și important să 
știţi că nu există un mod „corect” de a jeli.

1 Uliana STATI, maior, doctor, locţiitor șef Catedră Știinţe Umanistice și Limbi Moderne, 
Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”;

2 Cristina ROȘCA, soldat clasa III, anul 2, specialitatea conducerea subunităţilor de artilerie, 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Scopul central al consilierii este de a ajuta consiliatul să-și exploreze, descopere, 
clarifi ce modalităţile de utilizare efi cientă a resurselor personale. În funcţie de acest 
scop, consilierea psihopedagogică poate genera:

— Facilitarea schimbărilor comportamentale;
— Întărirea capacităţilor de a face faţă problemelor și ameliorarea relaţiilor;
— Stimularea potenţialului personal;
— Promovarea procesului decizional [14].
Mecanismele de apărare folosite pentru a proteja ego
În timpul actual deosebim 7 (șapte) tipuri de mecanisme de apărare folosite pen-

tru a proteja ego, printre acestea fi ind: negocierea realităţii, represia, protecţia, identifi -
carea, fantezia, raţionalizarea, formarea reacţiei.

Negarea realităţii este primul mecanism și frecvent folosit de către copii, deși mai 
apare și la adulţi. De fapt implică negarea realităţii unei situaţii și a crede ceea ce vrei 
fără a fi  bazat pe niște fapte.

Represia apare când ego experimentează unele evenimente neplăcute legate de 
emoţii negative. Pentru a se proteja ego represează aceste sentimente neplăcute și eve-
nimente la un nivel inconștient.

Proiecţia apare când crezi că s-a întîmplat evenimentul altei persoane și nu ţie. În 
alte cuvinte se spune că îţi refl ectezi inconștientul în altă persoană iar de fapt te uiţi la 
tine însuţi.

Identifi carea apare când ego se identifi că cu atributele dezirabile. Sunt de obicei 
atributele unei alte persoane cum este puterea, statutul său, unele talente special.

Fantezia apare când ego își imaginează a avea ceva ce nu poate obţine în viaţa de 
zi cu zi. Această fantezie protejează ego de emoţii inconfortabile și negative pe care nu 
vrea să le confrunte.

Raţionalizarea este un proces prin care ego își explica un eșec. Raţionalizarea nu 
se bazează de obicei pe fapte, deși felul în care sunt prezentate le face să pară explicaţii 
logice.

Formarea reacţiei apare ca un mecanisme de a bloca o dorinţă inconștientă de a se 
manifesta la un nivel conștient [1].

Psihiatrul american Elisabeth Kubler-Ross, în urma observaţiei persoanelor ce se 
confruntă cu o pierdere, a stabilit cinci (5) etape ale procesului de doliu: 1- negare, 2 — 
furie, 3 — negociere, 4 — depresie, 5 — acceptarea.

Adulţii (părintele, bunicul, fratele, sora sau alte rude, psihologul, pedagogul, di-
rigintele, colegul, camaradul de serviciu, comandantul de grupă, superiorul etc.) pot 
ajuta persoana ce suferă să se autoregleze emoţional și să se liniștească prin:

1)  încurajarea exprimării emoţiilor în cuvinte („Văd că ești trist/a… supărat/a…”);
2)  explicarea clară a evenimentului petrecut, oferirea răspunsurilor sincere si 

simple;
3)  recunoașterea și aprobarea emoţiilor trăite (ex: „Înţeleg, că îţi este dor de. Este 

normal”). În acest context, clientul întelege că durerea și suferinţa sunt trăiri 
pe care avem cu toţii și fac parte din viaţa noastră;

4)  împărtășirea propriei experienţe (ex: „Și mie î-mi este tare dor de el, ea.”);
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5)  excluderea învinuiţilor sau stimularea fricii („Dacă nu o sa fi i cuminte, o să te 
fac una cu pământul…!”);

6)  exprimarea afecţiunii, susţinerii emoţionale, suportului și grijei
Un buchet de la Bălţi! împreună cu persoana, mai curând decât a fi  un salvator; un 

companion mai degrabă decât un ghid, un prieten mai degrabă decât un profesor” [10].
Orice consiliere trebuie să se bazeze pe o cunoaștere știinţifi că și înţelegere solidă 

a personalităţii și a comportamentului uman, în special al militarului. Totuși pot fi  re-
marcate un set de tehnici ce pot ajuta la ameliorarea durerii doliului.

Se propun următoarele tehnici de consiliere în situaţiile de criză la efectivul militar 
utilizate pentru depășirea doliului:

1.  Folosirea simbolurilor — să fi e aduse la ședinţă fotografi i, obiecte care să 
amintească momente plăcute despre persoana decedată. Acest lucru creează 
o atmosferă în care se poate vorbi decedatului despre treburile neterminate, 
pentru a fi naliza legătura emoţională;

2.  Scrisul — pentru a exprima emoţiile și pentru încheierea relaţiei;
3.  Desenul — pentru exprimarea grafi că a sentimentelor;
4.  Jocul de rol — pentru al ajuta pe îndoliat să joace diferite situaţii de care teme 

sau faţă de care se simte rușinat, vinovat. Prin această metodă, psihologul poate 
arăta clientului o altă modalitate de comportament sau atitudine;

5.  Restructurarea cognitivă — pentru a identifi ca gândurile distructive care actuai-
zează doliul și infl uenţează sentimentele („nimeni nu mai are nevoie de mine”). 
Prin această metodă psihologul ajută clientul să-și exprime verbal gândurile pe 
care le are în dialogul său cu sine însuși și impactul acestora asupra fi ecărui om;

6.  Utilizarea metaforelor — prin care modelul personajelor din istorioare, pătrund 
subtil în conștiinţa clientului, astfel ajutându-i mai ușor să-și trăiască necazul 
pierderii;

7.  Jurnalul de amintiri — poate include povestiri despre evenimentele familiale, 
amintiri afective, fotografi i, expresii, poezii. El va ajuta clientul la reântegra-
rea tabloului familial, la crearea unei continuităţi cu prezentul și viitorul său 
luminos [6];

8.  Să fi ţi atenţi la impactul pe care doliul l-a avut eventual asupra dumneavoastră. 
Amintiţi-vă că este în regulă să vă recunoașteţi propriile nevoi și să vă îngrijiţi 
de acestea [13].

Studiu de caz
Prezentăm un exemplu de poveste terapeutică scrisă de un copil de Ziua Tatălui.
Când aveam șase ani, nu credeam ca voi mai fi  vreodată fericit. Tocmai murise ta-

tăl meu. Fusese multă vreme bolnav și nu se putea juca niciodată cu mine. De Ziua Ta-
tălui, de după moartea tatălui meu a trebuit să facem niște felicitări pentru taţii noștri. 
Eu am făcut-o pe a mea pentru un înger. Nimeni nu părea să înţeleagă cât eram de amă-
rât pe dinăuntru, că nu aveam și eu un tată și că nu aveam pentru cine să fac felicitarea.

Apoi s-a întâmplat cel mal grozav lucru. Mama l-a cunoscut pe Michael. În ajun 
de Anul Nou, ne-am așezat cu toţii și am mulţumit pentru anul care a trecut și ne-am 
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spus dorinţele pentru anul care avea să vină. I-am spus lui Michael că dorinţa mea era 
ca el să-mi fi e tată. Ochii lui Michael s-au umplut de lacrimi și mi-a răspuns că da, dar 
că vroia sa-mi fi e cu adevărat tată, nu doar partea de distracţie. I-am zis și eu că da.

Vreau să-i mulţumesc lui Michael că este tatăl meu, că este alături de mine și că îmi 
alungă o mare parte din amărăciune pe care le am. Vreau să-i mulţumesc lui Michael că 
a convins-o pe mama să-mi dea voie să am o copilărie, că joacă baschet cu mine și că 
vine la toate meciurile mele de fotbal. Dar mai mult decât orice, vreau să-i mulţumesc 
lui Michael că mă învaţă că părinţii ne sunt daţi de cel de sus, și că o persoană care nu a 
participat la crearea ta, poate fi  un părinte la fel de bun sau mai bun decât cineva care a 
făcut-o „La mulţi ani de Ziua Tatălui, tati!”. Taylor Martini (8 ani) [3],[1].

Adresarea mea este către cei care au un prieten, un coleg, o rudă care este în doliu, 
și care ar vrea să-l ajute, dar nu cunoaște cum. De asemenea, cred că este o idee bună 
și pentru îndoliaţi să citească ce voi menţiona în continuare și să îi ghideze pe cei din 
jurul lor atunci când vor să-i ajute. Este o realitate tristă că majoritatea oamenilor spun 
instinctiv lucruri care rănesc mai mult decât vindecă. Dar lucrurile nu trebuie să rămâ-
nă așa, dacă cei care suferă îi educă pe cei din jurul lor cu privire la ce să spună, și dacă 
prietenii, colegii, sunt dispuși să înveţe [4].

Menţionăm câteva lucruri ajutătoare atunci când vorbim cu cineva în doliu:
1. Deschide ușa comunicării. Dacă nu știi ce să spui, întreabă pur și simplu „cum 

te mai simţi azi” sau spune-i „m-am gândit mult la tine în ultima vreme”.
2.  Ascultă 80% și vorbește doar 20%. Foarte puţini oameni își fac timp să asculte 

și să afl e care sunt cu adevărat întrebările și gândurile cele mai profunde ale 
cuiva. Încerci să faci conversaţie doar ca să eviţi tăcerea, îi transmiţi celui în-
doliat că ţi-e frică de durerea lui.

3.  Ai răbdare cu cel îndurerat și întelege că are propriul său ritm de vindecare, 
care nu coincide întotdeauna cu așteptările tale. Permite-i să vorbească despre 
cel decedat, deoarece amintirile împărtășite îl ajută să construiască un pod 
între un trecut cu cel drag și un prezent și viitor marcat de absenţa acestuia. 
Fii pregătit că el să spună și lucruri frumoase, și uneori și lucruri triste, și de 
asemenea, așteaptă-te ca el să oscileze între râs și plâns atunci când povestește.

4.  Folosește în conversaţii numele celui decedat. El sau ea a jucat un rol important 
în viaţa îndoliatului și este important pentru el ca cei din jur să recunoască 
acest lucru prin a-i rosti numele.

De asemenea, menţionăm, câteva lucruri, acţiuni, momente care se cer a fi  evitate 
în conversaţia cu cineva care a suferit o pierdere. Nu-l forţa pe îndoliat să adopte o pos-
tură bravă spunandu-i lucruri cum ar fi  „fi i puternic” sau „nu plânge”. Permite-i sa-și 
împărtășească sentimentele cu tine fără să aibă senzaţia că te dezamăgește dacă plânge 
sau dacă spune cât îi e de greu [11].

Vă prezentăm un exemplu în care evidenţiem acţiuni inadmisibile în cadrul con-
silierii.

Când Elena avea doisprezece ani, tatăl ei a murit în alt oraș. Împreună cu mama, a 
luat avionul pentru a ajunge la el cât mai repede. Cumva, o stewardesă a afl at motivul 
călătoriei lor, și i-a șoptit Elenei „tu acum trebuie să fi i puternică pentru mama ta”. 
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Mintea ei de copil a reţinut acele cuvinte, și din acea clipă, ea nu a mai plâns niciodată 
pentru moartea tatălui. Șaptesprezece ani mai târziu, ea se afl a la consiliere, pentru a 
încerca să repare efectul devastator pe care acea amorţeală emoţională auto-impusă îl 
avusese asupra relaţiilor cu soţul și cu copiii ei. Nu poţi să apeși butonul de stins asupra 
emoţiilor dureroase fără ca ele să nu iasă la iveală în alte locuri. Astfel putem întrembu-
inţa următoadele lucruri ce vor fi  efi ciente:

• „Nu-i spune ce trebuie să facă”. Pe de-o parte, asta îi mărește senzaţia de in-
competenţă, și, pe de altă parte, sunt mari șanse ca tu să ai o părere greșită 
despre ce ar trebui el să facă.

•  Nu-i spune „sună-mă dacă ai nevoie de ceva”. Ofertele vagi vor fi  mereu refu-
zate — în practică, nici un îndoliat nu va lua în serios această ofertă [7].

În continuare analizăm comportamentul celor din jur și starea emoţională a copilu-
lui, care a fost infl uenţată de anturaj — „După cum a mai spus, când a murit tata, am avut 
câţiva prieteni foarte dragi care de multe ori au venit și ne-au adus casolete cu mâncare 
sau pur și simplu sacoșe cu bunătăţi din piaţă. Dacă ar fi  așteptat să-i sunăm, n-ar fi  venit 
niciodată, pentru că noi n-am fi  sunat. De asemenea, dacă ne-ar fi  sunat și ar fi  întrebat 
dacă nu vrem să ne aducă ceva de mâncare, normal, am fi  spus nu. Refuzul este tipic 
mentalităţii noastre și poate chiar dacă ar fi  insistat, ni s-ar fi  părut jenant să acceptăm. 
Când însă ne sunau să ne spună că trec pe la noi, acceptam, pentru că ne era dragă și ne 
făcea bine compania lor — iar dacă ei aduceau niște mâncare când veneau, noi eram puse 
în faţa faptului implinit, și cumva puteam accepta fără a simţi că ne pierdem demnitatea.”

Pentru soluţionarea și ameliorarea acestei situaţii putem întrebuinţa următorele:
•  Nu-l priva de prezenţa ta — vizitează-l și petrece timp cu el, pentru că asta va 

avea un impact pozitiv asupra lui.
•  Nu spune niciodată „stiu cum te simţi”. Fiecare experienţă de doliu este unică 

— deci chiar dacă și tu ai pierdut pe cineva, nu înţelegi complet cum experi-
mentează cel de lângă tine pierderea lui. În plus, atunci când îi spui „știu ce 
simţi” îl privezi pe îndoliat de oportunitatea de a îţi explica el însuși ce simte, și 
a vorbi despre sentimentele sale este o parte pivotală din procesul de vindecare.

•  Nu încerca sub nici o formă să-l consolezi pe îndoliat folosind clișee de genul 
— „ lasă că ești tânără, o să-ţi găsești tu pe altcineva”; „bine că mai ai și alţi 
copii”; „dacă plângi, nu-l aduci înapoi”; „el e bine unde e, așa că nu te mai 
necăji”. Aceste cuvinte sunt precum ne-am duce la un doctor cu un picior rupt 
și el îţi dă o aspirină și zice „ lasă că până te măriţi îţi trece” și te trimite acasă 
fără să îţi fi  pus osul la loc sau fără a fi  pus un pansament serios. Rana lui este 
uriașă, și tu nu poţi să-l consolezi, și trebuie să accepţi asta.

•  Nu-l grăbi pe îndoliat — nu-i spune lucruri de genul „au trecut atâtea luni, 
acum e cazul să treci peste asta și să-ţi vezi de viaţa ta”. De asemenea, nu-l forţa 
să facă lucruri pe care nu vrea să le facă — să se întâlnească cu altcineva, sau 
să dea lucrurile celui decedat afară din casă. Procesul de doliu necesită răbdare, 
toleranţă, timp și nu poate fi  grăbit [2].

Trauma se produce întotdeauna în timpul unei situaţii foarte stresante, când este 
depășită orice condiţie de siguranţă și confort. Gradul de severitate al traumei depinde 
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de subiectivitatea percepţiei persoanei. Mai mult sau mai puţin, durerea lasă pentru tot-
deauna urme în sufl etul omului. Impactul unui eveniment traumatizant diferă, în func-
ţie de tipul traumei, de intensitatea cu care acesta a avut loc, de durata expunerii, precum 
și de reţeaua de suport social, experienţele din trecut și mediul cultural din care provine 
copilul. Fiecare percepe evenimentul traumatizant diferit și nu există nici o modalitate 
de a prezice câţi copii vor dezvolta probleme de sănătate mintală. După expunerea la un 
eveniment traumatizant, stresul emoţional pe termen scurt este inevitabil.

Aproape toţi copiii și adolescenţii exprimă în faza acută, post-expunere, schimbări 
de comportament, însă nu toate răspunsurile, pe termen scurt, sunt problematice (une-
le dintre ele pot refl ecta încercări de adaptare, de ajustare la o situaţie difi cilă). Se poate 
atesta dezvoltarea simptomelor din sfera anxietăţii, tulburărilor de somn și coșmaru-
rilor, tristeţii, furiei, iritabilităţii, lipsei intereselor pentru activităţi normale, capacitate 
redusă de concentrare, eșec comportamental, acuze somatice. Cea mai mare parte a 
persoanelor dezvoltă rezilienţă în urma experienţelor traumatizante (în special cei care 
au fost expuși la un singur incident). La cei care au existat traume repetate, care au avut 
manifestări din sfera anxietăţii anterior expunerii și care provin din familii adversive, 
mediul familial vulnerabil riscul unei posibile afectări psihice pe termen lung este mai 
ridicat [5].

Tristeţea de lungă durată, melancolia sau starea de depresie, la copil și la adoles-
cent, este legată de abandon, de maltratare sau de separarea de fi gura sa de atașament, 
traume, însă pot exista și multe alte evenimente sau contexte de viaţă care să determine 
apariţia episoadelor depresive [7].

Tristeţea este o stare normală și naturală pe care omul o trăiește ca urmare a unor 
dezamăgiri inerente. Părintele reprezintă baza de siguranţă a copilului și tot el este cel 
care poate susţine copilul prin manifestarea iubirii faţă de acesta și a căldurii sufl etești. 
Astfel, copilul va putea să depășească starea de tristeţe pe care o trăiește. Îngrijitorul 
ar fi  bine să urmărească în ce situaţii sau în raport cu ce persoane sunt declanșate stări 
de tristeţe. Evenimentele din trecut, declanșatori prezenţi și alte asocieri pot provoca 
experienţe difi cile, urmate de stări de depresie. Depresia în copilărie sau adolescenţă se 
dezvoltă treptat sau apare brusc. Copilul poate părea, mai degrabă, irascibil decât trist 
sau se simte plictisit sau deznădăjduit. Cei din anturaj pot observa la copilul cu depre-
sie lentoare în mișcări, insomnie sau agitaţie. Copilul poate fi  autocritic sau poate avea 
sentimentul că cei din jur sunt prea critici faţă de el. Aceste simptome de depresie sunt 
adesea subtile la început. La această etapă, este difi cil de identifi cat simptomele depre-
siei la copil, pentru a evita reapariţia ei pe parcursul vieţii mature [9].

Concluzie
Prin urmare, scopul tuturor acestor tehnici de consiliere e să incurajeze expri-

marea deplină a gândurilor și sentimentelor privind pierderea, inclusiv, a regretelor și 
dezamăgirilor.

Lindeman (1944) spunea: „Doliul, persoana poate să-l amâne pentru o perioadă, 
dar niciodată să-l evite”. Mai devreme sau mai târziu, acest copil va crește și va trăi 
sentimentele de doliu după persoana dispărută și va manifesta crize de plâns, regrete, 



109materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

sentimente de vinovăţie, dor intens fâţă de omul drag, simptome de depresie și insom-
nie, uneori chiar și tendinte suicidale.

Această stare fi ind numită „ Doliul întârziat”.
Astfel, dacă este în puterile noastre, a maturilor — pedagogilor, părinţilor, psiho-

logilor, colegilor — să contribuim la diminuarea durerii, atunci să o facem când este 
nevoie și cât mai timpuriu în copilărie, preadolescenţă, adolescenţă, maturitate la orice 
vârstă și să nu așteptăm trecerea timpului, căci timpul uneori poate fi  o rană deschisă, 
care nu se închide atât timp cât nu se face pansamentul corect.

Oamenii își fac adesea griji că ar putea să spună ceva nepotrivit unei persoane care 
a suferit o pierdere și evită să menţioneze decesul sau să facă vreo referire la persoana 
care a decedat. De obicei, acesta este un semn că respectivul încearcă să fi e delicat, 
dar este important să ne amintim că persoana în doliu se poate simţi singură, iar grija 
dumneavoastră o poate face să simtă că cineva îi poartă de grijă. Ar fi  util să vă opriţi 
înainte de a vorbi și să vă gândiţi cum ar putea percepe persoana în doliu ceea ce doriţi 
să spuneţi: de exemplu, unii oameni ar putea considera fraza „s-a dus într-un loc mai 
bun” mai degrabă supărătoare decât liniștitoare. Amintiţi-vă că, uneori, simplul fapt de 
a asculta poate fi  lucrul cel mai util pe care îl puteţi face [8].
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ОПТИМИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ НОВОБРАНЦЕВ И КОМПИТЕНЦИЙ ИХ 

КОМАНДИРОВ
ILONA DZÎC1

Summery: Th e article describes the concept of elaborating a training program, which 
was aimed at optimizing the adaptive potential of conscripts by training the indivi-
dual-psychological characteristics of personality and competence their commanders.
Cuvintele cheie: оптимизация адаптационного потенциала, тренинговая 
программа, новобранец, компитенции руководителей.

Rezumat: În prezentul articol este descris conceptul elaborării unui program de trai-
ning, care a fost orientat la optimizarea potenţialului adaptiv a tinerilor încorporaţi 
prin formarea particularităţilor individual-psihologice şi competenţelor comandanţilor 
nemijlociţi a acestora.

Личностный адаптационный потенциал характеризует адаптивные способ-
ности человека во взаимодействии с специфическими условиями среды его жиз-
недеятельности.

Повышение адаптации новобранцев возможно посредством использования 
специально разработанной программы психологической поддержки по оптими-
зации адаптационного потенциала.

Базовым положением при разработке авторской программы по оптими-
зации адаптационного потенциала, являлось философское основание диалек-
тического соотношения биологического и социального в адаптации человека, 
тенденции к достижению равновесия в процессе взаимодействия субъекта со 
средой.

Поскольку являлось необходимым разработать программу направленную 
на разные категории военнослужащих (новобранцы и командиры) и преследу-
ющую разные цели (формирование адаптационного потенциала и коммуника-
тивной компетентности), при ее разработке я использовала модели таких видов 
тренинга как: тренинга личностного роста и тренинга коммуникативных спо-
собностей, поскольку акцент делался на осознание и преодоление военнослужа-

1 Ilona DZÎC, locotenent-colonel, doctorandă Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 
șef Serviciu Asistenţă Psihologică al Armatei Naţionale.
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щими внутренних, личностных комплексов, ощущаемых как препятствия в пре-
одолении жизненно важных задач. В когнитивной области, тренинг помогал по-
нять и эффективно применять сильные стороны своей личности, сформировать 
адекватную самооценку, мотивацию на успех, повысить внутренние ресурсы в 
преодолении трудных ситуаций и развить коммуникативные компетенции. В 
аффективной сфере тренинг был направлен на актуализацию пережитых когда-
то эмоциональных преживаний и выработку позитивного отношения к окру-
жающим и к себе, в результате участники тренинговых занятий избавлялись от 
внутренних барьеров. В поведенческом аспекте тренинг помогал сформировать 
навыки необходимые для конструктивного взаимодейтсвия в условиях армей-
ской среды, как по горизонтали, так и по вертикали.

С целью формирования адаптационного потенциала у новобранцев и раз-
вития компитенций их руководителей применялась локально оптимальная 
стратегия (ЛОС) развития, где основной акцент ставился на формирование це-
левых установок для оптимазации деятельности военнослужащих в армейских 
условиях. Целевые установки включали:

—  развитие социально-психологической компетентности у военнослужащих: 
способности индивидов эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми, создание благоприятной психологической атмосферы и снижение 
эмоционального напряжения в коллективе;

—  формирование навыков самопознания, развитие уверенности в себе и 
собственных силах, повышение самооценки, рост мышления, мотивации, 
развития личностного адаптационного потенциала.

—  повышение коммуникативной компетентности и межличностного взаимо-
действия, обучение эффективным способам коммуникации в различных 
жизненных ситуациях;

—  формирование навыков конструктивных способов выхода из конфликт-
ных ситуаций.

В тренинг были включены как индивидуальные, так и групповые формы 
работы, которые предполагали применение следующих методов: упражнения: 
разминочные, медиативные; беседы: дискуссии, сообщения; игры: ролевые, сти-
муляционные, медиативные; ритуальные действия и др.

При разработке авторской программы я чередовала различные методы 
и виды заданий в рамках каждого занятия. Каждая тренинговая встреча была 
тематическая и представляла собой целостную структуру, включающую в себя 
задания, которые подбирались мной из различных учебно — методических по-
собий [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9]. Некоторые задания модифицировались с учeтом цели 
и задач проводимой нами формирующей работы.

Методика разработанной тренинговой программы предусматривала реали-
зацию следующих этапов:

• обеспечения роботоспособности группы;
• формирования мотивации у участников;
• информационного;
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• обучающего;
• личностного;
• завершающего.
Каждый этап имеет свою структуру и наполнен своим содержанием. Далее 

были приняты правила группы, которые обеспечивали определенное поведение 
ее участников. Повышение работоспосбности обеспечивалось за счет концен-
трации и устойчивости внимания, посредством проведения различных психо-
гимнастических упражнений.

Этап формирования мотивации включал анализ поведения участников в 
различных ситуациях взаимодействия. Информационный этап направлялся на 
получение конкретных знаний (о специфике возрастных этапов, о личностных 
особенностях, о адаптационном потенциале, о психологии общении, о армей-
ских условиях и др.) и обеспечивался посредством включения в занятия неболь-
ших лекций и групповых дискуссий. Обучающий этап был направлен на фор-
мирование личностных особенностей новобранцев и адаптивных установок во 
взаимоотношениях с другими, развития умений и навыков необходимых для 
эффективного общения командиров подразделений. Личностный этап прохо-
дил сквозь все предыдущие и последующие этапы тренинга и включал в себя 
осознание участниками направленности, ценностных ориентаций, усановок, а 
также своих индивидуальных особенностей и их различного влияния на окру-
жающих людей.

На завершающем этапе тренинговой программы происходило получение 
«обратной связи» (feed back) друг другу где выделялись сильные стороны каждой 
личности новобранца, которые смогли бы помочь эффективно адаптироваться к 
условиям армейской среды, и каждой личности командира, которые смогли бы 
повысить их компитенции.

Каждое занятие, в свою очередь, имело определенную структуру и включало 
в себя:

• ритуал приветствия;
• разминку;
• рефлексию прошлого занятия;
• введение в тему занятия — теоретический блок;
• конкретные упражнения, позволяющие освоить основное содержание 

занятия;
• рефлексию настоящего занятия
• ритуал прощания.
Таким образом, структура занятия отражала основные этапы работы груп-

пы, при этом мы опирались на методы, описанные И.Вачковым (1999): метод 
операционализаци; метод группового решения; метод конкретных ситуаций; 
дискуссии; обмен опытом; психогимнастические игры; имитации; медиативные 
техники; групповая рефлексия [7].

Каждое тренинговое занятие включало два ритуала: приветствие и проща-
ние. Перед введением в теоретический блок, проводился обзор прошлого заня-
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тия, где основной акцент ставился на обсуждение ключевых моментов уже прой-
денной тематики и пережитых эмоций. Это своего рода тематическая разминка, 
выполняла функцию психологического запуска темы. Основная часть занятия 
включала конкретные упражнения в результате которых происходило обучение 
необходимым умениям и навыкам. На каждом занятии мы использовали около 
3-5 заданий. В занятия я включала дискуссию, которая понималась как обмен 
мнениями среди участников. В задачи ведущего входила обязанность перево-
дить беседу в дискуссионное русло, поскольку в дискуссиях при столкновении 
разных точек зрения происходит осознание различных позиций, которые име-
ют место быть. В процессе дискуссий происходило раскрытие внутреннего мира 
участников, их проекций, жизненного опыта, которые, в свою очередь отслежи-
вались и регулировадись тренером (ведущим) посредством различных показате-
лей: содержания высказываний, ход дискуссий, эмоциональных реакций на вы-
сказывания соучастников группы, степень включенности в общую деятельность 
группы. В конце занятия участники проводили рефлексию и «обратную связь» 
как с участниками, так и с тренером группы. Каждое занятие вносило опреде-
ленный вклад в реализацию основной цели разработанной нами программы. 
Так же необходимо отметить, что структура и наполнение программы не явля-
ются жестко заданными и статичными, так как в зависимости от модифакации и 
конкретизации цели можно изменить упражнения и ход всего занятия.

Авторская тренинговая программа включала в себя два блока — первый 
блок посвящался развитию личности, ее адаптационного потенциала и был на-
правлен на работу с категорией новобранцев, а второй блок посвящался разви-
тию коммуникативной компетенции и был направлен на работу с категорией 
командиров.

Для определения эффективности тренинговой программы, разработанной 
и апробированной в ходе формирующего эксперимента, были проведены кон-
трольные срезы, которые позволили оценить эффективность проведeнной ра-
боты.

Таким образом, итоги формирующей работы раскрыли возможность фор-
мирования характерологических осбенностей личности и доказали, что ново-
бранцы эффективно адаптируются к новым условиям армейской жизни в тех 
подразделений, где была проведена программа психологической поддержки по 
формированию их адаптационного потенциала, но наиболее успешно, адапта-
ция проходит в тех подразделениях где была проведена работа и с командирами 
подразделений по формированию их личностных компитенций. Работа с коман-
дирами отлично сказывалась на установление благоприятного морально-психо-
логического климата в подразделении, и способствовала формированию адапта-
ционного потенциала их подчиненных. Таким образом, деятельность психолога 
в армии должна представлять собой интегральную, комплексную модель, кото-
рая будет обеспечивать формирование адаптированной личности новобранца, 
и приводить к успешной профессиональной реализации командиров подразде-
лений как субъектов активной служебной деятельности.
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THE SITUATION OF THE CHILD ADOPTED 
IN THE MILITARY FAMILY IN THE CURRENT CONTEXT

ION CARMEN1

Motto: „Every war is a war against children”.
(Founder Save the Children, Eglayne Jebb)

Rezumat: Am ales ca temă Situaţia copilului adoptat în familia militarului în 
contextul actual, având convingerea că subiectul implicaţiilor sale juridice sunt 
departe de a fi  epuizate, cu speranţa că ne vom putea aduce contribuţia la înţelegerea 
caracteristicilor vieţii militare de către familia militarului. Importanţa familiei ca 
factor esenţial poate condiţiona performanaţa profesională a militarului atât la 
locul de muncă cât şi pe timpul misiunilor. Încercăm să explicăm anumite aspecte 
privind relaţia dintre viaţa de familie a militarului şi locul de muncă. Instituţia 
militară, a fost şi este preocupată de a descoperi soluţii optime de motivare a mili-
tarului, astfel încât acesta să-şi îndeplinească misiunea în orice condiţii. Militarul 
prin juramant raspunde „prezent” nevoilor armatei, se muta acolo unde este nevoie 
atat în ţară cât şi în străinătate, mobilitatea fi ind una din caracteristicile acestei 
profesii. Tinerii care îmbrăţişează cariera militară, trebuie să fi e caracterizaţi prin 
determinare, competitivitate, dorinţa de lucru în echipă. Psihologii urmaresc relaţia 
dintre viaţa de familie a militarului şi performanţa acestuia în muncă. Concluzia 
care se desprinde este aceea că o viaţă de familie armonioasă şi lipsită de griji 
poate determina o performanţă profesională superioară la militari, atât în munca 
de rutină, cât, mai ales, pe timpul misiunilor de luptă.
Cuvinte-cheie: militar, familie, viaţă militară, armată, comportament, atitudine.

Summary: We chose as a theme the situation of the child adopted in the military 
family in the current context, having the conviction that the subject of its legal impli-
cations are far from exhausted, nurturing the hope that we will be able to contribute 
to the understanding of the characteristics of military life by the military family.
Th e importance of the family as an essential factor can condition the professional 
performance of the military both at work and during missions. We try to explain 
certain aspects regarding the relationship between the military man’s family life and 
the workplace. Th e military institution was and is preoccupied with discovering 
optimal solutions to motivate the military, so that he can fulfi ll his mission under 
any conditions. Th e military man by oath responds “presently” to the needs of the 
army, moves where it is needed both in the country and abroad, mobility being 
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one of the characteristics of this profession. Young people who embrace the military 
career, must be characterized by determination, competitiveness, desire for teamwork. 
Psychologists follow the relationship between the military man’s family life and his 
performance in work. Th e conclusion that emerges is that a harmonious and carefree 
family life can determine a superior professional performance in the military, both 
in routine work and, especially, during combat missions.
Keywords: military, family, military life, army, behavior, attitude.

Introduction
“In accordance with those expressed in the doctrine, adoption represents one of the 

expressions of human solidarity, manifested in order to protect the best interest of the child.
Adoption by its essence changes destinies and implies a special degree of soul sen-

sitivity. Finally, adoption is not only a “legislative measure of protection”, but also off er-
ing a “new destiny” for the child without parental protection [pag. 9].

Children have a diff erent logic from adults and perceive reality in a diff erent way, 
which is why stories, games, are diff erent. Pandemic, war and crisis moments that 
change their lives have eff ects on them. Here, the invasion of Ukraine by the Russian 
army led to the desire for dozens of families in Romania to adopt refugees from the way 
of the terrible war. And so, we are witnessing the situation where the state authorized 
institutions cannot under any form in any form of these children who have lost their 
parents during bombardments, having to enter the territory of another foreign country.

Th e life of a military man means a way of life, in which the infl exible spirit, the dy-
namic temperament, the sacrifi ce, the satisfaction and the joy, which, by his own will, 
feel to be dedicated to the military career.

Th rough military profession we mean not only military maneuvers, training and 
performances but also a large number of military specialties that impose numerous 
skills, beyond those specifi c to a military unit.

 Th e basic quality of the military is represented by the spirit to share with the other 
colleagues the common values, respectively the loyalty, self -confi dence, colleagues, 
dignity, honor, self -giving, solidarity, etc.), aspects of the military group of belonging, 
on which you consider it diff erent from other communities.

Th e military profession must be built for pleasure. Th e involvement, the courage 
and the decision to support your ideas are characteristic. Young people who want a 
military career must be characterized by will, competitiveness, eff ective and aff ective 
employment, and a desire to work as a team. Since the military is in the service of the 
nation, the military profession is a vocation, because it brings a lot of satisfaction, al-
though it oft en involves sometimes many sacrifi ces.

Th e military profession is a profession of strong characters, which can be joined by 
traditional values   such as rigor and discipline.

As it is known, the military engages, to respond “present” to the needs of the army, 
through the oath. It moves frequently, in places where the need regarding their profes-
sional skills requires it, both in the country and abroad.
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One of the characteristics of this profession is mobility, and for the created dis-
comfort they receive compensations of a material or fi nancial nature. A successful mili-
tary career begins in an environment of the discipline, and military norms. Beyond the 
eff ective work, the military career is a way of life. Th e professionals besides responsibili-
ties have certain rights that they benefi t from.

Th e family continues to play an important role in terms of the occupational effi  -
ciency of the military in both the country and over the decision. Th e family and the army, 
there are two fundamental institutions of the society that demand almost everything 
from their members, the competition between them to be one before the other is ex-
tremely hard. Military life imposes on the person who dresses the military coat to adopt 
a unique behavior that can aff ect his family life. In this sense we mention the isolation in 
the unit-a factor that discourages the young military personnel in establishing a family.

Another factor is the move from one garrison to another, for various reasons, the mili-
tary are forced to change their place of activity, the family in this context having to suff er be-
cause the life partner must sacrifi ce their own career in favor of that of the military (husband).

Th e work/job of parents is associated with moving from one place to another and 
then another problem appears, the child must move from one school to another, other 
times a year, the situation being extremely traumatized for the child. First of all, aca-
demic diffi  culties can intervene, then psychologically diffi  culty for the child to get used 
to new friends, new teachers, new situations.

A primordial role in the development of the child plays the family environment and 
parents. Children today are facing multiple situations in which social comparison can 
cause psychological damage. Th e rapid evolution of social networks leads to the tendency 
to formulate comparisons that most oft en obstruct the positive development of the child.

“Although there is no perfect parent, all parents are perfectable and it is their re-
sponsibility to increase children’s self-esteem, to make them accountable, to encourage 
them to develop their autonomy and to motivate them. Th e foundation of all these steps 
is to ensure an optimal family climate, in which the child’s achievements are observed 
and appreciated, in which the errors are identifi ed and solved, without constituting a 
reason for the opprobrium, and in which the parent-child relationship becomes a pro-
peller for the harmonious development of the latter” [115].

We are talking about a growing salary according to evolution and career, about the 
right to food and free equipment, medicines and free medical assistance, holidays and 
browsing, compensation of expenses for renting a home, compensating transport when 
operating in other localities than the one in which he resides.

Th e career evolution of the military involves the successive passage of internships 
in degrees and functions giving everyone the possibility to reach the highest steps of 
the military hierarchy.

Th e basic principles on which the legal norms, regulations and internal instructions 
related to the fi eld of human resources management, in the Romanian Army, are the 
correctness, transparency and equal opportunities in the military career are articulated.

Looking at the angle of the legislative system, it gives the military only obligations 
and military restrictions not too many advantages. We mention about the exclusion 
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from the exercise of democratic rights, respectively to make the policy, to participate in 
demonstrations in public manifestations, etc.) or economic (to have companies on its 
behalf, etc.) his obligation to take oath to the country, Compliance with a code of laws 
characteristic only to the military environment, all these aspects determine the military 
to develop totally diff erent attitudes and behaviors towards most citizens of the society.

Situations may arise in which children are lost interest in learning, big problems 
may arise and the diffi  culty of accommodating children within the school environment.

“J. Dewey also thinks of an adaptation of the school to the generic, social needs of 
the child. Th us the school should be like a family in which the child to spend his life, 
to live the moment of each age. Th e adaptation of the child to the school is reduced to 
social adaptation. Th e school community can only be similar to a family community 
where the child feels like at home. Th e school should change to be “like life” and the 
child learn “doing. Ivan Illich fi nds a too big gap between the need for human education 
and the school off er and that is why it launches the shaking idea of   “discovering society”, 
an increasing idea today. He proposes an adaptation of the whole society to the need to 
form the child for whom he imagines a tree, totally individualized, mentoring” [4].

Here, the systematic change of the school for children can cause negative emotional 
eff ects as a result of the rehabilitation eff ect that they have to spend at each school, cre-
ated eff ort and forced breaking the relationships regarding the separation of friends by 
certain teachers, of a certain style of teaching, contact with new colleagues, teachers, etc.

In the following we will present some challenges with which the military person-
nel meet in the service:

— the situation of provisional in the military units that most oft en do not ensure 
the conditions most suitable for the family needs, the special situation when 
both spouses are military;

— a shuttle as a compromise situation between family life and military career;
— the danger of not fi nding a job for the military’s husband/wife in the new 

locality, aspects that have consequences regarding the revenues of the family 
and the social status;

— the departure from the house can lead to the breaking of the traditional rela-
tionships between children and parents.

In the world, there are children trapped in wars, subjected to acts of extremely 
frightening violence, being collateral victims of the general slaughter. Th e specialized 
literature elucidates that the lack of a parent or both conditions the occurrence of rela-
tive aff ective defi ciencies, the parents’ relationships with the child being rare, provi-
sionally broken. Th e eff ects of aff ective defi ciency are all the more serious and irrevers-
ible the more early is the lack of parents.

Designed to protect vulnerable children against the suff ering and destruction 
brought by the war, the international laws and the fundamental human rights, they are 
violated without the culprits paying these injustices.

“In this context, the institution of fundamental rights and freedoms has experienced a 
special dynamics, full of signifi cance. Th e evolution of the institution of fundamental rights 
and freedoms was expressed by the existence of two broad categories of regulations, namely:
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a) internal regulations and;
b) international regulations.
Th e great theoretical and practical problem is, however, the correlation between 

international and internal regulations. Th e question of knowing how to approach this 
correlation is posed and what consequences it results from such an approach. In spe-
cialized literature, interesting points of view were expressed.

Th us, it is shown that pacts, conventions, statements and other acts adopted in-
ternationally, transpose into practice human rights, taking into account the perma-
nent necessity of harmonizing the requirements of international cooperation in this 
fi eld with the principle of sovereignty of states. Without a doubt that these instruments 
oblige the states to take legislative measures, and of another nature to ensure the real-
ization of the rights and freedoms provided in them. But, the realization of these rights 
and freedoms is to take place through regulations of internal law” [13].

Conclusion
Th e conclusion that comes off  is that a harmonious and worry -free family life can 

cause a higher professional performance in terms of military career, both in routine 
work and, especially, during battle missions.

“Th e military family represents an essential factor that can condition its profes-
sional performance, either at its permanent work, or during the specifi c missions in the 
country or abroad.

Th is fact is refl ected, either by stimulating professional career promotion, obtain-
ing high performance at work, fl awless accomplishment of assigned missions, or by 
negative eff ects of accessing career and defi ciencies in the workplace.

In this last situation, the negative aspects of the military career can generate a 
“domino” type eff ect in the sense that they will feed an attitude of dissatisfaction and 
professional failure, which can open the way to multiple vulnerabilities, both psycho-
logical and security in nature , to the military body and the country ” [46].

BIBLIOGRAPHY
1. Comoding the child with the level crossings in the compulsory education, research report, 

Bucharest, 2012;
2. MARKIN Konstantin against Russia (MC), no. 30078/06, point 144, 147 and 148, ECHR 2012 

(extracts).
3. Psychological approach to maternal adoption and assistance, Collegium Polirom, 2021violeta, 

Enea, p.115.
4. SEE I. R. TONCEAN Luieran, Legal Universe Publishing House, Monographs, Bucharest, 

2020, p.9;
5. SEE T, BODOASCA, Family Law, ed. III revised and added, Universul Legal Publishing House, 

Bucharest, 2015, p.603;
6. SEE O. Mihaila, Adoption, Roman law and comparator, Universul Legal Publishing House, 

Bucharest, 2010, p.12.13;
7. See the Security and Defense Studies Magazine, DGIA, year VIII no.2/2016;
8. Th e scientifi c booklet, Chisinau 2008, Th e protection of the rights and freedoms of citizens 

— a priority of the European public administration special aspect regarding the inviolability 
of the person, p.116



120 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

О НЕКОТОРЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И МЕРАХ ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯВ РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ВЯЧЕСЛАВ БУРДЕНЮК1

Rezumat: Statele au fost preocupate de securitatea poporului lor de-a lungul istoriei. 
Principalul obiectiv al securităţii este lupta împotriva criminalităţii. Infracţiunile 
militare este un tip de infracţiuni care reprezintă un pericol pentru societatea noastră. 
Fiind un fel de concept general, infracţiunile militare cuprind toate trăsăturile sale: 
pericol public, ilegalitate, vinovăţie şi pedeapsă. Aceste semne au însă anumite 
specifi cităţi militare, datorită naturii serviciului militar. Pericolul public al unei 
infracţiuni se exprimă prin cauzarea sau crearea unei ameninţări de vătămare a 
intereselor individului, societăţii şi statului protejate de legea penală.
Cuvinte cheie: infracţiunea, militari, criminalitatea, combaterea.

Abstract: Th e states take care about safety of their people during the whole story. 
Th e main direction of ensuring the security is combating crime. Th e military crime 
is a type of the criminality, which endanger our society. Being a kind of general 
concept, crimes against military service include all of its features: public danger, 
criminal wrongfulness, guilt and punishability. However, these signs have a certain 
military specifi city, due to the nature of military service. Th e public danger of a 
crime is expressed in causing or creating a threat of harm to the interests of the 
individual, society and the state protected by criminal law.

Вооруженные силы страны-не изолированный социальный механизм, а ор-
ганическая и неотъемлемая часть нашего общества. В условиях обостряющих-
ся социальных противоречий и углубляющихся дезинтеграционных процессов 
происходит резкое падение престижа и популярности воинского труда, растет 
число правонарушений и преступлений, совершаемых военнослужащими всех 
категорий- от солдата до генерала.

Преступность в вооруженных силах- опасный дестабилизирующий фактор, 
крайне негативно воздействующий не только на вооруженные силы, но и на го-
сударство в целом [1, стр. 408].

Для того, чтобы перейти к вопросу о преступлениях военнослужащих, сле-
дует прежде всего дать определение некоторым терминам, а именно преступле-
нию и преступности. Октавиан Бежан считает, что преступление- это акт, пред-
ставляющий антисоциальный способ взаимодействия между людьми, который 

1 Вячеслав БУРДЕНЮК, магистр права, юрисконсульт, АО „Barza Albă”.



121materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

ослабляет социальные отношения и тем самым нарушает общественную жизнь. 
Преступность он определяет как социальное явление с разрушительным воз-
действием на общество, которое ослабляет социальные отношения и навязы-
вает асоциальный способ взаимодействия между людьми, тем самым нарушая 
общественную жизнь. Как и любое социальное явление, преступность носит 
массовый характер, что означает что она состоит из множества индивидуаль-
ных поступков- преступлений [2]. Анатолий Файгер отмечает одну из ключевых 
особенностей преступления, а именно его правовую природу. Это предполагает, 
что преступления представляют собой только наносящие ущерб действия, пред-
усмотренные уголовным законодательством, совершение которых карается по 
закону. Такая особенность позволяет отделить преступление от менее опасных 
нарушений, а также от социально опасных деяний, которые не признаются та-
ковыми в соответствии с уголовным законодательством, то есть они не крими-
нализированы [3].

В комментарии к Уголовному Кодексу Республики Молдова авторы опреде-
ляют преступление как «наиболее тяжкие виды правонарушений, представляю-
щие опасность для установленного государством правопорядка. Они посягают 
на саму господствующую систему общественных отношений, на законные ин-
тересы государства, общества, личности, на ее политические, имущественные 
и другие права и свободы. Преступление-разновидность человеческой деятель-
ности, деяние, объективированная, выраженная вовне преступная воля вино-
вного. Преступление-это общественно опасное деяние человека, это всегда кон-
кретное поведение, а не образ мысли. Поведение выражается в действиях или 
бездействиях, в них и только в них материализуются, т.е. проявляются вовне 
преступные намерения лица» [4]. Группа украинских авторов считает, что пре-
ступность- это относительно массовое, исторически изменчивое социальное 
явление, которое имеет определенную территориальную и временную распро-
страненность, представляет собой целостную, основанную на статистических 
закономерностях систему единичных общественно опасных деяний, запрещен-
ных уголовным законом [5].

Так же следует дать понятие термину «военнослужащий. Согласно Закону 
РМ № 162 от 22.07.2005 «O статусе военнослужащих», военнослужащие-граж-
дане Республики Молдова, исполняющие военную службу на основе воинской 
обязанности или на контрактной основе в соответствии с действующим законо-
дательством [6].

Причины преступности военнослужащих следует рассматривать в двух пло-
скостях: общественной и армейской. Однако главные причины кроются в самих 
Вооруженных Силах. Связано это с тем, что: Вооруженные Силы- хотя и неизо-
лированный социальный организм, но вместе с тем относительно самостоятель-
ный с присущими только ему особенностями взаимодействия людей между со-
бой и с обществом; внутри воинских коллективов действуют специфические кри-
миногенные и антикриминогенные факторы, отсутствующие в обществе. В таких 
коллективах должна действовать система воинского, правового и нравственного 
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воспитания; жизнь и быт в них строго организованы, существует жесткий устав-
ный контроль. В то же время в условиях проводимых реформ, далеко не всегда 
понятных не только рядовым военнослужащим, но и офицерам высшего зве-
на, приводимые выше факторы могут содействовать преступности. Например, 
правовое и нравственное воспитание военнослужащих в современных условиях 
практически полностью отсутствует. Причины преступности военнослужащих 
тесно связаны с негативными процессами в среде несовершеннолетних.

Целесообразно выделить следующие укрупненные блоки причин преступ-
ности военнослужащих.

Организационно-управленческие. Поддержанию надлежащего порядка в 
армии способствуют: качественное несение службы офицерами; качественное 
несение службы младшими командирами; качественная организация быта моло-
дых солдат. Назначение на руководящие должности офицеров не всегда соответ-
ствует их морально-волевым качествам и вызывает определенное раздражение 
среди других офицеров. Соответственно, исполнение приказов и распоряжений, 
исходящих от такого начальника, со стороны подчиненных не подкрепляется 
необходимой разумной инициативой, что пагубно может отразиться на межлич-
ностных отношениях в воинском коллективе.

Социальные. К социальным причинам преступности военнослужащих 
можно отнести распространение среди них пьянства, а в последние годы и при-
ема наркотиков. Причем пьянство характерно в основном для офицеров и явля-
ется своего рода негативной традицией. Наркотизм под влиянием внеармейских 
условий присущ значительной части военнослужащих срочной службы, так как 
в армию призываются юноши, уже познавшие наркотики.

Социально-психологические. Вооруженные Силы Республики Молдова 
постепенно становятся прибежищем для лиц с «клеймом социального аутсай-
дерства». Главным образом, это относится к военнослужащим срочной службы, 
поскольку среди призывников преобладают юноши, не попавшие в институты 
или не сумевшие найти работу, дающую право на отсрочку. Сюда же следует от-
нести призывников, родители которых не смогли найти иных (часто противо-
правных) способов уклонения от военной службы. Вряд ли в каком-либо ином 
государственном институте так резко проявляются возрастные отличия, как в 
армии. Эти различия характерны в первую очередь для военнослужащих сроч-
ной службы, являясь одной из причин «дедовщины», но они актуальны и для 
офицеров. Например, известны случаи, когда старшие по возрасту офицеры по-
давали рапорты об увольнении или переводе на другое место службы из-за того, 
что их непосредственными начальниками становились более молодые коллеги. 
Связано это с тем, что: возрастные различия культивируются в нашем обществе 
со школы и даже с дошкольных детских учреждений; Вооруженные Силы в со-
временном их состоянии наносят юношам (не только военнослужащим срочной 
службы, но и курсантам воинских учебных заведений) сильный психотравми-
рующий удар; психологии юношей свойственно деление людей по возрастному 
признаку, что актуально для воинских коллективов. «Аутсайдерство» усилилось, 
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так как на срочную службу стали призывать лиц, являющихся потенциальны-
ми преступниками ввиду своего антисоциального образа жизни, и это притом, 
что, помимо них, там всегда было немало тех, кто до призыва совершал преступ-
ные действия, но по разным причинам не нес за это ответственности. Важно 
отметить, что в подавляющем большинстве случаев названные действия носили 
характер насилия против личности. Таким образом, в Вооруженные Силы попа-
дает значительная часть несовершеннолетних правонарушителей. Естественно, 
что при общем снижении дисциплины и сокращении числа офицеров, умеющих 
работать с подобными лицами, последние могут достаточно бесконтрольно и 
в армии совершать противоправные поступки. Можно, следовательно, сделать 
вывод, что Вооруженные Силы как бы наследуют преступность несовершенно-
летних, вбирая в свои ряды тех, кто хотя и совершил преступление, но по тем 
или иным причинам избежал реального уголовного наказания. Таких подрост-
ков немало, особенно сейчас, в период значительной либерализации уголовной 
политики, которая стала милостивой в первую очередь к несовершеннолетним 
правонарушителям. Но необходимо помнить, что каждое десятое преступление 
в стране совершается как раз ими, чаще всего это кражи, телесные повреждения, 
грабежи, разбои, хулиганства, изнасилования. Стоит отметить, что освобожда-
ются от срочной военной службы лица, имеющие не снятую или не погашенную 
в установленном законом порядке судимость [7].

Информационные. У Вооруженных Сил практически нет рекламы. Агита-
ционная пропаганда, призывавшая юношей на службу, была обречена на неуда-
чу, так как негативный материал об армии имел значительно большую аудито-
рию и более весомый общественный резонанс. Пример тому, недавний случай 
с дезертиром нетрадиционной сексуальной ориентации, новость про которого 
разлетелась по стране и даже обсуждалась на самом высоком уровне [8]. Так же 
примечателен тот факт, что такому благодаря широкому распространению, в 
том числе и в официальных комментариях Министерства Обороны Республики 
Молдова[9], был нанесен ущерб имиджу Вооруженных Сил страны.

Идеологические. Ни восхваления, ни огульная критика не идут на пользу 
Вооруженным Силам. Изменение идеологических ориентиров привело к дезо-
риентации военнослужащих. Отвергнув старую идеологию, руководство Воору-
женных Сил не предложило взамен иной. Командиры воинских частей вынуж-
дены в таких условиях искать «идеологию полка», т.е. в каждой части появляют-
ся свои традиции, своя идеология.

Культурные. Неоднозначность и неравномерность культурной жизни на-
шего общества известна. Если в крупных городах и муниципиях есть развлека-
тельные учреждения, иногда даже в избытке, то в других городах страны, в пода-
вляющем большинстве случаев, нетни музеев, ни театров, ни культурно-развле-
кательных центров. Однако именно военнослужащими, призванными из таких 
городов и сел, в последние несколько лет пополняются ряды военнослужащих.

Политические. Продолжается борьба между различными партиями и дви-
жениями за влияние на Вооруженные Силы. Иногда эта борьба выходит за рам-
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ки установленных законом правил. К сожалению, это приводит к дезориентации 
военнослужащих, отрицательному влиянию на психику молодых военнослужа-
щих, росту конфликтов между военнослужащими на политической почве.

Национальные. Вооруженные Силы Республики Молдова комплектуются 
военнослужащими разных национальностей. При наличии межнациональных 
противоречий в обществе национальные причины противоправного поведения 
военнослужащих будут усугубляться. По вполне понятным причинам армия 
слепо повторяет ошибки и заблуждения общества — политические, националь-
ные, религиозные, нравственные. Если в обществе сильна, например, межнаци-
ональная рознь, то она не может не проявиться и в армии, социальный организм 
которой весьма чувствителен. Надо сказать, что не каждое изолированное со-
общество так реагирует на межнациональные или межрелигиозные конфликты.

Экономические. В ряду иных причин преступности экономические тради-
ционно выдвигаются на первый план, что обоснованно. Однако в Вооруженных 
Силах экономические причины проявляются несколько своеобразно: а) военнос-
лужащие, не получающие месяцами денежного довольствия, совершают корыст-
ные преступления (например, кражи); б) распределяемые финансовые ресурсы в 
условиях проводимой реформы расхищаются вышестоящими начальниками; в) 
представление каких-либо льгот либо военнослужащим, либо фондам, создава-
емым для военнослужащих, неминуемо приводит к совершению преступлений 
экономической направленности; г) к имуществу Вооруженных Сил проявляют 
агрессивный интерес представители криминальных группировок, связанных с 
организованной преступностью.

Устранение причин и условий преступности военнослужащих является 
важным условием повышения боеспособности армии, успешного выполнения 
ею задач по обеспечению безопасности страны. Применительно к военнослужа-
щим предупреждение преступлений обладает определенными особенностями, 
поскольку личность преступникавоеннослужащего существенно отличается от 
личности обычного преступника; специфичен и механизм преступного поведе-
ния военнослужащих в связи с особыми функциональными задачами, стоящи-
ми перед ними, а также с обладанием оружием; необычна мотивационная сфера 
большинства военнослужащих, направленная на удовлетворение в первую оче-
редь элементарных потребностей.

Среди мер общесоциального предупреждения преступлений военнослужа-
щих можно выделить следующие: 1) реальное введение наряду с воинской аль-
тернативной гражданской службы. Провозглашенный, но не в полной мере ис-
полняющийся закон об этой службе, вызывает социальную апатию и без разли-
чие многих законопослушных граждан, их неверие в возможность построения 
правового государства; 2) переход на призыв в Вооруженные Силы один раз в 
году, с тем чтобы сломать традиционную возрастную градацию среди военнослу-
жащих и перекрыть каналы попадания в армию лиц, склонным к правонаруше-
ниям; 3) повышение призывного возраста до 21 года. Существующий довольно 
низкий призывной возраст порождает массу проблем. Так, от имени государства 
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молодому человеку вручается оружие и отдаются приказы о выполнении боевых 
задач, связанных в последнее время с участием в вооруженных конфликтах, т.е. 
с применением боевого оружия. При этом никто серьезно не задумывается о со-
циальных и психологических проблемах, с которыми в дальнейшем может стол-
кнуться молодой, еще полностью не сформировавшийся как личность человек; 
4) существенное улучшение социальнобытовых условий военной службы и пре-
доставление военнослужащим возможности удовлетворять свои материальные 
потребности законными средствами; д)развитие института офицеров-воспита-
телей, деятельность которых должна быть связана с работой военкоматов и ос-
новываться на материалах личных дел призывников; 5) увеличение количества 
мероприятий, связанных с развитием положительных эмоций военнослужащих 
(культурно-массовые и спортивные мероприятия, приглашение родственников 
и т.п.); 6) качественное улучшение сержантского корпуса. Сержантами должны 
быть военнослужащие, проходящие службу только по контракту, имеющие до-
статочное денежное содержание и специальную подготовку. Как положитель-
ный пример в решении задачи подготовки этой категории военнослужащих, со-
шлемся на опыт США. В этой стране существуют 27 военных училищ, которые 
специально готовят сержантов, ежегодно проводится конкурс «сержант года», 
победитель которого получает денежную премию (около 2 тыс. долл. США). Бо-
лее того, молодые офицеры американской армии, прежде чем получить право 
командовать подразделением, проходят специальную подготовку под началом 
опытных сержантов; 7) принципиальное изменение отношения высших долж-
ностных лиц армии вообще и офицеров в частности к проявлениям коррупции, 
к хищениям воинского имущества; немедленное увольнение офицеров, замечен-
ных в злоупотреблениях такого рода. К сожалению, приходится констатировать, 
что на рост корыстной преступности в армии серьезно влияют политические со-
бытия в стране. На протяжении ряда лет о фактах различных злоупотреблений 
военнослужащих рассказывали в основном средства массовой информации. При 
этом нельзя сказать, что органы военной юстиции бездействовали. По подавля-
ющему большинству известных фактовпроводились проверки итогом которых 
были реальные уголовные дела[10], стоит отметить что согласно статистическим 
данным Министерства Внутренних Дел Республики Молдова, количество пре-
ступлений, совершенных военнослужащими, в 2021 году сократилось на 17% по 
сравнению с 2020 годом, а именно 246 и 203 преступления соответственно [11]; 
8) ответственность военнослужащих (дисциплинарная или уголовная) должна 
быть четко дифференцирована в зависимости от общественной опасности соде-
янного; 9) возрождение престижа и привлекательности воинской службы. Опыт 
рекламы воинской службы оказался провальным. Связано это с тем, что до по-
следнего времени государство не может сделать эту службу социально привлека-
тельной. Более того, до сих пор свободно издаются различного рода брошюрки, 
материалы, распространяемые в социальных сетях, рассказывающие, как можно 
уклониться от призыва. Изменить существующий порядок можно, следуя не-
которым направлениям: а) военнослужащие должны получать существенные 
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льготы при поступлении в высшие учебные заведения; б) рекламировать сле-
дует не саму воинскую службу, а профессии, которые она позволяет получить и 
которые ценятся работодателями; в) важно широко оповещать призывников о 
возможных вариантах их службы, в том числе за границей, например в составе 
Вооруженных Сил ООН и т.д. (один из главных стимулов службы в армии США- 
возможность побывать на американских военных базах в экзотических местах.); 
10) важное значение имеет правовое обеспечение военной реформы. Поскольку 
военная служба-это особый вид государственной службы, она должна всесто-
ронне обеспечиваться нормативным регулированием. Среди необходимых за-
конов, которые следовало бы разработать и принять, можно назвать законы о 
венном бюджете, об альтернативной гражданской службе, о военно-юридиче-
ском аудите, о военной полиции, специализированной прокуратуре и др.

Изложенные общесоциальные меры предупреждения преступлений воен-
нослужащих, обеспечивающие повышение престижа воинской службы, ее более 
эффективное материально-техническое,правовое, кадровое и иное обеспечение, 
конкретизируются в мерах специально-криминологической профилактики. К 
этим мерам в первую очередь относятся повседневное проведение командира-
ми и начальниками воспитательно-профилактической работы с подчиненными, 
укрепление воинской дисциплины. Большое значение для формирования зако-
нопослушного поведения военнослужащих имеет личный пример командиров и 
начальников, их духовно-нравственный облик, профессиональная подготовка, 
знания в области психологии и педагогики. Важное значение для предупрежде-
ния преступлений военнослужащих имеет реализация предложений о создании 
военной полиции-специализированной правоохранительной структуры в во-
йсках. Это позволит своевременно принимать меры предупреждения и раскры-
тия преступлений военнослужащих, снизить латентность воинской преступно-
сти, значительно улучшить криминальную ситуацию в войсках. Немаловажную 
роль в решении этой задачи могут сыграть некоторые общественные объедине-
ния граждан (советы, общественные объединения офицеров), церковь, а также 
средства массовой информации [12, стр. 489-498].
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GARANŢIILE PROCEDURALE EUROPENE
PENTRU MINORII CERCETAŢI ÎN CAUZE PENALE

LENUŢA GIURGEA1

Rezumat: Urmare studiilor amănunţite şi comparate făcute de specialişti la nivelul 
Europei s-a ajuns la concluzia clară că în cadrul procedurilor penale în care sunt 
implicaţi minori se impune o adaptare a întregului sistem la nevoile speciale ale 
acestora.
O importanţă deosebita se acordă mediului de audiere cu scopul de a diminua 
stresul ce amputează psihicul copiilor cât şi posibilitatea victimizării secundare.
În aceeaşi ordine protectorică, când vorbim de justiţia juvenilă, este recomandată 
adoptarea de strategii care să garanteze mecanisme clare de punere în aplicare a 
măsurilor privind protecţia socială sau sancţionarea penală a celor care au săvârşit 
fapte penale. Se tinde spre specializarea şi formarea personalului abilitat implicat 
în justiţia pentru minori şi înlăturarea fragmentării instituţionale.
Cuvinte cheie: statele Europei, proceduri penale, infracţiuni, justiţie penală,proces 
echitabil, minor.

Summary: Following detailed and comparative studies by specialists in Europe, it 
has been clearly concluded that criminal proceedings involving minors require an 
adaptation of the whole system to their special needs.
Particular importance is given to the hearing environment in order to reduce the stress 
that amputates the psyche of children and the possibility of secondary victimization.
In the same protective order, when we talk about juvenile justice, it is recommended 
to adopt strategies that guarantee clear mechanisms for the implementation of social 
protection measures or the criminal sanctioning of those who have committed cri-
minal acts. It aims at the specialization and training of qualifi ed personnel involved 
in juvenile justice and the removal of institutional fragmentation.

Pe parcursul ultimilor ani am devenit participanţii activi ai progreselor Statelor 
Europene în ceea ce privește fundamentarea justiţiei penale prin garantarea procedu-
rilor legale aplicate persoanelor suspecte sau acuzate de săvârșirea infracţiunilor, reali-
zându-se astfel, o consolidare a bazelor Spaţiului de justiţie penală europeană.

În sfera europeană de justiţie, participanţii trebuie să aibă siguranţa unui proces 
echitabil, oriunde în Europa, dândui-se, astfel încrederea că oriunde ar circula liber va 
avea parte de aplicarea corectă a legii. Acest lucru se poate întâmpla doar atunci când 

1 Lenuţa GIURGEA, drd., la Școala Doctorală Știinţe Juridice și Relaţii Internaţionale — Uni-
versitatea de Studii Europene din Moldova, Tutore-Universitatea Danubius Galaţi.
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autorităţile judiciare au convingerea că există reciprocitate și echitabilitate în modul de 
funcţionare a sistemelor judiciare.

În sensul celor de mai sus, instituţiile statelor Europei, cu pași mici dar siguri, au 
realizat evoluţii clare adoptând directive referitoare la drepturile procedurale. Aceste 
directive cuprind o atenţie deosebită asupra cauzelor în care subiecţi principali sunt 
minorii și nu numai.

Astfel, a fost adoptată în 2010 directiva referitoare la dreptul interpretării și tradu-
cerii gratuite pe întregul parcurs al procedurilor penale. De aceste benefi cii pârâţii se 
vor bucura din momentul declanșării procedurilor penale, începand cu interogatoriul 
luat de organul de cercetare penală pâna la fi nalitatea dosarului penal, inclusiv beneici-
erea de traduceri scrise a documentelor necesare apărării.

La nici doi ani de la adoptarea acestei Directive, respectiv în 2012 se emite o nouă 
directivă care asigură informarea corectă a pârâţilor pe tot parcursul procedurilor pe-
nale, respectiv aceștia au dreptul de a primi informări scrise simplu, pe înţelesul lor și 
traduse, referitoare la drepturile pe care le au în situaţia concretă în care se afl ă.

În mod special, statele membre asigură un proces echitabil, prin respectarea ga-
rantării dreptului la apărare, cît și a prezumţiei de nevinovăţie. Măsuri excedentare sunt 
luate în ce privește copiii suspectaţi sau acuzaţi în cadrul procedurilor penale. Inclusiv 
masurile de detenţie ale fi ecărui stat arată preocuparea faţă de respectarea Convenţiilor 
și a Tratatelor în vigoare.

La nici un an statele Europei promulgă o nouă Directivă care prevede că persoana 
cercetată penal are dreptul la un avocat, din primele momente ale procedurii penale, in-
clusiv în situaţia în care este privată de libertate în altă ţară. În situaţia arestării în altă ţară, 
consulatul joacă un rol important în respectarea drepturilor fundamentale [1, p. 1-12].

O perioadă îndelungată, anterior intrării in vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
legislativul european s-a axat pe combaterea criminalităţii .

Pentru orice stat, cel mai valoros bun al său este copilul prin care se certifi că va-
lorile socio culturale și spirituale. Grija constantă pentru copii, de-a lungul a generaţii 
întregi a dus la însușirea demnităţii umane, la împăcarea cu sine, la înlăturarea temerii 
acestuia de a face din propria persoană un simbol universal al umanităţii .

În lumina acestor valori copilul, se impune a fi  tratat ca un individ cu identitaate 
defi nită ce trebuie investit cu încredere reușindu-se astfel, puţin cîte puţin să se desco-
pere și să se depășească incertitudinile specifi ce vîrstei.

Familia este unul din factorii esenţiali ce pot avea o mare infl uenţă asupra de-
licvenţei juvenile. Lipsa de supraveghere, confl ictele părinţilor, neglijarea copiilor cât 
și calitatea relaţională părinte- copil reprezintă un întreg ansamblu de factori propice 
unei devieri comportamentale a minorului [2, p. 33].

Deviaţia comportamentală î-și are rădăcinile, de regulă, în copilărie cu ascensiune 
și manifestare spre și în adolescenţă [3, p.183].

Datorită multiplelor schimbări comportamentale copilul ajunge la cristalizarea 
identităţii creându-și o lume personală. Această lume personală poate, în orice mo-
ment al evoluţiei sale să încline balanţa spre privarea de libertate a adolescentului care 
după 14 ani capătă răspunderea penală pentru propriile fapte.
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Tendinţa actuală a sistemelor juridice europene este de a se gasi o alternativă la 
pedeapsa penală. Această alternativă are menirea de a dirija spre socializare și integrare 
în comunitate. In reintegrare și resocializare se impune a se implica cu toate resursele 
atât familia cât și comunitatea.

Intotdeauna contextul care a determinat implicarea minorului intr-o procedură 
judiciară este mult mai amplu și profund faţă de ceea ce stă pe masa judecătorului pen-
tru a fi  analizat și a se stabili un verdict.

Acest lucru este consecinţa faptului că în faţa judecătorului sunt expuse conse-
cinţele faptelor adolescnetului neţinându-se cont de faptul că există o cauză ce-și are 
originea în familie și în societate.

Indiferent de soluţia judecătorului, dincolo de acest moment, copilul revine, mai 
devreme sau mai târziu în societate, de aceea el trebuie tratat cu respect si nu în ultimul 
rând, demnitate făra discriminare de niciun fel.

În a doua jumătate a secolului al XIX — lea, la nivel internaţional au fost puse ba-
zele preocupării privind drepturile copilului. Astfel, în 20 noiembrie 1989 se adoptată 
Convenţia ONU referitoare la drepturile copilului, convenţie ratifi cată de de o majori-
tate covârșitoare a statelor lumii.

Se recunoaște, așadar fragilitatea și vulnerabilitatea copiilor cât și nevoia majoră de 
stabilire a unor norme privind protecţia acestora în situaţia în care vin in contact cu le-
gislativul statului de drept. Toate acţiunile întreprinse cu și asupra minorului trebuie sa se 
afl e sub imperiul respectării interesului suprem al copilului. Se pune accent pe prevenirea 
delicvenţei juvenile, dar în aceeași măsură pe protecţia minorilor privaţi de libertate.

În Republica Moldova, norma juridică permite, doar în mod excepţional, îngrădi-
rea libertăţii individuale după reguli bine determinate, garantând protecţia personală 
faţă de aplicarea nelegală a măsurilor coercitive privative de libertate.

Procedura penală este în mod clar particularizată în privinţa normelor procedura-
le aplicate minorilor. Chiar dacă nu s-a renunţat la măsura reţinerii minorilor, perioada 
este de maxim 24 de ore dispunându-se doar în anumite situaţii grave și deosebit de 
grave săvârșite prin violenţă. Conform legislaţiei în vigoare minorul este acel copil care 
nu a împlinit 18 ani, însă atragerea răspunderi penale intervine de la împlinirea vârstei 
de 16 ani, iar pentru infracţiunile deosebit de grave răspunderea penală intervine chiar 
de la împlinirea vârstei de 14 ani.

Esenţială în atragerea răspunderii penale este responsabilitatea dovedită, raportată 
la momentul săvîrșirii faptei.

În cazul săvârșirii unei infracţiuni, toţi minorii pasibili de răspundere penală cad 
sub incidenţa legii penale, adică sunt sancţionaţi fi e prin pedepse penale (dar în limite 
diferite faţă de adulţi, conform regulilor impuse de codul penal), fi e le sunt aplicate 
măsuri de constrângere cu caracter educativ.

Legea penală a Republicii Moldova elimină orice formă de atragere a răspunderii 
penale a copiilor afl aţi sub vârsta de 14 ani.

În Republica Moldova primează măsurile educative ce pot fi  luate faţă de minor 
și fără a se stabili o răspundere penală a acestuia în condiţiile în care vârsta este sub 18 
ani, iar infracţiunea este ușoară.
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În situaţia în care un minor afl at sub această vârstă săvârșește o faptă penală, orga-
nele de cercetare penală ale statului nu vor începe nicio acţiune penală împotriva aces-
tuia, întrucât neândeplinirea condiţiei de vârstă atrage în mod automat imposibilitatea 
califi cării minorului ca subiect pasibil al răspunderii penale pentru fapta săvârșită.

Ca primă măsură esenţială și prealabilă într-o cauză penală, pentru a avea parte 
de un proces echitabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului susţine respectarea 
prezumţiei de nevinovăţie. Încălcarea acestei prezumţii duce la subminarea dreptului 
la un proces crrect [4].

Pe tot parcusul instrumentării cauzei penale, minorul are dreptul la a i se asigura 
asistenţă juridică din ofi ciu remunerate din fonduri publice sau un avocat ales [5].

Întrevederile dintre minor și avocat se realizează într-un climat de siguranţă și 
confi denţialitate în spaţii special amenajate cu scopul de a realiza un climat cât mai 
prietenos pentru minor, fără a se încerca tratarea acestuia ca pe un infractor.

Procesul echitabil nu înseamnă numai respectarea prezumţiei de nevinovăţie. În 
cadrul acestei sintagme cuprindem, în mod evident dreptul la o informare în limba 
cunoscută de acesta, sau asigurarea unui traducător, într-un limbaj pe înţelesul său prin 
care i se aduce la cunoștinţă drepturile și obligaţiile, conţinutul faptei ilicite, garanţiile 
că nu va fi  traumatizat fi zic sau psihic.

Dacă în trecut societatea ignora complet mediul în care minorul era cercetat, au-
diat, astăzi gândirea modernă a impus, treptat, asigurarea de condiţii civilizate cu un 
ambient familiar pentru minorul afl at în aceasta situaţie.

Consecinţa acestei gândiri o reprezintă înfi inţarea, în cadrul instanţelor de jude-
cată a camerelor de audiere minori care sunt create la standarde înalte de decenţă și 
confort atât fi zic cât și emoţional.

Tribunalul Neamţ — Cameră audiere minor [6]

Aceată schimbare reprezintă un pas important în atingerea scopului urmărit prin 
procedura judiciară aplicată minorului. Ambientul non-intimidant al spatiilor de au-
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diere ajută foarte mult la depășirea barierei emoţionale ce se interpune, de regulă între 
minor și organul de jurisdicţional.

În considerarea apărării drepturilor minorului, legislaţia Republicii Moldova pre-
vede la art. 21 din Codul de Procedură Penală deptul la tăcere care stabilește că nici 
o persoană nu poate fi  obligată să dea declaraţii împotriva sa ori a rudelor sau să-și 
recunoască vinovăţia..

Totodată la solicitarea minorului sau din ofi ciu, organul de cercetare penală trebu-
ie să faciliteze efectuarea unui examen medical. Asistenţa medicală se va realiza intr-o 
discreţie absolută, organul penal neavând posibilitatea de a intervene.

Organul de urmărire penală are obligativitatea de a anunţa în regim de urgenţă 
părinţii sau reprezentantul legal al minorului spre a fi  prezenţi la interogarea acestuia 
în caz de reţinere.

Drepturile copiilor trebuie respectate fără discriminare de religie, apartenenţă so-
cială, etnie, vârstă, statut familiar, stare socialădezabilităţi, instituţionalizaţi.

Pe tot parcursul cercetării penale acesta trebuie să se bucure de un tratament uman 
și nedegradant. Tortura și relele tratamente aplicate minorului sunt total interzise.

Conform art. 3 CEDO, organul penal are obligativitatea investigării și prevenirii 
acţiunilor ilegale de maltratare a minorului.

O statistica ne arată că in în materia relelor tratamente aplicate minorilor, numărul 
sesizărilor în anul 2015 a scăzut la 17 faţă de 39 în anul 2012.

Concluzii
Concluzionând cele expuse arătăm că reprezentnţii statului de drept au obligaţia și 

responsabilitatea de a-și îndeplini cu diligenţe maxime obligaţiile ce le revin în activi-
tatea desfășurată în raport cu minorii. Infracţionalitatea juvenilă reprezintă o prioritate 
a justiţiei penale.

Anterior aplicării oricărei pedepse unui copil, se impune a-l înţelege și a-l ajuta să 
înţeleagă care sunt nesiguranţele vârstei sale.

Înainte de a hotărâ o pedeapsă în sarcina unui minor, trebuie să gândim, de așa 
natură ca tot ce înseamnă lege să vină în interesul și în sprijinul acestuia, dându-i șansa 
să-și descopere și să-și depășească dilemele vârstei și de a ajunge la vreme la conturările 
constitutive ale personalităţii.

Ca recomandare a viitorului se impune fi xarea unui accent deosebit pe mărirea 
sferei obligaţionale a consiliului de probaţiune în sensul introducerii minorilor delic-
venţi în programe educative. Se vede tot mai clar nevoia instituirii măsurilor de pro-
tecţie a minorului delicvent, prin dezvoltarea sistemului social de prevenire a infracţi-
onalităţii juvenile.

Lipsa sau existenţa defi citară ale instituţiilor de plasament legal, de consiliere psi-
hologică, reeducare, tribunalelor specializate ale minorului ce se afl ă în situaţie con-
fl ictuală cu legea sau în situaţii de expunere la risc, sunt hibe ce ne arată imaginea 
alarmantă a întregului sistem.

Minorul prezentului, incluzându-l și pe cel delicvent, este adultul viitorului.
O societate care nu depune toate diligenţele, necondiţionat, în vederea protejării 
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minorilor de abuzuri și infl uenţe negative externe, este o societate care riscă să nu aibă 
un viitor pozitiv pentru proprii cetăţeni.
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Rezumat: Cunoaşterea unei limbi străine este importantă şi necesară pentru cariera 
profesională a unui militar reprezentând garanţia unei comunicări efi ciente şi de 
succes cu partenerii săi internaţionali. O pronunţie corectă facilitează mult dialogul, 
asigurând o comunicare de succes. Articolul de faţă prezintă locul modest rezervat 
foneticii corective în predarea limbilor străine odată cu implementarea la nivel 
european a abordărilor comunicative şi acţionale. Considerată prea structurală, 
fonetica corectivă cu greu îşi găseşte locul în cadrul cursului de limbă străină iar 
profesorii sunt adesea confuzi în încercarea lor de a împăca demersul social şi cel 
mecanică, specifi c predării elementelor de fonetică. Articolul enumeră metodele 
corective existente la moment în domeniu şi explică efi cacitatea lor. Sunt la fel 
prezentate situaţiile de problemă concrete cu care se confruntă profesorii şi oferă 
unele strategii utile studenţilor pentru susţinerea studiului lor individual.
Cuvintele cheie: pronunţie, sunet, învăţare, fonetică corectivă.

Résumé: La maitrise d’une langue étrangère est bien importante et nécessaire pour 
le parcours professionnel d’un militaire car elle représente la garantie d’une com-
munication effi  cace et réussie avec ses partenaires internationaux. Une bonne pro-
nonciation facilite largement le dialogue, permettant de communiquer de manière 
effi  cace et de se sentir confi ant.Cet article traite de la place très modeste réservée à 
la phonétique corrective dans la didactique des langues étrangères. Depuis l’intro-
duction des approches communicatives et actionnelles, l’enseignement de la pronon-
ciation est considéré trop structural et a du mal à trouver sa place dans le cours 
de langues étrangères. Trop souvent les enseignants s’interrogent comment faire 
pour concilier en classe de langue l’approche sociale (communicative, actionnelle) et 
l’approche mécanique, spécifi que à la phonétique. Le discours portera également sur 
les méthodes existantes, élaborées par la didactique des langues étrangères disponibles 
aux professeurs et leur effi  cacité, il présentera quelques astuces à recommander aux 
apprenants pour les aider dans leur travail individuel et fi nira par suggérer des 
recommandations en vue d’optimiser le processus d’enseignement.
Mots clés: prononciation, son, apprentissage, phonétique corrective.
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Parler une langue étrangère n’est pas de tout facile même si l’apprenant peut comp-
ter des années dédiées à son apprentissage. Le renforcement des connaissances de 
grammaire ou de lexique, les exercices faites de manière régulière n’assurent pas sou-
vent le résultat espéré. Bien que tous ces dimensions de l’apprentissage soient impor-
tantes et nécessaires ils ne s’avèrent pas suffi  santes dans certains de nos cas.

Acquérir une prononciation soignée exige plus que les manuels puissent off rir et 
ça correspond à notre mission en tant que professeur de langue étrangère, français dans 
notre cas, ayant comme élèves les futurs offi  ciers de l’armée nationale.

Depuis l’introduction des approches communicatives (1980) et actionnelles (2010) 
au niveau européen, l’enseignement de la prononciation considéré trop structural a du 
mal à trouver sa place dans le cours de langues [1]. Trop souvent les enseignants posent 
la question comment faire pour concilier ces deux approches: sociale (communicative, 
actionnelle) et mécanique, spécifi que à l’enseignement de la phonétique.

Nous avons tous remarqué qu’au cours de ces derniers temps le rôle de la phoné-
tique corrective a radicalement changé selon les nouveaux principes d’enseignement et 
que la visée du cours de langue est plus orientée vers la communication et l’accomplis-
sement de tâches.

De même, le manque du temps s’avère un problème incontournable, car le nombre 
d’heures réservé par semestre aux cours de langues ne nous permettent pas d’insister 
trop sur des sujets de la phonétique et ne nous rend pas possible de nous approfondir 
dans les détails. Le travail individuel des étudiants prévu pour récupérer certains conte-
nus, ne peut pas nous dépanner non plus, car la phonétique corrective est surtout un 
travail en présentiel. Par conséquence, les cours de langue vont être orientés plus vers 
l’enseignement des contenus, dans notre cas sur des objectifs spécifi ques militaires, vers 
les éléments de grammaire, de vocabulaire, de culture française etc.

De l’autre côté l’épreuve de production orale reste une partie décisive dans le cadre 
de l’examen fi nal, or pour beaucoup d’apprenants maitriser la prononciation du français 
représente un grand défi  et dans ce cas-là il est évidant que les apprenants ont besoins 
d’aide et d’un entrainement régulier suivi par un professer.

L’importance de la prononciation est bien évidente pour leur parcours profes-
sionnel car c’est la garantie d’une communication effi  cace et réussie. Elle va faciliter 
largement le dialogue, permettre de communiquer de manière effi  cace et de se sentir 
confi ant. Elle fournit une bonne impression que l’interlocuteur va très vite ressentir et 
il lui sera à l’aise de s’engager dans la conversation. Elle fait éviter les situations gênantes 
car une mauvaise prononciation peut générer des malentendus et des situations déli-
cates. De nombreux mots dans une langue étrangère ont des sons similaires mais des 
signifi cations diff érentes. Ça que peut être source de confusion et mettre les interlocu-
teurs dans une situation indésirable.

Également un apprentissage rapide est aussi le résultat d’une bonne prononciation 
car la compréhension des principes de la prononciation aidera à comprendre pourquoi 
et comment écrire les mots dans une langue opaque comme le français l’est. Elle amé-
liorera en même temps la langue parlée, la compréhension orale et la langue écrite des 
étudiants.
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La didactique des langues étrangères et les méthodes de correction de la pro-
nonciation

C’est avec la mise au point de l’alphabet phonétique international et des débats 
qu’il a suscité autour des années 1880—1890, que la phonétique est réellement entrée 
dans l’enseignement et y a tenu depuis une place plus ou moins importante. En matière 
de phonétique corrective appliquée à la didactique des langues, quelques méthodes ont 
été mises à la disposition des professeurs. Nous allons les passer en revue pour voir 
leurs principes de fonctionnement [8].

La méthode articulatoire repose sur la connaissance de l’appareil phonatoire. 
L’apprenant est invité à prendre conscience des phénomènes articulatoires impliqués 
dans la production des sons et à maîtriser la mécanique pour produire des sons nou-
veaux ou corriger des sons erronés. C’est la méthode la plus ancienne, vivement criti-
quée d’être trop analytique et de ne travailler que sur la production phonétique sans 
audition. Elle demande trop de travail de mémorisation par rapport aux voyelles et 
consonnes (orales, nasales, antérieures, postérieures, hautes/fermées, mi-basses/mi-
ouvertes, arrondies et non arrondies, les consonnes occlusives, etc.) sans compter qu’il 
n’est vraiment pas évident de montrer à l’apprenant par exemple où se situe le dos de la 
langue par rapport au palais [11].

La méthode des oppositions phonologiques appelée aussi la méthode des traits 
distinctifs se base sur les traits distinctifs selon lesquels les phonèmes ont été classés. 
Elle s’appuie sur la mémorisation des phonèmes à travers l’opposition des paires mini-
males comme [s]-[z] et propose des exercices de discrimination et de production de 
mots qui ne se diff érencient que par un seul phonème. Par conséquence, un des défauts 
de cette méthode est le même que celle de la méthode articulatoire vu qu’elle privilégie 
l’élément isolé. Cette méthode est très répandue encore aujourd’hui [8].

La méthode comparatiste est fondée sur l’analyse contrastive. Elle repose sur 
l’écoute d’un modèle et la répétition des apprenants. C’est avec l’apparition des labora-
toires de langue et la multiplication des magnétophones que cette méthode s’est réel-
lement imprégnée dans l’enseignement de la phonétique. De plus, la méthode suppose 
que les apprenants intègrent les notions par un apprentissage inconscient en écoutant 
les modèles et puis en les répétant. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet aux 
apprenants de comparer ce qu’ils émettent avec ce qu’ils entendent. Avec la persistance 
de la répétition et de l’imitation, la prononciation correcte se réalise d’un jour à l’autre. 
Mais la répétition mécanique est assez ennuyeuse pour les apprenants surtout pour 
les débutants qui n’ont pas la capacité de s’entendre et de se corriger, ce qui réduit leur 
motivation. Un autre désavantage serait la mise en relief d’une catégorie spécifi que de 
sons et leur décontextualisation [8].

La méthode verbo-tonale repose sur l’observation des personne sourdes et 
l’étude de la perception des unités phonique complexes. L’oreille d’un étranger face 
à de nouveaux phonèmes est comme frappée de surdité. Elle est victime du crible 
phonologique de sa langue maternelle. Il est dans l’impossibilité de reconnaître le 
son et donc par conséquence incapable de le prononcer. Il va donc falloir réédu-
quer l’audition avant de corriger la prononciation. Un des principes de correction 
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de la méthode est le recours à la prosodie  : rythmes, pauses, intonations, pho-
nèmes [4].

Par rapport aux autres méthodes cette démarche corrective utilise les dialogues et 
non les corpus de mots. L’apprenant doit imiter ce qu’il entend (l’audition et la phona-
tion vont de pair dans cette approche). Elle propose un travail non intellectualisé de la 
phonétique. L’enseignant associe les sons à des gestes pour faire comprendre aux appre-
nants la bonne prononciation. Son corps est totalement impliqué dans la production 
de sons à travailler. D’habitude le travail est lent et de longue durée, il faut faire preuve 
d’une grande patience, professeurs et étudiants, de même. Une grande partie du travail 
est oriente sur l’accentuation.

«Il est normal que l’étudiant parle «mal» (c’est à dire qu’il a un accent) car il perçoit 
sa langue d’apprentissage par le prisme de sa langue maternelle (il est «sourd»); en séance 
de correction phonétique, le travail consiste donc à rendre l’étudiant sensible aux caracté-
ristiques du français oral (prosodie: rythmes, pauses, intonations; phonèmes).» explique 
Philippe Mijon, enseignant Fle (Français langue étrangère) et formateur en méthode 
verbo-tonale [3].

La méthode est assez complexe comme démarche et la pratique trop longue et 
parfois délicate. La reproduction des sons ou des prosodies peut s’avérer surprenante 
et déstabilisante pour les étudiants, étant donne la charge émotionnelle: sensation de 
ridicule, inconfort, ou au contraire : joie, drôlerie, etc.

En vue de ne pas trop surcharger les contenus, les professeurs vont faire appel à 
diff érents aspects des ces méthodes en fonction des besoins des leurs étudiants et de 
leurs disponibilités de temps car utiliser une seule méthode s’avère inabordable dans le 
contexte réel existant.

Causes particulières de la mauvaise prononciation chez les étudiants militaires
Manque de connaissance. La première raison pour comprendre les diffi  cultés de 

prononciation des sons français est le manque de pratique et d’entraînement des élèves 
aux collèges et aux lycées où la plupart des problèmes apparaissent. Dans les classes 
d’initiation l’enseignant n’a pas assez de temps pour expliquer ou pratiquer toutes les 
nuances avec les élèves de la classe. Les apprenants vont avoir tendance à rapprocher 
les sons de la langue cible au système phonologique de leur langue maternelle sans bien 
faire la diff érence.

A ce problème s’ajoute également le manque d’écoute et de visionnage des émis-
sions en français, lecture des textes originaux (magazines, journaux etc.), car pratiquer 
ces activités aide beaucoup les étudiants à développer leurs compétences de compré-
hension et production orale et écrite en dehors de l’espace linguistique visé.

Dyslexie. Les étudiants dyslexiques représentent, en moyenne, 5% de nos élèves. 
La dyslexie est une diffi  culté d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe, en dehors 
de toute défi cience intellectuelle et sensorielle, liée plutôt à la constitution du cerveau 
de l’enfant. Th éoriquement elle ne devrait pas poser de problèmes à la prononcia-
tion des sons mais en tant que professeur de fl e nous sommes très souvent confrontés 
à l’échecs de l’élève dû à ce phénomène. Dans l’apprentissage d’une langue étrangère 
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transparente ce phénomène cause moins de problèmes, les lettres étant prononcées 
comme elles s’écrivent, un seul son est marqué par une seule lettre. En revanche pour 
apprendre une langue opaque comme par exemple le français l’est principalement, 
il faut faire plus d’eff ort. Les apprenants doivent prononcer des mots et des phrases 
du tableau, du manuel, de leurs cahiers, situation qu’on ne peut pas éviter continuel-
lement. La mise en place des outils pratiques pour faciliter l’apprentissage dans leur 
cas est nécessaire, comme par exemple  : écrire en gros pour faciliter la lecture, leur 
laisser plus de temps à réagir, profi ter plus des enregistrements pour qu’ils puissent 
apprendre en écoutant, privilégier les réponses orales et éviter la lecture à haute voix 
devant la classe [11].

Emotions, manque de confi ance due aux expériences négatives du passé. Ça 
concerne plus les apprenants émotifs ou ceux qui ont plus des contenus à rattraper. La 
démarche à suivre dans ce cas-là est de leur laisser plus de temps à réagir comme dans 
le cas précédant, les impliquer dans la simulation après les avoir laissé observer ses col-
lègues et avoir eu le temps de comprendre et de s’entrainer.

Astuces pour aider les apprenant à améliorer leur prononciation
a. Aidez vos apprenants à bien gérer leurs émotions!
Parfois les apprenants se confrontent avec de problèmes de gestion d’émotions et 

la première chose à faire dans ce cas-là est d’être calme et détendu. Le stresse empêche 
tout progrès et rend la prononciation plus diffi  cile. Voilà pourquoi en classe de fl e les 
professeurs doivent éviter à tout prix d’exiger quoi ça soit et opter pour une approche 
plus amicale et réconfortante qui stimule les étudiants à travailler et à intervenir avec 
des idées et des opinions [3].

Le travail sur la langue prévoie beaucoup des interactions orales et écrites, échanges 
d’idées et il existe également beaucoup d’astuces pour réussir à détendre et à calmer 
le public que les professeurs de langue peuvent utiliser en classe de fl e comme par 
exemple les documents déclencher en audio et vidéo, des images à caractères amusant 
ou distractif car il ne faut pas oublier que le jeu est le moyen d’apprendre le plus effi  cace.

b. Motivez-les à écouter plus!
L’un des meilleurs moyens d’apprendre à parler de manière correcte est d’écouter 

parler  les natifs. Ecouter la radio en langues étudiés, des chansons et des fi lms avec 
ou sans sous-titres ou encore regarder les informations en original. La période dans 
laquelle nous vivons abonde en ressources accessibles, gratuits et très utiles.  Il faut 
prendre l’habitude de consacrer de 5 à 10 minutes par jour, voir plus à l’écouter car c’est 
par écoute passive et intense que les petits enfants apprennent leur langue maternelle et 
améliorent leur prononciation.

Etant donne la situation pour chaque cours nous pratiquons des activités d’écoute 
ou de visionnage en classe et pour le travail individuel. D’habitude il s’agit des sujets 
vidéo car la compréhension dans ces cas repose également sur l’image et nous avons 
surtout des étudiants du niveau débutant ou faux débutant. Pour le niveau intermé-
diaire l’aide est important aussi car les documents sont d’habitude authentiqués et pour 
arriver à comprendre il est opportun d’avoir un peu d’aide [10].
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c. Habituez-les à parler plus à haute voix!
Apres avoir géré les émotions et entrainé l’oreille, c’est le temps d’exercer l’expres-

sion orale. L’idée est de transformer les informations théoriques et abstraites en infor-
mations pratiques et concrètes par le biais de la bouche.  Parler correctement implique 
le travail du cerveau et de l’appareil phonétique en même temps car articuler dans une 
langue étrangère c’est parfois très diff érant que dans la langue maternelle. Et c’est à cette 
étape-ci, qu’il faut beaucoup pratiquer. Le cerveau va enregistrer les mots qui sortent 
de la bouche, leur prononciation et la formation des phrases, ce qui contribue au travail 
des certains muscles qui rendent la prononciation plus fl uide [9].

Il est également très important de prévoir des exercices pratiques concrets sur des 
sons qui posent problème car l’aisance à l’oral doit être pratiquée et entrainée en même 
temps que le vocabulaire et la grammaire.

d. N’entrez trop dans les détails!
Chaque langue a des sons similaires à ceux de notre langue maternelle, certains 

même très simples à reproduire, d’autres un peu plus rudes et complexes. Pour amé-
liorer la prononciation il faut repérer les sons les plus diffi  ciles et s’exercer à les repro-
duire. Il est important de connaître leurs modes d’articulation et leurs lieux d’articula-
tion pour éviter les confusions embarrassantes. Quand même il ne faut pas exagérer, 
une étude détaillée de la structure phonétique de la langue en question n’est pas néces-
saire pour qu’un simple utilisateur de la langue puisse bien prononcer. Au contraire 
cette démarche peut rendre l’enseignement très pénible et déplaisant étant donne la 
complexité de l’information.

Dans le contexte roumanophone un grand problème pour nos apprenants pose les 
lettres muettes surtout les consonnes fi nales qui sont d’habitude très sonores à la fi n des 
mots en roumain. En français par contre ces consonnes sont muettes, nombreuses et en 
diff érentes position dans le mot. Le plus souvent à la dernière consonne d’un mot, au 
pluriel elles ne s’entendent pas sauf la liaison ou la modifi cation de forme. Les liaisons 
obligatoires et les voyelles nasales en syllabe ouverte font aussi sujet d’un embarras.

Pour les étudiants anglophones en revanche c’est la prononciation des consonnes 
français qui rend la langue diffi  cile. En anglais, les consonnes sortent d’habitude avec 
beaucoup d’air par rapport au français ou elles doivent être très sèches et claquantes. 
L’utilisation des virelangues est très courante dans ces cas ci [9].

e. Aidez-les à partir doucement!
Pour commencer il est important de parler lentement et clairement en veillant à 

bien articuler chaque syllabe. Pendant cette phase, l’apprenant doit parler sans se dépê-
cher et même exagérer les sons, les scander en prêtant une attention particulière à leur 
prononciation. Il va faire attention également à bien choisir les mots et les phrases adap-
tées à son niveau. Il doit écouter la prononciation correcte et répéter à voix haute. Petit 
à petit il va pouvoir parler plus vite, en fonction de ses progrès. Mais il ne faut jamais 
forcer la main car améliorer une prononciation demande du temps et de la patience 
et souvent les résultats ne sont pas immédiats. C’est pourquoi il est important d’éviter 
les personnes autour pour ne pas être gêné. Il est fortement recommandé d’utiliser les 
dictionnaires interactifs qui proposent la prononciation des mots, des expressions et 
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même des textes en entier. C’est important de ne pas se focaliser sur le contenu mais 
sur la prononciation des mots et des phrases à cette étape ci. Cet exercice doit être fait 
régulièrement et constamment [2].

f. Faites-les pratiquer peu mais de manière régulière!
C’est le vrai secret du succès quand on parle des langues étrangères. Au lieu de 

consacrer une heure entière à la prononciation une fois de temps en temps, il faut pla-
nifi er des sessions brèves de 15 minutes maximum, si possible, chaque jour. Les pro-
grès seront considérables car l’entraînement mène à la perfection. Il est donc impor-
tant de s’entraîner de manière régulière et surtout ne pas abandonner.

g. Motivez-les à s’enregistrer et à s’écouter!
Lire un court paragraphe et s’enregistrez à l’aide d’un simple téléphone. Ecouter 

plusieurs fois de suite. Prendre note des passages où les sons et les mots sont mal pro-
noncés. Essayer ensuite de le prononcer correctement.

h. Aidez-les à oublier les stéréotypes!
En prenant bien soin de l’aspect visible de la langue il n’est pas de tout le cas de pas-

ser d’un entraime à l’autre et il faut à tout prix éviter les stéréotypes. La prononciation 
n’a pas besoin d’être parfaite. Nos eff orts en vue d’améliorer la prononciation doivent 
avoir comme but prioritaire la compréhension exacte du message, de ce que nous vou-
lons transmettre aux autres et surtout il ne faut pas faire une obsession de la pronon-
ciation au début de l’apprentissage. Il est possible bien sûr de reproduire correctement 
les sons d’une langue étrangère, même si on conserve l’intonation et les spécifi cités de 
la langue maternelle. L’important dans ce cas-là est de se faire comprendre et d’éviter les 
confusions. Au fur et à mesure le progrès va se faire ressenti.

Il est important aussi à savoir que le nombre des personnes qui parlent une langue 
étrangère sans accent est très réduit, voir infi rme car chaque langue utilise un spectre 
propre de fréquences et a une diff érence d’amplitude spécifi que et parfois très diffi  cile 
à reproduire [9].

Certains pensent aussi qu’ils ne sont pas doués pour les langues. C’est une erreur 
de croire que quelqu’un ne peut pas arriver à parler une langue étrangère à cause de 
quelques diffi  cultés de prononciation. Il est possible qu’on ait plus de prédispositions 
pour imiter mieux les sons diff érents de ceux de la langue maternelle, mais nous pou-
vons tous y arriver avec un minimum d’implication.

Conclusions et recommandations
Pour conclure, je voudrais noter que la dimension phonétique est un élément 

essentiel d’une langue. Pour se perfectionner dans une langue étrangère, il faut bien 
prendre en compte l’importance des sons. Une bonne connaissance des nuances pho-
nétiques aidera les étudiants à développer l’ensemble de compétences écrites et orales 
car les éléments d’une langue cohabitent dans une interaction équilibrée et harmo-
nieuse.

Au niveau de l’enseignement militaire concret je trouverais opportun la présence 
d’un laboratoire à la disponibilité des étudiants, dans lequel ils pourront pratiquer la 
langue française, d’une manière plus effi  cace et active.
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Le nombre d’heures prévu aux cours de langues étrangères étant insuffi  sant et insi-
gnifi ant au rattrapage des défaillances existantes, je pense nécessaire et indispensable 
de trouver une possibilité d’augmenter le nombre d’heures à partir des cours supplé-
mentaires ou optionnels au moins une fois par semaine.

Séparer les étudiants en fonction de leur niveau de connaissance pour une ap-
proche plus personnalisé et effi  cace.

Permettre aux étudiants de fréquenter les classes de langue française à l’Alliance 
française notamment au lieu de recevoir les professeurs dans les locaux de l’Académie 
militaire.

Motiver les étudiants à apprendre une langue étrangère en les encadrant dans dif-
férents projets de coopération militaire internationale.

Assurer aux professeurs de langue une formation continue pour leur off rir des 
possibilités d’échange et de réfl exion, en leur permettant d’améliorer leurs compétences 
en didactique de la prononciation.
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN DEZVOLTAREA
COMPETENŢELOR METACOGNITIVE

OLESEA NICOLAESCU1
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Rezumat: Educarea metacognitivă devine o problemă curriculară ce trebuie încadrată 
în preocupările privind formarea integrală a personalităţii studentului în general şi 
a formării competenţei de cunoaştere ştiinţifi că în special. Un impact semnifi cativ 
asupra performanţei în timpul învăţării, îl are modul în care studenţii gândesc 
despre învăţare. Cercetările arată că atunci când studenţii sunt capabili să dezvolte 
o mentalitate fl exibilă, sunt mai predispuşi să se angajeze într-o gândire refl exivă 
ce serveşte drept motivaţie. Modalitatea de a pune întrebări este chiar o artă, iar 
fl exibilitatea este esenţială în experimentarea de noi strategii, atât pentru profesor, 
cât şi pentru student.
Cuvinte-cheie: cunoaştere, competenţa de cunoaştere, metacogniţie, educaţie, 
întrebări.

Summary: Th e way the student thinks about learning will have a signifi cant impact 
on their performance during learning. Research shows that when students are able 
to develop a growth mindset (compared to a fi xed mindset), they are more likely to 
engage in refl ective thinking about how they can learn and grow, which serves as 
motivation to do this thing. Th e art of asking questions is an art, and fl exibility is 
essential in experimenting with new strategies, both for the teacher and the students.

Ne vom începe articolul prin dezvoltaea conceptului de ,metacogniţie” care este le-
gat din punct de vedere semantic de conceptul „cogniţie” ceea ce înseamnă cunoaștere 
sau actul de cunoaștere în sine. În general, există două tipuri de cunoaștere: obiectivă 
și subiectivă. În context educaţional, cunoștinţele obiective sunt logice, raţionale, ex-
primate într-un limbaj știinţifi c care se dobândesc din exterior. Cunoștinţele subiective 
se referă la realitatea spirituală, percepţiile interne, experienţa proprie, trăiri, emoţii 
interioare. Deci rezultă, că cunoașterea obiectivă favorizează dezvoltarea cogniţiei, 
iar cunoașterea subiectivă — a metacogniţiei. Cogniţia este activitatea de construire 
a cunoașterii și a modalităţilor prin care aceasta se realizează. Metacogniţia reprezintă 
aprecierea modului în care a avut loc cunoașterea.

1 Magistru în fi lologie romanică, asistent universitar, catedra Știinţe Umanisticeși Limbi Străine, 
Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Magistru în fi lologie, limba și literatură engleză, asistent universitar, catedra Știinţe Umanistice 
și Limbi Moderene, Facultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”.
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Metacogniţia solicită o învăţare activă, bazată pe cercetare, investigaţie cu scopul 
dezvoltării capacităţilor cognitive, luând forma unui „dialog intern”, o refl ecţie asupra 
a ceea ce face, cum face și de ce face studentul. Metacogniţia se construiește pas cu pas, 
întrucât ea reprezintă atât cunoașterea propriei cogniţii: ce știu, ce pot să fac, ce mai 
am de făcut, ce-mi trebuie să știu etc., cât și reglarea acesteia: cum să fac, cum să mă 
motivez, monitorizez, evaluez etc

Fiind o dimensiune strategică cu numeroase benefi cii, o resursă utilă a învăţării, 
metacogniţia reprezintă arta care orientează gândirea asupra propriei gândiri, pentru 
a avea acces la introspecţia propriilor operaţii mintale în timpul realizării unei sarcini, 
rezolvării unei probleme sau situaţii-problemă. Deși ignorată sau omisă în activităţile 
didactice din contextul educaţional autohton, mult prea tradiţional, ancorat în vechile 
tipare, care abordează conceptul de învăţare ca un transfer de cunoștinţe, și mai puţin 
ca pe o analiză, înţelegere și utilizare a experienţei acumulate în scopul deschiderii către 
învăţarea ulterioară, metacogniţia poate oferi reale benefi cii sistemului nostru actual de 
învăţământ. Dezvoltarea metacogniţiei și valorifi carea ei în contexte educaţionale (și 
nu doar), educarea metacognitivă a devenit astăzi o problemă curriculară care trebuie 
încadrată în preocupările pentru dezvoltatea cognitivă a studenţilor/cursanţilor/for-
mabililor și formarea competenţelor de cunoaștere știinţifi că, aplicare, integrare și de 
investigare. În situaţia în care procesele de dezvoltare cognitivă și metacognitivă în rea-
lizarea actului de predare-învăţare-evaluare iau amploare, se cere o valorifi care a poten-
ţialului pedagogic al conceptului de metacogniţie, o reevaluare a statutului profesorului 
prin reconsiderarea sarcinilor care îi revin referitoare la asimilarea și implementarea 
unor strategii metacognitive efi ciente în realitatea educaţională. Succesul activităţilor 
instructiv-educative în contextul academic depinde de crearea unor condiţii optime 
care oferă atât studentului/formabilului, cât și profesorului/formatorului posibilităţi 
multiple de cunoaștere conștientizată și autoformare, care conduc la (auto)motivarea 
lor personală și profesională, având un puternic impact asupra activităţii lor viitoare.

Întrebările didactice și răspunsurile studenţilor trebuie să fi e precise, concise, con-
crete, clare, bine structurate, fără ambiguităţi; să provoace activitatea metacognitivă, 
creând o tensiune intelectuală; să fi e coerente, înlănţuite logic ca să conducă la esenţa 
problemei; la începutul discuţiei trebuie să prevaleze întrebări de ordin general, care să 
vizeze problema în întregime, ulterior — cele referitoare la aspecte concrete și detalii; să 
fi e mobilizaţi toţi participanţii la discuţie, acordându-le sufi cient timp de refl ecţie pentru 
a-și organiza răspunsurile; să se evite monopolizarea discuţiei de către unii studenţi; să fi e 
încurajaţi cei timizi, pasivi să participe la discuţie; să se accentueze răspunsul corect etc.

Printre activităţile care contribiue la dezvoltarea abilităţilor metacognitive, enu-
merăm: − anticiparea — profesorul informează studentul asupra obiectivelor cursului, 
invitând studentul să anticipeze întrebările care por fi  formulate la o eventuală probă de 
evaluare; − explicaţia — profesorul solicită studenţilor să explice clar și concis strategia 
utilizată pentru rezolvarea unei situaţii/probleme, identifi carea unor soluţii sau propu-
neri; − comparaţia — profesorul solicită unor studenţi să compare strategiile proprii pe 
care le-au folosit într-o sarcină, situaţie concretă șe învăţare; − autoevaluarea — studen-
tul recitește, analizează, reconsideră pertinenţa unor răspunsuri.
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În cadrul acestor competenţe-cheie un loc aparte revine competenţei „A învăţa să 
înveţi” care vizează implicit conceptul de metacogniţie și importanţa ei pentru cunoaș-
tere. A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera în învăţare, a-ţi organiza propria 
învăţare, inclusiv prin managementul efi cient al timpului și al informaţiilor, atât indi-
vidual, cât și în grup, a conștientiza procesul și nevoile proprii de învăţare, a identifi ca 
oportunităţile disponibile, a depăși obstacolele pentru a învăţa cu succes, acumulând, 
procesând și asimilând noi cunoștinţe și abilităţi, căutând și utilizând consilierea și 
orientarea. Competenţa respectivă îi face pe cei care învăţă să pornească de la cunoș-
tinţe și experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza și aplica atitudinile, 
cunoștinţele și abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie și for-
mare. Motivaţia și încrederea sunt cruciale pentru această competenţă, care contribuie 
la managmentul autodevenirii personale și profesionale.

Drept consecinţă a cunoașterii obiective este dezvoltată cogniţia, iar cunoașterea 
subiectivă favorizează dezvoltarea metacogniţiei, ambele fi ind componente ale compe-
tenţei de cunoaștere știinţifi că. De exemplu, în rezolvarea unei probleme este necesar 
ca studentul să asculte, să înţeleagă și să prelucreze informaţia. Dacă nu înţelege, nu 
conștientizează întrebarea, nu va putea oferi un răspuns adecvat. Iar dacă studentul 
recepţionează, prelucrează, conștientizează natura întrebării va putea oferi un răspuns 
corespunzător. Procesul de monitorizare a gândirii în scopul determinării soluţiei este 
un aspect al metacunoașterii. Deci, metacunoașterea estimează ceea ce se cunoaște și 
ce se știe să se facă vis-a-vis de întrebarea adresată. Deci, în cadrul procesului educa-
ţional cunoașterea și metacunoașterea, cogniţia și metacogniţia sunt procese realizate 
simultan. Cogniţia se referă la rezolvarea de probleme, iar metacogniţia — la felul cum 
are loc aceasta, drept autorefl ecţie asupra cogniţiei și ca instrument pentru a atinge per-
formanţele [4, p.239]. Rolul cogniţiei este în a rezolva probleme și a atinge obiectivele 
propuse, în timp ce funcţia metacognitivă este de a regla activitatea cogniţiei în raport 
cu difi cultatea sarcinii. Deci, în practica educaţională acești doi termeni sunt utilizaţi 
concomitent deoarece au același scop: rezolvarea de probleme, situaţii-problemă. Me-
tacogniţia evaluează nivelul de dezvoltare a capacităţilor cognitive ceea ce-i permite 
elevului să-și realizeze autoevaluarea și autoreglarea propriului demers de învăţare. În 
acest sens, metacogniţia capătă forma unui „dialog intern” al studentului care induce o 
refl ecţie asupra a ceea ce face, cum face și de ce face.

Dacă analizăm conceptul de metacogniţie în aspect psihologic atunci vedem că 
Marele dicţionar de Psihologie defi nește metacogniţia „drept ansamblu de activităţi 
cognitive prin care subiectul realizează o cunoaștere a propriilor sale instrumente de 
cunoaștere sau gestionează buna funcţionare a acesteia” [3, p.749]. În sens pedagogic 
metacogniţia desemnează procesul de conștientizare de către student a modului în care 
învaţă și contribuie la dezvoltarea capacităţilor necesare unei învăţări efi ciente. Meta-
cogniţia echivalează cu a ști să înveţi, menţionează I.Radu, adică cunoștinţele despre 
funcţionarea propriului sistem cognitiv [2, p. 213]. Cel mai des în literatura de specia-
litate este întâlnită defi niţia metacogniţiei ca fi ind cunoștinţele pe care le are un individ 
despre funcţionarea propriului sistem cognitiv: „cunoașterea despre propria cunoaș-
tere, gândirea despre propria gândire, conștiinţa propriilor gânduri, cunoștinţe despre 
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funcţionarea propriului sistem cognitiv sau după cum afi rmă J.Piaget „posibila luare de 
cunoștinţă a ceea ce știe” [5, p.47]. Iar acesta este, afi rmă D. Sălăvăstru „un factor-cheie 
al controlului pe care individul poate să-l exercite asupra gândirii sale” [5, p.65]. Cog-
niţia îl ajută pe student să rezolve o anumită sarcină, iar metacogniţia asigură revizui-
rea procesului de rezolvare și adaptare a pașilor necesari realizării sarcinii de rezolvat. 
Literatura de specialitate conferă în acest sens metacogniţiei funcţia de „supervizare” 
a proceselor cognitive pe parcursul rezolvării unei sarcini. Putem astfel vorbi despre 
metacogniţie specifi că învăţării: metaînvăţare; metacogniţie specifi că limbajului: meta-
limbaj; metacogniţie specifi că memoriei: metamemorie.

În contextul societăţii actuale, confruntată cu numeroase și complexe provocări, 
dascălii sunt chemaţi ”să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj 
și responsabilitate la aplicarea creativă a noilor paradigme (cognitivismul, sociocon-
structivismul, practicianul refl exiv) în proiectarea și realizarea activităţilor educative. 
Așa se explică orientarea didacticii moderne către dezvoltarea unei metodologii centra-
te pe elev, pe demersuri interactive ce respectă profi lul psihologic de vârstă și individual 
al elevului, trebuinţele și ritmul propriu de învăţare al fi ecărui individ. Centrarea pe cel 
ce învaţă, pe nevoile, pe interesele și aspiraţiile sale, pe subiectivitatea sa impune o re-
considerare a competenţelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, respectiv 
a standardelor specifi ce acesteia. Profesorul trebuie să-și pună în joc toate cunoștinţele 
și întreaga sa pricepere, nu pentru a transmite pur și simplu cunoștinţe care urmează 
a fi  însușite, ci pentru a le insufl a elevilor dorinţa de a le dobândi, prin ei înșiși, printr-
un studiu cât mai activ și mai intens. Rolul profesorului este de a organiza învăţarea, 
de a susţine efortul studenţilor și de a nu lua asupra lui, integral sau parţial, această 
strădanie.

Când învăţarea are loc în formatul faţă în faţă este mai ușor de realizat, dar este 
această premisă valabilă și în contextul învăţării online? Poate o interfaţă să ţină locul 
unui dascăl cald, care își iubește cu pasiune disciplina pe care o predă și interacţiunea 
cu educabilii ? Va fi  învăţarea vizibilă în aceste condiţii ? Competenţele-cheie formate la 
disciplina Limba străină în principal, sunt : comunicarea, sensibilizarea și exprimarea 
culturală [1]. Însă se pot ele obţine și în predarea online ? Este acest tip de remote-tea-
ching un context adecvat în care să se dezvolte competenţele în cauză ? Prin urmare, 
este învăţământul online o alternativă viabilă la învăţământul tradiţional ? Ce metode 
și procedee putem aplica pentru ca se producă învăţarea ? Sau metaînvăţarea ? Înce-
pând timid să predăm online, oare nu dezvoltăm la studenţi, pe lângă competenţele 
obligatorii, și alt tip de competenţă, pe care, în învăţarea dirijată din clasă, nu o puteam 
dobândi ? Obţinem un tip de educaţie care implică dezvoltarea metacogniţiei, atât la 
profesor, cât și la educabil. Încercând să continuăm predarea, am realizat două dezide-
rate : am dezvoltat și metacogniţia și competenţele digitale la cei doi actori ai actului 
educaţional, la student în mod conștient și voit, la dascăli, în mod inconștient și nevoit/
ne-voit. Predând online, nu aţi simţit că ceea ce era tratat cu frică a devenit o discuţie 
lejeră, că toată lumea are curajul de a avea o opinie ? Așadar, fi ind puși faţă în faţă cu 
contextul la care nu s-au așteptat, cei doi actori s-au întrecut pe ei înșiși, descoperindu-
și metacompetenţele, cum ar fi  cele elaborate la Conferinţa Internaţională a UNESCO, 
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în septembrie 2001, care includ cele patru scopuri defi nitorii ale educaţiei în secolul al 
XXI-lea: − a învăţa să înveţi — a ști să acumulezi pe parcursul întregii vieţi cunoștin-
ţele și informaţiile necesare; − a învăţa să faci — a obţine abilităţi profesionale, dar și 
competenţe necesare adaptării la condiţiile schimbătoare ale lumii moderne; − a învăţa 
să fi i — capacitatea de autoedifi care a personalităţii în baza valorilor morale și sociale, 
capacitatea de a evalua propriile acţiuni și de a fi  responsabil; − a învăţa să trăiești cu 
alţii — comprehensiunea celuilalt din punctul de vedere al toleranţei, pluralismului și 
al respectului [2]. Abilităţile metacognitive nu sunt doar instrumente excelente pentru 
elevi, ci le și permit acestora să se autoregleze atunci când se confruntă cu provocări, 
în special cu cele neașteptate, spre exemplu, a realiza o temă fără ca să o copieze din 
internet, a posta o temă pe o platformă fără ajutorul profesorului, a accesa un link 
fără ajutorul celor din jur. Așadar, cum îi ajutăm pe studenţi să înceapă să devină mai 
„meta-?”. Metacogniţia este un cuvânt important, însă este ceea ce facem majoritatea 
dintre noi în fi ecare zi, fără să observăm. Refl ectând asupra propriilor noastre gânduri, 
obţinem o perspectivă asupra sentimentelor, nevoilor și comportamentelor noastre și a 
modului în care învăţăm, gestionăm și ne adaptăm la noi experienţe, provocări și con-
tracarări emoţionale. Este conversaţia pe care o avem în cap, care ne sună bine mental 
și ne facem planuri inspirate de aceasta.

În concluzie constatăm că studentul graţie metacogniţiei se cunoaște pe sine în-
suși, se formează (autoformează) ca personalitate capabilă să transforme ceea ce știe în 
a fi  construind astfel calea spre propria devenire. Conform teoriei lui Wolf, dezvoltarea 
metacognitivă favorizează transferul învăţării, iar un antrenament metacognitiv are o 
infl uenţă pozitivă asupra performanţei dobândite de studenţi.

Metacogniţia a fost și rămâne un subiect frecvent investigat atât de teoreticienii 
psihologiei cognitive, cât și teoreticienii și practicienii educaţiei, deschis unor noi abor-
dări teoretice sau aplicative. Fiind o dimensiune strategică cu numeroase benefi cii, o 
resursă utilă a învăţării, metacogniţia reprezintă arta care orientează gândirea asupra 
propriei gândiri, pentru a avea acces la introspecţia propriilor operaţii mintale în tim-
pul realizării unei sarcini, rezolvării unei probleme sau situaţii-problemă.

Deși ignorată sau omisă în activităţile didactice din contextul educaţional autoh-
ton, mult prea tradiţional, ancorat în vechile tipare, care abordează conceptul de în-
văţare ca un transfer de cunoștinţe, și mai puţin ca pe o analiză, înţelegere și utilizare 
a experienţei acumulate în scopul deschiderii către învăţarea ulterioară, metacogniţia 
poate oferi reale benefi cii sistemului nostru actual de învăţământ.

Dezvoltarea metacogniţiei și valorifi carea ei în contexte educaţionale (și nu 
doar), educarea metacognitivă a devenit astăzi o problemă curriculară care trebu-
ie încadrată în preocupările pentru dezvoltatea cognitivă a studenţilor/cursanţilor/
formabililor și formarea competenţelor de cunoaștere știinţifi că, aplicare, integrare 
și de investigare.

Arta de a învăţa se va însuși treptat de către studenţi, ghidaţi de măiestria cadrelor 
didactice, fi ind ajutaţi să asimileze și să conștientizeze deprinderile metacognitive, să 
monitorizeze efi cienţa strategiilor utilizate în procesul cunoașterii și să-și autoevalueze 
progresul.
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Dezvoltarea metacogniţiei generează succesul academic și ulterior, performanţa 
profesională, oferind studentului/formabilului posibilitatea de a se cunoaște mai bine, 
a se descoperi, a fi  resposabil într-un mod activ și autonom pentru propria sa formare 
și devenire (a transforma ceea ce știe în a fi ), a clarifi ca informaţiile, a-și gestiona tim-
pul, a găsi căi mai bune, mai accesibile de a rezolva situaţii și probleme cu care se va 
confrunta atât în plan personal, cât și profesional.
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SECURITATEA CIBERNETICĂ MILITARĂ
ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

SITUAŢIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE
VEACESLAV PERJU1

AUREL FONDOS2

Rezumat: În articol sunt prezentate bazele normative privind securitatea cibernetică 
în statele membre ale NATO şi RM. Sunt descrise scopul şi obiectivele ale politicii a 
Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale privind securitatea cibernetică, acţiunile 
necesare privind asigurarea securităţii cibernetice, principii de realizare a politicii de 
asigurare a securităţii cibernetice. Este dată analiza situaţiei în domeniul securităţii 
cibernetice militare în Republica Moldova. Sunt propuse recomandări privind dezvol-
tarea bazei normative şi întreprinderea unor măsuri speciale.
Cuvinte cheie: securitatea, cibernetică, asigurare, politica, realizare, acţiunile necesare.

Summary: Th e article presents the normative bases on cyber security in the member 
states of NATO and the Republic of Moldova. It describes the purpose and objectives 
of the policy of the Ministry of Defense and the National Army on cyber security, 
the necessary actions on ensuring cyber security, principles for implementing policies 
to ensure cyber security. Th e analysis of the situation in the fi eld of military cyber 
security in the Republic of Moldova is given. Recommendations on the development 
of the regulatory base and the taking of special measures are proposed.

Introducere
Progresul știinţifi c și tehnologic determină schimbări majore în confl ictele mili-

tare, este un factor important în generarea ameninţărilor de tip nou și crearea noilor 
sisteme de armament.

Noua tehnologie digitală a fost extinsă și adaptată domeniului militar, determi-
nând apariţia unui nou mediu operaţional — spaţiul cybernetic, care a deschis o nouă 
formă de manifestare a puterii în relaţiile internaţionale.

Acţiunile cibernetice cu caracter militar se vor intensifi ca, concomitent cu dezvol-
tarea unor capabilităţi cibernetice care să asigure avantaje strategice și tactice în spaţiul 
de confruntare.

Utilizarea spaţiului cibernetic pentru desfășurarea unor operaţii cibernetice cu ca-
racter ofensiv este tot mai des semnalată și analizată în presa și în literatura de speciali-

1 Veaceslav PERJU, dr. hab., acad. AII.
2 Aurel FONDOS, colonel (r) Agenţia pentru știinţă și memorie militară, Republica Moldova.
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tate, relevând aspectul dual al tehnologiilor și rolul acestora în modelarea caracterului 
războiului.

Articolul este dedicat analizei situaţiei privind securitatea cibernetică militară în 
Republica Moldova. În compartimentele 1 și 2 sunt prezentate bazele normative privind 
securitatea cibernetică în statele membre ale NATO și RM.

În compartimentul 3 sunt descrise scopul și obiectivele ale politicii a Ministeru-
lui Apărării și Armatei Naţionale privind securitatea cibernetică. În compartimentul 4 
sunt descrise acţiunile necesare privind asigurarea securităţii cibernetice.

În compartimentul 5 este dată analiza situaţiei în domeniul securităţii cibernetice 
militare în Republica Moldova. În concluzii sunt propuse recomandări privind dezvol-
tarea bazei normative și întreprinderea unor măsuri speciale.

1. Asigurarea securităţii cibernetice în armatele statelor membre ale NATO
În statele membre ale NATO este bine dezvoltată baza normativă privind asigu-

rarea securităţii cibernetice militare [1-7]. Au fost elaborate doctrinele, manualele și 
ghiduri la noul concept de spaţiu și război cibernetic.

În documentele date spaţiul cibernetic este prezentat ca a cincea componentă a 
spaţiului de luptă alături de terestru, aerian, maritim și cosmic, care poate fi  cu mult 
mai efi cient. Doctrina operaţiilor întrunite pentru operaţii cibernetice prevede planifi -
carea, executarea și evaluarea operaţiilor cibernetice.

De asemenea, au fost elaborate tacticile și procedurile pentru coordonarea și in-
tegrarea operaţiilor din spaţiul cibernetic și război electronic, inclusiv pentru sprijinul 
operaţiilor terestre și întrunite.

Au fost create forţe militare cibernetice:
Combatant Command Cyberspace Operations Support Staff s.
Cyberspace Operations — Integrated Planning Element.
Mission Tailored Force Package.
Joint Force Headquarters — Information Networks
Joint Force Headquarters — Cyberspace
Cyber Protection Force
Cyber National Mission Force
Cyber Combat Mission Force
2. Cadrul normativ privind securitatea cibernetică în Republica Moldova
Republica Moldova se aliniază la provocările internaţionale și în domeniul securită-

ţii cibernetice. Au fost elaborate și aprobate diferite documente în domeniul dat [8-13].
În domeniul securităţii cibernetice militare, prin ordinul Ministrului Apărării au 

fost aprobate:
Regulamentul privind managementul securităţii informaţionale în cadrul siste-

mului de comunicaţii și informatică al Armatei Naţionale, Politica de securitate ciber-
netică a Ministerului Apărării [14].

Cadrul normativ prevede următoarele defi niţii:
Spaţiu cibernetic — mediu virtual, generat de infrastructurile cibernetice, inclu-

zând conţinutul informaţional procesat, stocat sau transmis, precum și acţiunile deru-
late de utilizatori în acest mediu.
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Securitate cibernetică — stare de normalitate rezultată în urma aplicării unui 
ansamblu complex de măsuri proactive și reactive prin care în spaţiul cibernetic se 
asigură confi denţialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea și nonrepudierea 
informaţiilor în format electronic, a sistemelor și resurselor informaţionale, a servicii-
lor publice și private.

Măsurile proactive și reactive includ politici, concepte, standarde și ghiduri de se-
curitate, managementul riscului, activităţi de instruire și conștientizare, implementarea 
de soluţii tehnice de protecţie a infrastructurilor cibernetice, managementul identităţii, 
managementul consecinţelor;

Apărare cibernetică — acţiuni desfășurate în scopul protecţiei, monitorizării, 
analizării, detectării, contracarării agresiunilor și asigurării răspunsului oportun la 
ameninţările asupra infrastructurilor cibernetice destinate apărării naţionale.

3. Politica Ministerului Apărării și Armatei Naţionale privind securitatea ci-
bernetică

Politica Ministerului Apărării și Armatei Naţionale privind securitatea ciberne-
tică are ca scop asigurarea integrităţii, confi denţialităţii și disponibilităţii informaţiei, 
precum și asigurarea colectării, procesării, stocării și accesării în condiţii de siguranţă 
a datelor.

Scopul securităţii cibernetice este de a proteja sistemele, echipamentele și produ-
sele de program din cadrul Ministerului Apărării și Armatei Naţionale, de a asigura 
continuitatea activităţii și de a minimiza daunele aduse prin prevenirea și minimizarea 
impactului incidentelor de securitate, prin înlăturarea breșelor de securitate și prin ac-
tualizarea produselor soft ware și echipamentelor hardware.

Scopul al politicii presupune atingerea următoarelor obiective:
1.  Respectarea și punerea în aplicare a prevederilor cadrului normativ naţional 

și internaţional, inclusiv a standardelor larg acceptate din domeniul securităţii 
cibernetice.

2.  Implementarea procedurilor de securitate cibernetică în scopul respectării 
cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 201 din 28.03.2017, în cadrul sistemelor informatice ale Armatei 
Naţionale.

3.  Implementarea măsurilor organizaţionale în corespundere cu Regulamentul 
asigurării securităţii informaţionale și Regulamentul managementului securităţii 
în cadrul Sistemului de comunicaţii și informatică al Armatei Naţionale.

4.  Prevenirea accesului nesancţionat la resursele informatice ale Armatei Naţionale.
5.  Asigurarea funcţionării neîntrerupte și în condiţii de siguranţă a sistemelor 

informatice.
6.  Asigurarea răspunsului prompt și efi cient la incidentele de securitate cibernetică.
7.  Perfecţionarea deprinderilor practice și ale cunoștinţelor personalului tehnic 

specializat, precum și ale utilizatorilor sistemelor informatice.
8.  Implementarea măsurilor de evaluare și gestionare a riscurilor de securita-

te cibernetică și sporirea gradului de protecţie a sistemelor, echipamentelor 
(hardware) și produselor de program (soft ware).
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Politica privind securitatea cibernetică se aplică în cadrul Ministerului Apărării, 
autorităţile administrative/instituţiile din subordinea Ministerului Apărării și unităţile 
militare ale Armatei Naţionale faţă de:

1.  Echipamentele (hardware) și produsele de program (soft ware) existente în 
dotarea Ministerului Apărării și Armatei Naţionale;

2.  Sistemele informatice și resursele informaţionale existente, precum și cele afl ate 
în etapa de elaborare, testare sau implementare.

4. Acţiunile privind asigurarea securităţii cibernetice
Asigurarea securităţii cibernetice se va efectua prin următoarele acţiuni.
1. Asigurarea accesului la informaţie doar utilizatorilor autorizaţi. Utilizatorul răs-

punde personal de confi denţialitatea datelor încredinţate prin procedurile de acces la 
sistemele informaţionale;

2. Păstrarea acurateţei și completitudinii informaţiei, precum și a metodelor de 
procesare;

3. Asigurarea faptului că utilizatorii autorizaţi au acces (la necesitate) la informaţie 
și la resursele asociate. Diverse produse soft ware necesită nivele diferite de disponibili-
tate, în funcţie de impactul daunelor produse ca urmare a nefuncţionării corespunză-
toare a sistemelor informaţionale;

4. Asigurarea faptului că, după emiterea/recepţionarea unei informaţii într-un sis-
tem de comunicaţii securizat, expeditorul/destinatarul nu poate nega, în mod fals, că 
a expediat/primit informaţiile în cauză. Accesul la resursele din Internet, din interio-
rul sistemelor informatice conectate la acesta, este restricţionat prin blocarea paginilor 
web cu conţinut maliţios sau irelevant pentru îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale 
(de exemplu: care conţin aplicaţii maliţioase sau ilegale, pornografi e, pariuri, audio și 
video online de divertisment etc.).

Resursele informaţionale ale Ministerului Apărării vor fi  utilizate doar în interes 
de serviciu.

5. Analiza situaţiei în domeniul Securităţii Cibernetice militare în Republica 
Moldova

Reieșind din faptul, că spaţiul cibernetic reprezintă a cincea dimensiune de luptă, 
Ministerul Apărării și Armata Naţională urmează să fi e gata de a apăra Republica Mol-
dova, toate infrastructurile vitale ai ţării, de a efectua operaţiuni defensive și ofensive și 
în spaţiul cibernetic.

Aceasta este stipulat în Hotărîrea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privi-
re la Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 
2016—2020 privind noţiunea de apărare cibernetică — acţiuni desfășurate în scopul 
protecţiei, monitorizării, analizării, detectării, contracarării agresiunilor și asigurării 
răspunsului oportun la ameninţările asupra infrastructurilor cibernetice destinate apă-
rării naţionale.

Însă, în unicul act normativ care privește securitatea cibernetică militară — Po-
litica de securitate cibernetică a Ministerului Apărării [14], accente sunt puse numai 
pe protecţia infrastructurii informatice și numai a Ministerului Apărării și Armatei 
Naţionale.
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 În Politica de securitate cibernetică nu sunt prevăzute operaţiuni de contracarare 
a agresiunilor și de asigurare răspunsului oportun la ameninţările asupra infrastructu-
rilor cibernetice destinate apărării naţionale. Nu sunt prevăzute operaţiuni de apărare 
a infrastucturilor critice din ţară.

Din patru structuri responsabile de securitatea cibernetică militară, două structuri 
au funcţii de perfectare a cadrului normativ și de control — Agenţia Informaţii Militare 
și Serviciul securitate informaţională.

 Centrul comunicaţii și informatică al Marelui Stat Major este responsabil de 
funcţionarea reţelei informatice a MA. Centrul de Reacţie la Incidente Cibernetice 
are misiunea să protejeze infrastructura tehnologiilor informaţionale.

 Nu sunt clare principii de interacţiune a acestor două structuri. Lipsește meca-
nismul de coordonare a structurilor responsabile de securitatea cibernetică din cadrul 
Ministerului Apărării cu alte structuri din domeniu din ţară. Lipsește baza normativă 
privind planifi carea, executarea și evaluarea operaţiilor în spaţiul cibernetic.

Concluzii
În Republica Moldova se depun eforturi privind asigurarea securităţii cibernetice 

militare.
1. Au fost elaborate și aprobate două documente importante — Politica de securi-

tate cibernetică a Ministerului Apărării RM (aprobată prin ordinul Ministrului Apără-
rii nr.528 din 08.08.2019) și Regulamentul privind managementul securităţii informa-
ţionale în cadrul sistemului de comunicaţii și informatică al Armatei Naţionale.

2. Sunt determinate bazele de asigurare a securităţii cibernetice, principii de rea-
lizare a politicii de asigurare a securităţii cibernetice, responsabilităţile structurale în 
asigurarea securităţii cibernetice, principii de respectare și implementare a politicii in-
terne privind securitatea cibernetică.

3. A fost creat Centrul de Reacţie la Incidente Cibernetice cu suportul SUA.
Tot odată se recomandă de a dezvolta baza normativă și a întreprinde măsuri pri-

vind următoarele.
1. Contracararea agresiunilor și asigurarea răspunsului oportun la ameninţările 

asupra infrastructurilor cibernetice destinate apărării naţionale;
2. Apărarea infrastructurilor critice din ţară;
3. Elaborarea mecanismelor de interacţiune a structurilor responsabile de securi-

tatea cibernetică din cadrul AN cu alte structuri din domeniu din ţară;
4. Elaborarea actelor normative, manualelor, ghidurilor privind planifi carea, exe-

cutarea și evaluarea operaţiilor militare în spaţiul cibernetic.
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ANALIZA FORMELOR DE PROTECŢIE A DATELOR
DIN DOMENIUL SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE

TUDOR TEMERCAN1

Rezumat: Dezvoltarea accelerată a infrastructurii digitale afectează în mod direct 
aproape toate aspectele vieţii. Complexitatea tehnologică, aria largă de răspândire 
a datelor/informaţiilor şi numărul mare de ameninţări şi incidente la adresa date-
lor, informaţiei cu caracter personal şi al informaţiei confi denţiale. Această lucrare 
este destinată analizei formelor de protecţie a datelor din domeniul securităţii 
informaţionale. În lucrare sunt prezentate aspectele corelate conceptului de securitate 
informatică, concept care vizează protejarea informaţiei şi a sistemelor de calcul în 
faţa accesului ilegal şi a încălcării unor principii referitoare la confi denţialitatea, 
integritatea sau disponibilitatea acestora, ameninţările cu care se confruntă securitatea 
datelor, tipologia atacurilor cibernetice şi metode de asigurare a securităţii datelor.
Cuvinte cheie: date, vulnerabilitate, risc, ameninţare, securitate informaţională, 
sistem informatic.

Summary: Th e accelerated development of digital infrastructure is directly aff ecting 
almost every aspect of life. Technological complexity, wide range of data / informa-
tion and the large number of threats and incidents to data, personal information 
and confi dential information. Th is paper is intended to analyze the forms of data 
protection in the fi eld of information security. Th e paper presents aspects related to 
the concept of computer security, a concept aimed at protecting information and 
computer systems against illegal access and violating principles of confi dentiality, 
integrity or availability, threats to data security, type of cyber attacks. and methods 
of ensuring data security.
Keywords: data, vulnerability, risk, threat, information security, computer system.

Introducere
După cum cunoaștem în ultima perioadă tehnologiile informaţionale și toată sfera 

digital are o dezvoltare accelerată din toate punctele de vedere, aceasta permite folosi-
rea tehnologiilor în diferite sfere pentru crearea unor condiţii mai favorabile și perfor-
manţe în executarea activităţilor. Cu toate acestea sistemul informaţional este destul de 
vulnerabil ce ţine de securitate mai ales în mâinile unor persoane puţin informate care 
nu cunosc ce pași ar trebui să întreprindă pentru asigurarea securităţii calculatorului, 
scurgerile de date în reţea sau furtul de informaţii.

1 Tudor TEMERCAN, maior, doctorand, lector universitar Catedra Comunicaţii și Informatică, 
Facultatea Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Protecţia datelor cu caracter personal și respectarea vieţii private constituie drepturi 
fundamentale al utilizatorului, anume din acest motiv trebuie să insistăm asupra necesităţii 
de a menţine un echilibru între îmbunătăţirea securităţii și protejarea drepturilor omului, 
inclusiv în ceea ce privește protecţia datelor și viaţa privată. În mai 2018 au intrat în vigoare 
noi norme ale UE în materie de protecţie a datelor, care consolidează drepturile cetăţenilor 
și simplifi că normele aplicabile întreprinderilor în era digitală. Cercetările pregătite pentru 
Parlamentul European indică faptul că legislaţia UE referitoare la reglementarea fl uxurilor 
de date contribuie anual cu 51,6 miliarde EUR la PIB-ul Uniunii Europene.

Protecţia computerului și implicit a datelor și fi șierelor personale ar trebui să re-
prezintă o prioritate pentru orice utilizator. Dintr-o neatenţie toată munca noastră ar 
putea fi  la discreţia internetului și a persoanelor cu rele intenţii. Ca să nu mai luăm în 
calcul situaţia în care sunt furate datele card-urilor sau ale conturilor.

Ameninţările la adresa securităţii informatice sunt prezente sub mai multe forme. 
Unele dintre cele mai frecvente ameninţări sunt atacurile informatice, furtul proprie-
tăţii intelectuale, furtul de identitate, furtul de dispozitive sau informaţii, distrugerea și 
extorcarea informaţiilor.

Virușii viermi, atacurile de phishing și caii troieni sunt câteva exemple comune de 
atacuri soft ware. Furtul proprietăţii intelectuale reprezintă, de asemenea, o problemă 
răspândită pentru multe companii din sectorul tehnologiei informaţiei.1

Furtul de identitate este încercarea de a obţine informaţii personale despre o per-
soană sub un nume ori identitate false sau de a utiliza datele deţinute pentru a procu-
ra informaţii importante prin intermediul ingineriei sociale2. Întrucât cele mai multe 
dispozitive sunt acum mobile, furtul de dispozitive sau informaţii devine din ce în ce 
mai frecvent, acestea fi ind ușor de sustras. Pe măsură ce capacitatea de stocare a datelor 
crește, furtul devine mai dezirabil.

Pentru persoanele fi zice, securitatea informaţiilor are un impact semnifi cativ asu-
pra vieţii private, iar percepţia oamenilor privind viaţa privată sunt foarte diferite de la 
o cultură la alta.

I. Securitatea informaţiilor
Securitatea informaţiei se ocupă cu protejarea informaţiei și sistemelor informa-

tice, de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modifi carea sau dis-
trugerea lor, tratează securitatea informaţiilor prin cele trei componente principale: 
confi denţialitatea, integritatea și disponibilitatea.

Confi denţialitatea este asigurată prin criptarea informaţiei. Integritatea se obţine 
prin mecanisme și algoritmi de dispersie3. Disponibilitatea se asigură prin întărirea 

1 Астахова Л.В. Теория информационной безопасности и методология защиты инфор-
мации: учебное пособие — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014, 137 с.;

2  Степанов, Е.А. Информационная безопасность и защита информации. Учебное по-
собие / Е.А. Степанов, И.К. Корнеев. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 304 с.;

3 HOTĂRÎRE PARLAMENTUL Republica Moldova Nr. 257 din 22-11-2018 privind aprobarea 
Strategiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova pentru anii 2019—2024 și a Planului de 
acţiuni pentru implementarea acesteia, Publicat: 18-01-2019 în Monitorul Ofi cial Nr. 13-21 art. 80
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securităţii reţelei sau reţelelor de sisteme informatice și asigurarea de copii de sigu-
ranţă.

Securitatea informaţiilor este un set de practici concepute pentru a proteja datele.
Securitatea informaţiilor nu se limitează la sistemele informatice sau la informaţi-

ile în forma lor digitală sau electronică1. Dimpotrivă, se aplică tuturor aspectelor legate 
de siguranţa, securitatea și protecţia datelor sau a informaţiilor, indiferent de forma 
acestora.

Indiferent de forma pe care o îmbracă, mijloacele prin care este memorată, trans-
misă sau distribuită, informaţia trebuie protejată2. ISO/IEC 17799 tratează securitatea 
informaţiilor prin prisma a trei elemente principale:

•  Confi denţialitatea — informaţiile sunt accesibile doar persoanelor autorizate;
•  Integritatea — asigurarea acurateţei și completitudinii metodelor prin care se 

realizează prelucrarea informaţiilor;
•  Disponibilitatea — utilizatorii autorizaţi au acces la informaţii și la activele 

asociate în momente oportune.

II. Securitatea personalului.
Cele mai multe incidente de securitate sunt generate de personal din interiorul 

organizaţiei, prin acţiuni rău intenţionate sau chiar erori sau neglijenţă în utilizarea 
resurselor informaţionale.

Standardul ISO/IEC 17799 tratează riscurile de natură umană ce pot fi  induse 
din interiorul organizaţiei prin măsuri specifi ce precum includerea responsabilităţilor 
legate de securitatea informaţiilor în descrierea și sarcinile de serviciu ale postului, 
implementarea unor politici de verifi care a angajaţilor, încheierea unor acorduri de 
confi denţialitate și prin clauze specifi ce în contractele de muncă.

Securitatea informaţiilor este un aspect ce trebuie avut în vedere încă din etapa de 
selecţie a angajaţilor. Angajaţii trebuie monitorizaţi pe întreaga perioadă de valabilitate 
a contractului de muncă și trebuie să aibă cunoștinţă de prevederile politicilor de se-
curitate.

Clauzele de confi denţialitate, defi nirea confl ictelor de interese, distribuirea și di-
vulgarea informaţiilor trebuie avute în vedere pentru fi ecare post în parte. Pentru a 
evita neglijenţa sau greșelile de operare, utilizatorii ar trebui informaţi cu privire la 
ameninţările la care sunt supuse informaţiile manipulate3.

Instruirea este necesară și pentru a crea abilitatea de reacţie la apariţia unor inci-
dente de securitate. Raportarea incidentelor de securitate are ca obiectiv minimizarea 

1 Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică, RAPORT PRIVIND INCIDEN-
TELE DE SECURITATE CIBERNETICĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA ALEGERILOR 
PARLAMENTARE, Editura: Chișinău, 2019;

2 Vadim CEBAN, Rolul, importanţa și necesitatea asigurării Securităţii Informaţiilor în cadrul 
organizaţiilor;

3 Positive Technologies [Resursă electronică], Regimul de acces: https://www.ptsecurity.com/
upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-threats-2021-Q2-rus.pdf, accesat la data de 
29.11.2021;
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efectelor negative sau a incorectei funcţionări a echipamentelor. Monitorizarea unor 
astfel de incidente permite determinarea performantei sistemelor de securitate și îm-
bunătăţirea continuă.

Politicile și procedurile de securitate trebuie implementate astfel încât să asigure 
un răspuns consistent la astfel de incidente.

III. Securitatea fi zică
Delimitarea zonelor securizate are ca obiectiv prevenirea accesului neautorizat 

sau afectarea facilităţilor oferite de sistemul informaţional. Aceasta secţiune vizează 
mecanismele prin care se asigură securitatea fi zică a imobilului în care organizaţia își 
desfășoară activitatea1.

Alt aspect important al securităţii fi zice este cel legat de protecţia echipamentelor, 
prin prevenirea pierderii, distrugerii sau compromiterii funcţionării echipamentelor 
care pot afecta funcţionarea organizaţiei. Echipamentele de calcul trebuie să fi e prote-
jate fi zic împotriva ameninţărilor voite sau accidentale.

În acest sens trebuie dezvoltate standarde și proceduri pentru securizarea atât a 
serverelor, cât și a staţiilor de lucru ale utilizatorilor. Măsurile de control al accesului, 
implementate la nivelul aplicaţiei, bazelor de date sau reţelei pot deveni inutile dacă 
există și o protecţie fi zică corespunzătoare.

IV. Metode de protecţie a datelor
În funcţie de datele care dorim să le protejăm, mediul în care acestea se întâlnesc, 

și ameninţări cu care se ciocnesc sunt o serie de măsuri pentru a proteja datele:
1. Efectuaţi back-up (copie de rezervă) la intervale de timp regulate. Cel mai bun 

mod pentru înlăturarea fi șierelor infectate este înlocuirea lor cu variantele originale 
neinfectate. Mai mult, un back-up complet va fi  de mare folos atunci când sistemul va 
cădea de tot. Totodată, păstraţi mai multe back-up-uri în caz că virusul este detecta mai 
târziu și s-a creat deja un back-up cu tot cu virus.

2. Utilizaţi întotdeauna un antivirus cu o bază de date completă și care se actuali-
zează automat. Viruși se produc în fi ecare zi așa că antivirusul trebuie să fi e la curent cu 
tot ce apare nou. Actualizaţi regulat baza de date cu viruși.

3. Nu daţi voie browser-ului să deschidă automat anumite programe. Este vorba 
de fi șiere Word, PDF sau alte tipuri care sunt deschise prin intermediul programelor de 
email. Mai bine descărcaţi fi șierele și deschideţi-le cu programul corespunzător.

4. Trebuie știut că virusul se poate răspândi doar prin deschiderea unui fi șier in-
fectat sau prin pornirea unui disk infectat. Virușii nu pot infecta calculatorul doar prin 
citirea mail-ului sau prin prezenţa online. Așa că nu deschideţi fi șiere executabile pri-
mite în mail-uri nesolicitate.

5. Utilizaţi Firewall. Firewall-ul moderează fl uxul de date care iese și intră în cal-
culator. Acesta vă permite să vedeţi care programe transmit sau primesc date și să le 
blocaţi fl uxul pentru siguranţa calculatorului dumneavoastră.

1  https://www.securitylab.ru/news/526786.php, accesat la data de 23.11.2021, ora 16:49;
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6. Utilizaţi parole atât online, cât și pentru fi șierele din calculator ( pe cât posibil). 
Parola trebuie să fi e întotdeauna o combinaţie de majuscule, minuscule, numere și sim-
boluri ca @ # $ % ^ & * ( ) _ +. Parola trebuie să conţină mai mult de o caractere, astfel 
este mult mai greu de spart. Pentru user-name nu utilizaţi cuvinte obișnuite sau nume, 
care pot fi  foarte ușor de afl at.

7. Utilizaţi un pop-up blocker în browser. Ferestrele pop-up sunt ferestre mici care 
se deschid peste site-ul pe care îl vizitaţi. Cu toate că de cele mai multe ori ele sunt fo-
losite în scopuri publicitare, ferestrele pop-up pot ascunde programe maliţioase1. Un 
pop-up blocker poate preveni apariţia acestor ferestre.

Concluzii și propuneri
Securitatea informaţiei și protecţia datelor este, acum, una dintre cele mai bune 

afaceri, dar, în același timp, poate fi  o arie foarte sensibilă și care are potenţialul de a 
produce unei organizaţii pagubele cele mai însemnate.

Pentru a putea realiza un program de securitate efi cient este nevoie de politici, 
proceduri, practici, standarde, descrieri ale sarcinilor și responsabilităţilor de serviciu, 
precum și de o arhitectură generală a securităţii. Aceste controale trebuie implementate 
pentru a se atinge obiectivele specifi ce ale securităţii și pe cele generale ale organizaţiei.

Cel mai bun sfat de urmat este să aveţi întotdeauna o copie de rezervă a datelor 
dumneavoastră. Mai mult nu interacţionaţi niciodată cu programe sau fi șiere dubioase 
pentru că ceea ce era odată confi denţial poate ajunge public pe internet. Atunci când e 
vorba să facă rău, inventivitatea omului crește exponenţial și datele dumneavoastră pot 
avea de suferit dacă nu sunteţi precauţi
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SISTEME MODERNE DE COMANDĂ 
ȘI CONTROL MILITAR

ION MASTAC1

Rezumat: A rticolul este dedicat principiilor de utilizare de către comandamentul 
militar a sistemelor moderne de comandă şi control bazate pe utilizarea pe scară largă 
a tehnologiilor informaţionale. Progresul ştiinţifi c şi tehnologic determină schimbări 
majore în sistemul de comandă şi control, care impune adoptarea de noi forme şi 
procedee de acţiune în concordanţă cu noile capabilităţi apărute. Aceste capabilităţi 
determină transformări organizaţionale prin crearea unor structuri/sisteme cu mobi-
litate crescută de luare a deciziilor şi controlul executării lor. Sistemul de comandă şi 
control sprijină comandantul militar prin realizarea a trei funcţii importante: crearea 
şi actualizarea imaginii operaţionale comune; accelerarea procesului de elaborare a 
deciziilor prin creşterea vitezei şi preciziei acestuia; desfăşurarea activităţii de pregătire 
şi transmiterea a ordinelor de acţiune. Marea provocare pentru actul de comandă şi 
control militar este realizarea unui sistem integrat de senzori funcţionali, capabili să 
realizeze o imagine completă în timp real, uşor accesibilă, pe baza căreia să poată 
fi  luate cele mai corecte decizii pentru succesul acţiunilor militare. Este importantă 
corelarea şi interacţiunea a celor trei subsisteme a sistemului de comandă şi control: 
de luare a deciziei, de execuţie şi cea informaţională.
Cuvintele cheie: comandamentul militar, sisteme moderne de comandă şi control, 
noi forme, procedee, capabilităţi, transformări organizaţionale, structuri/sisteme, 
mobilitate, luare a deciziilor, controlul executării, funcţii, imaginii operaţionale.

Summary: Th e article is dedicated to the principles of use by the military commander 
of modern command and control systems based on the widespread use of information 
technology. Scientifi c and technological progress leads to major changes in the com-
mand and control system, which requires the adoption of new forms and procedures 
for action in line with the new capabilities that have emerged. Th ese capabilities lead 
to organizational transformations through the creation of the new structures / sys-
tems with increased decision-making mobility and control over their execution. Th e 
command and control system supports the military commander by performing three 
important functions: creating and updating the common operational image; speeding 
up the decision-making process by increasing its speed and accuracy; carrying out 
the activity of preparation and transmission of action orders. Th e great challenge for 
the act of military command and control is the realization of an integrated system of 
functional sensors, capable of creating a complete image in real time, easily accessible, 
on the basis of which the most correct decisions can be made for the success of military 
actions. It is important to correlate and interact the three subsystems of the command 
and control system: decision-making, execution and information.

1 Ion MASTAC, colonel, Marele Stat Major al Armatei Naţionale.
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Motto: „Frustrarea întotdeauna conduce 
către o anumită formă de agresivitate”.
(John Dollard)

Articolul dat este dedicat refl ectării principiilor de modernizare sistemului de co-
mandă și control în sprijinul luării deciziilor de către comandamentul strategic în tea-
trul de război conteporan.

Sistemul de comandă și control este un sistem umano-tehnic dinamic confi gurat 
pentru a planifi ca și executa acţiuni comune de către diferiţi actori.

Comanda și controlul fi ind un sistem complex, trebuie să fi e capabil să se adapteze 
continu pentru a satisface cerinţele mediului în schimbare. Schimbărilor sunt supuse 
comportamentele, instrumentele și tehnicile, activate în interacţiunile între componen-
tele C2: oameni, structuri, tehnologie și procese.

Progresele și schimbările semnifi cative în fi ecare dintre aceste domenii individu-
ale vor avea un impact direct sau indirect unul asupra celuilalt. Aceste schimbări vor fi  
incerte și va fi  nevoie de un proces de adaptare în timp util pentru a forma un sistem 
capabil de a satisface nevoile unui mediu și context specifi c.

Deși se atestă interrelaţii extinse dintre aceste elemente, este totuși util să se ia 
în considerare fi ecare separat, ce ne va permite să identifi căm oportunităţile necesare 
pentru dezvoltare.

Fig. 1 Relaţiile dintre componentele sistemului comandă și control

În compartimentul 2 sunt descrise sisteme informaţionale militare. Este dată cla-
sifi carea sistemelor informaţionale — de nivel strategic, operaţional și tactic Este arătat 
că activitatea informaţională de nivel strategic, fi ind responsabilă de elaborarea decizi-
ilor, ocupă locul cel mai înalt în ierarhie. Sunt identifi cate trei abordări distincte ce fac 
referire la: structură, organizare și metodologia sistemului informaţional. se constată 
o creștere semnifi cativă atât a ponderii, cât și a rolului subsistemelor informatice în 
ansamblul subsistemului informaţional.
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Vom examina fi ecare element în parte.
1. Personalul
1.1 Comandantul
Pentru a obţine agilitate în comandă și controlul, vom avea nevoie de comandanţi 

intuitivi și experimentaţi care se simt confortabil cu structurile dinamice de comandă. 
Comandanţii/șefi i trebui să întruchipeze un șir de caracteristici cum ar fi  autoperfecţi-
onarea continuă, adaptarea gândirii și ideilor în funcţie de schimbările ce intervin, ca-
pabili să optimizeze fi ecare componentă a forţelor și structurilor de comandă ţi control, 
cu o agilitate intelectuală, personală și experienţă adecvată bazată pe educaţie formală 
și autoeducativă.

Comandantul trebuie să studieze și să practice pe scară largă noile instrumente, cum 
ar fi  tehnologiile informaţiile, senzori, evoluţiile în inteligenţa artifi cială și automatizare.

Ei vor trebui să fi e deschiși către idei noi și să fi e abili la adaptare. În cele din urmă, 
comandanţii viitorului sunt cei care vor autoriza mai întâi angajarea în echipa și dezvol-
tarea politica de dezvoltare și utilizarea sistemelor automatizate în C2.

Cei selectaţi pentru comanda superioară vor trebui să adopte noi stiluri de condu-
cere pentru a face faţă caracterului din ce în ce mai complex al operaţiunilor. În timp 
ce rolul central al comandantului, sprijinit de statul major, va rămâne arta de luare a 
deciziilor, motivarea și dirijarea, tentaţia de a conduce ca și factorul de decizie fi nal, 
controlând fi ecare mișcare a organizaţiei, viitor liderii vor trebui din ce în ce mai mult 
să acţioneze ca facilitatori de creare și menţinere a ecosistemului C2 a structurii.

1.2. Selectarea comandanţilor și a personalului
Înţelegerea caracteristicilor factorilor de decizie care sunt rezistenţi și incisive în 

scenarii complexe vor informa selecţia celor mai potrivite la sarcina. Noi tehnici de 
identifi care și selecţie, susţinute de tehnologiile de analiză a datelor, ne va permite să 
identifi căm indivizi cu potenţialul necesar.

Factorii de decizie vor fi  selectaţi pentru capacitatea lor de a acţiona decisiv, de a 
răspunde corect la incertitudini și pentru a evitarea supraîncărcării efectivului.

Experienţa, autoritatea, pregătirea și abilităţile sunt factorii principali pentru se-
lectare, mai degrabă decât rangul și vârsta. Selectarea necesită o analiză suplimentară a 
modelelor alternative de carieră, detașări și angajare fl exibilă.

1.3. Instruirea comandanţilor și a personalului
Procesul de instruire și pregătire a factoriilor de decizie va trebui să se adapteze în 

funcţie de schimbare a tehnologiilor și proceselor. Îmbunătăţirea abilităţilor analitice 
refl exive ale comandanţilor și ale statelor majore vor îmbunătăţi agilitatea sistemului 
C2, permiţând identifi carea precisă și rapidă a problemelor ce apar în cadrul unui ciclu 
de adaptare continuu.

Antrenamentul în situaţii provocatoare va îmbunătăţi capacitatea de a gestiona 
incertitudinea și de a înţelege situaţii complexe și haotice.

În cadrul pregătirii comandamentelor, comandanţilor trebuie să li se permită să 
eșueze (pe durata jocurilor de război), evaluându-le mai degrabă agilitatea decât capa-
citatea lor de a se conforma unui proces. Utilizarea jocurilor de război permite coman-
danţilor să practice C2 într-un mediu advers complex în care eșecul predă lecţii vitale.
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Jocurile de război pot fi  jucate simplu și ieft in, mediile C2 simulate vor trebuie 
dezvoltate pentru a modela comportamentele umane adverse (dușmani, refugiaţi, for-
maţiuni paramilitare) și reacţiile acestora iar emoţiile vor trebui replicate în simulările 
viitoare pentru a adăuga valoare instruirii comandanţilor și a personalului.

În cadrul instruirii este important de antrenat competenţele necesare personalului 
pentru activitatea în cadrul sistemului C2.

Secţiunea 3 — Structuri
2. Structura sistemului comanda și control (C2).
Structura sistemului C2 depinde de ameninţare, tehnologie și nivelul de colabo-

rare permanentă și temporară (ad-hoc), implementând noi proiecte de puncte de co-
mandă, cum ar fi  amenajarea spaţiilor fi zice și virtuale pentru a permite interacţiunile 
între oameni și mașini.

Punctele de comandă au crescut în dimensiune și complexitate pentru a face faţă 
cerinţelor tot mai mari de gestionare și exploatare a informaţiilor, devenind fi xe și, prin 
urmare, mai vulnerabile.

Tehnologiile moderne vor permite ca punctul de comandă să fi e mult mai mic și 
mai mobil, agil și dispersat. Este esenţial de-a găsi un compromis între locaţie, securi-
tate (fi zică și informaţională) și acces la informaţii.

Convingerea că majorarea numărului de personal în punctele de comandă este con-
traproductivă. Este necesar de-a stabili un număr optim de efectiv care interacţionează, 
de-a găsi echilibru între împărţirea unui loc de muncă între mai mulţi oameni pentru 
a reduce timpul necesar, contrar timpului crescut necesar pentru informarea tuturor 
membrilor unui grup mare. Totodată, prin majorarea numărului de personal, punctele 
de comandă devin mai mari și inefi ciente, precum și se îngreunează antrenarea.

Fig. 2 Echilibru sistemului de comanda și control

3. Procese
Procesele sunt importante pentru a oferi un mijloc de dezvoltare și livrare C2 efi ci-

ente. La toate nivelurile trebuie să dezvoltăm procese care valorifi că tot ce este mai bun 
din oamenii noștri, structurile și tehnologiile emergente în benefi ciul clar al structurii 
subordonată.
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În condiţiile moderne, viteza de luare a deciziilor și execuţia lor este foarte impor-
tantă. Procesele urmează să circule prin etapele de planifi care, executare, evaluare și/ori 
replanifi care cât mai efi cient posibil, deseori epuizând corpul de comandă.

Designul operaţional rămâne metodologia vitală pentru a înţelege un mediu com-
plex, dar trebuie de revizuit și adaptat în mod constant instrumentele și tehnicile noas-
tre pentru a profi ta la maximum de procesele emergente și suportul tehnologiilor. Tre-
buie, de asemenea, în mod specifi c de luat în considerare cât de efi cient aceste procese 
și instrumente permit coordonarea, colaborarea cu alte departamente guvernamentale 
și actori nemilitari.

4. Tehnologii
Cele mai semnifi cative schimbări în modul în care abordăm C2 vin din dezvoltarea 

rapidă a tehnologiilor informaţionale, senzorilor, dezvoltărilor în inteligenţa artifi cială și 
automatizare. Efectul combinat al creșterii vaste în puterea de procesare și conectivitatea 
vor modela în mod fundamental modul în care trăiește si funcţionează lumea.

În timp ce există riscuri inerente și vulnerabilităţi care vin odată cu adoptarea și 
dependenţa de o astfel de tehnologie, avantajul potenţial necesită utilizarea lor. Există 
multe zone de oportunităţi, cum ar fi  utilizarea sistemelor analitice pentru îmbunătăţi-
rea luării rapide a deciziilor.

Sprijin decizional
Vom vedea o progresie dincolo de utilizarea mașinilor pentru a susţine ciclul de 

inteligenţă, către planifi carea umană/mașină, luarea deciziilor și executarea misiunii. 
În cele din urmă, oamenii și tehnologia ar trebui să facă parte din aceeași echipă, fi e 
cu tehnologie care oferă asistenţă personală, fi e cu oameni iar mașinile fi ind agenţi ai 
echipei.

Progrese în tehnologie (activarea vocală, medii virtuale imersive, tabele de co-
mandă tridimensionale) vor oferi o interacţiune mai naturală și vor îmbunătăţi analiza 
situaţiei. Studiera automată și puterea de procesare mai mare vor permite generarea și 
analiza ipotezelor, cursurilor potenţiale de acţiune. Adoptarea tehnologiilor în sprijinul 
deciziilor va aduce un avantaj semnifi cativ faţă de adversari.

Noile tehnologii informaţionale vor fi  supuse la noile vulnerabilităţi și ameninţări 
suplimentare, ca urmare a unei acţiuni ostile sau a defecţiunilor tehnice. Degradarea, 
pierderea sau refuzul sistemelor C2 vor fi  potenţial catastrofale și, prin urmare, siste-
mele trebuie să poată supravieţui.

Alegerea sistemului de armată C2 potrivit este cheia succesului misiunii, deoarece 
sistemele de comandă și control personalizate asigură interoperabilitatea, colaborarea 
între forţe și intercomunicarea în timp real între componentele armatei.

Adaptabilitatea, mentenanţa, ierarhizarea și fl exibilitatea, în afară de capacitatea de 
a îndeplini cerinţele exigente ale războiului modern, sunt factorii cheie consideraţi de 
utilizatori pentru a selecta sistemul C2 potrivit pentru acţiunile militare și non militare.

Sistemele C2 tipice desfășurate de forţele militare includ, dar nu se limitează la:
• Sisteme de avertizare timpurie;
• Sisteme de management al câmpului de luptă pentru vehicule militare și soldaţi;
• Sisteme de management al informaţiilor;
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• Sisteme de monitorizare si control;
• Sisteme de colectare a informaţiilor, supraveghere, recunoaștere și identifi care 

a ţintelor (ISTAR);
• Soft ware militar, sisteme de comunicaţii și sisteme de control al armelor;
• Sisteme de reţea de supraveghere cu senzori fără fi r;
• Sisteme aeriene de informaţii, supraveghere și recunoaștere.

Exemple:
 1. Sistemul automatizat comandă și control al armatei Federaţiei Ruse [1]

Fig. 3. Viziunea câmpului de luptă în timpul real.

De la iniţierea reformei și modernizării Forţelor Armate ale Rusiei la sfârșitul anu-
lui 2008, conducerea apărării de la Moscova a acordat o atenţie deosebită îmbunătăţirii 
comenzii și controlului (C2), atât prin simplifi carea organizării sale structurale, cât și 
prin exploatarea tehnologiilor moderne. O componentă cheie a acestui proces a impli-
cat dezvoltarea și introducerea sistemelor C2 automatizate, ca parte a unui efort de a 
adopta capabilităţi de război centrate pe reţea.

Cartierul general al Armatei a 6-a Armate Combinate (CAA) din Sankt Peters-
burg, va primi noul ASU, care a dobândit deja porecla de „Cartier General Războiul 
Stelelor” în cadrul Forţelor Terestre Ruse. Scopul său este de a conecta toate nivelurile 
C2, de la strategic până la tactic, și de a oferi comandanţilor opţiuni de luare a decizi-
ilor în timp real. Această ultimă versiune a sistemului automat de comandă și control 
a început testarea la începutul anului 2019; se lucrează în continuare pentru a ajuta 
introducerea cu succes a acestuia în al 6-lea CAA. Noul ASU a fost testat pentru prima 
dată în Armata 1 de Tancuri de Gardă și a fost creat pe baza sistemului Akatsiya-M, la 
un cost de 21 de miliarde de ruble (330 de milioane de dolari).

1  Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 16 Issue: 86 By: Roger McDermott June 11, 2019
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Sistemul automat C2 permite comunicaţiilor închise de mare viteză să primească 
în mod continuu informaţii de la Centrul Naţional de Management al Apărării (Natsi-
onalnogo Tsentra Upravleniya Oboronoy — NTsUO) din Moscova, precum și alte co-
menzi relevante. Comandantul și comandamentul armatei pot folosi acest ASU pentru 
a controla grupări de forţe variate și complexe. Specialiștii ruși susţin că acest lucru re-
duce timpul implicat în ciclul de comandă de două sau trei ori. Expertul militar Viktor 
Murakhovsky a declarat pentru Izvestia: „Noul sistem folosește așa-numitul principiu 
de control centrat pe reţea, când toate elementele structurale sunt legate între ele. Se in-
tegrează cu sistemele automate de comandă și control ale altor tipuri de forţe armate și 
tipuri de trupe, inclusiv forţe aeropurtate, marina și apărarea aeriană. Sistemul ajută la 
rezolvarea unei varietăţi de sarcini — de la calcularea capacităţilor militare și modela-
rea ostilităţilor, până la organizarea unui marș sau aducerea de alimente în prima linie”.

ASU îmbunătăţește viteza și efi cienţa sistemului de comandă și control și permite 
armatei să rămână cu un pas înaintea unui adversar; forţa motrice a acestor iniţiative 
este preluarea și menţinerea controlului pe câmpul de luptă (Izvestia, 5 iunie).

Sarcina principală a noii ASU este de a asigura schimbul de date între posturile 
de comandă și sediu. De asemenea, sistemul automat C2 include mijloace de recu-
noaștere, inclusiv vehicule aeriene fără pilot (UAV) și sateliţi. Acest lucru va facilita 
o mai mare fl exibilitate operaţională, în timp ce ASU accelerează timpul de răspuns 
al reacţiilor comandanţilor la evoluţiile de pe teren în timpul operaţiunilor de luptă. 
Toate informaţiile în timp real sunt afi șate pe o hartă electronică, iar instrumentele de 
schimb de informaţii încorporate într-un singur circuit permit modifi cări mai rapide 
ale documentelor, comenzilor și schimbarea bruscă în cursul activităţilor operaţionale 
(Topwar.ru, 5 iunie). Potrivit Izvestiei, noua ASU are mai multe funcţii importante: 
„În primul rând, sistemul de control automatizat colectează informaţii despre acţiu-
nile inamicului, apoi despre aer, sol, bruiaj, radiaţii, situaţia chimică și bacteriologică 
din zonă. a armatei. De asemenea, rezumă date despre disponibilitatea echipamentelor, 
disponibilitatea muniţiei și combustibilului și lubrifi anţilor, și chiar starea morală și 
psihologică a personalului” (Izvestia, 5 iunie).

Noul ASU acoperă toate tipurile de comunicaţii, prin cablu, radio, releu și satelit, 
împreună cu accesele la sistemul rusesc de navigaţie prin satelit GLONASS. Primește 
informaţii prin canale radio și satelit închise și sintetizează o singură imagine a câmpu-
lui de luptă. Deși multe dintre caracteristicile sale tehnice rămân clasifi cate, se pare că 
descoperirea constă în funcţia sa ca modalitate de a integra alte sisteme ASU în uz în ca-
drul Forţelor Armate. Până în prezent, Forţele Terestre, Forţele Aerospaţiale (Vozdush-
no Kosmicheskikh Sil-VKS), Flota Militar-Maritimă (Voyenno-Morskoy Flot-VMF) și 
Forţele Aeropurtate (Vozdushno Desantnye Voyska-VDV) operează diferite versiuni 
ASU. Noua ASU care intră în serviciu în al 6-lea CAA din Sankt Petersburg pare să facă 
parte dintr-un efort de integrare a sistemelor existente (Militaryarms.ru, 6 iunie).

O ilustrare a naturii diverse a complexelor ASU existente în serviciu în cadrul ar-
matei ruse este sistemul Andromeda-D, utilizat de VDV. Eforturile de integrare a unor 
astfel de sisteme pentru a facilita o mai bună integrare C2 cu alte elemente de forţă au 
dus la o cooperare mai strânsă între VDV și industria de apărare.
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Tehnologia ruseasdă ASU marchează un pas important pe calea adoptării abor-
dărilor de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere și re-
cunoaștere (C4ISR) pentru războiul modern, îmbunătăţind astfel capacităţile militare 
convenţionale ale Rusiei. Noul ASU, introdus iniţial în al 6-lea CAA din Sankt Peters-
burg ca un precursor al achiziţiilor mai largi, urmărește, de asemenea, să depășească 
problemele de integrare a complexelor ASU existente în uz în cadrul diferitelor ramuri 
și braţe de serviciu, până la comandanţii de pe teren, pentru a face un alt salt vital în 
operaţiunile din lumea reală centrate pe reţea.

1. S  oft ul de conștientizare a situaţiei punctului de comandă 

Fig. 4. Soft ul de conștientizare a situaţiei

RT Punct de comandă este o aplicaţie de co nștientizare a situaţiei care ajută coman-
danţi în vizualizarea și comunicarea în teatrul operaţional. Acest soft ware poate fi  folosit 
ca vizualizare digitală portabilă pe câmp autonomă. Permite controlul rapid și inteligent 
al câmpului de luptă pentru comandanţii de companie și de pluton. PC a fost conceput 
pentru a rula pe o tabletă cu ecran tactil sau pe un laptop care rulează un sistem de ope-
rare Windows. Poziţiile dispozitivelor RT și ale altor puncte sunt suprapuse pe o imagine 
și hartă vectorială și sunt combinate cu mesaje de chat ușor de utilizat către indivizi sau 
toţi membrii grupului. Interfaţa intuitivă poate fi  folosită pentru navigare și coordonare.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
• Operaţie autonomă offl  ine;
• Conștientizarea situaţiei;
• Comanda si control;
• Urmărirea forţei albastre;
• Harta de bază globală prin satelit inclusă;
• Include hărţi detaliate ale imaginilor din satelit ale zonei specifi ce;
• Include hărţi vectoriale cu detalii ale străzilor, date despre adâncimea oceanului 

și multe altele;
• MIL-STD-2525 Simbologia militară;
• Vizualizare jurnal de urmărire;
• Zone sigure și periculoase cu alarme;
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• Suport pentru voce și mesagerie;
• Suport MS Windows™ și Linux:
• Baza: Companie/Brigada:
• Vehicul: pluton/companie;
• Nave: Marine, Nave mici până la mijlocii;
• SOF: Special Operations Forces.
Concluzii
• Menţinerea echilibrului între fl exibilitate si viabilitate sistemului în stabilirea 

structurii sistemului de comandă și control.
• Asigurarea mobilităţii sistemului de comandă si control C2 egală cu cea a 

forţelor luptătoare.
• Asigurarea compatibilităţii si interoperabilităţii cu celelalte sisteme existente 

în teatrul de operaţii.
• Pentru selectarea personalului accentul de pus pe experienţa, autoritatea, pre-

gătirea și abilităţile personale sunt factori critici.
• Sistemul de comanda si controlul nu va fi  efi cient în condiţiile mediului actual fără 

existenţa unor sisteme informaţionale și de comunicaţii moderne și interoperabile.
• Noile tehnologii informaţionale oferă oportunităţi sporite pentru comandă și 

control, dar și sporesc vulnerabilitatea.
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STUDIUL PROCEDEELOR DE DUCERE 
A ACŢIUNILOR MILITARE

ÎN CONFLICTELE MILITARE CONTEMPORANE
SERGIU TIMERCAN1

Abstract: Lucrarea reprezintă o analiză sistematizată a fi zionomiei confl ictelor 
militare recente pentru a evidenţia principalele trăsături şi condiţii de declanşare şi 
ducere a lor. Elucidarea particularităţilor confl ictelor militare contemporane permite 
identifi carea unor tendinţe de evoluţie determinate de impactul revoluţiei în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiilor contemporane. Un rol deosebit revine informatizării domeniului 
militar, extinderea spectrului mijloacelor de luptă întrebuinţate, creşterea importanţei 
spaţiului cosmic. Ca rezultat interacţiunea complexă a factorilor sus-menţionaţi 
modifi că conţinutul şi caracterul confl ictelor militare moderne şi confi guraţia spaţiului 
de confruntare.
Cuvinte cheie: conflict militar, lupta armată, acţiuni militare, confruntare 
informaţională, spaţiu cosmic, mijloace de luptă.

Abstract: Th e paper is a systematic analysis of the physiognomy of recent military 
confl icts to highlight the main features and conditions of their onset and conduct. 
Th e elucidation of the peculiarities of contemporary military confl icts allows the 
identifi cation of evolutionary trends determined by the impact of the revolution 
in the fi eld of contemporary science and technology. A special role belongs to the 
computerization of the military fi eld, the extension of the spectrum of the means 
of combat used, the increase of the importance of the cosmic space. As a result, the 
complex interaction of the above-mentioned factors changes the content and the cha-
racter of modern military confl icts and the confi guration of the confrontation space.
Keywords: military confl ict, armed struggle, military action, information confron-
tation, cosmic space, means of combat.

Introducere
În condiţiile contemporane s-a intensifi cat semnifi cativ lupta pentru sferele de 

infl uenţă și resurse. În consecinţă, pentru multe state a lumii apar noi ameninţări la 
adresa securităţii militare.

Evenimentele desfășurate în ultimii decenii au produs o serie de mutaţii semnifi -
cative în fi zionomia confl ictelor militare moderne și a luptei armate organizate și des-
fășurate în cadrul acestora. Introducerea pe larg, în domeniul militar, a tehnologiilor 

1 Sergiu TIMERCAN, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facul-
tatea Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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de vârf și a celor informaţionale au facilitat condiţii pentru crearea unor generaţii noi 
de arme și tehnică militară.

Nivelul tehnologic informaţional ar marca ultimul salt în sistemul confruntării 
armate, ultimul act al revoluţiei tehnologice, urmând ca întregul sistem să se redimen-
sioneze pe alte criterii și într-o altă fi losofi e, așa cum s-a întâmplat în perioadele de 
trecere de la o epocă la alta. [1, p.221-222] Aceasta a contribuit la crearea sistemelor 
automatizate de conducere a trupelor de o efi cacitate înaltă, producerea sistemelor de 
lovire de mare precizie, bazate pe tehnologiile de vârf, care includ sisteme integrate 
funcţional și mijloace de cercetare, dirijare și lovire. Utilizarea noilor mijloace de duce-
re a luptei armate condiţionează, la rândul său, dezvoltarea în continuare a formelor și 
procedeelor de ducere a acţiunilor militare.

O analiză minuţioasă a fi zionomiei confl ictelor militare recente și a viziunilor con-
ducerii politico-militare a mai multor ţări dezvoltate privind utilizarea forţei militare, 
ne permite să evidenţiem principalele trăsături caracteristice și condiţiile de declanșare 
și ducere a acestora. Astfel, scopurile politico-militare preponderent sunt atinse prin 
subminarea preventivă a potenţialului economic și informaţional al statului inamic, 
prin folosirea forţei militare strict necesare și sufi ciente la toate etapele confruntării. 
Lupta pentru cucerirea și menţinerea teritoriului tot mai frecvent se extinde spre con-
trolul structurilor critice importante ale statelor incomode prin intermediul unor gu-
verne controlate, create special.

Utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale permite manipularea cu poten-
ţialul de protest al populaţiei în combinare cu alte mijloace nemilitare. Pentru a desta-
biliza situaţia politică internă se întrebuinţează pe larg forţele distructive, inclusiv cu 
implicarea „coloanei a cincea”, formaţiunile naţionaliste și alte organizaţii nonguver-
namentale. În același timp, măsurile militare sunt adesea implementate într-o formă 
ascunsă, sub forma unor acţiuni succesive indirecte sau asimetrice, așa cum a avut loc 
în Irak, Afganistan, Libia și Siria. [8, p.35-36]

Dezvoltarea conţinutului și interdependenţei dintre diferite tipuri ale confruntării 
permite unor cercetători militari de a afi rma, că „de la războaie de natură distructivă, în 
care eforturile principale erau îndreptate spre distrugerea forţelor armate ale adversarului 
și cucerirea teritoriului acestuia, la etapa actuală agresorul trece la războaie și confl icte 
armate cu impact funcţional-structural și selectiv, acesta fi ind în stare să aducă adversarul 
pe punctul unei înfrângeri militare inevitabile, încă la etapa iniţială a confl ictului militar. 
Momentul principal în astfel de războaie și confl icte armate constă în crearea în ţara ad-
versă (de regulă, până la începutul ostilităţilor) a unei situaţii de haos politic și economic 
intern prin folosirea impactului operaţiilor psihologice și de altă natură, precum și scoa-
terea din funcţiune la începutul confl ictului militar a sistemelor de conducere cu statul, 
cu forţele armate, grupările de forţă, a obiectivelor de infrastructură critică”. [9, p.25]

Esenţa unor astfel de afi rmaţii ne demonstrează că, pentru realizarea obiective-
lor principale în confl ictele militare, rolul principal nu v-a aparţine permanent luptei 
armate. Această concluzie poate avea o bază reală în condiţiile creșterii în continuare 
a potenţialului de infl uenţă informaţională asupra comunităţii mondiale, iar în cazul 
unei agresiuni a inamicului — pentru manipularea de către acesta cu opinia publică.
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Având în vedere cele expuse, în scopul unei aprecieri mai concrete a caracterului 
luptei armate la etapa actuală este important de reţinut, că în condiţiile de informati-
zare a societăţii utilizarea informaţiei și a infrastructurii de comunicaţii permite spo-
rirea posibilităţilor privind infl uienţa informaţională asupra persoanei la general. Spe-
cialiștii militari susţin că informaţiile tind să devină un patrimoniu strategic, aceasta 
însemnând că, în prezent, confruntarea pe plan informaţional nu mai reprezintă doar 
o problemă de informaţii în câmpul de luptă sau de atacuri tactice asupra reţelelor de 
transmisiuni, ci o puternică pârghie, capabilă să infl uenţeze și să modifi ce deciziile de 
la cel mai înalt nivel al adversarului. [2, p.43]

În condiţiile actuale crește semnifi cativ rolul grupărilor de forţă mobile (expedi-
ţionare) și al operaţiilor cu scopuri limitate. Acţiunile militare se desfășoară prepon-
derant prin producerea loviturilor cu armele de înaltă precizie și mijloacelor de război 
electronic și desfășurarea operaţiilor de către forţele de coaliţie pe direcţii (raioane) de 
importanţă strategică.

Dacă să ne referim la lupta armată, desfășurată în confl ictele militare moderne, 
evidenţiem următoarele trăsături caracteristice în ducerea acesteia, după cum urmează:

—  identifi carea locurilor vulnerabile ale inamicului;
—  cucerirea temporar a superiorităţii într-un domeniu cheie;
—  dezvoltarea și consolidarea succesului prin acţiuni coordinate în alte sfere ale 

confruntării în combinaţii variate.
Astfel de acţiuni se disting prin selectarea obiectivelor (misiunilor), grad înalt în 

nimicirea obiectivelor, rapiditatea manevrei de forţe și mijloace, și de foc.

1. Fizionomia confl ictelor militare contemporane
Analiza particularităţilor confl ictelor militare contemporane ne permite să identi-

fi căm unele tendinţe ce ţin de modifi carea fi zionomiei acestora.
Clasifi carea confl ictelor militare în funcţie de intensitate
Analiza confl ictelor militare moderne ne demonstrează că, în funcţie de inten-

sitate, acestora le sunt specifi ce particularităţi și caracteristici. Astfel, în viziunea ex-
perţilor militari din occident, acestea sunt clasifi cate în confl icte de înaltă și joasă 
intensitate. [4, p. 16] Confl ictelor de intensitate ridicată le sunt caracteristice bătălii 
(lovituri) de înaltă precizie, probabilitatea întrebuinţării armei nucleare, operaţii și 
lupte aeriene, război electronic, întrebuinţarea unor mase mari de trupe. Ca formă de 
bază vor constitui operaţiiile, bătăliile și luptele. Procedeele de bază pentru înfrânge-
rea inamicului sunt acţiunile, îndreptate pentru nimicirea simultană sau succesivă a 
grupărilor de trupe, iar ca varietăţi ale acţiunilor militare sunt apărarea și ofensiva. [5, 
p. 24] Succesul acţiunilor militare va depinde în totalitate de realizarea obiectivelor 
operaţiei și de întrebuinţarea chibzuită a grupărilor de forţe operative și operativ-tac-
tice.

În confl ictele de intensitate joasă, deopotrivă, rezultatul depinde de acumularea 
de succese tactice. Procedeele de acţiuni folosite de către părţile beligerante vor com-
bina acţiuni dihotomice și asimetrice. În acest caz la partea cea mai slabă vor prevala 
ultimele.
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Analiza confl ictelor militare desfășurate în a doua jumătate a secolului XX — lea înce-
putul secolului XXI ne permite să identifi căm caracteristici, procedee de acţiuni a forţelor 
și varietăţi de ducere a acţiunilor militare specifi ce ambelor confl icte. Astfel, studiul compa-
rativ a formelor și procedeelor de acţiune a trupelor pentru acţiunile clasice și speciale (în 
confl ictele de intensitate înaltă și joasă) a fost axat pe următorii indici: caracteristicile luptei 
armate, formelor de bază a luptei armate, procedeelor de acţiune a trupelor, conducerii.

În acţiunile tradiţionale (confl ictele de înaltă intensitate) [1, p.226-233; 3, p.285-
296; 4, p. 30-42; ,5, p. 28-34; 6, p.60-73]

Lupta armată reprezintă o combinare a acţiunilor defensive cu cele ofensive în 
interesul operaţiei grupării de forţe de nivel operativ. Persistă predominarea aparentă a 
acţiunilor dihotomice.

În lupta de apărare predomină procedeele specifi ce apărării: apărarea mobilă, pe 
poziţii (apărarea unui raion, apărarea mobilă). Scopul luptei: respingerea ofensivei, 
producerea de pierderi, menţinerea raioanelor, crearea condiţiilor pentru ofensivă. Ce-
rinţe: rezistentă, activă.

Lupta de ofensivă se duce asupra inamicului afl at în apărare, prin lupta de întâlnire 
și prin urmărirea inamicului în retragere. Este caracterizată prin existenţa interacţiunii 
tactice. Scopul luptei: nimicirea inamicului, cucerirea raioanelor importante.

Acţiunile militare ale trupelor sunt caracterizate prin următoarele procedee:
—  dihotomice: atac (contraatac), dezvoltarea succesului, menţinerea poziţiilor;
—  asimetrice: ambuscade, incursiuni, acţiuni de cercetare de luptă, cercetare-

diversiune.
În realizarea actului de comandă și control predomină conducerea centralizată.
În acţiunile speciale (confl ictele de joasă intensitate) [1, p.226-233; 3, p.285-296; 4, 

p. 30-42; ,5, p. 28-34; 6, p.60-73]
În conţinutul luptei armate se urmărește combinarea acţiunilor defensive cu cele 

ofensive în interesul acumulării de succese tactice. Totodată persistă combinarea acţiu-
nilor dihotomice cu cele asimetrice.

Lupta de apărare poartă un caracter local (procedee de constituire locale, de reţea, 
zonale). Se observă lipsa unei linii clare de contact a părţilor. Scopul luptei: controlul 
teritoriei, menţinerea raioanelor importante, paralizarea acţiunilor inamicului, produ-
cerea de pierderi. Cerinţe: rezistentă, activă, ascunsă, autonomă.

Ofensiva este realizată asupra inamicului afl at în apărare, prin urmărirea inami-
cului în retragere, prin lupta de întâlnire. Caracter local al acţiunilor. Scopul luptei: 
nimicirea inamicului, însușirea de resurse, cucerirea raioanelor importante, controlul 
teritoriei, comunicaţiilor de transport.

Acţiunile militare ale trupelor sunt caracterizate prin următoarele procedee:
—  dihotomice: atac, scotocire (cercetare-căutare), paza comunicaţiilor, menţinerea 

raioanelor-cheie;
—  asimetrice: ambuscade, incursiuni, acţiuni de cercetare de luptă, cercetare-

diversiune.
Conducerea cu trupele reprezintă combinarea conducerii centralizate și descen-

tralizate.
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Creșterea rolului și ponderii acţiunilor non-militare
Astfel, este de așteptat ca în viitorul apropiat, rolul și pondrea acţiunilor non-mi-

litare pe timpul confruntărilor va crește semnifi cativ. Acestea vor fi  caracterizate prin 
scopuri bine determinate și complexe, vor deveni tradiţionale, asimetrice, subversive, 
vor fi  desfășurate la scară largă cu efi cacitate înaltă. Aplicarea măsurilor non-militare 
va permite prevenirea confl ictului armat sau oprirea acestuia la diferite etape de desfă-
șurare, cu trecerea ulterioară la rezolvarea situaţiei fără a recurge la forţa militară. Toate 
acestea vor fi  posibile datorită aplicării în complex a măsurilor diplomatice, economice, 
tehnico-militare. Respectiv, semnifi caţia și efi cacitatea măsurilor non-militare vor creș-
te proporţional cu creșterea puterii economice și militare a statului.

În același timp, folosirea metodelor economice, fi nanciare și diplomatice pentru 
a infl uenţa inamicul au constituit permanent o componentă importantă a confruntării 
în confl ictele militare. Dacă să ne referim la confl ictele din trecut, aceste măsuri au fost 
aplicate fragmentar și adesea nu au avut o infl uenţă semnifi cativă asupra rezultatului 
acestora.

Ca o măsură non-militară efi cientă la ora actuală, este considerată confruntarea 
informaţională. Rezultatul acesteia constă în distrugerea fundamentelor de bază uma-
ne, statale, ideologice și culturale a ţării supuse invaziei. În acest caz sfera informaţio-
nală se transformă într-o arenă pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare în scopul 
controlului total al conștiinţei. Astfel, sunt perfecţionate permanent metodele de in-
fl uenţă asupra conștiinţei populaţiei statelor necontrolate, sunt fabricate probleme de 
ordin social și contradicţii false.

Măsurile de impact informaţional complex în confl ictele militare ale viitorului vor 
dobândi, în opinia noastră, o importanţă primordială în scopul creării celor mai favo-
rabile condiţii pentru atingerea obiectivelor stabilite.

În opinia specialiștilor militari, [8, p.37] pe timpul acţiunilor de tip hibrid confrun-
tarea trece în „zona gri”, când se aplică întregul arsenal al „strategiilor de incertitudine”: 
diplomaţie sub acoperire, propagandă, sabotaj, dezinformare și măsuri non — militare 
de destabilizare politică. Utilizarea unor astfel de metode și tehnici crează ameninţări 
hibride extrem de dinamice necesare pentru atingerea rezultatelor strategice. Metodele 
folosite în „zona gri”, reprezintă o combinaţie deosebită a procedeelor de intimidare, 
șantaj, constrîngere și agresiune complexă. Acestea devin tot mai efi ciente, determi-
nând adesea și contribuind în mod semnifi cativ la realizarea obiectivelor politice.

Astfel, în procesul politic în perioada de agravare a relaţiilor internaţionale, con-
fruntarea informaţională poate juca un rol important în atingerea obiectivelor politice, 
care, spre deosebire de lupta armată se duce nu numai pe timp de război, dar și pe timp 
de pace. În acest caz, pentru ducerea confruntării informaţionale sunt atrase organe de 
conducere, forţe și mijloace a diferitelor structuri statale și publice. Spre deosebire de 
lupta armată, confruntarea informaţională se poate realiza la o scară spaţială cu mult 
mai mare, inclusiv până la nivel global și cu o intensitate mai mare. În aceste condiţii 
dominarea informaţională devine o metaparadigmă strategică care consacră «timpul 
real» ca anulare a profunzimii strategice spaţiale a adversarului («asincronia») indu-
când astfel superioritatea decizională. [1, p.225]
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Creșterea importanţei confruntării psihologice
O altă tendinţă legată de fi zionomia confl ictelor militare contemporane constă în 

creșterea valorii confruntării psihologice. La etapa actuală, formele și procedeele aces-
teia se schimbă esenţial datorită apariţiei noilor tehnologii informaţionale și a celor de 
comunicare. Preponderent, astăzi ne confruntăm cu agresiunea psihologică, [8, p.38] re-
zultată a apariţiei și acumulării a unui volum imens de informaţii referitoare la compor-
tamentul individului și a grupurilor sociale. Este evident că arma psihologică reprezin-
tă arma viitorului. Aceasta este îndreptată spre manipularea maselor umane, mediului 
cultural, conștiinţei naţionale și algoritmului de comportament al populaţiei, folosind 
procedee care generează un model de comportament pe baza refl ecţiilor psihice. Arma 
psihologică este în stare să exercite o infl uenţă semnifi cativă asupra cursului și rezultatu-
lui luptei armate duse la diferite nivele. Acest lucru este posibil având în vedere existenţa 
unei mari varietăţi a scopurilor politice, care stau la baza fi ecărui stat; o reprezentare 
largă în procesul de luare a deciziilor de către actorii politici; orientarea internă și exter-
nă a acesteia, deasemenea existenţa unui șir de probleme și alţi factori, capabili să aducă 
opinia publică la fl uctuaţii semnifi cative, în funcţie de evoluţia situaţiei social-politice.

Creșterea spaţiului și domeniului funcţional în care are loc confruntară militară
Creșterea spaţiului și domeniului funcţional în care are loc confruntară militară, 

constituie în continuare o tendinţă în fi zionomia confl ictului militar contemporan. Ac-
ţiunile militare clasice, distribuite strict în sferele fi zice, treptat sunt înlocuite prin cele 
desfășurate simultan în toate sferele ale confruntării.

În astfel de condiţii, acţiunile militare sunt desfășurate în spaţiul de luptă comun 
prin reducerea potenţialului inamicului la orice distanţă, prin producerea loviturilor cu 
armele de înaltă precizie. Concomitent sunt desfășurate operaţiile informaţionale, psi-
hologice și cele speciale, deasemenea sunt utilizate măsurile non-militare, asimetrice și 
cele de tip hibrid ale confruntării.

La momentul actual protejarea și promovarea intereselor naţionale ale unor state 
dezvoltate necesită implicarea grupărilor de forţă (trupe) mobile prin proiectarea aces-
tora în raioanele de criză situate în teritorii îndepărtate. Această tendinţă rămâne a fi  
și în continuare.

În urma dezvoltării procesului tehnico-știinţifi c crește amploarea așa numitor răz-
boaie fără contact. Reieșind din aceasta obiectivele principale pentru nimicire vor fi  
selectate nu în adâncimea tactică, dar în cea operativ-strategică și strategică. În acelaș 
timp acţiunile militare din contact nemijlocit cu inamicul își păstrază importanţa.

Creșterea importanţei spaţiului cosmic
În prezent, se observă explorarea intensă de către marile puteri a spaţiului cosmic, 

crearea sistemelor militare spaţiale, care în viitor vor constitui nucleul puterii de luptă 
al acestora. Utilizarea pe scară largă a acestor sisteme reprezintă un fenomen nou în 
teoria și practica întrebuinţării forţelor armate în timp de pace și la război la nivel stra-
tegic, operativ și tactic.

La etapa actuală spaţiul cosmic este utilizat în scopuri de asigurare a acţiunilor 
de luptă (cercetare, comunicaţii, navigaţie), necesare acţiunilor active de ofensivă și 
apărare.
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Este evident, că odată cu exploatarea în continuare a sferei spaţiale în scopuri mili-
tare, dezvoltarea acţiunilor militare cu întrebuinţarea forţelor și mijloacelor spaţiale v-a 
fi  axată pe două tendinţe principale.

Prima tendinţă v-a fi  legată de creșterea efi cienţei acţiunilor militare pe uscat (pe 
apă, sub apă și în aer) prin utilizarea sistemelor de navigaţie spaţiale, de conducere 
cu trupele și dirijare a armamentului, precum și prin utilizarea sistemelor cosmice de 
luptă. Ca un rezultat al acestei tendinţe poate fi  o reducere semnifi cativă a resurselor 
necesare pentru ducerea luptei armate, prin îmbunătăţirea concomitentă a efi cienţei 
acesteia. Astfel, dacă în confl ictele militare desfășurate în zona Golfului Persic (în anii 
1991 și 1999) a existat tendinţa de a spori amploarea utilizării rachetelor de croazieră 
dispuse în diferite locuri, atunci odată cu apariţia unor sisteme de cercetare și navigaţie 
efi ciente, numărul acestor arme ar putea fi  redus semnifi cativ.

În acest sens, nu se exclude posibilitatea redistribuirii raportului dintre mijloacele 
tradiţionale și cele noi în timpul impactului asupra inamicului. În special, v-a crește 
numărul rachetelor de croazieră și altor aparate aeriene fără pilot (UAV), iar întrebuin-
ţarea aviaţiei tactice de luptă v-a scădea semnifi cativ. Unele semnale a acestei tendinţe 
au fost manifestate într-o serie de confl icte militare, care au avut loc la sfîrșitul secolului 
XX începutul secolului XXI.

A doua tendinţă, legată de dezvoltarea formelor și metodelor de ducere a luptei 
armate, v-a fi  corelată direct cu cosmosul. Concentrarea spaţiului apropiat terei cu di-
ferite mijloace ale luptei armate, inclusiv cu cele de luptă, v-a pune inevitabil în faţa 
părţilor beligerante problema legată de necesitatea utilizării mai efi ciente a acestora în 
scopurile proprii. Ca un obiectiv principal v-a fi  obţinerea supremaţiei în spaţiul cos-
mic. Acest obiectiv poate fi  realizat numai prin desfășurarea unei confruntări armate 
direct în spaţiul cosmic.

Prin urmare, în viitorul apropiat, ar trebui să ne așteptăm la apariţia unor noi for-
me a acţiunilor militare în spaţiul apropiat Pământului — operaţii cosmice (acţiuni de 
luptă) pentru distrugerea grupărilor orbitale, suprimarea sistemelor radioelectronice 
spaţiale, blocarea grupărilor orbitale de forţe și mijloace în anumite zone din spaţiul 
cosmic.

Extinderea spectrului mijloacelor de luptă întrebuinţate
Datorită extinderii spectrului mijloacelor de luptă întrebuinţate crește semnifi ca-

tiv importanţa armelor hipersonice, de înaltă precizie, electromagnetice, laser, infrasu-
net, cibernetice, a sistemelor de comandă și control, comunicaţii, a aparatelor aeriene 
fără pilot, a complexelor robotizate cu destinaţie militară.

Recentele descoperiri în domeniul armamentelor — culegerea informaţiilor prin 
satelit, dirijarea în infraroșu, prin laser, microunde și GPS, crearea și folosirea armamen-
tului de înaltă precizie, a sistemelor integrate de arme etc. — au creat o nouă faţetă a be-
ligeranţei. [1, p.224] Experienţa confl ictelor militare, care au avut loc în lume la sfârșitul 
secolului XX, începutul secolului XXI ne demonstrează că în momentul alegerii proce-
deelor și mijloacelor de infl uenţă reciprocă, părţile adverse tot mai mult recurg la alege-
rea noilor procedee de nimicire — arme cu energie dirijată, arma cibernetică. O utilizare 
relativ mai largă au primit armele bazate pe principii fi zice noi, care la momentul actual, 
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în dezvoltarea sa nu numai că au depășit numărul modelelor experimentale și au ajuns 
în anumite cantităţi pentru înzestrarea trupelor, dar și au primit aprobare prin practică.

Ca rezultat, precizia armamentului este uluitoare. Rachetele de croazieră, bombele 
ghidate prin laser și prin GPS, sistemele AWACS au introdus elemente cu totul noi în 
fi zionomia beligeranţei, a spaţiului de confruntare. [1, p.231]

În consecinţă dezvoltarea mijloacelor luptei armate determină necesitatea trecerii 
de la distrugerea fi zică (suprimarea) a inamicului doar cu mijloace de foc la impact în 
complex (funcţional) bazat pe integrarea într-un sistem unic a mijloacelor de nimicire 
(inclusiv armele de înaltă precizie), cercetare, război electronic, confruntare informaţi-
onală și conducere automatizată prin estomparea hotarelor dintre nivelurile strategice, 
operative și tactice de acţiune. [8, p.41]

2. Dezvoltarea procedeelor de acţiuni a trupelor
Analiza desfășurării războaielor locale și confl ictelor armate în a doua jumătate a 

secolului XX-lea începutul secolului XXI, ne permite să deducem unele caracteristici și 
procedee de acţiune a trupelor.

a) Războiul din Afganistan 1979 — 1989
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter local pronunţat al acţiunilor de luptă;
— baza — întrebuinţarea grupurilor tactice la diferite eșaloane.
Metode noi de acţiuni și procedee a trupelor: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— lupta împotriva formaţiunilor neregulate;
— acţiuni de cercetare-lovire, incursiuni, desant aerian;
— întrebuinţarea ambuscadelor, incursiunilor;
— operaţii speciale;
— războiul minelor.
b) Războiul din golful Persic 1990 — 1991
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— încercarea de a crea o apărare pe poziţii dură, bazată pe un sistem de baraje 

genistice;
— caracter pasiv din partea apărătorilor și previzibilitatea acţiunilor acestora;
— acţiuni clasice pronunţate;
— baza — acţiunile de luptă de nivel corp, divizie.
Metode noi de acţiuni și procedee a trupelor: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter de acţiuni aero-terestru;
— întrebuinţarea în masă a mijloacelor de război electronic în combinare cu 

acţiunile aviaţiei;
— acţiuni aeromobile, de cercetare-lovire, incursiune;
— crearea fronturilor active în adâncimea apărării inamicului.
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c) Războiul din golful Persic 2003
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [1, p.289-293; 3, p.285-296; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter local pronunţat al acţiunilor de luptă;
— lupta pentru resurse, orașe și comunicaţii;
— baza — acţiunile de luptă de nivel divizie, brigadă; întrebuinţarea companiilor 

militare private.
Metode noi de acţiuni și procedee a trupelor: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter de acţiuni aero-terestru;
— tactica grupurilor tactice autonome;
— transformarea superiorităţii informaţionale în cea de luptă;
— apărarea orașelor — cuiburilor de rezistenţă;
— imobilizarea grupărilor de trupe.
d) Războiul din Afganistan 2001 — 2002
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter asimetric pronunţat;
— caracter local al acţiunilor de luptă;
— baza — acţiunile de luptă de nivel brigadă, batalion.
Metode noi de acţiuni și procedee a trupelor: [1, p.265-272; 3, p.238-282; 6, p.60-

73; 7, p.20-28]
— caracter de acţiuni aero-terestru;
— tactica grupurilor tactice autonome;
— acţiuni aeromobile, de incursiune, de ocolire, blocarea forţelor depistate ale ina-

micului cu nimicirea ulterioară a acestora cu loviturile aviaţiei tactice la chemare.
e) Războiul din Siria 2011 — 2018
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [11, p. 53-55,59; 12, p.8-24; 13, p.27-

41; 14, p. 20-27]
— caracter asimetric;
— lupta pentru controlul orașelor, resurselor și comunicaţiilor;
— amestecarea forţelor regulate și neregulate, a clanurilor infracţionale, grupărilor 

teroriste;
— baza — acţiunile de luptă de nivel brigadă, batalion, grupurilor tactice.
Metode noi de acţiuni și procedee a trupelor: [11, p. 53-55,59; 12, p.8-24; 13, p.27-

41; 14, p. 20-27]
— războiul minelor, raiduri a grupurilor tactice, incursiuni, acţiuni de cercetare 

de luptă;
— terorism.
f) Ucraina 2014 — 2018
Ca trăsături caracteristice pot fi  menţionate: [10, p.66-81; 14, p. 20-27]
— caracter clasico-asimetric local;
— lupta pentru controlul orașelor, comunicaţiilor, înălţimilor;
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— amestecarea forţelor regulate și neregulate;
— întrebuinţarea în secret (nu este demonstrat) a formaţiunilor tactice străine, 

companiilor militare private;
— baza — acţiunile de luptă de nivel brigadă, batalion, grupurilor tactice.
Studiul realizat ne demonstrează că, războaiele și confl ictele militare de la sfîrșitul 

secolului XX — începutul secolului XXI poartă un caracter aero-terestru cu utilizarea ma-
sivă a armelor de înaltă precizie și mijloacelor de război electronic cu întrebuinţarea pe 
larg a grupurilor tactice de luptă. Acţiunile militare contemporane poartă un caracter local 
pronunţat, accentul fi ind pus pe întrebuinţarea artileriei, aviaţiei și grupurilor tactice inde-
pendente. Scopul acestora constă în executarea controlului asupra localităţilor, resurselor, 
comunicaţiilor de transport și cuprind o combinare a acţiunilor clasice cu cele asimetrice.

Accentul este pus pe cucerirea iniţiativei în confruntarea informaţională și mobi-
litatea acţiunilor. În condiţiile actuale se formează un model nou a câmpului de luptă, 
diferit ca conţinut — informaţional-robotizat, tridimensional, automatizat.

Analiza confl ictelor militare moderne și a tendinţelor ce ţin de modifi carea fi zio-
nomiei acestora ne permite să identifi căm următoarele procedee de ducere a acţiunilor 
militare contemporane:

- extinderea „luptelor fără contact”, schimbul priorităţilor pentru nimicirea in-
amicului: de la lovirea prin foc cu nimicirea forţelor inamicului la nimicirea 
obiectivelor cheie a acestuia;

- trecerea de la nimicirea fi zică totală a grupărilor și obiectivelor inamicului la 
dezorganizarea sistemelor de asigurare vitală a acestuia;

- prevalarea confruntării la distanţă celei de la contact;
- sporirea ponderii „lovirii prin foc la distanţă”, care a determinat estomparea 

limitilor spaţiale (front, adâncime);
- sporirea ariei spaţiale a manevrei aero-terestre, întrebuinţarea de noi forme a 

acesteia;
- modifi carea stării cantitative și calitative a grupărilor de forţă prin scăderea 

generală a densităţii forţelor și mijloacelor pe direcţiile decisive în schimbul 
creșterii ponderii mijloacelor inteligente și a forţelor de reacţie rapidă;

- varietatea utilizării procedeelor tactice — lovituri punctuale și selective exe-
cutate cu armele de înaltă precizie, incursiuni în spatele inamicului executate 
de detașamente și grupe aeromobile;

- impactul complex cu diverse forţe și mijloace de atac aerospaţial asupra obiec-
tivelor sistemului de comandă și control, cercetare, război electronic, apărare 
antiaeriană și de sprijin logistic ale inamicului.

Concluzii
1. Evoluţia tendinţelor în fi zionomia confl ictelor militare contemporane impune 

identifi carea de noi procedee de ducere a acţiunilor militare, care se dezvoltă în baza 
unor tehnologii de vârf (tehnico-materiale, știinţifi co-tehnologice, organizatorice), 
căpătând trăsături specifi ce, care ne demonstrează amploarea și specifi cul infl uienţei 
acestora asupra confruntării.
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2. Confruntarea informaţională, ca o măsură non-militară, are un rol mai impor-
tant comparativ cu lupta armată, în cazul în care mijloacele și procedeele de ducere a 
acesteia vor căpăta oportunităţi cu mult mai avantajoase. În acest caz realizarea obiecti-
velor confruntării informaţionale pot duce la excluderea luptei armate, iar prin urmare 
și a confl ictului militar în ansamblu.

3. Asimilarea spaţiului cosmic în scopuri militare poate afecta în mod semnifi cativ 
caracterul confl ictelor militare, desfășurate în spaţiul terestru (pe apă, sub apă și în aer), 
precum și să creeze condiţii pentru ducerea acestora nemijlocit și în spaţiul cosmic.

4. Modelarea operaţiilor militare cu utilizarea armelor bazate pe principii fi zice și 
tehnologice noi impune o creștere semnifi cativă a posibilităţilor trupelor de a provoca 
pierderi adversarului. În acest sens, perfecţionarea mijloacelor luptei armate (în special 
a armelor bazate pe principii fi zice și tehnologice noi) și echiparea cu acestea a trupelor 
crează în prezent și v-a continua în viitor, condiţii avantajoase pentru realizarea obiec-
tivelor principale ale operaţiei, creșterea intensităţii și reducerea timpului desfășurării 
acesteia.

5. În aceste condiţii, studiul tendinţelor în dezvoltarea procedeelor de ducere a 
acţiunilor militare în confl ictele militare moderne (operaţiilor militare) și aplicarea 
acestora în timp util în practica trupelor sunt relevante și actuale.
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FORŢELE PENTRU OPERAŢII SPECIALE — 
UN MIT SAU O REALITATE NECESARĂ

OCTAVIAN DACIN1

Rezumat: Forţele pentru operaţii speciale (SOF), iniţial au fost create pentru 
soluţionarea unei game restrânse de misiuni (contraterorism, contra insurgenţă 
sau dimpotrivă, sprijin mişcărilor insurgente prieteneşti). Relativ reduse în efectiv, 
dar bine echipate, pregătite profesionist şi foarte motivate, unităţile SOF au devenit 
pentru sistemul modern de conducere a statului, potrivit experţilor, un fel de instru-
ment subtil pentru soluţionarea efi cientă a misiunilor deosebit de importante pentru 
asigurarea securităţii statului cu secretizare maximală şi minimizarea consecinţelor 
politice nedorite. Utilizarea forţelor pentru operaţii speciale permite statelor moderne 
să economisească resurse şi să minimalizeze posibila escaladare pe timpul implicării 
forţelor convenţionale. În prezentul articol este efectuată o analiză amplă a forţelor 
pentru operaţii speciale Elveţiene şi Suedeze.
Cuvinte-cheie: forte speciale, operaţii speciale, forte pentru operaţii speciale, arme 
convenţionale, guerilă, confl ict local, Forţele Armate, situaţii de criză.

Summary: Special Operations Forces (SOFs) were originally created to address 
a limited range of missions (counter-terrorism, counter-insurgency or vice versa, 
support for friendly insurgent movements). Relatively small in number, but well 
equipped, professionally trained and highly motivated, SOF units have become, 
according to experts, a kind of subtle tool for the effi  cient solution of missions that 
are particularly important for ensuring state security with maximum secrecy and 
minimizing unwanted political consequences. Th e use of special operations forces 
allows modern states to save resources and minimize possible escalation during the 
involvement of conventional forces. Th is article provides a comprehensive analysis 
of Swiss and Swedish special operations forces.
Keywords: special forces, special operations, special operations forces, conventional 
weapons, guerrilla warfare, local confl ict, Armed Forces, crisis situations.

Introducere
Dezvoltarea modernă a afacerilor militare sunt caracterizate de o creștere rapidă a 

volumului misiunilor speciale, soluţionarea cărora sunt puse pe seama Forţelor Arma-
te. Potrivit experţilor, acest lucru se datorează în primul rând extinderii confruntărilor 

1 Octavian DACIN, colonel (r), magistru în securitate și apărare, doctorand în domeniul „Arta 
militară”, lector facultatea „Știinţe militare”, catedra „Sisteme de armament și tehnică militară”, 
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interstatale în sferele non-militare, în care, dacă este imposibil să fi e angajate pe deplin 
Forţele Armate „tradiţionale”, face necesară utilizarea pe scară largă a altor mecanisme 
pentru a realiza, de fapt, scopuri militare. În aceste condiţii, crește rapid necesitatea de 
utilizare a forţelor pentru operaţii speciale, ca un instrument statal specifi c armat, ce 
activează utilizând metode și soluţii nemilitare și militare, într-un mediu ostil de re-
stricţii politice pentru operaţiile militare. Ca urmare, forţele pentru operaţii speciale au 
fost instituite și dezvoltate rapid, aproape în toate armatele moderne ale lumii.

Personalul SOF posedă esenţa competenţelor de luptă, reprezentând elita luptă-
torilor profesioniști, fi ind experţi și stăpâni ai profesiunii armelor, cunoscând tactica, 
tehnicile și procedeele întrebuinţate de infanteriști, parașutiști, cercetași etc. Abilităţile 
acestora sunt efi cient utilizate, atât în operaţii specifi ce, cât și în operaţii inter arme, în 
cele întrunite (JOINT) sau multinaţionale. Aceste competenţe a operatorilor SOF re-
prezintă elementul adecvat pentru misiuni complexe, difi cile, foarte riscante și sensibile 
politic.

Conţinutul
Fo rţele pentru operaţii speciale Elveţiene

La fel ca în majoritatea ţărilor europene, forţele speciale ale Elveţiei sunt în ne-
mijlocită supunere unui singur comandament, pentru a îmbunătăţi coordonarea între 
subunităţi și pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor atribuite. Decizia de a fuziona 
toate unităţile speciale ale Forţelor Armate Elveţiene sub un singur comandament a 
fost luată în aprilie 2010. Comandamentul forţelor speciale SFC include unităţile și sta-
tele majore a fostelor unităţi de grenadier și de recunoaștere, unitatea specială a poliţiei 
militare, grupul medical tactic și unităţile speciale a serviciului de securitate militară.

Mi siunile comandamentului forţelor pentru operaţii speciale (SFC) sunt [2]:
— asigurarea securităţii autorităţilor publice; — efectuarea recunoașterii speciale 

și acţiuni directe în interesul autorităţilor publice în cazul creșterii nivelurilor 
de ameninţare în Elveţia;

— căutarea surselor, furnizarea de servicii de consultanţă și protecţia autorităţilor 
publice peste hotarele ţării;

— operaţii de salvare și evacuare a cetăţenilor elveţieni din ţări străine în caz de 
pericol; — furnizarea de asistenţă militară.

SF C este subordonat direct șefului statului major al Forţelor Armate Elveţiene. 
Acest lucru permite guvernului federal să utilizeze unităţile SOF imediat în caz de criză 
sau pericol și să exercite comanda fără legături birocratice inutile. Co mandamentul for-
ţelor pentru operaţii speciale garantează un nivel profesionist ridicat a angajaţilor săi. O 
atenţie deosebită în pregătirea luptătorilor SOF se acordată tirului lunetist, pregătirii de 
desant aerian, capacităţii de a supravieţui în condiţii extreme, metode speciale explozi-
ve de penetrare, metode amfi bii de evacuare a grupurilor de luptă, etc.

Organizare
Fo rţele speciale elveţiene includ [7]:
— Statul Major Întrunit al Forţelor Armate (AFJS);
— centrul operaţiilor speciale (SOC).
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Un ităţi operaţionale:
— detașamentul 10 de cercetare al armatei (ARD 10);
— detașament special de poliţie militară;
— batalioane de grenadieri cu numere — 20, 30 și 40 (batalionul 40 de grenadieri 

este un element al rezervei);
— compania 17 parașutiști.
Statul major al Forţelor Speciale reprezintă o unitate specializată care planifi că și 

gestionează operaţiile speciale, operaţii și alte misiuni tactice puse în faţa forţelor spe-
ciale.

Compania de stat major. Completarea acesteia se bazează pe principiu mixt de re-
crutare. În componenţa companiei intră operatori profesioniști — așa-numita compo-
nenta permanentă, care constituie nucleul companie și componenta variabilă, militari 
ai serviciului în termen. Compania este formată dintr-un pluton de „comando”, două 
plutoane de pază, un pluton de comunicaţii, un pluton de recunoaștere și un pluton de 
logistică.

De tașamentul 10 de Recunoaștere a Forţelor Armate (Armee Aufk lärungsdetache-
ment ARD 10) reprezintă o unitate specială profesională a Forţelor Armate Elveţiene, 
care angajează personal militar înalt instruit. Misiunile departamentului sunt [7]:

— colectarea informaţiei;
— furnizarea de asistenţă militară și consiliere în probleme de securitate;
— protecţia cetăţenilor și a bunurilor;
— operaţii de salvare și repatriere;
— operaţiuni de acţiune directă.
Misiunile multilaterale puse în faţa unităţilor de recunoaștere și grenadier și ce-

rinţele sporite pentru pregătirea efectivului pentru luptă au forţat conducerea Forţe-
lor Armate Elveţiene să formeze în componenţa Comandamentului 1 de grenadier o 
unitate complet profesionistă — detașamentul 10 de recunoaștere (ARD 10). Decizie 
politică pentru acest contul a fost acceptată în anul 2004. Primii luptători ARD 10 în 
număr de 40 de persoane au fost selectaţi și antrenaţi în anii 2005—2006, iar pregătiţi 
parţial să îndeplinească diverse misiuni au fost în vara lui 2007. Luptătorii ARD 10 sunt 
capabili să înceapă orice misiune imediat după primirea ordinului de acţiune. Pe lângă 
colectarea de informaţii, misiunea de bază a unităţii constă în protecţia cetăţenilor El-
veţiei, obiectivelor și trupelor elveţiene în străinătate în cazul unei ameninţări la adresa 
securităţii acestora, de asemenea luptătorii ARD 10 acordă ajutor cetăţenilor elveţieni 
și organizează repatrierea acestora din regiunile de criză [12].

În anul 2010, guvernul elveţian a indicat că „creșterea numerică a unităţii ARD 10 
nu ar trebui să depășească totalul de 100 de persoane”. În iunie 2018, conducerea Forţe-
lor Armate Elveţiene a permis recrutarea a încă 11 persoane în forţele speciale de elită 
ARD 10. Se va ajunge la această cifră acum, după decizia de a mai recruta 11 persoane? 
Conducerea ARD 10 preferă să lase această întrebare fără răspuns.

De tașamentul special de poliţie militară (MP Spec. det.) unitate a Forţelor Armate 
completată cu ofi ţeri care deţin pregătire de bază a poliţiei. Detașamentul îndeplinește 
următoarele misiuni [7]:
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— protecţia personală;
— arestarea și reţinerea persoanelor care ameninţă securitatea ţării;
— efectuarea operaţiilor de intervenţie;
— securitatea și supravegherea obiectelor;
— consultanţă și instruire;
— cooperarea cu detașamentul de gardă al Consiliului Federal (SDBR);
— acordarea de asistenţă Serviciului de Securitate Militară.
În anul 2003, pe baza unei analize aprofundate a sistemului de securitate internă 

a ţării, Consiliul Federal a decis să creeze o unitate profesionistă de gardă care să fi e 
subordonată poliţiei militare. După o serie de modifi cări structurale, unitatea a început 
să-și îndeplinească misiunile începând cu 1 iunie 2008.

Detașamentul special de poliţie militară desfășoară operaţii atât în străinătate, cât 
și pe plan intern. Poate acţiona autonom și ca unitate de sprijin. Desigur, astfel de misi-
uni necesită personal profesionist și bine pregătit. Candidaţii pentru aderarea la divizie 
sunt supuși unui proces de selecţie riguros, ce determină conformitatea acestora cu 
cerinţele înaintate.

Ba talionul Grenadier (gren bn.) Al 20-lea, al 30-lea și al 40-lea batalion de grena-
dieri reprezintă unităţi de rezervă completaţi cu rezerviști care nu satisfac serviciul în 
mod permanent — acestea sunt așa-numitele „unităţi de miliţie” a Comandamentului 
Elveţian a Forţelor Speciale. Aceste unităţi sunt specializate în ducerea a acţiunilor di-
recte și recunoaștere în operaţiile speciale. Batalionul include [7]:

— statul major;
— compania de stat major;
— trei companii pentru acţiuni directe;
— o companie pentru recunoaștere specială;
— o companie de sprijin.
La etapa actuală al dezvoltării Forţelor Armate Elveţiene, a fost format un grup 

operativ al comandamentului de grenadieri 1 (Gren Comd 1). Toate unităţile de recu-
noaștere și grenadier au fost unite sub comanda acestui comandament. Batalioanele 
de grenadieri (care au primit califi cările și pregătirea corespunzătoare) pot desfășura 
operaţii comune de cea mai largă gamă cu alte unităţi ale forţelor speciale elveţiene — 
de exemplu, cu același ADR 10.

Co mpania 17 de parașutiști-cercetași (Parascout Coy 17) reprezintă o unitate simi-
lară ca și batalioanele de grenadieri, specializată în ducerea recunoașterii. În compo-
nenţa companiei intră [7]:

— plutoane „comando”;
— patrule aeropurtate.
În anii 1960, conducerea Forţelor Armate a ajuns la concluzia că o ţară (chiar și 

una care a rămas neutră — ca Elveţia) ar trebui să aibă formaţiuni militare adecvate 
capabile să desfășoare misiuni speciale în adâncul teritoriului inamic. În februarie 
1968, Consiliul Federal a propus înfi inţarea Companiei a 17-a de parașutiști cu două 
misiuni de bază: efectuarea recunoașterii la distanţe lungi și participarea la operaţii 
de luptă.
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Pe parcursul proiectului de centralizare a unităţilor speciale ale Forţelor Armate 
au fost reanalizate și perfecţionate misiunile parașutiștilor de recunoaștere, ordinea uti-
lizării acestora în luptă și structura. Capacităţile de recunoaștere ale parașutiștilor sunt 
esenţiale pentru Forţele Armate Elveţiene, de aceea s-a primit decizia să fi e integrate în 
Comandamentul Elveţian a Operaţiilor Speciale această companie.

Ce ntrul de instruire a forţelor speciale (SFTC) destinat pentru instruirea efectivu-
lui Forţelor Armate Elveţiene. La centrul de instruire se pr actică următoarele discipli-
ne: sisteme de armament, pregătirea de desant aerian, curs de supravieţuire, utilizarea 
elicopterelor în timpul operaţiilor, pregătirea de geniu, cursuri de bodigarzi, cursuri 
pentru operaţii de intervenţie, curs comandant de companie, precum și instruire în 
utilizarea noilor arme, a diferitelor sisteme de luptă și tehnologii.

Centrul de instruire a forţelor speciale practică următoarele discipline și cursuri 
de formare cum ar fi : — curs de grenadier; — curs de recunoaștere (pentru grenadieri 
și parașutiști-cercetași); — curs trăgător de elită; — curs de supravieţuire; — curs teh-
nic (TC I / II / A / B); — curs practic pentru ofi ţeri (comandant grupă — comandant 
batalion) etc.

Forţele pentru operaţii speciale Suedeze
Politica tradiţională de neparticipare a Suediei în blocuri militare pe timp de pace și 

de menţinere a neutralităţii în cazul unui confl ict armat între alte ţări și blocuri, potrivit 
conducerii militare a ţării, predetermina orientarea defensivă a construcţiei Forţelor Ar-
mate, iar cel mai important factor în asigurarea neutralităţii ţării este apărarea naţională 
persistentă. Forţele Armate, cu un efectiv total de circa 70.000, sunt compuse din: forţele 
terestre; marina militară; forţele de aviaţie; sunt completate pe bază recrutării generale. 
Aproximativ 36.000 de tineri în vârstă de 18 ani se recrutează în armată în fi ecare an [10].

Primele aluzii ale suedezilor în stilul „Avem și noi forţe speciale!” datează cu anul 
1997. Dar nu au existat informaţii ofi ciale până în anul 2002, când, după atacul asupra 
Turnurilor Gemene din New York din 11 septembrie 2001, Suedia a acceptat invitaţia 
Statelor Unite de a participa la războiul declarat terorismului mondial cu un grup spe-
cial de protecţie SSG (Särskilda Skyddsgruppen) în Afganistan.

Precursorii unităţilor moderne de forţe speciale sunt numite două struc-
turi din Forţele Armate Suedeze, ambele create în 1952 — școala de desant aeri-
an (Fallskärjägarskolan — FJS) și „compania de recunoaștere-sabotaj de parașutiști 
(Fallskärmsjägarna — Fskj) a batalionului 32 de recunoaștere ISTAR din regimentul de 
husar (recunoaștere) Life Guards K3 (Livregementets husarer — K3), instituită pe baza 
acesteia și creată pe modelul american de „rangers” și „comando” britanic [11].

La 1 ianuarie 2011, pe baza detașamentului forţe speciale a Forţelor Speciale Su-
edeze (Specialförbandet) a fost formată o grupă întrunită pentru operaţiuni speciale 
SOG (Särskilda Operationsgruppen Swede., Special Operations Task Group), prin fuzi-
unea grupului de cercetare specială (SIG — Särskilda Inhämtningsgruppen) și grupului 
special de protecţie și pază (SSG — Särskilda Skyddsgruppen).

Forţelor Speciale Suedeze (Försvarsmaktens specialförbandssystem) reprezintă 
un element a Forţelor Armate, ce acţionează în interesul tuturor tipurilor de genuri 
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de arma și sunt direct subordonate șefului Statului Major al Forţelor Armate Suedeze 
(Chef för Ledningsstaben — Chef för Försgarskmakter). Forţele Speciale reprezintă o 
unitate separată cu subordonare centrală, iar unităţile forţelor pentru operaţii speciale 
fac parte din punct de vedere administrativ din alte genuri de forţe armate și sunt ata-
șate Forţelor Speciale pe durata desfășurării operaţiilor speciale. Forţele speciale repre-
zintă o unitate de pregătire permanentă a Forţelor Armate Suedeze și timp de 24 de ore 
sunt gata de a îndeplini misiuni speciale în rază de 6.000 km de la Bruxelles (Belgia) [8].

Forţele pentru operaţii speciale a Forţelor Armate Suedeze sunt prezente în com-
ponenţa Forţelor Terestre, Marina militară și Forţelor Aeriene. Utilizarea acestora este 
prevăzută pe teritoriul Suediei pe timp de pace, iar în caz de război — în spatele trupe-
lor străine care invadează tara.

Forţele pentru operaţii speciale din componenta Forţelor terestre sunt reprezen-
tate de [4, p.401]:

— Re gimentul de vânători de munte (Lapland Ranger Regiment);
— Re gimentul de dragoni (Norrland Dragoon Regiment);
— Regimentul de husari de salvare;
— Școala de desant aerian a vânătorilor de munte;
— Detașamentele de Poliţiei Militară a vânătorilor de munte.
Regimentul de vânători de munte (Lapland Ranger Regiment) este destinat utilizării 

în regiunile arctice din nordul Suediei. Vânătorii arctici se pregătesc pentru supravieţu-
ire și acţiune pe vreme rece. Misiunile acestora pe timp de război sunt:

— patrulare la distanţe lungi;
— efectuarea raidurilor la distanţe lungi;
— efectuarea ambuscadelor în zonele din spate inamicului.
Regimentul de dragoni (Norrland Dragoon Regiment)este destinat utilizării în re-

giunile de nord ale Suediei în timpul operaţiilor militare în spatele inamicului prin 
raiduri și ambuscade împotriva unor ţinte importante.

Regimentul de husari de salvare este destinat utilizării în regiunile centrale și de 
sud ale Suediei, efectuând raiduri și ambuscade antitanc. Pentru creșterea mobilităţii, 
regimentului este dotat cu autovehicule speciale cu abilitate crescută de „cross-country”.

Școala de desant aerian a vânătorilor de munte pregătește și antrenează parașu-
tiști. Pe timp de război, detașamentele de vânători de munte-parașutiști sunt destinate 
pentru:

— efectuarea raidurilor de recunoaștere în adâncime;
— colectarea informaţiei de recunoaștere;
— acţiuni împotriva ţintelor inamice importante.
Școala de parașutiști a vânătorilor de munte este dislocată în orașul Kerlsborg. 

În fi ecare an sunt selectaţi 100 de recruţi, care urmează un curs de pregătire intensivă 
de 15 luni, împărţit în trei faze separate: de bază, de desant aerian și arctic. Cursul de 
bază încep în iunie. Viitorii vânători de munte-parașutiști dobândesc abilităţi militare 
și se perfecţionează fi zic. Pe timpul cursului de desant aerian, recruţii săvârșesc opt 
salturi din aeronava de transport C-130, inclusiv trei salturi pe timp de noapte și trei 
cu echipament complet de luptă. La fi nele cursului, recrutului i se înmânează o beretă 
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de culoare roșu închis. Apoi recruţii efectuează un marș forţat de 24 de ore, la distanţa 
de 70 kilometri, numit „Marșul Vulturului”, pe parcursul căruia sunt testate abilităţile 
de luptă dobândite. Cei care trec cu succes marșul forţat primesc emblema califi cării 
de vânător de munte-parașutist, numită „Vulturul de Aur”. Următoarea etapă prevede 
un curs intensiv de desant aerian, pe timpul căruia recruţii dobândesc abilităţi de con-
ducere a operaţiilor de luptă, patrulare, luptă corp la corp și salturi utilizând parașute 
sportive de planare. La fi nele acestui curs, recruţii săvârșesc până la 40 de salturi cu 
parașuta.

Cursul de pregătire arctică se desfășoară din decembrie până în martie în Regi-
mentul de vânători de munte (Lapland Ranger Regiment). Faza fi nală a cursului inclu-
de [10]:

— desantarea din elicopter utilizând un cablu în apă;
— supravieţuirea în condiţii arctice;
— înotul de luptă pe suprafaţa acvatică.
Faza arctică care durează trei săptămâni reprezintă un exerciţiu pe teren, în timpul 

căruia se efectuează un raid ascuns la distanţă lungă. Odată cu absolvirea cursului, noi 
vânători de munte-parașutiști sunt repartizaţi să-și satisfacă serviciul în unul dintre 
plutoanele separate de vânători de munte-parașutiști. Plutoanele de vânători de mun-
te-parașutiști sunt împărţite în patrule separate a câte 6 luptători. Fiecare membru al 
patrulei deţine propria sa specialitate; genist, lunetist, cercetaș, transmisionist.

Forţele pentru operaţii speciale din componenta marinei militare sunt reprezen-
tate de [8]:

— batalioane infanterie marină;
— vânători de munte;
— înotători de luptă;
— scafandri geniști;
— companie de luptă subacvatică împotriva forţelor de sabotaj și a mijloacelor 

inamicului.
Batalionul infanterie marină include în componenta sa:
— statul major;
— compania de stat major;
— două companii de vânători de munte;
— compania de baraje;
— bateria de mortiere.
În Forţele Aeriene Suedeze, a fost creat relativ recent un detașament de vânători de 

munte, pentru protecţia unităţilor aeriene de forţele pentru operaţii speciale inamice. 
Vânătorii de munte din componenta Forţelor Aeriene efectuează patrule de securitate 
de-a lungul perimetrului exterior al obiectivelor aviatice atât pe vehicule special echi-
pate, cât și pe jos folosind câini de serviciu dresaţi.

În conformitate cu modifi cările legislaţiei suedeză din iunie 2006, Forţele Armate 
pot fi  implicate în operaţii militare pe teritoriul naţional și pe timp de pace, dar numai 
în activităţi poliţienești care vizează combaterea terorismului, aceasta se referă la Forţe-
lor Speciale în primul rând. Misiunile de bază a forţelor speciale sunt [8]:
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pe timp de pace în ţară:
— participarea la operaţiile poliţienești de combatere a terorismului;
într-o zonă de acţiuni militare în timpul operaţiilor de menţinere a păcii:
— protecţia și paza persoanelor cu funcţii înalte a conduceri militaro-politice ale 

ţării, în timpul vizitelor acestora în zone de confl ict;
— acţiuni speciale (Direct Action)- căutarea, salvarea și evacuarea personalului 

militar și a altor persoane, eliberarea ostaticilor etc.;
— recunoașterea specială (Special Reconnaisance) cu accent pe inteligenţa secretă 

(HUMINT);
— educaţia și pregătirea personalului militar din alte ţări în cadrul asistenţei 

militare (Military Assistance).
pe timp de război pe teritoriul naţional:
— protecţia și paza persoanelor cu funcţii înalte a conduceri politico-militare a 

ţării;
în spatele liniilor inamice:
— efectuarea recunoașterii speciale și de agenţi;
— acţiuni speciale — distrugerea sau scoaterea din funcţiune a obiectivelor critice, 

sabotaj, ambuscade, raiduri, desemnarea ţintelor și îndrumarea forţelor de atac 
etc.;

— salvarea și evacuarea militarilor Forţelor Armate a Suediei și a aliaţilor săi.

Grupul pentru operaţii speciale SOG
Grupul pentru Operaţii Speciale (SOG) reprezintă nucleul Forţelor Speciale Sue-

deze. Punctul de dislocare permanentă a SOG a fost și rămâne orașul Karlsborg. Struc-
tura organizatorică și de personal a SOG include:

— Comandamentul SOG;
— Statul Major;
— departamentele operaţionale 1 și 2;
— serviciul logistic;
— serviciul medical.
Comandamentul SOG include comandantul grupului și adjunctul acestuia. Cate-

goria obișnuită a funcţiei de comandant al grupului SOG este „colonel”. Comandantul 
adjunct este simultan șeful statului major al SOG.

Statul Major SOG (Stab) reprezintă o structură de „S” și include [8]:
— secţia personal și administrare S 1;
— secţia cercetare S 2;
— secţia operaţii S 3;
— secţia logistică S 4;
— secţia planifi care S 5;
— secţia transmisiuni S 6;
— secţia pregătire de luptă S 7;
— secţia fi nanţe și dotări S 8.
Departamentele operaţionale:
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Departamentul 1 operaţiuni (1: insatsenheter — IE1) — De partamentul Acţiuni 
Speciale (Stridsuppgift er, Direct Action);

Departamentul 2 de operaţiuni (2: insatsenheter — IE2) — Departamentul cerce-
tării speciale (Underrättelseinhämtningenheten, Special Reconnaissance).

Structura organizaţională a departamentelor reprezintă echipe pentru operaţii 
speciale în componenta cărora intră 4 operatori SOG: comandantul echipei, transmi-
sionistul, pionerul, felcerul. Pe perioada îndeplinirii misiunilor de luptă, fi ecare grupă 
SOG poate fi  întărită cu operatori de alte specialităţi, precum lunetiști, operatori avan-
saţi a focului de aviaţie (JTAC) și/sau corectori a focului de artilerie, experţi în explozii 
și specialiști în deminare (EOD/IEDD), paramedici, chinologi, etc. Trei echipe repre-
zintă un detașament SOG cu comandant și locţiitorul acestuia.

Serviciul logistic (ledningsplat) reprezintă o contopire a mai multor divizii și ser-
vicii care hotărăsc în comun problemele de sprijin logistic pentru activităţile departa-
mentelor operaţionale a SOG.

Serviciul Medical (sjukvårdtjänst) cu subordonare dublă atât comandantului gru-
pului SOG, cât și șefului serviciului medical a Forţelor Armate Suedeze. Șeful serviciu-
lui medical este medic militar, ofi ţer în subordinea căruia se afl ă mai mulţi medici ge-
neraliști civili cu specialitatea „fi zioterapeut”. Aceștia sunt responsabili de planifi carea, 
organizarea și desfășurarea examinărilor medicale/tratamentului/reabilitării pacienţi-
lor, dacă nu este nevoie de spitalizarea acestora. Medicii își petrec cea mai mare parte a 
timpului de lucru în clinică, dar periodic sunt implicaţi în activităţi preventive sub for-
mă de instruire, informare, testare a cunoștinţelor și aptitudinilor, precum și efectuarea 
examinărilor medicale pentru verifi carea stării fi zice a personalului militar înainte de 
salturi cu parașuta și scufundări. Adăugător, în unităţi au fost formate mai multe subdi-
viziuni separate (Specialistläkare, Specialistsjuksköterska): echipa de urgenţă (Trauma-
team), echipa de urgenţă și transportare a răniţilot (Trauma-och transportteam). Echi-
pa de transport include o echipă de chirurgie de urgenţă (operationslag) cu specialiști 
în terapie intensivă (Intensivvårds — IVA) și un anestezist. Echipele însoţesc unităţile 
SOG la antrenamente și pe timpul îndeplinirii misiunilor de luptă, fi ind în permanentă 
gătinţă să acorde asistenţă medicală califi cată în teren, inclusiv și pe timpul evacuării 
directe din zona acţiunilor de luptă [8].

Concluzii
Din analiza efectuată mai sus putem concluziona că, caracteristicile SOF trebuie 

să fi e modelate în așa fel ca, în situaţii de criză, autorităţile naţionale în domeniul să 
poată recurge la acestea, în baza unor aranjamente interne și a unor planuri de con-
tingenţă.

Strategiile naţionale de combatere a terorismului și nivelul la care este reglemen-
tată cooperarea inter-instituţională, sunt singurele care dictează dacă operatorii SOF 
din structurile militare ale armatei pot fi  sau nu implicate în acţiuni contra teroriste. 
Aceasta este provocarea, întrucât, din perspectiva structurilor SOF, acţiunile agresive 
de precizie sunt la îndemână. Crearea unor capabilităţi directe implică mult mai puţine 
resurse decât crearea celor indirecte.
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Modelele structurilor SOF analizate în articol pot servi drept benefi ciu în reforma-
rea forţelor speciale a Armatei Naţionale a Republicii Moldova.

Forţele pentru operaţii speciale, constituie cea mai avantajoasă și efi cientă capabi-
litate strategică, atât datorită spectrului larg de misiuni, cât și datorită preciziei și posi-
bilităţilor de a acţiona în locul și perioada de timp neaccesibilă forţelor convenţionale. 
SOF „sunt special organizate, instruite și echipate pentru a îndeplini obiective militare, 
politice, economice sau de infl uenţare psihologică prin mijloace neconvenţionale” [1, 
p.2].

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
1. GEBICKE, M. Special Operations Forces: Opportunities to Preclude Overuse and Misuse, 

1997, p.37
2. Special Forces Command, pe https://army-news.org/2013/04/special-forces-command-sde-

lano-v-shvejcarii/, (accesat pe 10.12.2021)
3. БАЛЕНКО, С. Спецназ везде спецназ. Полная энциклопедия элитных подразделений, 

Москва : Яуза Эксмо, 2012, 816 с., ISBN. 978-5-699-54322-9
4. БАЛЕНКО, С. Полная энциклопедия элитных подразделений, Элитные подразделения 

100 стран, Яуза, Эксмо, 2014 г., 670 с., ISBN 978-5-699-75392-5
5. БАРАБАНОВ, М. Между миром и войной: силы специальных операций, М.: Центр анализа 

стратегий и технологий, 2016, 244 с., ISBN 978-5-9902620-7-2
6. ПУХОВ, Р. „Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций”, Москва, 

Центр анализа стратегий и технологий, 2020, 288 с, ISBN 978-5-9909882-7-9
7. Спецназ нейтральной Швейцарии, pe https://maxpark.com/community/832/content/1891750, 

(accesat pe 10.12.2021)
8. ССО Швеции. Часть 5: Организация и структура, pe https://mrdou.livejournal.com/63566.

html, (accesat pe 15.12.2021)
9. Спецназ Зарубежья: Потомки викингов — Sweden, pe http://klimat.ucoz.ru/publ/3-1-0-16, 

(accesat pe 17.12.2021)
10. Силы Специальных Операций Швеции, pe http://www.dogswar.ru/armii-mira/vooryjen-

nye-sily/3689-sily-specialnyh-oper.html, (accesat pe 15.12.2021)
11. Силы специальных операций Швеции, pe https://vk.com/@militaryscandinavia-sily-spe-

cialnyh-operacii-shvecii, (accesat pe 17.12.2021)
12. Швейцария усилит элитный спецназ AAD 10, pe https://www.swissinfo.ch/rus/политика-

безопасности_швейцария-усилит-элитный-спецназ-aad-10/44624052, (accesat pe 
12.12.2021).



193materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

CO NSIDERAŢII PRIVIND ÎNTREBUINŢAREA 
APARATELOR DE ZBOR FĂRĂ PILOT ÎN OPERAŢIILE 

INTERDEPARTAMENTALE PENTRU NEUTRALIZAREA 
FORMAŢIUNILOR PARAMILITARE ILEGALE

VALERIU DELIGHIOZ1

Rezumat: P roliferarea activă şi utilizarea aparatelor de zbor fără pilot în confl ic-
tele armate este în prezent o consecinţă a principalelor avantaje ale acestora în 
desfăşurarea operaţiilor militare. Cu toate acestea, experţii militari evidenţiază 
în prezent probleme asociate cu întrebuinţarea acestor vehicule aeriene. În spaţiul 
post-sovietic aparatele de zbor fără pilot, de asemenea, au fost întrebuinţate în 
timpul neutralizării formaţiunilor paramilitare ilegale în regiunea Donbas şi în 
Karabahul de Munte. Se poate afi rma, că întrebuinţarea aparatelor de zbor fără pilot 
în operaţiile interdepartamentale pentru neutralizarea formaţiunilor paramilitare 
ilegale va permite să scăpăm de riscurile asociate cu posibilele pierderi de personal.
Cuvinte cheie: aparate de zbor fără pilot, operaţii interdepartamentale, formaţiuni 
paramilitare ilegale.

Summary: Th e active proliferation and use of unmanned aerial vehicles in armed 
confl ict is now a consequence of their main advantages in conducting military 
operations. However, military experts are currently highlighting issues associated 
with the use of these aircraft . In the post-Soviet space, unmanned aerial vehicles 
were also used during the neutralization of illegal paramilitary formations in the 
Donbas region and in the Nagorno-Karabakh region. It can be stated that the use 
of unmanned aerial vehicles in interdepartmental operations to neutralize illegal 
paramilitary formations will allow us to escape the risks associated with possible 
loss of personnel.
Keywords: unmanned aerial vehicles, interdepartmental operations, illegal para-
military formations.

Introducere
În procesul de dezvoltare progresivă a omenirii există o îmbunătăţire constantă a 

armelor și tehnicii de luptă. Este destul de previzibil că în secolul 21, diverse dispozitive 
robotice cu destinaţie militară vor fi  întrebuinţate pe scară largă pe parcursul acţiunilor 
de luptă pe uscat, în aer, pe mare și sub apă.

1 Valeriu DELIGHIOZ, colonel (r.), drd., lector universitar Catedra Arta Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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În confl ictele armate din ultimul deceniu s-a răspândit o clasă de ţinte aeriene de 
dimensiuni mici. Principalii reprezentanţi ai acestei clase sunt rachetele de croazie-
ră, vehiculele aeriene fără pilot, bombele aeriene ghidate, rachetele antiradar și ţintele 
aeriene false. Utilizarea acestor tipuri de ţinte aeriene de dimensiuni mici în confl icte 
armate este efi cientă, sigură și rentabilă din punct de vedere economic pentru misi-
unile de luptă datorită metodei de control fără pilot, dimensiunilor geometrice mici, 
contrastului termic scăzut, vizibilităţii reduse în raza radarului și capacităţii de a opera 
la altitudini extrem de joase.

Conform experienţei operaţiilor interdepartamentale pentru neutralizarea for-
maţiunilor paramilitare ilegale, cele mai importante dintre tipurile de ţinte aeriene de 
dimensiuni mici menţionate mai sus, în ceea ce privește apărarea antiaeriană, sunt apa-
ratele de zbor fără pilot, datorită efi cienţei lor ridicate în misiunile de luptă.

Vehiculele aeriene fără pilot au fost folosite de mult timp, exclusiv pentru recu-
noaștere, dar în 2001 armata americană a decis să le echipeze cu rachete și să le folo-
sească pentru a lichida teroriștii din Afganistan. De atunci, peste 80 de ţări din întreaga 
lume au urmat exemplul Statelor Unite ale Americii și au primit în dotare atât vehicule 
aeriene de recunoaștere, cât și vehicule aeriene de luptă fără pilot.

Avantajele utilizării aparatelor de zbor fără pilot în confl ictele armate
Proliferarea activă și utilizarea aparatelor de zbor fără pilot în confl ictele armate 

este în prezent o consecinţă a principalelor avantaje ale acestora în desfășurarea ope-
raţiilor militare:

— lipsa pierderilor în personalul de zbor, pregătirea echipajelor pentru aeronave 
și elicoptere militare moderne este un proces îndelungat și costisitor, iar ac-
tualii piloţi și navigatori sunt specialiști de înaltă califi care, a căror moarte în 
timpul ostilităţilor afectează negativ capacitatea de luptă a Forţelor Aeriene a 
ţării beligerante;

— lipsa de alocare de forţe și mijloace pentru căutare și salvare;
— costul marii majorităţi a vehiculelor aeriene fără pilot este semnifi cativ mai mic 

decât al aeronavelor și elicopterelor cu pilot, cu condiţia că efi cienţa misiunilor 
îndeplinite este egală;

— costuri reduse pentru întreţinerea aparatelor de zbor fără pilot și pregătirea 
echipajelor;

— operatorii de drone pot lua decizii mai umane în comparaţie cu un soldat afl at 
pe câmpul de luptă, tocmai pentru că nu sunt prezenţi fi zic în zona acţiunilor 
de luptă, niveluri reduse de stres, lipsa infl uenţei instinctului de autoapărare, 
expunerea redusă la emoţii care pot duce la o decizie greșită — permit opera-
torilor de drone să acţioneze mai raţional;

— posibilitatea de a efectua manevre cu suprasarcini mari;
— utilizarea aparatelor de zbor fără pilot reduce riscul utilizării neautorizate a 

armelor, deoarece loviturile de la vehiculele aeriene fără pilot sunt ușor de 
urmărit și înregistrat, ceea ce contribuie la o mai mare responsabilitate;

— secretul de utilizare datorită dimensiunilor reduse și folosirii materialelor sin-
tetice la fabricarea carcasei aparatului de zbor;
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— capacitatea de a folosi armele de la distanţe mici;
— operativitatea înaltă de întrebuinţare;
— posibilitatea pilotării la distanţă în ture de către mai mulţi operatori;
— economie de combustibil;
— greutatea redusă, care permite utilizarea motoarelor electrice;
— reducerea semnifi cativă a spaţiului de decolare și aterizare.
Probleme asociate cu întrebuinţarea aparatelor de zbor fără pilot
Cu toate acestea, experţii militari evidenţiază în prezent următoarele probleme 

asociate cu întrebuinţarea aparatelor de zbor fără pilot:
— costul ridicat de exploatare și gradul scăzut de automatizare — cu toate că are 

loc dezvoltarea a zeci de sisteme de conducere automată, acestea continuă să 
fi e „manuale”, dronele necesită să fi e controlate de om, altfel va fi  imposibil să 
fi e folosite; decolarea și aterizarea se efectuează în mod manual, de asemenea, 
zborul asupra ţintei și utilizarea armelor;

— controlul incomplet — chiar și cu conducerea manuală, canalul de comunicaţie 
cu satelitul poate fi  bruiat și preluată conducerea, în plus, tehnologia scumpă 
s-a dovedit a fi  fragilă și vulnerabilă pentru mijloacele de război electronic;

— imposibilitatea superiorităţii complete asupra inamicului.
În calitate de pricini inefi ciente pentru întrebuinţarea aparatelor de zbor fără pilot 

pot fi :
— lipsa datelor de cercetare — datorită faptului că informaţiile despre o ţintă la sol 

au fost obţinute prin recunoaștere direct în zona de operaţii, operatorul, fi ind 
situat departe de locul misiunii de luptă, avea adesea multe mesaje și comenzi 
contradictorii;

— caracterul fi nit al timpului de transmitere a semnalului de la dronă la operator 
(o distanţă mare între vehiculele aeriene fără pilot și operator impune o limitare 
a timpului de procesare a comenzii);

— neutralizarea canalului GPS prin dispozitive speciale de război electronic;
— insufi cienţa și nepregătirea psihologică a cadrelor de operatori.

Ap aratele de zbor fără pilot sunt clasifi cate:
1. După adâncimea misiunilor de rezolvat:
a) strategice;
b) operative;
c) tactice.
2. După destinaţie:
a) multiple;
b) cu un anumit scop.
3. După frecvenţa utilizării:
a) cu mai multe folosiri;
b) de unică folosinţă.
4. Conform metodei de start:
a) aerodinamice;
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b) din catapultă;
c) din mână.
5. Conform metodei de întoarcere:
a) cu ajutorul trenului de aterizare;
b) căderea pe interceptor;
c) coborârea cu parașuta.
Pentru misiunile aparate de zbor fără pilot sunt consideraţi o serie de factori spre 

a-i folosi cu succes în misiunile de luptă. Acești factori includ caracteristicile plat-
formei, gradul de autonomie a vehiculului/zborului, costul mentenanţei, procedurile 
aerospaţiale, condiţiile de transport, dotarea cu armament, factorul uman etc. [1].

La momentul actual aparatele de zbor fără pilot pe parcursul operaţiilor inter-
departamentale pentru neutralizarea formaţiunilor paramilitare ilegale pot îndeplini 
următoarele misiuni:

— informaţii, cercetare și supraveghere;
— corectarea focului artileriei;
— atacul ţintelor fi xe;
— atacul ţintelor mobile;
— apărarea bazelor;
— neutralizarea apărării antiaeriene a inamicului;
— operaţii speciale;
— bruiaj;
— războiul psihologic;
— aparate de zbor fără pilot ca centru de comunicaţii/navigare;
— controlul spaţial;
— interdicţia aeriană;
— decontaminare/dispersarea substanţelor toxice de luptă;
— cercetarea și recuperarea de luptă;
— alimentarea aeriană;
— transportarea încărcăturilor;
— misiuni GPS;
— asistenţă umanitară.
La începutul secolului al XXI-lea Orientul Mijlociu a devenit din nou principala 

regiune pentru utilizarea în luptă a aparatelor de zbor fără pilot. În operaţiile forţelor 
armate americane în Afganistan și apoi în Irak, vehiculele aeriene fără pilot de altitudi-
ne medie, pe lângă recunoaștere, efectuau indicarea ţintelor prin laser pentru mijloace 
de nimicire și, în unele cazuri, atacau inamicul cu armele lor de la bord.

În spaţiul post-sovietic aparatele de zbor fără pilot, de asemenea, au fost întrebu-
inţate în timpul neutralizării formaţiunilor paramilitare ilegale în regiunea Donbas și 
în Karabahul de Munte.

În regiunea Donbas Forţele Armate ale Ucrainei au folosit prima dronă ucrainea-
nă, creată de o companie privată în 2014 și primită în dotare de Forţele Armate ale 
Ucrainei — complex aerian de recunoaștere și de corectare a focului de artilerie fără 
pilot A1-SM „Furia” (Fig. 1) [2].
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Figura 1. Complex aerian fără pilot A1-SM „Furia”.
Sursă: https://athlonavia.com/uk-furia/, (accesat 20.01.2022).

Raza operativă a dronei — până la 50 km, poate lucra în aer până la 3 ore la înălţi-
mea de până la 2500 m. Greutatea — 5,5 kg. Lansarea se efectuează de la catapultă, iar 
aterizarea se desfășoară cu parașuta sau cu ajutorul trenului de aterizare [3].

În cel de-al doilea confl ict din Karabahul de Munte (27 septembrie 2020 — 10 
noiembrie 2020), Forţele Armate ale Azerbaidjanului au folosit o nouă tactică pentru 
utilizarea aparatelor de zbor fără pilot — utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot ușoare 
și ieft ine în mod masiv, în grupuri, sub acoperirea aparatelor de zbor fără pilot de recu-
noaștere mai grele, echipate cu mijloace de cercetare prin radiolocaţie, optoelectronice 
și sisteme electronice de neutralizare.

În timpul acestui confl ict, au fost întrebuinţate cu succes următoarele aparate de 
zbor fără pilot: Bayraktar TB2, TAI Anka, Heron TP, Hermes 450, Aerostar, Orbiter-3, 
drone „kamikaze” SkyStriker, Harop și Orbiter 1K (Tab. 1).
Tabelul 1. Aparatele de zbor fără pilot întrebuinţate în cel de-al doilea confl ict din Ka-

rabahul de Munte de Forţele Armate ale Azerbaidjanului.
Model Tip Imagine Origine Caracteristici generale

Bayraktar 
TB2 [4] 

Vehicul aer-
ian de luptă 
fără pilot

Turcia Echipaj: 0 la bord, 3 în staţia 
de la sol
Lungime: 6,5 m
Anvergura aripii: 12 m
Greutate maximă la decolare: 
650 kg
Încărcătură utilă: 150 kg
Tipul combustibilului: Benzină
Viteza maximă: 220 km/h
Viteza de croazieră: 130 km/h
Plafon de zbor: 8200 m
Altitudine operaţională: 5500 m
Rezistenţă: 27 de ore

TAI Anka 
[5]

Vehicul aer-
ian de luptă 
fără pilot

Turcia Capacitate: 200 kg sarcină utilă
Lungime: 8 m
Anvergură aripii: 17,3 m
Înălţime: 3,4 m
Tipul combustibilului: Motorină
Viteza maximă: 217 km/h
Viteza de croazieră: 204 km/h
Distanţă de luptă: Distanţă de 
legătură de date de 200 km
Rezistenţă: 24 de ore cu 200 kg 
sarcină utilă
Plafon de zbor: 9144 m
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Heron TP 
[6]

Vehicul 
aerian de 
luptă şi re-
cunoaştere 
fără pilot

Israel Capacitate: 1000 kg sarcină utilă
Lungime: 15 m
Anvergura aripii: 26 m
Raza de acţiune: 7400 km
Durata de zbor: până la 60 ore
Plafon de zbor: 13700 m

Hermes 
450 [7]

Vehicul aer-
ian de re-
cunoaştere 
fără pilot

Israel Viteza maximă: 176 km/h
Viteza de croazieră: 130 km/h
Raza de acţiune: 200 km
Durata de zbor: 14 ore
Plafon de zbor: 6100 m

Aerostar 
[8]

Vehicul aer-
ian de re-
cunoaştere 
fără pilot

Israel
Azerbaid-
jan

Viteza maximă: 200 km/h
Viteza de croazieră: 115 km/h
Raza de acţiune: 200 km
Durata de zbor: 12 ore
Plafon de zbor: 6500 m

Orbiter-3 
[9]

Vehicul ae-
rian de re-
cunoaștere 
fără pilot

Israel
Azerbaid-
jan

Viteza maximă: 130 km/h
Raza de acţiune: 100 km
Durata de zbor: 7 ore
Plafon de zbor: 5500 m

SkyStriker 
[10]

Dronă de 
unică fo-
losinţă sau 
„kamikaze”

Israel Viteza maximă: 185 km/h
Durata de zbor: 1-2 ore

Harop 
[11]

Vehicul 
aerian de 
luptă şi re-
cunoaştere 
fără pilot

Israel Viteza de croazieră: 185 km/h
Distanţa de zbor: 1000 km
Durata de zbor: 6 ore

Orbiter 1K 
[12]

Dronă de 
unică fo-
losinţă sau 
„kamikaze”

Israel Viteza de zbor: 140 km/h
Raza de acţiune: până la 50 km
Durata de zbor: 3,5 ore
Plafon de zbor: până la 5500 m

Sursă: Elaborat de autor conform surselor bibliografi ce consultate 
[4,5,6,7,8,9,10,11,12].

Concluzie
Se poate afi rma că întrebuinţarea aparatelor de zbor fără pilot în operaţiile inter-

departamentale pentru neutralizarea formaţiunilor paramilitare ilegale va permite să 
scăpăm de riscurile asociate cu posibilele pierderi de personal, deoarece un soldat și un 
ofi ţer bine pregătit este mult mai mult valoros, decât o mașină de fi er fără sufl et, a cărei 
producţie după complexitate este incomparabil mai mică decât timpul alocat pentru 
pregătirea unui specialist militar.

Astfel, producerea și utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot pentru nevoi militare 
sunt domenii promiţătoare pentru dezvoltarea știinţei și tehnologiei, ceea ce contribuie 
la extinderea acestor ramuri de activitate, în general, și, de asemenea, la implementarea 
unor sarcini concrete.
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ORGANIZAREA APĂRĂRII ANTIAERIENE 
A OBIECTIVELOR FEROVIARE

IGOR ZAVALSKI1

Abstract: Autorul analizează aspectele organizării luptei antiaeriene în scopul aco-
peririi nodurilor importante feroviare şi altor obiective din cadrul sistemului feroviar. 
Obiectivele cercetării sunt: importanţa militară a sistemului feroviar, ameninţarea 
aeriană faţă de sistemul feroviar, apărarea antiaeriană a sistemului feroviar.
Cuvintele cheie: transporturile feroviare, apărare antiaeriană a infrastructurii, 
luptă antiaeriană, subunităţile antiaeriene feroviare.

Abstract: Th e author analyzes the aspects of organizing the air defense fi ght in 
order to cover the important railway nodes and other objectives within the railway 
system. Th e objectives of the research are: the military importance of the railway 
system, the air threat to the railway system, the air defense of the railway system.
Keywords: railway transport, air defense of infrastructure, air defense combat, 
railway air defense subunits.

Introducere
La sfârșitul secolului XX, unii experţi considerau că căile ferate sunt învechite, 

depășite și în curând vor disparea. În unele ţări (de exemplu, în Marea Britanie și Ve-
nezuela) au fost analizate și chiar împlementate proiectele de înlocuire a căilor ferate cu 
autostrăzi, însă fără succes [50, p.4]. Începutul secolului XXI este marcat de renașterea 
transportului feroviar, prin dezvoltarea reţelelor existente, cu introducerea în exploa-
tare a liniilor specializate de mare viteză (300-350 km/h sau mai mult), care sunt mai 
preferate de pasageri, decât avioanele reactive.

Transportul feroviar reprezintă o modalitate efi cientă și rentabilă de a transporta 
cantităţi mari de pasageri și mărfuri pe distanţe lungi. Efi cienţa economică a transpor-
tului feroviar crește odată cu creșterea volumului și a distanţei de transport. Concomi-
tent, acest tip de transport reprezintă unul din cei mai importan/i factori materiali a 
războiului. Transportul feroviar, care funcţionează promt și neîntrerupt, asigură mane-
vrabilitatea ridicată a trupelor, aprovizionarea frontului cu totul ce este necesar în timp 
util, satisfacerea nevoilor în transporturile a economiei naţionale și a populaţiei, chiar 
și în anii grei de război.

Majoritatea doctrinelor militare contemporane sunt construite pe baza a 3 prin-
cipii: dimensiunea compactă a forţelor, dotarea cu echipament tehnologic avansat și 

1 Igor ZAVALSCHI, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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mobilitatea trupelor. Ultima poziţie constă în proiectarea rapidă a trupelor în direcţii 
ameninţate, mai ales în perioada de escaladare a agresiunii armate. Prin urmare, sis-
temul de comunicaţii (precum și nucleul acestui sistem — căile ferate) se va ocupa de 
transportările masive de personal, armament și tehnică militară, materiale necesare. 
Astfel fi ind supus încercărilor dezorganizării, blocării din partea aviaţiei inamice.

Sistemul de apărare antiaeriană reprezintă principalul scut împotiva aviaţiei. Pro-
blemele de acoperire a elementelor sistemului feroviar împotrivă atacurilor aeriene 
râmân în vigoare și cer studierea atentă a experienţei de luptă, în scopul înţelegerii 
capabilităţilor organizării apărării antiaeriene efi ciente cu adaptarea ei la cerinţele ac-
tuale.

Manualele existente [14,15,34] atrag foarte puţin atenţie problemelor de apărare 
antiaeriană a trupelor în timpul transportului feroviar, de asemenea, organizării acope-
ririi antiaeriene a obiectivelor din infrastructura feroviară. Însă, bibliografi a de istorie 
militară acoperă gaura formată. Cercetarea în cauză reprezintă partea din ciclul inte-
gral de cercetări privind tactica subunităţilor antiaeriene și are următoarele scopuri:

— de argumentat importanţa militară a transportului feroviar;
— de studiat ameninţarea aeriană faţă de sistemul feroviar (ţinte prioritare, tactica 

de acţiune);
— de analizat experienţa apărării antiaeriene a obiectivelor feroviare în confl ictele 

militare (metode, armament, tactica de acţiune);
— de formulat particularităţile organizării apărării antiaeriene a reţelei feroviare 

(informaţia sintezată privind organizarea luptei antiaeriene pe timpul acoperirii 
obiectivelor feroviare);

— de formulat propunerile pentru perfecţionarea sistemului autohton de apărare 
antiaeriană.

1. Importanţa militară a transportului feroviar.
Transportul feroviar nu a ieșit încă din perioada infantilă a dezvoltării sale, când 

militarii au valorifi cat potenţialul de utilizarea lui în scopuri militare. Căile ferate au fă-
cut posibil transferul rapid al trupelor pe distanţe considerabile spre front sau de-a lun-
gul frontului, aprovizionarea acestora cu tot ce este necesar, fără întrerupere și prompt.

Primele cazuri de utilizare militară a căilor ferate sunt datate de mijlocul secolului 
XIX. În timpul Războiului Al Doilea Italian de Independenţă din 1859, marile unităţi 
militare sardino-franceze au folosit calea ferată pentru a transporta trupe, efectuând 
prima manevra feroviară. Acest lucru a contribuit la ofensiva de succes și a cauzat o 
înfrângere zdrobitoare a trupelor austriece, mai numeroase [50, p.138].

Războiul Civil American din 1861—1865 oferă multe exemple de utilizare a căilor 
ferate pentru operaţii militare. Pentru prima dată în 1861, nordiștii1 au plasat tunurile 
pe platformele feroviare pentru atacul prin surprindere asupra taberei adversarului [21, 
p.13]. Succesul atacului a fost repetat și mai târziu. În 1864, în timpul asediului orașului 

1 Regimentul 19 de voluntari din Illinois, sub conducerea colonelului Ivan Turchaninov, emi-
grantul rus.
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Pittsburgh, pe platforme erau deja instalate mortare cu o rază de tragere de până la 4,5 
km, care trăgeau cu obuze cu o greutate de aproximativ 100 kg [43, p.8-9].

Un alt episod, numit Marea cursă de locomotive sau Raidul Andrews a avut loc la 
12 aprilie 1862 în Georgia. Grupul de diversanţi-nordiști a încercat (nereușit) blocarea 
aprovizionării armatei sudiștilor pe linia feroviară Atlanta-Chattanooga prin arderea 
podurilor, distrugerea căii ferate și tăierea fi relor telegrafi ce [2]. Tot în 1862, lângă Ri-
chmond, sudiștii au folosit tunul greu de pe platforma feroviară.

Reţeaua feroviară dezvoltată a servit drept unul din factori cheie pentru victoria 
Prusiei în războiul cu Franţa din 1870—1871, în special, datorită desfășuгării operative 
mai rapide și aprovizionării logistice prompte. Nu a fost uitată experienţa americană, 
tunurile germane instalate pe platformele feroviare au bombardat Parisul asediat.

Ideea trenului artileristic a fost dezvoltată în 1984 de inginerul francez Mougin, 
care a elaborat primul proiect al vagonului blindat cu tunuri. Pentru evitarea răsturnă-
rii platformei, vagonul a avut lăţimea mare și, pentru mișcare, a avut nevoie de 2 linii 
a câte 2 șine, ceea ce a fost foarte costisitor [43, p.9; 12, pp.108-109]. Trenurile blindate 
au fost folosite activ de armata Regatului Unit în cadrul Războiului Al Doilea al Burilor 
pentru protejarea comunicaţiilor împotriva atacurilor de guerilă ale burilor [43, pp.10-
15]. În timpul războiului ruso-japonez din 1904—1905, calea ferată prin Siberia, dato-
rită capacităţii sale reduse, nu a asigurat concentrarea rapidă a forţelor ruse în teatrul de 
acţiuni militare. Prin urmare, Imperiul Rus a pierdut războiul [53, p.4].

Primul Război Mondial a demonstrat în mod clar importanţa excepţională a căi-
lor ferate atât pentru sprijinirea acţiunilor trupelor, cât și pentru întârzierea acţiunilor 
adversarului înaintat prin blocarea trafi cului său prin căile ferate. Experienţa războiului 
a arătat că succesul pregătirii și desfășurării aproape a oricărei operaţiuni majore a fost 
determinat în mare măsură de forţele și mijloacele trupelor de cale ferată implicate în 
acesta [37, pp.110-111]. Beligeranţii principali (SUA, Marea Britanie, Franţa, Germa-
nia, Austro-Ungaria) au folosit trenurile blindate pentru sprijinul acţiunilor ofensive, 
având la începutul războiului aproape 30 trenuri blindate simple și construind în masă 
trenuri grele deja în timpul războiului [21, p.24]. Iar Rusia a continuat întrebuinţarea 
trenurilor blindate, ca forţa cea mai puternică de luptă, și în Războiul Civil (1917—
1922) [21, p.51], și în Războiul polono-sovietic (1919—1920) [21, p.146], de toate păr-
ţile beligerante.

Al Doilea Război Mondial a argumentat în mod clar importanţa transporturilor 
feroviare pentru succesul războiului, la general, și a operaţiilor militare decisive, în spe-
cial [16; 25]. Trenurile blindate au fost întrebuinţate în luptă, însă ca factor secundar, 
fi ind depășite de trupele de tancuri, dezvoltate mai intens în perioada interbelică [21, 
pp. 219, 235; 49]. Întrebuinţarea în luptă a trenurilor blindate, în prima perioada a 
războiului, a demonstrat vulnerabilitatea lor și protecţia slabă împotriva aviaţiei. Este 
de remarcat, totuși, că părţile implicate în război nu au evitat întrebuinţarea trenuri-
lor capturate în scopuri proprii, după reparaţia lor [21]. Experienţa de luptă a obligat 
introducerea în componenţa trenurilor blindate a elementelor de apărare antiaeriană, 
iar mai târziu a generat și apariţia trenurilor speciale complet antiaeriene [21, p.314].

În lumea postbelică sistemul feroviar își păstrează importanţa ca nucleu al siste-
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mului logistic militar. Trenurile blindate au fost scoase din uz și uitate, însă în perioade-
le grele ele sunt chemate la datorie, deja în variantele modernizate. Ca exemplu: în anii 
1970—1971, URSS a început formarea de noi unităţi militare în Orientul Îndepărtat, 
fi ecare din acestea constituit ca un tren blindat independent, ca răspuns la riscul de-
clanșării ostilităţilor cu China [21, p.329]. Trenurile blindate deconservate au participat 
în confl ictul armeano-azer din Nagorno-Karabah (1988—1994) [21, p.329]. Unele state 
(Rusia [33], SUA [10], Coreea de Nord [28]) dezvoltă complexele feroviare rachetare de 
luptă1 — trenurile cu instalaţii de lansare a rachetelor balistice, partea mobilă a forţelor 
strategice nucleare.

În Forţele Armate ale Federaţiei Ruse, problema utilizării trenurilor blindate a re-
venit în timpul celor două campanii cecene (1994—1996, 1999—2009), când unităţile 
trupelor de cale ferată au început să creeze trenuri speciale improvizate care au servit 
la acoperirea brigăzilor de restaurare pe linia ferată Nazran-Groznîi [61]. Necatând la 
lipsa aviaţiei în forţele separatiste cecene, fi ecare tren specializat avea elementele an-
tiaeriene: 1-2 platforme cu instalaţii jumelate ZU-23-2 de calibru 23 mm și turele pe 
acoperișurile vagoanelor acoperite cu mitralierele Utios de calibru 12,7 mm. Pe partea 
frontală, instalaţiile antiaeriene sunt protejate împotrivă gloanţelor prin foi din oţel în-
clinate. În mijlocul platformei a fost instalat adăpost din traverse, învelit din exterior cu 
oţel, cu uși pentru ieșirea servanţilor spre instalaţii și ferestre pentru observarea zonei.

După fi nalizarea ostilităţilor din Cecenia, trenurile speciale au fost conservate. 
Mai târziu ele erau supuse casării și demontării, însă în anul 2015 a fost luată deci-
zia privind păstrarea trenurilor în componenţa Trupelor feroviare. Se vehiculează idei 
privind modernizarea trenurilor speciale, având în vedere actualizarea cerinţelor de 
luptă, inclusiv instalarea turelei ZSU-23-4 Șilka sau complexului de artilerie și rachete 
antiaeriene Panţiri-S1 [9].

Rolul principal al căilor ferate în sistemul de transport a ţării poate fi  explicat prin 
următoarele avantaje: — transportul în masă și capacitatea mare de trecere a căilor 
ferate;

— independenţa faţă de condiţiile climatice, care asigură ritmul și regularitatea 
transporturilor;

— capacitatea mare de ridicare și de încărcare a materialului rulant;
— caracterul universal al materialului rulant pentru transportul diferitelor tipuri 

de mărfuri;
— nivelul ridicat de siguranţă a transportului;
— costul relativ scăzut de transportare la distanţe mari.
Totodată, transportul feroviar are și dezavantajele sale:
— costul ridicat al operaţiunilor de încărcare și descărcare;
— viteza redusă de transport pe distanţe scurte;
— pericolul de pierdere a încărcăturii sau de furt, deteriorarea acesteia;
— uzura materialului rulant;
— manevrabilitatea si mobilitatea redusă, legarea de șine.

1 În variantă originală, în limba rusă — боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК).
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Conform concluziilor generalului G. Peters [41] și colonelului V.Pallo [40], trans-
porturile feroviare militare pot fi  împărţite în următoarele tipuri principale:

—  de acoperire (în cazul ameninţării de război sau odată cu începerea acestuia, 
întru asigurarea mobilizării și concentrării trupelor în regiunile ameninţate);

—  de mobilizare (în prima perioadă a războiului, pentru transferul contingentelor 
umane, vehiculelor și echipamentelor militare în zonele de mobilizare);

—  de concentrare (în prima perioadă a războiului, pe timpul regrupării unităţilor 
militare din zonele de cartiruire pe timp de pace (zonele de mobilizare) către 
locurile de concentrare planifi cate conform planului de război);

—  de aprovizionare (asigurarea nevoilor de acţiuni militare, în special cu muniţii, 
combustibil și armament1, aproximativ — o treime din transporturile feroviare);

—  de evacuare (efectuate pentru scoaterea din zona acţiunilor militare a răniţilor, 
prizonierilor de război, bunurilor care nu sunt necesare trupelor, capturilor, 
precum și bunurilor materiale ameninţate);

—  operaţionale (efectuate în timpul războiului în scopul desfășurării operaţiilor, 
în   limitele unui singur front, între fronturi sau chiar teatre militare, frontale 
sau de rocadă; aproximativ — o treime din transporturile feroviare).

Trebuie de remarcat și transporturile feroviare civile de importanţă strategică efec-
tuate în perioada războiului:

—  evacuarea intreprinderilor și bunurilor materiale în adâncimea teritoriului;
— asigurarea transporturilor necesare pentru economia naţională (materia primă, 

produse);
— evacuarea populaţiei pentru evitarea rămânerii sub ocupaţia agresorului;
— evacuarea patrimoniului cultural naţional.

2. Ameninţarea aeriană faţă de sistemul feroviar.
Aviaţia proaspăt născută a primit botezul militar în anii Primului Război Mondial. 

Printre ţintele primelor atacuri aeriene erau și obiectivele feroviare. Astfel, printre ţin-
tele principale ale aerostatelor germane au fost nodurile feroviare din Varșovia, Brest-
Litovsk, magistrala Varșovia-Vilna [31, pp.163,166,168,171], linia feroviară Reims-Ver-
den. Mai târziu, aviaţia germană a bombardat nodurile Luţk, Paris și Londra, a atacat 
eșaloanele militare (inclusiv sanitare — cu răniţ) în deplasare și staţionare. Din 1916, 
raidurile aeriene germane executate în adâncime în scopul distrugerii reţelei feroviare 
și dezorganizării trafi cului au devenit sistematice [52].

Escadra de bombardiere grele ruse de tip „Ilia Muromeţ” au bombardat sistematic 
staţiile și podurile feroviare din Prusia Răsăriteană [35, pp.25,45,53,65,69,95,113], avi-
aţia engleză a distrus și a incendiat nodurile feroviare Metz, Douai, Köln, controlate de 
germani [11, pp.16,18]. Precizia bombardamentelor era nesemnifi cativă. De exemplu, 
în timpul unui atac asupra nodului feroviar german Diedengofen, avioanele franceze 

1  În anul 1944, în volumul zilnic de transporturile feroviare, muniţii au constituit 19,8%, 
combustibil — 15,5%, armament şi tehnica militară — 19,6%. În unele operaţii, cota muniţiilor 
a constituit 50%, iar combustibilului — 30-40%.  [40, p.8].
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au aruncat un total de 1472 de bombe explozive puternice, dintre care doar 140 (9,5%) 
au căzut real pe teritoriul staţiei feroviare [31, p.252].

În perioada interbelica a apărut teoria supremaţiei aeriene, în care un loc impor-
tant a fost ocupat de loviturile aeriene în adâncimea teritoriului controlat de adversar, 
inclusiv pe comunicaţiile feroviare, cu scopul dezorganizării transporturilor strategice 
și operative, întreruperii aprovizionării logistice a adversarului. În acest sens putem 
remarca lucrările:

—  Douhet Giulio, Supremaţia aeriană. Forme probabile ale războiului viitor, 1921 
[22];

—  Vișnev V.M., Rolul aviaţiei în războiul modern, 1921 [11];
—  Schuttel, Utilizarea operaţională și tactică a formaţiunilor de bombardiere, 1937 [60];
—  Cialik G.S., Aviaţia în lupta împotriva transportului feroviar, 1940 [53].
Problemele practice privind apărarea antiaeriană feroviară au fost antrenate în 

1930, în cadrul exerciţiului special al districtului militar din Moscova pe tema „Captu-
rarea și distrugerea unui pod feroviar mare prin aterizarea trupelor cu ajutorul aerona-
velor de asalt” [21, p.62]. Au fost vizate și aspectele de apărare antiaeriană pasivă. Astfel, 
în anul 1926, în gările importante de cale ferată, URSS a început construirea adăpostu-
rilor pentru pasageri și crearea detașamentelor speciale de protecţie aeriană și antichi-
mică [21, p.294]. Teoria loviturilor aeriene asupra sistemului feroviar era transformată 
rapid în practică. La Invadarea Poloniei (1939), după câștigarea supremaţiei aeriene, 
cartierul general al Forţelor Aeriene Germane a identifi cat două obiecte principale ale 
operaţiunilor aviatice: comunicaţiile de transport (căi ferate) și forţele terestre inamice. 
Abia în prima zi a războiului au fost efectuate lovituri aeriene asupra nodurilor im-
portante de transport ale ţării: Myszyniec, Grajewo, Poznań, Cracovia, Varșovia. Ca 
urmare, sistemul de aprovizionare al armatei poloneze a fost perturbat, ceea ce a dus 
mai târziu la înfrângerea completă a acesteia [45, p.20].

Planul invaziei Germaniei în Uniunea Sovietică în 1941 (Barbarossa) a prevăzut 
bombardamentele unui șir de obiective strategice, cu scopul dezorganizării aducerii re-
zervelor din adâncime și perturbării aprovizionărilor trupelor. Acţiunile militare s-au 
început cu bombardamentul punctelor-cheie feroviare cu participarea activă a aviaţiei 
de asalt: Kiev, Harkov, Valuiki, Liski, Lvov, Kursk, Kasgornoe, Voronej, Briansk, Eleţ, 
Griazi, Miciurinsk, Tula, Viazma, Suhinici, Gomel [31, p.349].

Studiind experienţa Războiului Al Doilea Mondial, în special confruntarea germa-
no-sovietică, putem remarca următoarele cauze privind organizarea atacurilor aeriene 
asupra sistemului feroviar:

— dezorganizarea recompletărilor de trupe (spre front);
— dezorganizarea aprovizionării cu armament, tehnică militară și materiale (spre 

front);
— interzicerea manevrelor operativ-strategice (de-a lungul frontului);
— interzicerea concentrărilor de trupe (de-a lungul frontului);
— interdicţia evacuării populaţiei și capabilităţilor industriale în adâncime (dinspre 

front);
— interdicţia evacuării răniţilor și bolnavilor (dinspre front).
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Despre anvergura atacurilor aeriene asupra reţelelor feroviare vorbesc destul de 
argumentat următoarele cifre:

— În anul 1942, aviaţia germană a efectuat 5.848 de raiduri cu bombardiere asupra 
instalaţiilor feroviare cu implicarea de 18.730 de aeronave [44].

— În anul 1943, germanii au efectuat 6.915 raiduri care au implicat 23.159 de 
avioane [44].

— În primăvara anului 1944, aviaţia aliată a bombardat sistematic nodurile, de-
pourile și podurile feroviare din Franţa și Belgia, de asemenea, au distrus 
majoritatea locomotivelor, micșorând transporturile germane la 50% și asigu-
rând prin aceasta succesul desantului maritim în Normandia [36, Loviturile 
aeriene asupra căilor ferate; 42, Probleme de întrebuinţare a aviaţiei]. Au fost 
aruncate 71.000 de tone de bombe pe nodurile de cale ferată, 4.400 de tone 
pe podurile de cale ferată și 800 de tone pe șinele de cale ferată. Ca rezultat, 
podurile feroviare peste Sena au fost distruse în sectorul Rouen-Nantes.

— Pe teritoriul URSS au fost distruse 65.000 de kilometri de căi ferate, 13.000 
poduri, 317 depouri de locomotive, 15.800 locomotive, 4.100 gări și structuri 
de cale ferată [51].

— La sfârșitul anului 1944, aviaţia aliată s-a concentrat pe distrugerea căilor ferate 
germane, în rezultat transportul german a fost practic paralizat [13; 32, pp. 
10,14,18].

— În anii războiului aviaţia sovietică strategică (de acţiune îndepărtată) a efectuat 
67 278 ieșiri/avion (31% din toate acţiunile) pentru zădărnicirea trasporturilor 
feroviare germane [25].

Atacurile aeriene au vizat nodurile feroviare principale, podurile feroviare impor-
tante, punctele de încrucișare a căilor feroviare, eșaloanele importante. Lipsa iniţială a 
apărării antiaeriene organizate, a oferit avantaj pentru aviaţia germană, însă, cu trece-
rea timpului, riposta antiaeriană a devenit mai serioasă, obligând aviaţia la schimba-
rea tacticii, mutând principalele eforturi către tronsoanele neacoperite sau insufi cient 
protejate.

În timpul raidurilor asupra nodurilor feroviare, tactica inamicului aerian era va-
riată. Cel mai des, aviaţia a efectuat loviturile de grup (20-30 aeronave) într-o perioadă 
scurtă de timp. Primul bombardament, de regulă, a fost desfășurat din zbor orizontal 
de la înălţimea de 6 km, pentru dezorganizarea funcţionării nodului feroviar și crearea 
focarelor de incendii. Ulterior zona era atacată de aeronavele izolate în picaj din mai 
multe direcţii cu scopul distrugerii obiectivelor de infrastructură sau trenurilor staţio-
nate. În timpul raidurilor nocturne asupra nodurilor mari, aviaţia folosea des bombele 
de iluminare, în scopul efectuării bombardamentelor mai precise [29].

Dacă în iarna anului 1942/43 aviaţia germană a încercat să perturbe buna funcţio-
nare a căilor ferate prin acţiunile grupurilor mici și avioanelor izolate, atunci în primă-
vara și vara anului 1943 forţele aeriene provoacă deja lovituri masive asupra comuni-
caţiilor feroviare. Experienţa războiului arată că efectul loviturii aeriene crește, dacă pe 
staţia feroviară se afl ă depozite sau trenuri cu combustibil sau muniţie.

În acest caz, chiar și grupuri mici de aeronave pot provoca daune grave [56].
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În situaţii mai complicate, aviaţia a atacat nodurile feroviare peste fi ecare 3-5 ore 
cu grupuri mari de bombardiere (40-70 avioane) din 4-5 direcţii. În afară de bombe 
ordinare, au fost aruncate și bombele cu acţiune întârziată (până la 72 ore), cu scopul 
explodării după restabilirea trafi cului feroviar [29].

Atacurile grupurilor aeriene mari asupra nodurilor feroviare au fost combinate 
cu raidurile bombardierelor izolate (sau grupurilor de 2-3 aeronave) împotriva sta-
ţiilor mici sau intersectărilor de căi ferate, care nu aveau acoperire antiaeriană [29; 
54]. Totuși, cel mai mare efect a fost obţinut prin loviturile simultane asupra nodurilor 
importante și intersectărilor liniilor. În acest caz, se întrerupe legătura între frontul și 
rezervele operative, provocând imposibilitatea continuării acţiunilor militare. În acest 
sens pot fi  caracteristice acţiunile aviaţiei sovietice asupra comunicaţiilor feroviare ja-
poneze în Orientul Îndepărtat în scopul înfrângeri Armatei Kwantung [56].

În cazul raidurilor asupra trenurilor în mișcare, aviaţia a atacat de la înălţimi 
extrem de joase, de-a lungul căii ferate și încercând în primul rând să dezactiveze 
locomotiva. La survoluri, aeronavele au folosit nu doar bombardament, dar și focul 
armamentului de bord. De obicei, perechi de avioane ușoare de vânătoare au atacat 
trenurile afl ate în mișcare pe tot parcursul zilei, încercând să dezactiveze locomoti-
vele și să oprească trenurile. După 20-40 de minute, avioanele de asalt au bombardat 
eșaloanele stopate. Pentru dezorganizarea lucrărilor de restabilire nocturnă a tron-
soanelor avariate, grupurile special instruite de avioane au aruncat mine cu acţiu-
ne întârziată de la o înălţime de 50 de metri [44]. Și aliaţii au distrus locomotivele, 
utilizând zborul razant de-a lungul traseelor feroviare [36, Loviturile aeriene asupra 
căilor ferate].

În prima perioadă a războiului din Coreea (1950—1953), aviaţia americană, având 
superioritate aeriană, a desfășurat o serie de lovituri asupra infrastructurii nord-co-
reene, inclusiv 39 noduri feroviare și 45 poduri feroviare [4]. În mod special, au fost 
bombardate podurile peste râul Yalu pe frontiera dintre Coreea și China (prin care 
a fost organizat fl uxul de voluntari chinez), podul feroviar peste râul Tumannaia și 
nodul feroviar în portul maritim Najim (prin care a fost organizată aprovizionarea cu 
armament și muniţii din URSS) [1; 39]. În perioada bătăliei pentru perimetru Pusan 
(august-septembrie 1950), ofensiva nord-coreeană a fost oprită de aviaţia americană, 
care a desfășurat 40 lovituri aeriene zilnice pentru distrugerea 32 poduri (inclusiv fero-
viare), intrerupând fl uxurile de logistică [5, pp. 47-48, 66].

Staţiile feroviare au fost și printre ţintele prioritare pentru avioanele americane 
de bombardament strategic B-52, în perioada Războiul din Vietnam 1960—1975 [8, 
p.15], în cadrul operaţiilor aeriene ofensive Rolling Th under (1965—1968), Linebacker 
și Linebacker II (1972). În special, loviturile au vizat nodurile feroviare Dong Anh și 
Yen Vien, situate la nordul capitalei Vietnamului de Nord — Hanoi [8, pp.63,69]. De 
obicei, bombardamentul a fost efectuat de la înălţimea 10,5 km, în afara zonei de foc 
al artileriei antiaeriene, cu ajutorul corectoarelor de radiolocaţie, de grupuri din mai 
multe avioane [8, p.17]. Aviaţia tactică de asalt, în formaţii de grup, a efectuat loviturile 
precise de la înălţimi mici asupra obiectivelor de infrastructură feroviară, de obicei, 
ziua [8, p.22].



208 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

Infrastructura feroviară irakiană a fost vizată de loviturile aviaţiei militare ameri-
cane pe parcursul Războiului din Golf (1990—1991). În cadrul operaţiei NATO Noble 
Anvil (1999), a fost bombardat intensiv teritoriul

Republicii Federale Iugoslavia. Ca epizoade pot fi  specifi cate:
—  bombardamentul asupra gării feroviare Kosovo Pole, la 8 km sud-vest de Pris-

tina (10.04.1999);
—  atacul cu bombe asupra podului feroviar de peste râul Jasenica (3.06.1999);
—  distrugerea trenului de pasageri pe ruta Nis-Vranje în momentul trecerii po-

dului, cu 2 rachete aer-sol (12.06.1999).
La începutul secolului XXI, au apărut noi teorii privind desfășurarea războiului, 

care conţin elementul de efectuare a loviturilor aeriene asupra comunicaţiilor adversa-
rului. Dezorganizarea trafi cului feroviar poate infl uenţa considerabil desfășurarea acţi-
unilor militare și rezultatele fi nale ale războiului. Nu în zadar, infrastructura și sistemul 
de comunicaţii sunt plasate printre cele 5 inele strategice în teoria colonelului american 
John Warden [6] — centrele de greutate, alături de conducerea politico-militară, baza 
industrială, forţele armate și populaţia. Potrivit adepţilor școlii lui Warden, rolul cel 
mai important în dezactivarea acelor centre de greutate ale adversarului, vor aparţinea 
Forţelor Aeriene.

Varianta practică era vizionată la începutul confl ictului militar în Donbas, când 
aviaţia ucraineană a desfășurat lovituri asupra infrastructurii teritoriale în zona con-
trolată de separatiști. De exemplu, în rezultatul atacului aerian din 03.06.2014 asupra 
staţiei feroviare Krasnîi Liman, au fost avariate clădirile administrative și utilitare, plat-
formele și liniile de cale ferată, a fost stopată circulaţia trenurilor [20].

3. Organizarea apărării antiaeriene a obiectivelor feroviare.
Apărarea antiaeriană feroviară în Primul Război Mondial și perioada interbe-

lică.
Apărarea antiaeriană ca un tip de acţiuni militare s-a născut în perioada Primului 

Război Mondial. Doar spre fi nalul războiului au fost inventate primele tunuri antiaerie-
ne, iniţial fi ind folosite mitralierele și tunurile de campanie sau montane pe unele afeturi 
improvizate. În timpul campaniei din 1916, trenurile blindate ruse au fost parţial mo-
dernizate pentru a lupta împotriva inamicului aerian, folosind tunurile de munte de 76,2 
mm model 1909, sistemul Schneider-Danglis. Însă cota trenurilor cu aceste tunuri era 
nesemnifi cativă. La fel, în 1916, în armata rusă au fost elaborate propuneri pentru forma-
rea bateriilor mobile antiaeriene amplasate pe platformele feroviare, înzestrate cu tunuri 
antiaeriene de 76 mm Lender-Tarnovski. În 1917, au fost formate doar 10 baterii antia-
eriene feroviare (2 tunuri fi ecare), care ulterior au luat parte activă la acţiunile fi nale ale 
războiului [31, p.191]. Unele obiective feroviare importante (noduri principale, poduri) 
au fost acoperite de artileria antiaeriană din poziţii staţionare. De exemplu, în 1916, a fost 
organizată acoperirea antiaeriană pentru podurile de peste râul Nipru (în zonele Kiev, 
Cherkasy și Kremenchug), cu implicarea a șase baterii antiaeriene [31, p.215].

Succesul întrebuinţării aviaţiei împotriva sistemului feroviar în Primul Război 
Mondial a fost analizat de militari și ingineri. În rezultat au fost propuse unele idei 
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referitoare la înzestrarea trenurilor cu armament antiaerian. Astfel, fostul colonel al 
Statului Major General al Armatei Imperiale Ruse A.Șavrov propune dotarea fi ecărui 
tren blindat cu 2 tunuri antiaeriene în turele blindate rotative și cu mitraliere antiaeri-
ene. Comparând tunurile din dotare, el face concluzii privind importanţa ritmului de 
tragere a tunurilor antiaeriene vizavi de raza mare de foc. În rezultat el propune tunul 
40 mm Vickers cu cadenţa de foc până la 300 împ./min. și cu raza de foc 4,5 km [55, 
pp.12-14, scheme 1,2,3]. În realitate, Rusia a folosit în Primul Război Mondial tunurile 
antiaeriene de 76 mm pe afet special (model 1914/15 Lender-Tarnovski) și tunurile de 
campanie de 76 mm pe afet improvizat (model 1902).

În perioada interbelică, experienţa de luptă a fost regândită profund de teoretici-
eni și practici. Revistele militare sovietice arată interes serios către apărarea antiaeriană 
a sistemului feroviar:

— Lapcinski A., Măsuri de apărare antiaeriană în timpul transportului de trupe 
pe calea ferată și pe apă, 1930 [30];

—  Andreev G., Kucin N., Ugarenkov B., Apărarea antiaeriană a căilor ferate, 1931 
[7];

—  Dobrovolski S.A., Apărarea căilor ferate împotrivă adversarului aerian, 1931 [19];
—  Peters G., Apărarea antiaeriană a căilor ferate, 1931 [41];
—  Saveliev, Posturi de supraveghere aeriană, avertizare și comunicaţii pe căile 

ferate, 1933 [46];
—  Simson, Autostrăzi și căi ferate în timp de război, 1937 [47];
—  Grendal D., Apărarea antiaeriană și protecţia eșaloanelor militare feroviare, 

1938 [17].
Vagoanele blindate sovietice, din anii 1930—1937, au fost înzestrate cu mitraliere 

antiaeriene de 7,62 mm Maxim și DT, în variante de instalaţii jumelate, triplate și cva-
druple. Însă capacitatea acoperirii antiaeriene era insufi cientă, având în vedere nivelul 
de perfecţionare a aviaţiei militare [57].

În anul 1936, pentru fortifi carea apărării antiaeriene a trenurilor blindate existente 
în URSS, a apărut o platformă experimentală numită SPU-BP1. Pe platforma standar-
dă (de 20 de tone, cu 2 axe) era fi xat turnul hexagonal blindat cu acoperiș glisant. În 
interior era montată o instalaţie antiaeriană cvadruplă de mitraliere Maxim M4. Până 
la începutul Războiului germano-sovietic (1941—1945), 60 % din trenurile blindate 
sovietice au avut în componenţa sa SPU-BP [27, p.52].

Trenurile blindate și bateriile antiaeriene feroviare germane au fost dotate cu tu-
nuri și instalaţii antiaeriene, precum 88 mm FlaK 18/36/37, 20 mm FlaK 30 (variantă 
feroviară G-Wagen I (E) leichte FlaK, cu o ţeavă), 20 mm FlaK-Vierling 38 (variantă 
feroviară G-Wagen II (E) leichte FlaK, cvadruplă), mitraliere 7,9 mm MG-34 (variantă 
jumelată) [3; 38]. Includerea tunurilor antiaeriene 20 mm cu foc rapid în compune-
rea eșaloanelor feroviare militare, a redus semnifi cativ efi cacitatea acţiunilor aeronavei 
sovietice de asalt Il-2. Trenul blindat antiaerian german, dotat cu tunurile antiaeriene 

1 Instalaţie specială de mitraliere pentru trenuri blindate — Специальная Пулемётная Установка 
для БронеПоездов.
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FlaK-38 de 105 mm, a jucat un rol semnifi cativ în respingerea raidurilor aeriene aliate 
asupra Ploieștiului românesc (operaţia aeriană Tidal Wave, 1943) [59].

În Finlanda, trenurile blindate au devenit, de fapt, platforme mobile folosite pen-
tru a asigura apărarea aeriană pentru transportul feroviar. Armamentul antiaerian a 
fost compus din tunuri antiaeriene 76 ItK/02/34 OH de 76 mm, Bofors de 40 mm, mi-
traliere Maxim de 7,62 mm și noile mitraliere ITKK 31 VKT de 7,62 mm (construcţia 
inginerului fi nlandez Aimo Lahti) [58].

Apărarea aeriană a infrastructurii feroviare (aviaţia de vânătoare).
Odată cu începutul războiului, pentru acoperirea liniilor de cale ferată, a fost alo-

cată aviaţia de vânătoare. Ea a rezolvat această sarcină împreună cu forţele și mijloacele 
de apărare antiaeriană a marilor centre de populaţie și a altor facilităţi importante ale 
ţării. Interacţiunea a fost organizată pe principiul împărţirii zonelor de acţiune: aviaţia 
fi ind angajată în zonele îndepărtate, iar artileria — nemijlocit la obiectivele apărate 
antiaerian.

Fiecărui regiment de aviaţie de vânătoare i s-a atribuit un anumit obiect sau sec-
ţiune de cale ferată. Repartizarea secţiunilor (zonelor) de cale ferată către unităţile de 
aviaţiae a fost un fenomen nou. Unităţile aeriene aveau aerodromuri de bază cât mai 
aproape de obiectivele apărate. Pentru manevră, au fost construite aerodromuri de re-
zervă și locuri de aterizare. Principalele metode de acţiune folosite de aviaţia antiaeria-
nă la acoperirea reţelei feroviare erau [44]:

—  interceptarea din poziţia de serviciu de pe aerodromuri, folosită atunci când 
sistemul de înștiinţare a asigurat decolarea și interceptarea la timp a aeronavelor 
inamice înainte de apropiere spre ţintă;

—  ambuscadele aeriene pe rute probabile de zbor a aeronavelor inamice;
—  patrularea permanentă în zona trafi cului feroviar, mai ales pe acele tronsoane 

de cale ferată care se afl au în apropierea liniei frontului și unde aeronavele 
inamice operau în mod deosebit de intens.

Avioanele de patrulare, de obicei, atacau aeronavele inamice care ameninţau ne-
mijlocit trenurile sau obiectivele de infrastructură. Pentru interceptarea bombardie-
relor inamice apărute în zona de responsabilitate, de regulă, au fost ridicate aparatele 
de serviciu de pe aerodromuri, iar aeronavele de patrulare au continuat să-și îndepli-
nească sarcina. Totuși, în unele cazuri, patrulele aeriene ar putea fi  folosite și pentru 
misiunile de interceptare. Dirijarea cu avioanele de interceptare a fost organizată de la 
posturile terestre de radiolocaţie, care au devenit principalele mijloace de luptă aeriană. 
Este de remarcat faptul că 80% din plutoanele de radiolocaţie, din sistemul teritorial de 
apărare antiaeriană, au fost transferate către unităţile de aviaţie.

Asigurarea apărarii aeriene a comunicaţiilor feroviare cu avioane de vânătoare s-a 
dovedit a fi  foarte efi cientă. Efi cacitatea interacţiunii, bazată pe principiul împărţirii 
zonelor de acţiune între artileria antiaeriană și aeronavele de luptă, a fost pe deplin 
confi rmată. Cu un astfel de sistem de organizare a interacţiunii, aeronavele inamice au 
fost supuse unor lovituri succesive la apropierea de obiectele acoperite și la întoarcere. 
De obicei, statul major al regimentului aerian a elaborat o schemă de acoperire aeriană 
pentru secţiunile de cale ferată și un grafi c pentru plecarea avioanelor în patrulare. 
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Fiecare pilot a trecut pe harta sa de zbor zona de patrulare, limitele acesteia, orele de 
plecare, cursul, aerodromurile de rezervă și locurile de aterizare [44].

Apărarea antiaeriană a infrastructurii feroviare (artileria antiaeriană).
Apărarea antiaeriană a nodurilor și podurilor feroviare principale peste fl uviile 

Nistru și Nipru, organizată din primele zile de război cu unităţile staţionare de artilerie 
antiaeriană, a permis menţinerea comunicaţiilor feroviare importante [54].

Una dintre primele subunităţi antiaeriene manevriere (pe platforme feroviare) 
a fost creată deja în iulie 1941, în regiunea Smolensk. Era alcătuită din două baterii 
de calibru mediu, o baterie de artilerie antiaeriană de calibru mic și patru instalaţii 
de mitraliere antiaeriene [44]. Cu ajutorul unor astfel de subunităţi, au fost acoperite 
punctele de încrucișare a căilor feroviare și trenurile militare, ceea ce a prevenit bom-
bardamentele și a indus în eroare inamicul cu privire la dislocarea subunităţilor antiae-
riene disponibile [54]. De regulă, subunităţile antiaeriene manevriere acţionau dintr-o 
ambuscadă din zonele identifi cate de zboruri regulate a aviaţiei inamice. Poziţiile de 
tragere au fost ocupate pe întuneric, iar ziua avioanele au fost combătute prin surprin-
dere [54]. Aceast mod de întrebuinţare a subunităţilor antiaeriene a forţat inamicul să 
piardă timp pentru recunoașterea suplimentară a sistemului de apărare antiaeriană și 
deseori să abandoneze zborurile la joasă altitudine, ceea ce a redus efi cacitatea bom-
bardamentelor [44].

Experienţa luptelor a arătat că bateriile de calibru mediu trebuie plasate în jurul 
obiectivelor apărate antiaerian la o distanţă de 1-2 km, cu o distanţă de 2-3 km între ele. 
Artileria de calibru mic și mitralierele să fi e amplasate pe plutoane, la intervalele de 1-1,5 
km, nemijlocit în apropierea celor mai importante structuri: depouri, pompe de apă, 
dispozitive de încărcare-descărcare, depozite, elemente ale reţelei electrice [44]. Poziţiile 
plutoanelor de artilerie de calibru mic sau de mitraliere, în mod obligatoriu erau amena-
jate lângă macazurile de intrare și de ieșire ale nodului feroviar, deoarece atacul aerian 
le-a vizat primordial. Artileria de calibru mediu a asigurat acoperirea antiaeriană pentru 
cele mai importante noduri de cale ferată. În timpul apărării comunicaţiilor, au fost utili-
zate pe scară largă grupurile de manevră pentru apărarea aeriană, care includeau sisteme 
antiaeriene de calibru mediu și mic, precum și mitraliere grele. Bombele de iluminare au 
fost distruse prin serii scurte de artileria de calibru mic sau mitraliere.

Trenurile blindate antiaeriene.
Un rol semnifi cativ în apărarea antiaeriană a obiectivelor feroviare în perioada 

iniţială a războiului l-au jucat trenurile blindate speciale de apărare antiaeriană, a căror 
formare a început la sfârșitul anului 1941 [51]. De regulă, erau înarmaţi cu trei tunuri 
de calibru 76,2 mm, o pereche de tunuri automate de calibru 37 mm și 3-4 mitraliere 
antiaeriene [18,26,44,48,54,59].

Trenurile blindate antiaeriene au însoţit eșaloanele importante pe tronsoane pe-
riculoase (îndreptate spre front cu trupe, muniţii sau rezervoare de combustibil, dacă 
ele nu aveau subunităţi antiaeriene proprii, în zonele cu acţiuni aeriene intensive), au 
acoperit staţiile în care se desfășurau încărcarea și descărcarea echipamentelor și a per-
sonalului militar, au fost folosite pentru organizarea de ambuscade în staţii mici și tron-
soane, în care nu existau alte forţe de apărare antiaeriană [24, p.335].
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În premieră, trenurile blindate antiaeriene au fost folosite în apărarea Leningra-
dului. În bătălia de la Stalingrad au participat 8 trenuri antiaeriene, la Kursk — 35, în 
total în anii de război au funcţionat aproximativ 200 de trenuri blindate antiaeriene. Un 
astfel de tren a avut în dotare 3 tunuri antiaeriene de calibru 76 mm și 2 de calibru 37 
mm, 3 mitraliere DȘK de calibru 12,7 mm, aparat de conducere cu focul antiaerian de 
tip PUAZO-2 și stereotelemetru cu bază de 4 m [29].

Din punct de vedere organizatoric, trenul blindat a fost format din: comandament 
al trenului, pluton de comandă, pluton de tragere dotat cu artilerie antiaeriană de ca-
libru mediu, pluton de tragere dotat cu artilerie antiaeriană de calibru mic, pluton de 
mitraliere, subunităţi logistice.

După destinaţie, trenul a fost împărţit în compartimentul de luptă și cel bază [29]. 
Compartimentul de luptă a fost constituit din 7 platforme feroviare blindate cu două 
osii și masa comună de 20 de tone. Blindajul a avut plăci laterale de 12-15 mm grosime 
și până la 1 m înălţime, pentru protejarea personalului de gloanţe și schije. În lipsa 
blindajului, pe platforme au fost amenajate stivele din traverse feroviare [23, p.16; 48]. 
Înălţimea părţilor laterale ale platformelor sau stivelor din traverse a fost determinată 
de posibilitatea efectuării focului direct asupra ţintelor terestre, ajustării corectoarelor 
și stereotelemetrului după obiectivele din teren. Armamentul plutonului de artilerie 
antiaeriană de calibru mediu era amplasat pe 5 platforme unite între ele pentru inter-
conectarea cablajului de transmisie sincronă de la aparatul de conducere cu focul de tip 
PUAZO-2. Pe fi ecare dintre celelalte 2 platforme, există câte un tun de calibru 37 mm și 
o mitralieră antiaeriană DȘK. Muniţiile (până la 2 unităţi de foc) au fost plasate în nișe-
le platformelor blindate. Experienţa de luptă a dovedit efi cienţa mixtării armamentului 
de diferite calibre, făcând posibilă combaterea aeronavelor care acţionează atât din zbor 
orizontal, cât și din picaj de la înălţimi medii și mici.

Baza trenului era formată dintr-o locomotivă, mai multe platforme si vagoane aco-
perite amenajate pentru cazarea și odihna personalului, punct medical, depozitare de 
muniţii și materiale pentru refacerea căilor ferate, logistică si alimentaţie. Organizato-
ric, trenurile blindate antiaeriene au făcut parte din Forţele de Apărare Aeriană terito-
rială, cu asigurarea comunicaţiilor radio cu eșalonul superior.

După sosirea la staţia feroviară, plutonul de calibru mediu a ocupat poziţie pe o 
cale secundară sau în fundătură, astfel încât să se asigurpe condiţii bune de observare și 
tragere circulară. Platformele cu artileria de calibru mic și mitralierele erau plasate pe 
căile libere sau în ramifi caţii în apropierea de macazuri de intrare și de ieșire din staţie. 
La posibilitate, poziţiile erau mascate. În caz de acoperire a unui pod feroviar, dispo-
zitivul de luptă a fost similar. Au fost pregătite și poziţii de rezervă. După fi ecare luptă 
aeriană sau survol al aviaţiei, subunităţile antiaeriene au schimbat poziţiile, folosind o 
pereche de locomotive de serviciu. În caz de ramifi caţie insufi cientă a căii ferate, trenul 
a ocupat poziţia într-o linie, dar cu subunităţile dispersate: plutoanele de calibru mic și 
mitralierele — la intrare și eșire, plutonul de calibru mediu — în centru.

În mișcare, era acordată o atenţie deosebită, ca trenul să nu oprească în staţii, in-
tersectări feroviare sau în apropiere de alte trenuri, care putea impiedica efectuarea 
tragerii circulare asupra aviaţiei.
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Înștiinţarea privind situaţia aeriană generală și posibilitatea atacurilor aeriene în 
zonele de răspundere a fost organizată în caroiajul antiaerian codifi cat prin radio de 
la eșalonul superior, prin fi r de la posturile teritoriale de observare și prin adminis-
traţia feroviară (șeful gării sau comendantul militar). La posibilitate, era organizată 
legătura directă cu vecinii de apărare antiaeriană teritorială [29]. Observarea vizuală și 
cu ajutorul aparatelor optice a fost organizată în staţionări și în mișcare de la postul de 
comandă al trenului și de pe platformele antiaeriene. Indicarea ţintelor și conducerea 
focului a fost efectuată de la postul de comandă la platformele antiaeriene prin telefon, 
iar în cadrul platformelor — prin voce. Zilnic era organizat serviciul de luptă, cu numi-
rea ofi ţerului de serviciu operativ și turei de serviciu în subunităţile de tragere.

Baza trenului blindat era situată pe una dintre căile secundare îndepărtate. Una din 
două ture de serviciu pe locomotivă era pregătită să efectueze în orice moment o manevră 
de modifi care a dispozitivului de luptă sau redislocarea eventuală la un alt nod feroviar. 
Staţionările în scopul acoperirii elementelor reţelei feroviare au fost folosite pentru între-
ţineri tehnice și reparaţii profi lactice, reasigurare cu muniţii, alimente și alte materiale.

Apărarea antiaeriană a eșaloanelor prin grupuri de escortă.
Având în vedere puterea de foc slabă a mitralierelor antiaeriene, aviaţia a bombar-

dat trenurile de la înălţimi joase și a atacat din tunuri și mitraliere de pe bord din zbor 
razant. Aceste atacuri au distrus, de obicei, până la 2/3 din vagoane dint-un eșalon [62].

La începutul războiului, în legătură cu organizarea neglijentă a apărării antiaerie-
ne și încălcarea sistematică a reglementărilor militare de către comandanţii unităţilor 
transportate, care au suferit pierderi mari nejustifi cate în timpul încărcării-descărcării, 
precum și în timpul deplasării. Pentru depășirea situaţiei neplăcute, de către șeful Sta-
tului Major General au fost formulate urmatoarele cerinţe [62]:

— interzicerea categorică a transportării feroviare fără organizarea corespunzătoare 
a apărării a antiaeriene a eșaloanelor cu armamentul disponibil al unităţilor 
transportate;

— organizarea apărării antiaeriane și terestre în zonele de încărcare și descărcare, 
de către comandanţii unităţilor transportate;

— obligarea comandanţilor militari a zonelor feroviare să verifi ce organizarea 
apărării antiaeriene și terestre a eșaloanelor și luarea măsurilor hotărâtoare, 
în caz de depistare a încălcărilor;

— raportarea imediată eșalonului superior despre toate cazurile de încălcare gravă 
a măsurilor de apărare antiaeriană și terestră.

Un rol pozitiv au jucat grupurile antiaeriene de escortă create pentru a însoţi eșa-
loanele pe itinerar [24, pp.174,323; 44]. Platformele antiaeriene erau incluse în compo-
nenţa trenurilor importante, asigurând apărarea antiaeriană pe itinerarul de deplasare 
[62]. Însă, controlul acestora a deturnat atenţia comandamentelor unităţilor antiae-
riene de la sarcinile acoperirii obiectivelor principale. Prin urmare, în ianuarie 1944, 
toate unităţile de escortare au fost resubordonate organelor de comunicaţiiformând 
regimente feroviare independente.

Aviaţia inamică, la atacul trenurilor, au căutat întotdeauna să deterioreze locomo-
tiva pentru a opri eșalonul, astfel încât platforma de cap era de obicei cea mai întărită cu 
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mijloace de foc. Situaţia a impus asigurarea apărării trenurilor de-a lungul traseului. Au 
fost formate urgent grupuri de escortă antiaeriană pentru a proteja eșaloanele. Fiecare 
grup era format din mai multe tunuri antiaeriene de calibru mic și 2-3 mitraliere grele 
montate pe platforme special amenajate.

Echipele de luptă se afl au permanent la sistemele antiaeriene în gătinţă să deschidă 
focul asupra aeronavelor inamice. În caz de atac din picaj sau din zbor razant, subunită-
ţile antiaeriene de serviciu, neavând timp pentru folosirea corectoarelor antiaeriene, au 
efectuat combaterea inamicului aerian prin foc direct sau prin suprapunerea urmelor 
luminoase ale proiectilelor cu ţinte.

Plutonul antiaerian manevrier, iniţial, era format din trei echipe (incluzând un 
ofi ţer, trei sergenţi și 12 soldaţi) și a avut în dotare 3 mitraliere de calibru 7,62 mm 
și o platforma feroviară. Platformele antiaeriene erau incluse în tren în două sau trei 
locuri (în cap, în mijloc și la coada trenului) [24, p.326]. În ceea ce privește eșaloanele 
(trenurile) ale unităţilor militare, acestea trebuiau să efectueze apărarea antiaeriană cu 
mijloace proprii [62]. Conducerea cu focul antiaerian și cu mișcarea locomotivei a fost 
realizată printr-o reţea telefonică fi r al trenului. Primirea mesajelor despre situaţia ae-
riană și comunicările între șeful apărării antiaeriene al trenului și eșalonul superior au 
fost organizate prin reţele radio.

Situaţia a impus perfecţionarea urgentă a capabilităţilor antiaeriene. Deja la sfâr-
șitul anului 1941, au intrat în dotare tunurile automate de tip ȘVAK. Plutoanele de 
mitraliere antiaeriene au fost transformate în plutoane mixte de artilerie-mitraliere 
antiaeriene, avândcâte un tun și o mitralieră în fi ecare. Ca urmare, inamicul aerian a 
fost nevoit să treacă la bombardament de la înălţimi mari [23, p.128]. Pierderile eșa-
loanelor feroviare au fost reduse considerabil. Până în 1943, existau 350 de plutoane 
mixte, consolidate în patru regimente (fi ecare având câte 2 divizioane) și 8 divizioane 
independente [62].

Apărarea antiaeriană pasivă.
Pentru reducerea efectului loviturilor aeriene, un rol aparte a jucat apărarea antia-

eriană pasivă. La toate gările feroviare a fost organizată înștiinţarea militarilor și a po-
pulaţiei civile privind pericolul de atac aerian. Informaţia a fost diseminată de dictori 
prin difuzoare sau prin transmiterea semnalului de Alarmă Aeriană. Gările principale 
dispuneau de adaposturi subterane. Unităţile militare așteptau încărcare în zonele în-
depărtate de staţiile feroviare, iar după descărcare plecau rapid în zone de concentrare. 
În timpul încărcării și descărcării, de asemenea, în timpul deplasării cu trenul era orga-
nizată observarea spaţiului aerian. Personalul militar era instruit privind algoritmul de 
acţiuni în caz de atac aerian.

Trenurile staţionate și bunurile descărcate erau dispersate pe teritoriul staţiilor (pe 
ramifi caţiile liniilor feroviare) și, dacă era posibil, mascate.

Concluzii și propuneri
Сercetarea efectuată ne permite formularea particularităţilor luptei antiaeriene 

pentru apărarea obiectivelor feroviare.
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1. Importanţa militară a reţelei feroviare. Sistemul feroviar asigură în cea mai 
mare măsură transporturiloe strategice și operative, efectuând transportu-
rile de acoperire, de mobilizare, de concentrare, de manevră operaţională, 
de evacuare, de aprovizionare. Din cauza această, comunicaţiile feroviare 
devin una dinţintele prioritare pentru loviturile aviaţiei și rachetelor ale 
agresorului.

2. Obiectivele feroviare vizate de adversarul aerian sunt (în ordinea de prioritate): 
noduri importante, poduri feroviare, tunele, punctele de incrucișare, trenurile 
în mișcare, obiectivele infrastructurii de sprijin (electricitate, depouri, facilităţi 
de încărcare/descărcare, depozite, macazuri, etc.), staţii izolate, linii feroviare.

3. Tactica de atac al adversarului aerian asupra reţelei feroviare:
— asupra obiectivelor staţionare — bombardamentul de la înălţimi mari și medii 

pentru dezorganizarea, apoi bombardamentul și tirul din zbor orizontal sau 
din picaj (inclusiv de către aparatele fără pilot) din mai multe direcţii, pentru 
distrugerea obiectivelor separate;

— asupra trenurilor în mișcare — imobilizarea locomotivei prin bombardament/
tir sau prin distrugerea podului/liniei din zbor orizontal de-a lungul liniei 
feroviare, apoi bombardament și tir din zbor orizontal sau din picaj din mai 
multe direcţii, pentru distrugerea vagoanelor separate.

4. Variante de organizare a apărării antiaeriene a reţelei feroviare:
— în zona îndepărtată — prin acţiunile aviaţiei de vânătoare și apăpării antiaeriene 

teritoriale (rachete, artilerie de calibru mare);
— în zona apropiată — prin acţiunile artileriei antiaeriene (calibru mediu, mic și 

mitraliere), a complexelor de rachete (inclusiv portative), subunităţilor de luptă 
electronică (bruiaj sistemelor de comandă la distanţă, interceptarea canalelor 
de dirijare, lovitura cu laser).

— prin măsurile de apărare antiaeriană pasivă — sistemul de inștiinţare privind 
posibilitatea atacului aerian, mascarea obiectivelor infrastructurii de sprijin, 
dispersarea oamenilor și a materialului rulant.

5. Variante dispozitivului de acţiune a artileriei antiaeriene pentru acoperirea 
reţelei feroviare:

— din poziţii staţionare (pe perimetrul, în locuri riverane, de pe acoperișuri, de 
pe platforme înălţate);

— de pe platforme deschise feroviare cu blindaj improvizat (ca poziţii mobile cu 
posibilitatea efectuării manevrei în pauze dintre trageri);

— de pe vagoane speciale blindate cu instalaţii antiaeriene (pentru însoţirea eșa-
loanelor feroviare și acoperirea pasajelor de linii feroviare);

— de pe nave (pentru acoperirea podurilor feroviare). 
Având în vedere lipsa atenţiei către apărarea antiaeriană a infrastructurii antiaeri-

ene în Republica Moldova, autorul îndrăznește de a recomanda unele activităţi pentru 
ridicarea potenţialului antiaerian autohton:

— planifi carea apărării antiaeriene a principalelor noduri feroviare (Chișinău, 
Ungheni, Bălţi, Tighina, Ocniţa, Basarabească);
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—  planifi carea apărării antiaeriene a principalelor poduri feroviare (Tighina, Râb-
niţa, Ungheni, Ocniţa);

—  investigarea posibilităţii de creare a platformelor antiaeriene cu armament din 
dotare;

— crearea vagoanelor antiaeriene blindate, folosind armamentul scos din dotare, 
după achiziţionarea armamentului nou;

— investigarea posibilităţii de creare a subunităţilor antiaeriene feroviare, opera-
ţionalizate sau desfășurate la mobilizare.
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PARTICULARITĂŢILE APĂRĂRII ANTIAERIENE
ÎN CONDIŢII DE NOAPTE

IGOR ZAVALSKI1

EVGHENII GANIN2

Rezumat: Articolul conţine analiza problemelor legate de organizarea apărării 
antiaeriene în condiţii de noapte. Autorii au urmat ideea de analiză a aspectelor 
esenţiale ale luptei în întuneric, cu scopul evedenţierii particularităţilor apărării 
antiaeriene efi ciente.
Cuvintele cheie: luptă nocturnă, apărarea antiaeriană, planifi carea acţiunilor militare.

Summary: Th is article contains an analysis of the problems related to the orga-
nization of the air defense in dark conditions. Th e authors followed the idea of 
analyzing the essential aspects of armed struggle at night, with the aim of avoiding 
the particularities of eff ective air defense.
Keywords: night fi ghting, air defense, military planning process.

Introducere
Condiţiile de noapte pot avea atât un efect pozitiv, cât și unul negativ asupra acţiu-

nilor de luptă. El contribuie la realizarea surprinderii, dar și limitează observarea, cere 
sporirea vigilenţei pentru a preveni atacul rapid al adversarului.

Apărarea antiaeriană, ca și orice tip de acţiuni militare, este îngreunată în condiţii 
de vizibilitate redusă. Reiesă necesitatea pregătirii specifi ce pentru desfășurarea luptei 
antiaeriene în condiţii de intuneric.

Cercetarea noastră a fost concentrată spre următoarele aspecte:
— analiza paticularităţilor condiţiilor de noapte asupra ameninţării aeriene;
— evidenţierea particularităţilor acţiunilor nocturne a subunităţilor antiaeriene;
— stabilirea măsurilor specifi ce privind pregătirea/desfășurarea luptei antiaeriene 

noaptea;
— formularea propunerilor pentru pregătirea subunităţilor autohtone de apărare 

antiaeriană către viitoarele confl icte militare.

1. Ameninţarea aeriană în condiţii nocturne
Analizând ameninţarea aeriană în condiţii de noapte, noi am reţinut următoarele 

aspecte:

1 Igor ZAVALSCHI, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Evghenii GANIN, soldat clasa III, anul 3, specialitatea conducerea subunităţilor de infanterie, 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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1. Acţiunile nocturne ale aviaţiei de cercetare sunt raţionale doar în caz de do-
tare cu aparatajul specifi c radiotehnic și infraroșu. Este de așteptat zboruri de 
cercetare a avioanelor izolate de la înălţimi medii/mari sau aparatelor fără pilot 
de la înălţimi joase/medii.

2. Bombardamentul nocturn poate fi  efectuat de la înălţimi medii/mari (în afară 
zonei de foc al artileriei antiaeriene). După experienţa de luptă, loviturile sunt 
efectuate asupra infrastructurii importante, fără orientarea pe obiectivele locale, 
după coordonatele cunoscute. Alegerea timpului de noapte poate fi  argumentată 
de lipsa numărului mare de personal, în scopul evitării victimilor colaterale.

3. Rachetele balistice (în partea fi nală, de coborîre, a traiectului) și rachetele de 
croazieră (în zbor la înălţimile extrem de joase, dirijate după un program) 
reprezintă ţintele aeriene complicate și pot fi  interceptate doar de subunităţile 
antiaeriene dotate cu complexe performante de rachete antiaeriene sau de 
artileria antiaeriană în complex cu aparatul de conducere a focului antiaerian.

4. Cea mai mare ameninţare în condiţii de noapte reprezintă atacul aviaţiei de 
asalt de la înălţimi joase/medii, mai ales al elicopterelor cu aparataj special 
destinat vânătoarii nocturne (de exemplu — Mil Mi-28N sau Boeing AH-64D 
Apache Longbow) [3]. În ultima perioadă sunt dezvoltate și aparatele de atac 
fără pilot conduse după radiaţia infraroșu în ţintele mobile/staţionare sau după 
un program preinstalat de zbor împotriva ţintelor staţionare.

5. În condiţii de noapte, este de așteptat lansarea desantului aerian/grupelor mici 
de cercetare-diversiune prin metoda de parașutare sau acţiunile forţelor aero-
mobile prin metoda de aterizare/delestare.

Tactica obișnuită a aviaţiei de asalt nu permite zborul razant în condiţii de vi-
zibilitate redusă. Chiar și în cazul nopţii cu luna plină, acest zbor este posibil numai 
deasupra terenului plat și deschis, la înălţime nu mai mică de 15-25 m. Totuși, și 
în aceste condiţii, există pericolul ciocnirii aeronavelor în aer, cu solul/obstacole. 
Loviturile de la înălţimile mai puţin de 100 m sunt efectuate de formaţii mici, cu 
eșalonarea în timp și pe cursuri prestabilite, întru evitarea fratricidului. Procedeul 
recomandat de atac — din zbor orizontal sau din picaj. Pentru elicoptere mai adaugă 
și atacul din punct fi x.

Orientarea aeronavelor în zborul nocturn este extrem de difi cilă din următoarele 
consideraţii:

—  perspectiva pe timp de noapte se reduce considerabil;
—  obiectivele locale în lumina lunii dau umbrele lungi, în rezultat, identifi carea 

devine extrem de difi cilă.
Vizibilitatea obiectivelor și orientarea de la înălţimi mici și medii este mult mai 

bună, decât la zborul razant. Prin urmare, în funcţie de condiţiile terenului și de vizibi-
litatea obiectivelor de pe sol, acţiunile aviaţiei de asalt pe timp de noapte se desfășoară, 
de regulă, de la altitudini joase — 50-300 m. În acest caz, înălţimea de zbor este contro-
lată de pilot prin metoda instrumentală (aparatele din carlingă), luând în consideraţie 
terenul. În timpul acţiunilor de la înălţimile peste 100 m, în funcţie de instruire al echi-
pajului, pot fi  admise și acţiuni simultane ale unor formaţii mai mari.
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În functie de situaţie, aviaţia de asalt pe timp de noapte poate fi  folosită pentru tra-
gerea armamentului de bord, lansarea rachetelor aer-sol, minarea din aer a punctelor 
obligătorii de trecere sau în calitate de avioane de bombardament ușor. În ultimul caz, 
ea operează de la altitudini medii, 800-2.000 m. Pentru a facilita lovitura nocturnă atât 
de la altitudini joase, cât și de la cele medii, sunt folosite bombele de iluminare, care asi-
gură marcarea adversarului pentru eșaloanele ulterioare, precum și orbirea lui pentru 
zădărnicirea focului antiaerian precis.

Gradul de nimicire a ţintelor terestre de către aeronavele de atac pe timp de noapte 
este mult mai scăzut decât în   timpul zilei:

—  aproximativ jumătate în cazul acţiunilor de la înălţimile medii și
—  de patru ori în cazul acţiunilor de la înălţimile joase.
Însă, efectul acţiunilor nocturne ale aeronavelor de atac crește datorită următoa-

relor aspecte [4]:
— întunericul îngreunează și acţiunile forţelor terestre, obligând a-le să se depla-

seze în dispozitive mai compacte/concentrate;
— mișcarea nocturnă a forţelor terestre este legată de comunicaţii bune, trecerea 

directă prin teren fi ind imposibilă sau foarte complicată;
— acţiunile nocturne impun utilizarea luminii și semnalizării cu lanterne, ceea 

ce demaschează forţele terestre și facilitează orientarea și acţiunile aeronavelor 
de atac;

— lichidarea consecinţelor atacului aerian și refacerea dispozitivului în întuneric 
sunt îngreunate;

— efectul moral-psihologic al unui atac aerian nocturn este mult mai puternic;
— apărarea aeriană pe timp de noapte este difi cilă, având în vedere descoperirea 

problematică a aeronavelor, timpul redus de reacţie a subunităţilor aeriene, 
corectarea complicată pe fundalul cerului întunecat.

Toate aceste condiţii în complex sporesc efectul de luptă al aviaţiei de asalt pe timp 
de noapte, și dacă gradul de distrugere materială a ţintelor terestre rămâne mai mic, în-
târzierea și epuizarea forţelor terestre se realizează prin acţiuni nocturne de interdicţie 
ale aviaţiei într-o măsură mai mare decât în   timpul zilei.

Acţiunile aeriene nocturne de la altitudini joase au efect de surpriză, fi ind desco-
perite doar în imediata apropiere. Datorită mișcării unghiulare rapide a aeronavelor, 
ele cu greu pot fi  prinse și însoţite de proiectoarele și armele antiaeriene, iar timpul de 
afl are în zona de foc este foarte mic.

2. Particularităţile acţiunilor subunităţilor antiaeriene în condiţii nocturne
Particularităţile identifi cate ale luptei antiaeriene au fost grupate astfel:
— specifi cul tragerii din armamentul antiaerian în întuneric;
— specifi cul organizării cercetării și indicării ţintelor aeriene în întuneric;
— specifi cul organizării apărării antiaeriene pasive în întuneric;
— specifi cul siguranţei nemijlocite în condiţii de noapte.
În primul grup intră particularităţile constructive a armamentului antiaerian le-

gate de dispozitive de iluminare, care ușurează lucrul servanţilor noaptea. Tragererile 
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artileriei antiaeriene în amurg sau noaptea cu lana plină practic nu sunt deosebite de 
tragerile ziua, iar în întuneric sunt întrebuinţate dispozitivele de iluminare.

Extrem de important este de iluminat reticulul refl exvizorilor și scalele parame-
trilor mișcării a ţintei aeriene, care trebuie să fi e înregistrate în corectorul antiaerian 
automat. Reticulul refl exvizorilor, care ziua este negru pe fundalul deschis al cerului, 
prin iluminare nocturnă devine alb/gălbui pe fundal intunecat.

Construcţia dispozitivului de iluminare este mai complicată la armamentul anti-
aerian mare. De exemplu, mitraliera antiaeriană de calibru 12,7 mm de tip DȘKM nu 
dispune de sistemul de iluminare nocturnă [5].

Dispozitivul de iluminare a scalelor corectorului antiaerian al tunului antiaerian 
jumelat de calibru 23 mm ZU-23-2 este compus din [1]:

— acumulatorul alcalin de tip 2FKN-9-1 (2,5 V);
— întrerupătorul dispozitivului;
— reostatul de reglare a luminozităţii;
— sistemul de cablu;
— fasungurile staţionare ale scalelor (viteza, distanţa și direcţia de zbor al ţintei), 

cu lămpi;
— fasungul de iluminare a reticului din refl exvizor;
— fasungul portabil, utilizat la nevoie.
Dispozitivul de iluminare a scalelor corectorului tunului antiaerian de calibru 57 

mm AZP-57 din compunerea complexului antiaerian S-60 este compus din [2]:
— acumulatorul alcalin de tip NKN-10 (2,5 V);
— întrerupătorul dispozitivului;
— cutia de distribuţie cu reostat de reglare a luminozităţii;
— sistemul de cablu;
— fasungurile staţionare ale scalelor (viteza, unghiul de picaj/cabraj, distanţa și 

direcţia de zbor al ţintei), cu lămpi;
— fasungurile de iluminare a scalelor apartelor de primire a datelor de la aparatul 

de conducere a focului de tip PUAZO-5 sau -6;
— fasungurile de iluminare a reticului din refl exvizoare;
— fasungul portabil, utilizat la nevoie.
Lansarea rachetelor antiaeriene noaptea, practic nu are particularităţile esenţiale, 

având procesele de dirijare pe canale radio (deci fără dependenţa de spectrul vizibil). 
Însă, complexele care au regimuri optice sau TV, trec la regimuri de luptă în spectrul 
infraroșu.

Complexele portative de rachete antiaeriene, care folosesc autodirijarea, sunt li-
mitate cu zona de lansare cu fl ăcări pe fundal (incendii, explozii, trasoare, etc.) pen-
tru evitarea zădărnicirii procesului de urmărire a ţintei cu capul de autoghidare. În 
unele tipuri ale complexelor portative moderne (de exemplu, IGLA-S) sunt instalate 
corectoarele speciale pentru condiţii nocturne. Dispozitivul de ochire al complexului 
portativ 9K38 IGLA folosește diafragma, care reduce lumina lămpii de semnalizare 
privind captarea ţintei de capul autoghidare a rachetei, întru evitarea orbirii ochiului 
trăgătorului antiaerian [6].
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Al doilea grup descrie particularităţile aparatajului folosit pentru observarea spa-
ţiului aerian nocturn. Întru sporirea activităţii posturilor de observare vizuală în con-
diţii de noapte sunt folosite: — aparatele de vizionare nocturnă;

— iluminarea spaţiului aerian cu proiectoare puternice;
— cercetarea sonoră (prin auz);
— cercetarea radiotehnică (de radiolocaţie), de exemplu, cu întrebuinţarea goni-

ometrelor pasive de tip 9S13 Poisk-2;
— cercetarea prin radiolocaţie, utilizând staţii de cercetare de tip P-12, P-18, P-15, 

P-19 (în spaţiul îndepărtat) sau staţii de ochire a tunurilor de tip SON-9A (în 
spaţiul apropiat);

— folosirea semnalelor de conducere cu lanterne, specifi cate în regulamentele 
militare.

Importanţă crucială are posibilitatea de primire a înștiinţării privind situaţia aeri-
ană generală, în cadrul sistemului comun al apărării antiaeriene. În cazul subunităţilor 
dotate cu complexele de rachete de tip 9K38 IGLA, poate fi  organizat schimbul infor-
maţional între radarul apropiat și planșeta electronică de tip 1L15.

Trebuie de specifi cat problema de recunoaștere nocturnă a aeronavelor după prin-
cipiul amic-inamic, care poate fi  rezolvată prin întrebuinţarea aparatului portativ de tip 
1RL247 sau instalaţiei terestre de interogare de tip 73E6.

Toate aparatele de cercetare optică (tubul-lunetă TZK, goniometru-busolă PAB-
2M, stereotrelemetru ZD, etc.), întrebuinţate în subunităţile antiaeriene, de asemenea, 
au dispozitivele de iluminare, care ajută în activitatea nocturnă a cercetașilor-observa-
tori.

Orientarea tunurilor/mitralierelor noaptea poate fi  organizată prin 2 metode:
— prin orientarea reciprocă, folosind lanternele de semnalizare sau
— prin orientarea la Steua Polară (care marchează direcţia spre nord).
Pentru dirijarea cu focul antiaerian, trebuie de instalat, în prealabil, reperele ilu-

minate de direcţii geografi ce principale, precum și limitele sectoarelor responsabile de 
tragere și sectoarelor interzise. În situaţii de surprindere, comandantul poate indica 
ţinta prin tragerea cu trasoare în direcţia ţintei aeriene, din armamentul individual.

Al treilea grup unește particularităţile organizării apărării antiaeriene pasive în 
întuneric, precum:

— mascarea luminilor pe poziţia de tragere/lansare;
— mascarea armamentului/tehnicii în gama infraroșu și de radiolocaţie;
— crearea poziţiilor false cu machetele armamentului/tehnicii, vizibile în gama 

infraroșu și de radiolocaţie (pentru inducerea adversarului în eroare);
— dispersarea elementelor dispozitivului de acţiune;
— schimbul poziţiilor de tragere/lansare înainte de noapte și după fi ecare tragere;
— pregătirea mijloacelor antiincendiare pentru lichidarea efectelor vizibile de atac 

aerian.
Al patrulea grup conţine măsurile menite a spori siguranţa nemijlocită a dispozi-

tivului de acţiune în condiţii de noapte, precum:
— sporirea sistemului de pază și apărare;
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— folosirea sistemelor de semnalizare a perimetrului poziţiei;
— folosirea radarelor terestre/sistemelor de vedere nocturnă;
— mascarea luminilor pe poziţia subunităţii antiaeriane;
— mascarea luminilor în coloană, în caz de deplasare.
Este de remarcat, că în algoritmul pregătirii către tragerea antiaeriană există grupa 

specifi că de activităţi: pregătirea către tragere în condiţii de vizibilitate redusă.

Concluzii
După studierea amănunţită, a fost evidenţiat, că ameninţarea principală pentru 

subunităţile antiaeriene este reprezentată de acţiunile aeronavelor izolate, desantului 
aerian sau grupelor de cercetare-diversiune. Principalele efecte nocive ale nopţii sunt: 
surprinderea și presarea timpului, îngreunarea descoperirii ţintelor aeriene și corectă-
rii focului, de asemenea, difi cultăţile identifi cării aeronavelor proprii, pentru evitarea 
fratricidului.

Măsurile identifi cate pentru ridicarea efi cacităţii apărării antiaeriene în lupta noc-
turnă pot fi  grupate în cele de caracter administrativ și cele de caracter tehnic. Printre 
măsurile administrative sunt:

— organizarea înștiinţării de la eșalonul superior privind situaţia aeriană generală;
— întrebuinţarea muniţiilor cu trasor pentru ușurarea corectării focului;
— sporirea siguranţei nemijlocite a poziţiei de tragere/lansare;
— folosirea semnalelor de conducere cu ajutorul lanternelor;
— mascarea luminilor pe poziţia subunităţii antiaeriane sau în coloana în mișcare;
— schimbul poziţiilor înainte de noapte și după fi ecare tragere.
În grupul măsurilor tehnice intră așa măsuri, precum:
— întrebuinţarea radarelor de cercetare-descoperire a ţintelor aeriene;
— folosirea dispozitivelor de iluminare a corectoarelor antiaeriene;
— întrebuinţarea radarelor pentru ochirea tunurilor sau dirijarea rachetelor;
— întrebuinţarea dispozitivelor de identifi care de tip amic-inamic;
— folosirea sistemelor de semnalizare a perimetrului poziţiei sau radarelor terestre/

sistemelor de vedere nocturnă.
Având în vedere particularităţile tragerii nocturne a artileriei antiaeriene, sunt ne-

cesare măsurile următoare:
— folosirea dispozitivelor radiotehnice pasive pentru descoperirea ţintelor aeriene;
— iluminarea spaţiului aerian cu proiectoare puternice;
— folosirea dispozitivelor de iluminare a corectoarelor antiaeriene;
— folosirea semnelor vizibile pentru orientarea în luptă;
— deschiderea focului, de obicei, la distanţe minime, cu serii lungi, având în 

vedere surprinderea și timpul mic de traversare a zonei de foc;
— executarea focului de baraj asupra ţintelor importante invizibile;
— corectarea focului după urmele luminoase a trasorilor;
— suplimentarea focului antiaerian cu focul din armamentul de infanterie, îm-

potriva ţintelor ce evoluiază la înălţimile mici.
Trebuie de remarcat și aspectele apărării antiaeriene pasive, precum:
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— adăugarea cercetării sonore la postul de observare vizuală;
— pregătirea apărării terestre, сunoașterea acţiunilor în caz de atac terestru;
— mascarea luminilor pe poziţia de tragere/lansare;
— folosirea semnelor de recunoaștere pe uniforma militarilor;
— dispersarea elementelor dispozitivului de acţiune;
—  inducerea în eroare prin instalarea poziţiilor false;
— pregătirea mijloacelor antiincendiare pentru lichidarea efectelor vizibile de atac.
În fi nalul cercetării noastre, au fost formulate următoarele concluzii:
1. Noaptea poate fi  folosită pentru acţiunile aviaţiei, grupelor de cercetare-diversi-

une sau desantarea aeriană.
2. Acţiunile nocturne sunt caracterizate prin surprinderea și presarea timpului.
3. Principalele acţiuni de apărare antiaeriană activă în condiţii de noapte sunt: spo-

rirea cercetării spaţiului aerian, recunoașterea aeronavelor proprii, iluminarea corec-
toarelor antiaeriene.

4. Principalele acţiuni de apărare antiaeriană pasivă: mascarea luminilor pe pozi-
ţie, dispersarea/schimbarea dispozitivului, organizarea siguranţei nemijlocite.

În urma cercetării noi înaintăm următoarele propuneri pentru Armata Naţională:
— Continuarea instruirii forţelor în executarea luptei în condiţii de noapte.
— Desfășurarea antrenamentelor în observarea și transmiterea semnalelor în 

condiţii de vizibilitate redusă.
— Evidenţierea particularităţilor luptei în întuneric în procesul planifi cării acţi-

unilor militare (pentru comandanţi).
— Elaborarea eventuală a unui manual tactic (particularităţi, situaţii, procedee).
— Completarea subunităţilor cu elemente existente (proiectile de iluminare, muniţii 

cu trasoare, lanterne de semnalizare, acumulatoare pentru sisteme de iluminare, 
dispozitive de mascare).

— După posibilităţi, înzestrarea unităţilor cu echipament modern (aparate de 
vedere nocturnă, radare ale zonei apropiate, semne de identifi care, sisteme de 
semnalizare, dispozitive false pentru inducere în eroare).
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MILITARIZAREA SPAŢIULUI COSMIC: 
ACTUALITATE ȘI TENDINŢE

IGOR ZAVALSKI1

NICOLAI LOVIN2

Abstract: Articolul este dedicat cercetării fenomenului luptei armate în spaţiul 
cosmic. Autorii analizează componenţa şi capabilităţile actuale ale forţelor spaţiale 
armatelor străine, tendinţele de militarizare a spaţiului cosmic. Pe baza materialului 
studiat, s-au tras concluzii cu privire la posibilitatea desfăşurării acţiunilor de luptă 
în spaţiul extraterestru.
Cuvintele cheie: forţe spaţiale, armă spaţială, sisteme orbitale combative, luptă 
armată în spaţiul extraterestru.

Abstract: Th is article is dedicated to researching the phenomenon of armed struggle 
in outer space. Th e authors analyze the current composition and capabilities of the 
space forces of foreign armies, the trends of militarization of outer space. Based on 
the studied material, conclusions were drawn regarding the possibility of conducting 
combat actions in outer space.
Keywords: space forces, space weapon, combat orbital systems, space warfare.

Introducere
În a 2-a jumătate secolului XX omenirea a pășit în spaţiul extraterestru și primii 

cosmonauţi/astronauţi era militari. Lansarea primului satelit artifi cial al Pământului în 
anul 1957 poate fi  considerată începutul erei explorării spaţiale. Omenirea explorează 
spaţiul cu ajutorul navelor spaţiale pilotate și automate deja 65 ani, cu succesele mici și 
mari, cu pauzele, dar pragmatic și cu scopul precis al utilizării efi ciente ale capabilităţi-
lor, cel puţin, ale Sistemului Solar.

Savanţii și experţii în domeniul securităţii și al programelor spaţiale militare evi-
denţiază militarizarea spaţiului cosmic și evaluează riscul unui confl ict internaţional 
la scară largă în afara atmosferei. Din ce în ce mai des se vorbește că spaţiul cosmic se 
transformă într-un spaţiul de război, următorul după spaţiile terestru, naval, aerian, 
electromagnetic și cibernetic.

Mark Gubrud, profesorul Universităţii din Carolina de Nord, consideră că crearea 
forţelor spaţiale de către principalele puteri ale lumii, împreună cu apariţia termenului 

1 Igor ZAVALSCHI, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Nicolai LOVIN, soldat clasa III, anul 1, specialitatea conducerea subunităţilor de infanterie, 
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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„război în spaţiu”, sugerează că războiul cosmic deja există, argumentând afi rmaţia sa 
prin cazuri de bruiaj a comunicaţiilor prin satelit, de orbire a sateliţilor de cercetare cu 
laser, încercările de hacking a sistemelor spaţiale.

Cercetarea noastră a fost concentrată spre:
— studierea Forţelor cosmice/spaţiale existente în statele străine.
— evidenţierea tendinţelor de militarizare a spaţiului cosmic în viitorul apropiat.
— analiza posibilităţii ducerii războiului spaţial în viitorul îndepărtat.

1. Capabilităţile actuale ale Forţelor spaţiale (cosmice).
Cercetarea efectuată a dovedit, că unele state deja au instituit forţele cosmice (sau 

spaţiale), ca categoria de forţe independentă sau în cadrul Forţelor Aeriene, destinată 
desfășurării acţiunilor de luptă în afară atmosferei planetei Terra. Forţele Spaţiale exis-
tente, de obicei, conţin infrastructura terestră (de lansare și de control al zborurilor) și 
orbitală (aparatele spaţiale). Capabilităţile actuale ale forţelor spaţiale sunt reprezentate 
de:

— cercetarea globală — reprezintă dobândirea a informaţiei economico-logistice 
statelor cât și despre dispunerea a trupelor și armamentului a forţelor militare;

— comunicaţiile prin satelit — reprezintă transmiterea semnalelor și informaţiei 
de importanţa ridicată prin intermediul reţelelor de sateliţi;

— navigaţia obiectivelor terestre, aeriene și navale — reprezintă defi nirea a locului 
de dislocare, vitezei și traseelor convenabile pentru un mijloc de transport, de 
asemenea, se folosește pentru a dirija focul cu arme de precizie înaltă.

Actualmente, Forţele Spaţiale exista in forţele armate din SUA, Marea Britanie, 
Franta, Iran, India, Rusia, China, Japonia și Germania. Este de remarcat, că capabilită-
ţile dezvoltate au doar SUA, Rusia și China, în timp că Marea Britanie, Franţa, Japonia, 
Germania, Iran și India au doar structurile iniţiale cu resurse foarte modeste, de aceea 
Marea Britanie si Franta în întrebările spaţiale cooperează cu SUA în cadrul Comanda-
mentului Aliat Aerian NATO.

SUA au aceste Forţe Spaţiale independente, cu comandamentul separat, din anul 
2019 prin reorganizarea Armatei Aeriene 14. Îndeplinește misiunile privind controlul 
și întrebuinţarea spaţiului cosmic în sprijinul operaţiilor militare. Forţele subordona-
te asigură lansarea și ieșirea la orbită a aparatelor spaţiale militare/civile și controlul 
ulterior în spaţiu. Comandamentul Forţelor Spaţiale [9] se afl ă în bază militara Van-
denberg (statul California) și are în subordinea sa următoarele subdiviziuni:

— Space Training and Readiness Delta Provisional (STAR Delta), bază aeria-
nă  Peterson, statul Colorado — răspunde pentru instruirea personalului și 
dezvoltarea doctrinelor;

— Space Delta 2 (supraveghere spaţiului cosmic), bază aeriană Peterson, Colorado;
— Space Delta 3 (război electronic în cosmos), bază aeriană Peterson, Colorado;
— Space Delta 4 (apărare antirachetă), bază aeriană Buckley, Colorado;
— Space Delta 5 (comandă-control al forţelor), bază aeriană Vandenberg, Cali-

fornia;
— Space Delta 6 (operaţiile cibernetice), bază aeriană Shriver, statul Colorado;
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— Space Delta 7 (supravegere și cercetare), bază aeriană Peterson, Colorado;
— Space Delta 8 (comunicaţii și navigare prin sateliţi), bază aeriană Shriver, Co-

lorado;
— Space Delta 9 (război spaţial), bază aeriană Shriver, Colorado.
Gruparea orbitală americană conţine 1308 de sateliţi (aprilie 2020) [12]. Unităţile 

subordonate Comandamentului Forţelor Spaţiale sunt grupate în aripile spaţiale (Space 
Wings), echivalente brigăzilor aeriene:

— 21st Space Wing, bază aeriană Peterson, Colorado, răspunde pentru sisteme de 
avertizare și apărare antirachetă, supraveghere prin sateliţi și control al spaţiului;

— 30th Space Wing, bază aeriană Vandenberg, California, răspunde pentru lan-
sările obiectivelor cosmice din vestul SUA;

— 45th Space Wing, bază aeriană Patrick, Florida, răspunde pentru lansările 
obiectivelor cosmice din estul SUA.

Federaţia Rusă are Trupele Spaţiale în cadrul Forţelor Aero-Spaţiale, formate în 
2015, în urma unirii Forţelor Aeriene și Forţelor Apărării Aero-Spaţiale. Misiunile Tru-
pelor Spaţiale sunt formulate astfel:

— observarea obiectivelor spaţiale și identifi carea ameninţărilor la adresa Rusiei 
în spaţiu și din spaţiu, lichidarea acestor ameninţări;

— lansarea navelor spaţiale pe orbită, controlul sistemelor de sateliţi în scopuri 
militare și civile în zbor, întrebuinţarea lor în interesul informaţional militar.

Gruparea orbitală de sateliţi a Rusiei este constituită din 102 aparate spaţiale 
(2022) [13], fi ind în creștere. Din punct de vedere organizaţional, Forţele Spaţiale ruse 
reprezintă genul de arme în cadrul Forţelor Aero-Spaţiale și actualmente au în subor-
dinea [11]:

— Armata Aero-Spaţială cu destinaţie specială nr.15, în care întră:
— Centrul principal experimental spaţial (conducere cu zboruri spaţiale);
— Centrul principal de avertizare antirachetă (staţii radar pe suprafaţă și sateliţi);
— Centrul principal de cercetare în spaţiul cosmic (supraveghere a situaţiei 

în spaţiu).
— Cosmodromul experimental de stat Pleseţk, inclusiv:

— centrele de testare si de aplicare a mijloacelor spaţiale;
— staţia independentă de studii stiinţifi ce (poligonul Kura).

China a creat, în anul 2015, în cadrul Armatei de Eliberare a Poporului a 5 catego-
rie de forţe supranumită ca Forţele de Asigurare Strategică, formată din unităţile spa-
ţiale, cibernetice și de război electronic. În cadrul lor se menţionează Departamentul 
Sistemelor Spaţiale (DSS), localizat în raionul Haidian a Beijingului, care consolidează 
toate sistemele C4ISR a armatei chineze și dirijează activitatea tuturor baze de lansare 
cosmică și centrele de conducere cu zboruri, ce includ:

 bazele:
— experimentală de instruire nr.20 — Centrul de lansare a satelitelor Jiuquan;
— experimentală de instruire nr.21 — Baza de testare nucleară Malan;
— experimentală de instruire nr.23 — Baza de cercetare aerospaţială Jiangyn;
— experimentală de instruire nr.25 — Centrul de lansare a sateliţilor Taiyuan;
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— experimentală de instruire nr.26 — Centrul de măsurare și control a sateliţilor 
Xi’an;

— experimentală de instruire nr.27 — Centrul de lansare a sateliţilor Xichang;
— de testare și antrenament nr.29 — Centrul Chinez de Studiere și Dezvoltare 

Aerodinamicii;
— experimentală de instruire nr.33 — Centrul de testare a echipamentului elec-

tronic Luoyang;
 centrele:

— de control, urmărire și telemetrie spaţială;
— de control a zborului aerospaţial din Pekin;
— de studiere și dezvoltare aerospaţială;
— de proiectare.
Staţiile de control, urmărire și telemetrie;
Biroul de cercetare aerospaţială;
Detașamentul de cosmonauţi.

Marea Britanie a materializat forţele spaţiale în cadrul Comandamentul Spaţial al 
Regatului Unit (UKSC, United Kingdom Space Command) [7], care reprezintă subunita-
tea Forţelor Aeriene Regale și se ocupă cu problemele operaţiilor spaţiale, instruirea spe-
cifi că a personalului și dezvoltarea capabilităţilor spaţiale. Comandamentul a fost creat 
pe baza Grupului nr. 11 și activează din anul 2021. Stat major se situează pe baza militară 
High-Wycombe. Marea Britanie dispune de 130 sateliţi pe orbită (aprilie 2020) [12].

Comandamentul Spaţial francez (Commandement de l’Espace) din 3 septembrie 
2019 reprezintă o parte a Forţelor Aero-Spaţiale [8]. El se afl ă în centrul spaţial din 
Toulouse și are un efectiv de 220 de oameni. Franţa poate efectua:

— observarea suprafeţei planetei din cosmoc (6 sateliţi de tip Composante Spatiale 
Optique, Helios 2, Pleiades);

— efectuarea cercetării radiotehnice (7 sateliţi de tip ELISA, CERES);
— menţinerea legăturii prin sateliţi (5 sateliţi de tip Syracuse III/IV, Athena-Fidus, 

Sicral2;
— supravegherea situaţii în spaţiul cosmic (sisteme GRAVES și SATAM).
Comandamentul Spaţial german (Weltraumkommando der Bundeswehr) este o 

unitate a Forţelor Aeriene cu sediul în Uedem, Westfalia de Nord. La momentul înfi -
inţării, comandamentul avea în jur de 50 de militari și 20 de funcţionari, cu creșterea 
planifi cată. Sarcina principală este de a monitoriza/proteja cei 7 sateliţi destinate comu-
nicaţiilor și cercetare.

În India, din 2019, Agenţia Spaţială de Apărare se ocupă cu război spaţial și cer-
cetarea orbitală (având 58 sateliţi în aprilie 2020) [12]. Stat major se afl ă în Bengaluru, 
statul Karnataka [1].

Iranul are Forţele Spaţiale din 2009 în cadrul Forţelor Aero-Spaţiale Corpului Găr-
zii Revoluţionare Islamice. Însă doar în 2020 Iranul a reușit lansarea primului satelit 
propriu Nour, ce a devenit prima dovadă a formării de cadrul statului dat a coman-
damentului spaţial propriu (lansarea satelitului Nour-2 este prevăzută pentru martie 
2022) [2].
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Escadrila de operaţii spaţiale (Space Operations Squadron) din Japonia, creată în 
anul 2020, reprezintă o unitate cu sediul la baza aeriană Fuchu, responsabilă pentru 
capacitatea de avertizare antirachetă, de navigaţie și comunicaţii prin satelit pentru alte 
unităţi militare.

Trebuie de remarcat, că SUA, Marea Britania și Franţa au unit Forţele Spaţiale pro-
prii în cadrul Comandamentului Aliat Aerian al NATO [6], iar Canada având din anul 
2012 Centrul de operaţii Spaţiale propriu (Canadian Space Operations Centre), însă 
întră în Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD), coope-
rând în această sferă cu Statele Unite[10].

Din cadrul programelor spaţiale cu dubla destinaţie (civil-militară), putem enu-
mera sistemele globale de navigaţie și de comunicaţii prin satelit, de asemenea, sisteme-
le de fotografi ere a suprafeţei planetei. Actualmente, grupările satelitare pot îndeplini 
următoarele misiuni cu caracter militar:

— cercetarea suprafeţei și cartografi a;
— navigaţia deplasărilor;
— comunicaţii la distanţă.
Sistemele satelitare de cercetare pot fi  utilizate în scopuri militare, pentru recu-

noașterile, pentru fi xarea dislocării forţelor și descoperirea mișcărilor. Cele mai perfor-
mante sateliţi de cercetare sunt la dispoziţia SUA, Rusiei, Chinei, Germaniei, Israelului. 
Principalele capabilităţi de cercetare ale sateliţilor militare sunt [3]:

— fotografi erea de înaltă rezoluţie (TV și foto);
— recunoașterea, identifi carea, detalierea (pentru planifi carea acţiunilor militare);
— ascultarea sistemelor de comunicaţii (interceptarea transmiterilor);
— localizarea surselor de emisii (cercetarea radiotehnică);
— monitorizarea testelor nucleare;
— detectarea lansării rachetelor (sistem de avertizare).
Principalele sisteme de navigatie cu acoperirea globală sunt:
— GPS (Global Positioning System) reprezintă cel mai popular sistem global de 

navigaţie cât în domeniul militar atât și civil, permite măsurarea distanţei, timpului 
și poziţiei în sistemul global de coordonate WGS-84, este o tehnologie militară 
elaborată de către Ministerul Apărării SUA în anul 1978. După anul 2000, era 
declarată lipsa restricţiilor la folosire, acum este accesibilă pentru oricine.

— GLONASS (Глобальная навигационная спутниковая система) reprezintă 
sistemul global de navigaţie sovietic/rus elaborat de Ministerul Apărării Uniunii 
Sovietice în anul 1982, are aceeași posibilităţi precum GPS. Precizia totuși este 
mai mică decât la GPS (2,5 m contra 0,715 m).

— Beidou reprezintă un sistem global de navigatie chinez dus în exploatoare in 
anul 2018, având aceleași posibilităţi ca și GLONASS/GPS. Are un avantaj, având 
o precizie de 10 cm, fi ind cel mai precis sistem actual de navigaţie globală.

Printre sisteme globale de comunicaţie se numară:
— Inmarsat, sistemul englez ce permite translarea semnalelor telefonice, aver-

tizările privind calamităţile, schimbul informaţional. Formată în anul 1978, 
actualmente reprezintă o organizatie interguvernamentala.
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— Goneţ, sistemul multifuncţional rus de transmitere informaţiilor prin satelit. 
A început funcţionare din anul 1996.

— Globalstar/Iridium, companiile americane de transmitere globală a informaţiei.

2. Tendinţele de dezvoltare ale Forţelor spaţiale (cosmice)
Din cadrul programelor spaţiale pur militare, realizate parţial, putem remarca trei: 

Iniţiativa Strategică de Apărare, Sistemul de Apărare Naţională Antirachetă (ambele 
dezvoltate de SUA) și Apărarea Aerospaţială Federaţiei Ruse.

Iniţiativa Strategică de Apărare (numită și Programul Războaielor Stelare), a fost 
dezvoltată de SUA în ultima perioadă a Războiului Rece, era o iniţiativă a presedintele-
lui Ronald Reagan. Era planifi cat sistemul de apărare antirachetă cu elementele orbitale 
și pe suprafaţă cu scopul efectuării:

—  descoperirii atacului cu rachete;
— înștiinţării despre atac;
— însoţirii rachetelor în zbor;
— nimicirii rachetelor cu arma chinetică, cu laser sau cu fascicule;
— interceptării sateliţilor și lovirii lor de pe sol.
În 2019, Iniţiativa Strategică de Apărare (fi ind îndeplinită doar parţial) a fost înlo-

cuită cu Sistemul de Apărare Naţională Antirachetă, cu păstrarea destinaţiei înștiinţării 
despre un eventual atac cu rachete balistice și interceptării rachetelor pe traiectoria lor, 
reprezentând, de fapt actualizarea formatului vechi. Sistemul american conţine urmă-
toarele elemente:

— antirachete de pe sol (GBMD);
— interceptarea rachetelor de pe nave (AEGIS);
— interceptarea rachetelor pe porţiunea fi nală a traiectului (THAAD);
— lansatoarele de rachete antibalistice PATRIOT PAC-3;
— gruparea satelitară (SBIRS);
— armamentul laser instalat pe aeronave (ABL).
Apărarea Aerospaţială a Federaţiei Ruse, materializată în Trupele de apărare anti-

balistică, are elementele de descoperire a atacului (orbitale și de pe suprafaţă) precum și 
unităţile de interceptare. Partea informaţională este formată din Centrul de înștiinţare 
despre atac, Centrul de cercetare spaţială si gruparea satelitară a Rusiei. Elementele de 
atac sunt formate din 2 divizii de complexe antiaeriene grele de tip S-300, S-400 și din 
o divizie dotată de complexul antirachetă de tip A-135 AMUR.

Capabilităţile de cercetare orbitală sunt dezvoltate în direcţii de obţinerea datelor 
mai precise, cu lărgirea suprafeţei analizate, cu acumularea informaţiei pe baza recep-
ţiei și analizei emisiilor electromagnetice, cu crearea sistemelor din mai multe sateliţi. 
Cele mai perspective programe în acest sens sunt:

— Yaogan Weixing — ultima generaţie de sateliţi chineze de cercetare optici și 
radioelectronici, actual formată din 91 aparate orbitale cu destinaţia știinţifi că 
(descoperirea incendiilor climaterice), de fapt poate fi  folosită și în domeniul 
militar;

— Persona și Resurs-P -ultima generaţie de sateliţi ruse de cercetare, 6 sateliţi cu 
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o destinaţie civil-militară;
— Future Imagine Arhitecture — programa companiei americane Boeing a sate-

liţilor de cercetare optice/de radiolocaţie, din 5 aparate orbitale.
Capabilităţile anti-satelit (ASAT) includ:
— rachete anti-satelit de ascensiune directă (suprafaţă-orbită), capabilă să ţinteze 

sateliţii pe orbită terestră joasă/medie (lansatoare de rachete bazate pe sol sau 
instalate pe avioane capabile a ridica la înălţimi necesare);

— arme coorbitale (orbită-orbită) efective pe orice orbite (rachete, railgun, plasma 
etc.);

— arme cu energie dirijată terestre/spaţiale (lasere, microunde, fascicule, impuls 
de șoc);

— atacuri cibernetice sau război electronic împotriva sateliţilor și a infrastructu-
rii terestre asociate (interceptare/îngreunare a funcţionării, bruiaj, generarea 
situaţiilor critice).

Rachetele contra sateliţi americane sunt reprezentaţi prin programe antirachetă 
GMBD și AEGIS cu capacitatea lovirii sateliţilor pe o rază mică și mijlocie iar cu inter-
mediul unei navete sau satelitului special destinat raza de acoperire poate deveni imensă. 
Sistemul apărării antirachetă A-235 rus reprezintă arma contra rachete balistice și sateliţi 
artifi ciali, pe 15 noiembrie 2021 Rusia a dovedit aceasta prin nimicirea aparatului cosmic 
“Cosmos-1408”. În anul 2015 China a petrecut testarea cu succes a rachetei antisatelit 
Dong Neng-3, iar actualmente ea dezvoltă un satelit de vânătoare cu o plasă de cotropire.

Necătând la fi nalizarea războiului rece, și la cooperarea internaţională în spaţiul 
cosmic ultimii 30 de ani ce a dus și la formarea a Staţiiei Spaţiale Internaţionale, ten-
siunile geopolitice din ultimul timp se escaladează tot mai tare ce infl uenţează negativ 
relaţiile în domeniul explorării cosmice. Perioada de ultimii ani, suntem martori de ac-
cidentele mici pe staţia orbitală internaţională (intenţionate sau cazuale), care generea-
ză neînţelegeri și neîncredere. Se adaugă și politica de sancţii economice care limitează 
capabilităţile de creare a aparatelor spaţiale și de lansare a lor.

Totul se duce spre renunţarea la activităţile comune și generează programele de 
explorare pur naţionale, inclusiv cu crearea spaţiilor naţionale. În acest sens putem 
numi următoarele proiecte:

— staţia orbitală chineză multimodulară Tiangong, care a intrat în exploatare în 
anul 2021, are o masă de 66 tone, la necesitate poate fi  mărită prin adăugare 
noilor module;

— staţia orbitală de serviciu rusă ROSS, proiectul staţiei orbitale naţionale plani-
fi cată pentru înlocuire a staţiei internaţionale după anul 2025, formată iniţial 
din 5 module cu o masă comună de 60 t;

— staţia orbitală pe orbita lunară Lunar Gateway, proiectul american cu lansarea 
planifi cată la sfârșitul anului 2024, concepută ca un centru de comunicaţii și 
laborator știinţifi c, punctul de transbordare a personalului venit de pe Terra 
în aparatele destinate aterizării pe suprafaţă a Lunii.

Tema vizitării a altor planete a sistemului solar de-a lungul secolelor era o fantas-
tică îndepărtată de condiţiile reale economico-social-politice a timpului, cu expediţia 
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Apollo pe Lună și primelor pași omenești pe suprafaţa acestui corp cosmic acesta a 
devenit realitate, noi nu putem să negăm importanţa acestui eveniment, creșterea eco-
nomică a Chinei, cursul politic rus și necesitatea a resurselor creează condiţii pentru 
formarea a cursei pentru Marte și Lună.

China și Federaţia Rusă planifi că crearea a staţiei lunare internaţionale până în 
2031, sondele chineze Chang’e-6 și Chang’e-7 planifi că călătoria către polul sud al Lu-
nei deja în 2024—2025. Programul american Artemis are ca scop fi nal formarea staţiei 
planetare pe Lună și apoi pe Marte. Companiile americane private precum SpaceX, de 
asemenea, au interesele sale în sistemul solar cooperând strâns cu guvernul american, 
sporind așadar capacităţile NASA.

Luna, Venus, Marte cât și alte planete a sistemului solar prezintă un interes mare 
pentru capitalul ţărilor interesate, deaceea este logic că în cazul succesului militarizarea 
va ajunge și acolo, până când proiectele date sunt prea fantastice și costisitoare compa-
rativ profi tului fi nal.

Intensifi carea zborurilor spaţiale generează necesitatea creării/dezvoltării nave-
telor aero-spaţiale pentru efectuarea zborurilor suprafaţă-orbita-suprafaţă. Navetele 
spaţiale din programul Space Shuttle (5 navete — Enterprise, Columbia, Challenger, 
Discovery, Atlantis, Endeavour, 135 misiuni) erau elaborate de SUA. URSS a construit 
doar un singur Buran [5]. Navetele aero-spaţiale au avut potenţialul de utilizarea lor în 
calitatea bombardierelor orbitale purtând arme nucleare sau mijloace de răpire a sate-
liţilor adversarului. Navetele dezvoltate în perioada actuală sunt:

— Shenlong — prototipul chinez, ultima data a fost lansat în anul 2020;
— Orel — naveta rusă, afl ată în perioadă de testări practice, are o încărcătură utilă 

de până la 500 kg și echipajul 6 persoane, intrare în exploatare este planifi cată 
până în anul 2029;

— Rockwhell X-30 — proiectul american, suspendat până la fi nalizarea creării 
motorului supersonic;

— Boeing X-37 — navă experimentală americană cu posibilitatea funcţionării la 
înălţimea de 200-750 km;

— Crew Dragon — o navetă companiei americane SpaceX, dezvoltată la comandă 
pentru NASA, cu echipajul 7 persoane.

În condiţii de vid cosmic, arma laser bazată pe energia direcţionată [4], poate servi 
pentru nimicirea navetelor și sateliţilor străini deasemenea și pentru prevenirea ata-
curilor antirachetă cât și pentru lovirea de pe orbită a suprafeţii. Din aparate cosmice 
dezvoltate cu arma laser putem menţiona:

— laserul portabil perturbator ZM-87, folosit după unele informaţii de forţele 
spaţiale ruse și chineze;

— MIRACL — laser chimic creat pentru Forţele Maritime Statelor Unite, care 
poate fi  folosit contra rachetelor balistice și sateliţi.

Arma chinetică reprezintă arma ce poate accelera proiectile de la 100 km/s în sus. 
Idea de a accelera electrodinamic proiectilele aparţine academicianul sovietic Lev Ar-
ţimovici, care încă în anii 50 a secolului XX a introdus termenul railgun [4]. Ultimii 
ani denotă o nouă etapă în dezvoltarea acestui gen de armă, fi ind utilizat tot mai des 
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în construcţiile navelor maritime americane și chineze, nu este și secret proiectul ame-
rican Rods of God ce constă în dotarea sateliţilor cu arma chinetică cu posibilitate 
de lovire precisă a suprafeţei pământului. În anul 2021 crearea armamentului chinetic 
pentru aparate spaţiale a fost confi rmată ofi cial și de Rusia.

Ca concluzie după toate afi rmaţiile putem deduce că tendinţele militarizării spa-
ţiului cosmic cresc brusc în fi ecare an, iar urmărind situaţia geopolitică cotidiană mi-
litarizarea cosmosului va deveni în curând o obișnuinţă cu care vom fi  nevoiţi să ne 
conformăm și să ne schimbăm strategia, arta operativă și tactica militară pentru a ne 
păstra independenţa și interesele naţionale.

Rolul spaţiului cosmic, al forţelor și al mijloacelor spaţiale va fi  excepţional de 
mare și multilateral. Din spaţiul cosmic se vor efectua lovituri de înaltă precizie îm-
potriva ţintelor de pe suprafaţă, se vor efectua acţiunile continue de cercetare, se vor 
asigura prin spaţiu comandă-control al forţelor, comunicaţii militare, avertizare de atac 
rachetar, suport meteorologic, navigaţie, război electronic etc.

3. Viitorul îndepărtat al războiului spaţial
Când se începe vorba privind războiul spaţial viitor, de obicei, se apară imaginea 

fi lmelor science fi ction cu navele uriașe și aparatele mici de luptă, cu desantul spaţial 
și arma de fascicule. Noi nu vom vorbi despre imaginaţia pură și nu dorim să zburăm 
inaintea timpului!

Dar și Jules Verne a descris submarinul Nautilus și aparatele zburătoare la 50 de 
ani înainte de acţiunile submarinelor de luptă și aviaţiei în cadrul Primului Război 
Mondial, iar despre zborul spre Luna — la mai puţin de 100 de ani înainte de aterizarea 
expediţiei Apollo pe Luna.

Atragem atenţia Dumneavoastră, că Forţele Spaţiale ale Statelor Unite au preluat 
dizainul uniformei și semnele de la fi lmele science fi ction (concret — Battlestar Galac-
tica). Unitatea 9 din Forţele spaţiale este destinată războiului orbital. Înseamnă că acţi-
unile de luptă în spaţiul orbital sunt deja aproape. În aceasta situaţie, noi am îndraznit 
a schiţa unele aspecte realistice ale viitorului război spaţial.

Miza acestui război, noi vedem în obţinerea controlului, succesiv, asupra spaţiului 
orbital a Terrei, apoi, suprafeţei Lunei, apoi suprafeţei altor planete, în fi nal — controlul 
Sistemului Solar.

Ca mijloacele principale de luptă, este de așteptat, crearea bazelor orbitale naţi-
onale, apoi transformarea lor în platforme de luptă, apoi crearea navelor spaţiale și a 
bazelor planetare (începând de Luna, Venus și Marte).

La opinia noastră, tactica acţiunilor de luptă spaţială se aseamănă cu acţiunile for-
ţelor navale, mai ales — submarinelor și, parţial, grupelor de portavioane. Având în ve-
dere aceasta presupunere, noi putem aproxima componenţa Forţelor spaţiale viitoare:

— navete pentru ridicarea de pe suprafaţa planetelor la orbita;
— staţii orbitale cu rolul portului/bazei;
— nave mari spaţiale pentru zborul în spaţiu îndepărtat (portavioan sau crucișă-

tor);
— nave mici de luptă cu adversar (analogie cu avioane vânătoare și de asalt).
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Staţii orbitale ușor efectuează rolul portului pentru navete spaţiale, nu este o ima-
ginare că ele vor fi  în timp necesar folosite în rol punct de staţionare pentru nave spa-
ţiale militare.

Navele mari spaţiale până acum nu se afl ă nici în stare de proiect (după informaţie 
deschisă), în viitor îndepărtat nu este exclus că așa nave vor fi  create pentru transporta-
rea unui număr mare de personal sau navelor/navetelor mici.

Navele mici de luptă spaţială, având funcţii avioanelor de vânătoare sau navelor de 
desant, ar putea să execute misiuni de obţinere a dominaţiei în sectoarele importante a 
spaţiului sau pe planetele.

Ca procedeele tactice eventuale putem imagina:
— distrugerea sau cotropirea bazelor orbitale;
— lupta spaţială între nave (loviturile la distanţă sau abordajul);
— bombardamentul planetar sau desantarea pe suprafaţă.
Bazele orbitale, având rolul porturilor și depozitelor de resurse, vor forma obiecti-

vele de apărare sau de cotropire prin abordaj sau acţiuni de blocare.
Tactica de scotocire, în care navele mici sunt unite prin reţea și se dispersează, lo-

vind inamicul din mai multe direcţii, dezorientând și demoralizând forţele lui precum 
și nimicind obiectivele tactice în spaţiu și pe orbită, vor materializa principalele acţiuni 
de luptă în spaţiul.

Colonizarea a altor corpuri spaţiale (planete sau asteroizi) va deveni scopul strate-
gic al acţiunilor militare, legat de posibilitatea controlului resurselor naturale și forţelor 
umane. Bombardamentul de pe orbită poate servi drept pregătirea ofensivei sau desan-
tării planetare prin nimicirea capabilităţilor planetare de apărare. Desantarea planetară 
sau pe baze orbitale va deveni unul din cele mai importante procedee tactice a războ-
iului cosmic.

Concluzii
În urma cercetării domeniului războiului spaţiul, au fost formulate următoarele 

concluzii:
— Războiul spaţial actualmente se afl ă în stare iniţială de dezvoltare. Având pauză 

de mai multe decenii, tema explorării spaţiale din nou este activată.
— Majoritatea încercărilor de a ieși în spaţiul extraterestru au fost desfășurate 

de militari. Spectrul de aplicaţii spaţiale existente are cota militară dominantă 
(cercetare, navigare, comunicaţii). Actualmente numărul proiectelor spaţiale 
militare este în creștere.

— Se observă militarizarea spaţiului cosmic. Cursa de înarmare spaţială a continuat 
după o pauză relativă după fi nalizarea Războiului Rece. Statele dezvoltate au 
format deja forţele specializate spaţiale.

— Tendinţele conturate de dezvoltare a forţelor spaţiale pot fi  formulate astfel:
— perfecţionarea caracteristicilor aparatajului de cercetare dinspre orbită;
— crearea staţiilor orbitale, iniţial internaţionale, actualmente naţionale;
— planifi carea creării staţiilor planetare pe Luna, Marte și Venus;
— dezvoltarea navetelor aero-spaţiale pentru intensifi carea zborurilor spre 

orbita;
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— dezvoltarea armelor laser și chinetice, care pot fi  utilizate în condiţii de vid/
vacuum;

— proiectarea staţiilor orbitale de luptă, cu posibilităţile de lovitură antisatelit 
sau pe suprafaţă;

— dezvoltarea armelor antisateliţi (avioane performante, rachete, sateliţi de 
vânătoare).

— Miza războaielor spaţiale viitoare cele mai apropiate: controlul orbital a Terrei 
și controlul Lunei.
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ARMA ACUSTICĂ: CONCEPT ȘI INTREBUINŢARE
IGOR ZAVALSKI1

MIHAELA POPOVSCAIA2

Abstract: Articolul este dedicat studiului unuia dintre tipurile de arme de perspectivă 
— armei acustice. Autorii analizează bazele construcţiei ale instalaţiilor de arme 
acustice şi principiile infl uenţării acestuia asupra adversarului. De asemenea, se 
desfăşoară o analiză a variantelor existente de instalaţii şi a exemplelor de întrebuinţare 
practică a acestora.
Cuvintele cheie: luptă armată a viitorului, armă acustică, armă neletală.

Abstract: Th is article is dedicated to the study of one of the types of perspective 
weapons — the acoustic weapon. Th e authors analyze the basics of the construction 
of acoustic weapons installations and the principles of its infl uence on the enemy. 
An analysis of existing variants of installations and examples of their practical use 
is also carried out.
Keywords: armed struggle of the future, acoustic weapon, non-lethal weapon.

Introducere
Lumea se dezvoltă, la fel și lupta armată nu stă pe loc. Apar armele bazate pe noi 

principii fi zice, ai căror factori dăunători se bazează pe procese și fenomene ce nu au 
fost utilizate anterior în scopuri militare. La începutul secolului XXI se afl au în diverse 
stadii de dezvoltare și testare armele cu energie dirijată (laser, de fascicule), arme elec-
tromagnetice (cu microunde, varietăţi cu laser), arme geofi zice (seismice, climatice, 
ecologice), armele radiologice etc.

Un tip aparte este reprezentat de așa-numitele arme neletale, care produc efectele 
nocive trecătoare. Printre aceste arme există și arma acustică.

De obicei, când vorbim despre arma acustică, ne imaginăm lumea contemporană, 
însă nu mulţi cunosc de faptul că astfel tip de armă și-a lăsat amprenta și în istorie cu 
mult timp înainte. Din istoriile bibleice se menţionează cucerirea Ierihonului de oastea 
ebraică cu Iosua Navi în frunte, cu ajutorul așa numitor „trâmbiţe de Ierihon”, sune-
tul cărora a distrus zidurile cetăţii. Deci, putem presupune că a fost unul din primele 
exemple de întrebuinţare a armei acustice [7].

Cercetarea noastră a fost concentrată spre:

1 Igor ZAVALSCHI, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Mihaela POPOVSCAIA, soldat clasa III, anul 1, specialitatea conducerea subunităţilor de 
comunicaţii și informatică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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— studierea bazelor construcţiei ale instalaţiilor de arme acustice (structură, in-
fl uenţa asupra adversarului);

— urmărirea tendinţelor de dezvoltare a armamentului acustic în armatele lumii;
— analiza potenţialului de întrebuinţare a armelor acustice în viitoarele confl icte 

militare.

1. Bazele fi zice a întrebuinţării armei acustice.
Din mulţimea izvoarelor studiate, putem formula defi niţia armei acustice: este 

armă care utilizează ca agent dăunător unde acustice amplifi cate. Deci, ca agentul prin-
cipal acţionează undele acustice, sau sunetul.

Din punct de vedere fi ziologic, adica a percepţiei de organismul uman, sunetul 
reprezintă senzaţia produsă asupra organului auditiv (ureche) de către vibraţiile ma-
teriale transmise pe calea undelor acustice. Urechea umană este sensibilă la vibraţii cu 
frecvenţe între 20 Hz și 20 kHz, cu un maxim de sensibilitate auditivă în jur de 3500 Hz. 
Acest interval depinde mult de amplitudinea vibraţiei, de vârsta și starea de sănătate a 
persoanei.

Însă, din punct de vedere fi zic, sunetul are o defi niţie mai largă: orice perturbaţie 
propagată sub forma unei unde, incluzând și vibraţii la frecvenţe din afara domeniului 
de sensibilitate a urechii: infrasunete (sub 20 Hz) și ultrasunete (peste 20 kHz).

Așadar, gama armei acustice poate fi  redată prin trei subgame de oscilaţii ale me-
diului:

— infrasunetul (mai puţin de 20 Hz);
— sunetul auzibil (20 Hz — 20 kHz);
— ultrasunetul (mai mult de 20 kHz, aproximativ până la 100 MHz).
Viteza cu care se propagă sunetul depinde de mediul de propagare (anume densita-

tea acestuia). În aer, la temperatura 20°, ea constituie 343 m/s, în medii mai solide crește 
considerabil. Puterea sunetului este măsurată în decibeli (dB), tabelul 1 dă unele exemple.

Tabelul 1. Unele exemple ale puterii sunetului auzibil
(din https://www.calc.ru/Zvuk-Shum-Intensivnost-Shuma.html)

Ploaie ordinară 40 dB Ferăstrău cu motor 110 dB
Vorbă liniștită 60 dB Sunet maxim de iPad 115 dB
Şosea în ora de vârf 85 dB Ciocan de abataj 120 dB
Uscător de păr 90 dB Tragerea din pistol-mitralieră 140 dB
Rock concert 105 dB Nivelul mortal pentru un om 180 dB

Tabelul arată nivelul maxim (180 dB), care poate fi  suportat de organismul uman. 
Însă și puterea sunetului sub această marcă generează durerile în cap și în urechi, care 
pot fi  insuportabile pentru unele persoane, sau pot limita capabilităţile lor de luptă.

Experimentele cu armele acustice au dat înţelegerea efectelor nocive generate de 
sunet. Primele experimente au fost desfășurate de savantul american Robert Wood din 
1868. În 1944, în Germania nazistă, infl uenţa undelor acustice asupra prizonierilor de 
război era studiată de Richard Wallauschek, cu tunul acustic Schallkanone [12, p.30].
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Nivelul sunetului la frecvenţa prestabilită ofera senzatii si efecte diferite. Rezul-
tatele experimentelor indicate anterior, precum și celor târzie sunt arătate în tabelul 2 
[12, p.33-34; 13].

Tabelul 2. Efectele nocive generate de infl uenţa sunetului asupra organismu-
lui uman (după Правдивцев Виталий, Тайные технологии. Биосферное и 
геосферное оружие. Книга 1. Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2012)

Frecvenţa sunetului Efectul produs
0-100 Hz cu puterea 
până la 155 dB

fl uctuaţiile peretelui toracic, tulburările respiraţiei, durerile de cap 
și tuse, distorsiunile percepţiei vizuale

0-13 Hz frică, panică, furie, psihoză, nebunie, isterică, agresie necontrolată
6-10 Hz intensitatea mică: greaţă, zgomot în urechi, dereglările vederii, 

creșterea temperaturii corpului, frică bestială;
intensitatea medie: dereglarea digestiei, diaree, durerile organelor 
interne, tulburările inimii, paralizia membrelor, dereglarea respi-
raţiei, tulburările vederii (până la orbire), ameţeli și cefalee, senti-
ment de groază, psihoză, convulsii epileptice, disperare și panică

7-8 Hz (ritmuri alfa 
ale creierului)

epilepsie, putere mare — din cauza sinuciderii cauzate de durere 
și groază, sau prin deteriorarea sistemului cardiovascular, provo-
carea infarctului miocardic

8-15 Hz (rezonantă 
corpului)

microconvulsii, sentiment de groază și pericol, tentative de sinu-
cidere, la creșterea puterii — ruperea vaselor și organelor interne

19 Hz (rezonantă 
pentru globii oculari)

tulburările vederii, halucinaţii

Din tabelul dat reiese, că undele sonore de frecvenţă prestabilită pot dăuna perso-
nalul adversarului pe câmp de luptă prin aducerea abaterilor de normalitate incompa-
tibile cu capacitatea de luptă. Nefi ind în forţe pentru continuarea rezistenţei, adversarul 
poate fi  cotropit ca prizonier de război.

2.  Întrebuinţarea de luptă a armei acustice.
Exemplele de întrebuinţare de luptă a sunetului în gama auzibilă sunt foarte rare. 

Totuși, putem menţiona următoarele cazuri:
— Operaţia ofensivă a Frontului 1 Belarus sub conducerea lui Gh. Jukov la Înălţimile 

Seelow (1945). Tancurile sovietice au început ofensiva nocturnă cu o mulţime 
de proiectore antiaeriene și sirenele și, având un puternic efect psihologic, au 
dezorientat apărarea forţelor germane.

— Episodul din Invazia SUA în Panama (Operaţia Just Cause, 1989—1990). Liderul 
panamez Manuel Noriega a adăpostit câteva zile la ambasada Vaticanului, care 
a respins cererea americană despre predarea lui. Însă, după ce americanii au 
instalat difuzoarele în jurul perimetrului ambasadei, prin care au cântat muzică 
rock non-stop, situaţia din ambasadă a devenit insuportabilă, și Noriega a cedat.

Din gama infrasonică putem numi următoarele dispozitive existente:
— LRAD (SUA);
— Sirin (Federaţia Rusă);
— Șopot (Federaţia Rusă).
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Tunul sonor LRAD (Long Range Acoustic Device) este un dispozitiv dezvoltat 
de LRAD Corporation (acum Genasys Inc., San Diego, California) pentru a transmite 
mesaje și alarme pe distanţe lungi sau la volume mai mari decât ar permite difuzoarele 
convenţionale. Sistemele LRAD sunt utilizate pentru comunicarea la distanţă lungă și 
rezolvarea diferitelor probleme practice, inclusiv avertismentele de urgenţă și aplicarea 
legii [4, 6, 7, 8]. Efectele LRAD asupra organismul uman (la ridicarea puterii sunetului) 
fi ind:

—  zgomot și durere în urechi;
—  ameţeli și dezorientare;
—  perforarea timpanului și pierderea permanentă a auzului.
Diversitatea modelelor LRAD (staţionare, mobile, portative) și-au vazut întrebu-

inţarea în diferite misiuni și scopuri.
—  pe nave împotriva piraţilor în timpul abordajului;
—  în aeroporturi și alte obiective importante, pentru respingerea animalelor și 

păsărilor;
—  de catre poliţie împotriva protestatarilor și huliganilor.
LRAD și-a văzut întrebuinţarea practică importiva piraţilor din Somalia [14], îm-

potriva protestatarilor în Pittsburgh (SUA) în 2009 și în Tbilisi (Georgia) în 2007. Ae-
roportul Changi din Singapore folosește LRAD pentru a speria păsările de pe piste de 
aterizare/decolare.

Fig.1. LRAD în varianta staţionară pe bordul unei nave și portativă de poliţie
(din https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LRAD-
US-Navy.jpg și https://jolt.richmond.edu/2019/11/30/lrad-the-sound-of-possible-ex-

cessive-force/).

Tunul sonor Sirin a fost prezentat pentru prima dată la forumul internaţional „Ar-
mata-2017”. Acest dispozitiv staţionar este capabil nu numai să creeze bariere de sunet 
cu un diametru de 560 de metri în jurul obiectului important pe care este instalată 
arma, ci și să transmită comenzi vocale la o distanţă de până la 5 kilometri. Tunul Si-
rin este folosit pentru a proteja infrastructura și zonele de apă. Un astfel de dispozitiv 
poate fi  folosit mai ales efi cient pentru a combate diversanţii subacvatici. Dispozitivul 
infl uenţează sistemul nervos central.

Producătorii (Ronix, Moscova) raportează că, pe lângă versiunea staţionară, a fost 
dezvoltată și o versiune mobilă a tunului pentru nave medii și mici, mașini și elicoptere. 
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Zona sa maximă efectivă de funcţionare este de 2 kilometri, iar cea minimă este de 600 
de metri. Puterea sonoră maximă a tunului este de 152 decibeli. Interval de temperatu-
ră de funcţionare — de la plus 60 până la minus 30 de grade [10].

Dispozitivul Șopot este descris ca un „sistem non-letal de infl uenţa acustică asu-
pra obiectelor biologice, destinat pentru suprimarea dezordinilor în masă. Poliţia rusă 
a primit primele dispozitive în 2016, preţul unui era declarat aproximativ 1,6 milioane 
de ruble.

După instalarea dispozitivului pe un scut poliţienesc, el este capabil să producă 
sunet direcţionat în gama infrasonoră-bandă, provocând senzaţii insuportabile la in-
fractorii de ordine și formând o reacţie stabilă de evitare a prezenţei în zona de infl uen-
ţă. Zona de impact are forma unui elipsoid alungit, iar dimensiunile cu adâncimea de 
10-15 m, și pe front — 4-6 m [5, 11].

 

Fig.2. Tunul sonor Sirin în varianta auto 
(din http://roe.ru/catalog/sredstva-bezo-
pasnosti/sredstva-okhrany-granits/mo-

bilnye-sredstva/sirin-500rx/)

Fig.3. Scutul poliţienesc cu dispozitivul 
Șopot

(din https://psiterror.info/rucksack-irra-
diator.stop)

Printre alte exemple de armă acustică se enumeră:
— AHAD (Acoustic Hailing And Disruption, Salutarea și distrugerea acustică) 

— dispozitivul care funcţionează prin înregistrarea vocii cu un microfon direcţional, 
amplifi că înregistrarea, redă vocea prin difuzor cu o ușoară întârziere de 0,2 s, prin ce 
dezorientează vorbitorul. Este o arma perfectă împotriva conducătorilor dezordinii [3].

— Bans hee II reprezintă conceptul armamentului împotriva adversarului adă-
postit. Infl uenţează împotriva persoanelor dintr-un buncăr prin folosirea undelor 
acustice, limitând capabilităţile lor de rezistenţă [3].

— Pușca acustică este conceptul armamentului pe baza piezoelementelor. Prin 
acţionarea piezoelementelor se generează unda acustică, care provoacă durerea în 
urechi, imobilizând persoanele în direcţia cărora este îndreptată pușca.

— Mosquito — un concept al armamentului împotriva adversarului adăpostit, 
destinat respingerii vandalilor și huliganilor având efectul asupra orgnismul uman, în 
special tânăr, precum durerile în urechi și dorinţa de a pleca rapid din acest loc [2].
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Fig.4. Dispozitivul antiproteste AHAD 
(din https://hi-tech.mail.ru/news/55221-
golosovoy-zahvatchik-na-chto-sposob-

no-sekretnoe-orudie-ssha/).

Fig.5. Dispozitivul acustic antiadă-
post Banshee II (din https://www.zhdate.

com/news_military/484711.html)

 

Fig.6. Pusca acustică cu piezoelemente (con-
cept). (din http://koi.tspu.ru/koi_books/sinogi-

na6/gl10_104.htm).

Fig.7. Dispozitivul acus-
tic antivandal Mosquito. (din 
https://www.irishtimes.com/

news/social-aff airs/anti-teena-
ger-alarms-a-form-of-assault-

says-minister-1.3484649).

Variantele potenţiale de întrebuinţare a armei acustice, care au fost identifi cate în 
cadrul cercetării, includ [1]:

— protecţia comunicaţiilor maritime, antipirateria;
— protecţia frontierelor de stat în cadrul sectoarelor complicate;
— protecţia obiectivelor de importanţă ridicată;
— stoparea protestelor, restabilirea ordinii de drept de subunităţile de poliţie;
— arma nonletală pe câmpul de luptă pentru imobilizarea temporară a adversa-

rului.
De la începutul anilor 90. a existat un interes din ce în ce mai mare, în principal 

în SUA, pentru așa-zisele armele neletale concepute pentru a neutraliza personalul ad-
vers, în timp ce se elimină/reduce la minimum daune grave la oameni vii. Se credea că 
aceasta armă va oferi noi oportunităţi suplimentare pentru utilizarea forţei militare, 
prin suplementarea armelor letale. Arma acustică, fi ind arma neletală are următoarele 
avantaje depistate:
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— puterea acţiunii poate fi  controlată (ceea ce limitează efectul nociv);
— în general, este non-letală (reduce numărul de victime);
— ușoară în întrebuinţare (nu cere instruire prealabilă de durată);
— direcţionarea efectului (acţionează în direcţia dorită, fără afectarea celor din jur);
— raza sufi cientă de acţiune (în limitele luptei apropiate);
— acţiunea asupra mai multor obiective concomitent (în sectorul limitat de CTT);
— existenţa aparatelor portative (individuale) și instalaţiilor mobile (mai puter-

nice).
Totuși, după opinia noastră, arma acustică are și unele dezavantajele armei acusti-

ce, care trebuie luate în vedere:
— nu asigură protecţia sufi cientă pentru utilizătorii-tragători;
— în unele cazuri poate provoaca dereglări permanente sau chiar moartea;
— unele dispozitive au raza de acţiune prea mică, ceea ce limitează întrebuinţare.

Concluzii
Spre fi nal, ne-am format niște concluzii privind arma acustică:
1. Arma acustică acţionează pe baza efectelor provocate de unde acustice: infra-

sunet, sunet auzibil, ultrasunet.
2. Arma acustică reprezintă arma, în general, non-letală, dar poate avea și con-

secinţe grele.
3. Efectele nocive principale ale armei acustice sunt:
— dereglarea auzului și vederii, halucinaţiile;
— schimbarea comportamentului, panica, agresia;
— renunţarea de activitate, tentativa sinuciderii, retragerea.
4. Armamentul acustic, deocamdată, este folosit primordial de forţele poliţiei.
5.  Arma acustică este încă la începutul dezvoltării. Este de așteptat în viitorul 

apropiat înzestrarea forţelor armate cu ea.
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COMPANII MILITARE PRIVATE: 
DEZVOLTAREA PE PARCURSUL ISTORIEI MILITARE

IGOR ZAVALSKI1

ADELINA CRĂCIUN2

Abstract: Articolul este dedicat cercetării fenomenului companiilor militare private. 
Autorii analizează dezvoltarea mercenariatului în cursul istoriei militare pentru a 
investiga rădăcinile companiilor militare private. Pe baza materialului studiat, s-au 
tras concluzii cu privire la avantajele şi dezavantajele întrebuinţării companiilor 
militare private.
Cuvintele cheie: companii militare private, privatizarea forţei şi securităţii, mer-
cenariat.

Abstract: Th is article is dedicated to the researching the phenomenon of private 
military companies. Th e authors examine the development of mercenaries throu-
ghout military history to investigate the roots of private military companies. Based 
on the studied material, conclusions were drawn regarding the advantages and 
disadvantages of using private military companies.
Keywords: private military companies, privatization of force and security, mercenaries.

Introducere
Cercetarea noastră a fost concentrată spre urmpătoarele aspecte:
— studierea dezvoltării mercenariatului de-a lungul istoriei militare;
— urmărirea activităţii companiilor militare private la sf. sec. XX — înc. sec. XXI.
— analiza avantajelor și dezavantajelor întrebuinţării companiilor militare private.
Noi am început cu înţelegerea esenţei mercenariatului. Conform articolului 47 

Protocolului suplementar către Convenţiile de la Geneva datat cu anul 1977 [1], mer-
cenarul este defi nit ca persoana care are 6 atribute, privite în complex:

— recrutat special pentru participarea într-un război;
— cetăţean al statului care nu participă în acest război;
— participă nemijlocit în confl ict, de fapt;
— nu este înrolat în cadrul forţelor armate statului participant;
— este motivat material și plătit mai mult decât alţii cu funcţia similară;
— nu este delegat de ţara sa pentru participarea în război.

1 Igor ZAVALSCHI, colonel (r.), doctorand, lector universitar Catedra Artă Militară, Facultatea 
Știinţe Militare, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Adelina CRĂCIUN, soldat clasa III, anul 1, specialitatea conducerea subunităţilor de comu-
nicaţii și informatică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Conform legislaţiei internaţionale, mercenarul nu are statut de combatant, iar 
mercinariatul reprezintă crima penală.

1. Dezvoltarea mercenariatului de-a lungul istoriei militare.
Primii mercenari putem găsi încă în Egiptul Antic. În timpul campaniilor mari, 

faraonii și-au întărit armata în detrimentul triburilor vecine cucerite. Mercenarii au 
fost recrutaţi din diferite triburi: nubieni (începând cu sfârșitul Regatului Vechi), semiţi 
din viitoarea Palestină (perioada Regatului Mijlociu și Nou), șerdani, libieni, XIX și 
XX, circa 1292—1075 î.Hr.), fenicienii, carii și grecii (în Perioada Târzie). În Bătălia de 
la Kadesh (1294 î.Hr.) Ramses a condus o armată formată, în principal, din mercenari 
numidieni.

Un exemplu clar de mercenariat oferă Medjai, originari din regiunea din nordul 
Sudanului și sudul Egiptului, unul dintre vechile triburi nomade ale nubienilor. Ei au 
servit egiptenilor ca poliţiști mercenari și soldaţi în armată. Vechii egipteni au apreciat 
foarte mult abilităţile de luptă ale Medjai, au început să le folosească în infanterie și 
ca cercetași la graniţele sudice. Conform datelor obţinute de savanţi, Medjai au avut o 
ierarhie separată, independentă de alte autorităţi. Deși iniţial erau doar ciobani cu bune 
abilităţi de luptă, acest grup etnic s-a transformat în cele din urmă în mercenari. Medjai 
erau printre cei mai pricepuţi arcași și cercetași [3].

Oastea puternică de asirieni conţinea detasamentele cavaleriei mercenare din tri-
burile schiţilor. Imperiul Persan a folosit infanteria mercenară greacă.

Cercetarea noastră arată unele aspecte comune, precum:
1. De obicei, mercenarii proveneau din popoarele sărace, iar au făcut serviciu în 

folosul popoarelor bogaţi contra plată.
2. Mercenarii era specializaţi într-o ramura milităriei, de exemplu:
— Medjai, fi ind ciobanii, au devenit cercetași;
— locuitorii insulelor Baleare au fost prăștieri preciși;
— grecii din Arhipelag (Marea Egee) erau arcași faimoși;
— popoarele nomade formau cavaleria ușoară în armatele imperiale ale sedenta-

rilor.
Mercenariatul a primit anvergura cea mai mare la greci, și aici a fost dezvoltată pe 

larg și știinţa militară. În timpul războaielor din Pelopones (480-460 î.Hr.) a avut loc 
o tranziţie de la miliţia cetăţenilor liberi la o armată de mercenari. Apariţia soldaţilor 
profesioniști a complicat pregătirea și educarea trupelor, a generat apariţia hopliţilor 
puternic înarmaţi și formarea unei falange. Luptele s-au prelungit și au fost purtate în 
orice perioadă a anului.

Faraonii egipteni au devenit adesea angajatorii mercenari greci. Numărul merce-
narilor greci din Egipt a ajuns la 20 de mii, ocupând un cartier separat în Memphis. 
Orașul Abydosa fost o colonie militară de mercenari greci la serviciu regilor Lidiei. Re-
amintim pe Xenofon și descrierea lui renumitului Marș de 10 000 — retragerea lungă a 
mercenarilor greci din oastea persană în mediul ostil, soldată cu succes [4]. Mercenarii 
greci s-au dovedit bine în anii Primului Război Punic, luptând împotriva romanilor de 
partea cartaginezilor, cu victoria în Bătălia de la Tunisia (255 î.Hr.).
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Însă, în privirea cetăţenilor poliselor grecești, mercenariatul a reprezentat feno-
menul rușinos, din cauza infi delităţii mercenarilor. În sine, profesia militară și curajul 
arătat pe câmpul de luptă erau extrem de preţuite în sistemul de valori al grecilor antici. 
Pe de altă parte, ei au privit cu dezaprobare încercarea de a profi ta de pe urma acestei 
activităţi. Orice muncă contra cost era considerată o ocupaţie nedemnă de un om liber. 
Potrivit lui Aristotel, dependenţa unui mercenar de un salariu l-a făcut imun la înţele-
gerea obiectivelor comune, au subminat solidaritatea poporului.

Mai târziu, dezvoltarea artei militare în războaiele statelor elenistice (razboaiele 
Diadohilor, sec. IV-III î.Hr.) a fost facilitată de apariţia unor armate regulate perma-
nente și a fl otelor militare, în mare parte încadrate de mercenari profesioniști [8].

În efortul de a obţine o mai mare perfecţiune militară, romanii au folosit adesea 
mercenari străini, cum ar fi  iniţial prăștierii din Insule Baleare și arcași din Arhipelag 
(Marea Egee), fi ind infanteria ușoară din oastea romană. Cu trecerea timpului, lărgi-
rea teritoriului controlat și dezvoltarea armatei romane, nevoia de mercenari a crescut 
considerabil.

Vechea cavalerie romană, formată din nobilime, a dispărut cu timpul, obligând 
formarea detașamentelor călare din mercenari. Marius a recrutat mercenarii din Tra-
cia, Africa și Spania. Cezar și-a completat cavaleria aproape exclusiv cu mercenari gali 
și germani. Mercenarii au primit automat cetăţenia romană la pensionare pentru ei și 
familiile lor. Desigur, odată cu creșterea importanţei cavaleriei, liderii militari imperiali 
au început să acorde preferinţă cavaleriei nomade de origine asiatică: hunii, alanii, ava-
rii și bulgarii au fost ușor incluse în detașamentele arcașilor călare. Triburile germanice 
dintre Dunăre și Marea Neagră: goţii, heruli, vandali, gepizi și lombarzi — au format 
cavalerie grea cu suliţe.

Infanteria romană a fost recrutată din populaţia provinciilor: armata Imperiului 
Roman de Răsărit din Anatolia, goţi și slavi; iar în vest — din locuitorii Galiei, franci 
și burgunzi. Majoritatea armatei imperiului târziu erau mercenari, doar personalul de 
comandă fi ind recrutat dintre romani. Uneori, în serviciu au fost înscrise detașamente 
întregi de barbari conduse de comandanţii lor. Mercenarii erau o forţă de încredere doar 
pentru a lupta împotriva revoltelor populare interne, dar nu erau potriviţi pentru războa-
ie cu inamicii externi. Germanizarea (mercinarizarea) armatei romane s-a dus iniţial spre 
creșterea posibilităţilor de luptă, iar apoi — spre anarhizarea, căderea disciplinei. Merce-
narii germani au dezorganizat oastea romană, iar apoi și întregul Imperiul Roman [7].

Din Evul Mediu putem da exemple puţine de mercenariat, precum:
— garda imperială bizantină, formata din scandinavi și slavi;
— infanteria genoveză, care a participat la Câmpul Kulikovo în oastea mongolă;
— institutul ninja (cercetașilor și diversioniștilor) în Japonia.
Totuși, în Evul Mediu timpuriu mercenariatul nu era dezvoltat pe larg. Situaţia se 

schimbă în Evul Mediu târziu (perioada Renașterii), când în Italia de Nord au apărut 
condotierii, elveţienii au devenit mercenarii cei mai faimoși din Europa, iar statele ger-
mane au umplut de landsknechtii [5].

La începutul secolului al XIV-lea, regii au căutat să-și creeze propria armată profe-
sionistă formată din mercenari, în speranţa eliberării de echipele feudale ale vasalilor. 



249materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

Tendinţa de creare a oastei din mercenari era și în orașele-republici. Nevoia de mer-
cenari a apărut, în primul rând în orașele din nordul Italiei, care aveau și mijloacele 
pentru a-i întreţine. În fruntea unui detașament de mercenari italieni se afl a liderul, 
condottiere (de la cuvântul condotta — angajare, contract de mercenariat), de obicei un 
cavaler sărac, care a recrutat un detașament și l-a angajat în serviciu.

Primii condotieri au transformat arta războiului practică într-o știinţă militară 
mai mult decât orice alţi predecesori militari, evitând lupta subordonaţilor atunci când 
era posibil și evitând munca grea și campaniile în condiţii nefavorabile, limitând așadar 
pierderile subordonaţilor. Se renaște știinţa militară antică, apare prima școală militară 
a lui Alberico da Barbiano, Compagnia di San Giorgio. Unii din condottiere, devenind 
puternici, au format dinastii nobile [6].

După Niccolò Machiavelli, condotierii s-au luptat unii cu alţii în bătălii grandi-
oase, dar de multe ori inutile și aproape fără vărsare de sânge. Totuși, detașamentele 
de condotieri mixte, formate din infanteria (grea și arbaletieri) și cavaleria (blindată și 
ușoară) și-au dovedit în mod repetat superioritatea faţă de miliţiile feudale.

Oastea elveţienilor a fost creată pentru autoapărare împotriva năvălirilor feudale 
vecine (mai ales a burgunzilor). După introducerea formaţiei perfecte a infanteriei — 
tercio (reînviere a falangei grecești), au fost inventate mișcările tactice în luptă. Infan-
teriștii bine înarmaţi și antrenaţi au dat dovadă de o mare rezistenţă în luptă, împotriva 
atacurilor dezorganizate ale cavalerilor. Mai târziu, elveţienii s-au transformat din mi-
liţia în soldaţi profesioniști, formând forţele mercenare de-a lungul spaţiului european.

Tradiţiile elveţienilor a fost dezvoltate în statele germane (mai ales în Suabia, 
Allgäu și Tirol), unde au apărut landsknechtii — luptătorii mercenari profesioniști. Ei 
erau angajaţi, în principal, din reprezentanţii clasei inferioare (cei săraci), spre deosebi-
re de cavalerii-nobili, deși aceștia din urmă ocupau adesea funcţiile de ofi ţeri superiori 
în formaţiunile landsknechtilor.

Landsknechtii, care au luptat în primele rânduri pentru plata dublă, au fost numiţi 
doppelsoldneri (soldaţi dublii). Disciplina în companie a fost susţinută de măsuri dure: 
pedeapsa corporală pentru încălcari, iar în cazul infracţiunilor grave — pedeapsa cu 
moartea. Pedepsele serveau ca mijloc de educare nu numai pe cei pedepsiţi, ci întreaga 
companie, fi ind publice.

În perioada de descompunere a societăţii feudale (secolului al XVI-lea), trupele 
mercenare ale landsknechtelorilor s-au dovedit a fi  mai efi ciente decât forţa de lovitură 
— cavaleria feudală. Iar după apariţia și răspândirea largă a armei individuale de foc, 
ele au înlocuit complet pe trupele obișnuite feudale.

Infanteriștii mercenari au pus capăt supremaţiei cavaleriei, au dezvoltat tactica 
de luptă, logistica trupelor, medicina de campanie. Însă, mercenarii erau vestiţi de 
cruzimea vizavi de populaţie și de infi delitatea vizavi de angajatori. Mercenarii se 
distingeau prin disciplină și nu s-au eschivat de luptă, dar nu se putea vorbi de vreun 
sentiment patriotic. Adesea nu se putea avea încredere în ei. Deseori înainte de luptă, 
comandanţii mercenari cereau o plată suplimentară, ameninţând altfel să se retragă 
de pe câmpul de luptă sau chiar să treacă de partea inamicului. Lipsa de încredere a 
fost unul dintre motivele, pentru care liderii militari au renunţat a da bătălii majore. 
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Iar principalul factor care a limitat dimensiunea armatelor a fost tocmai costul an-
gajării.

În perioada Renașterii, pe baza mercenarilor, în Olanda, de către Moris de Orania, 
a fost creata armata de modelul nou, disciplinată și bine instruită. Acest model a fost 
copiat de Spania, după ce veteranii infanteriei spaniole au fost angajaţi ca specialiști 
și instructori în toată Europă. Mercenarii europeni au umplut așa numite „regimente 
de formaţia nouă” în Rusia moscovită, până la reformele lui Petru cel Mare. Una din 
cele mai puternice armate europeane — cea a Prusiei iniţial era formată complet din 
mercenari. Mercenarii irlandezi, numiţi „Gâștele sălbatice”, erau angajaţi în majoritatea 
armatelor Europei, fi ind apreciaţi după capacităţile de luptă înalte. Așadar, armatele 
statelor europene au la bază detașamentele mercenarilor, care cu timpul s-au transfor-
mat în armatele profesioniste permanente naţionale.

Exemplele mercenariatului, în sensul iniţial, identifi cate în perioada modernă, 
sunt reprezentate de:

— soldaţii germani (așa numiţi hessenii) date de statele proprii în arendă pentru 
participarea în războiul colonial în America de Nord;

— voluntarii britanici în războaiele coloniale Americii de Sud;
— șipaii Companiei Britanice a Indiilor de Est — prima armata non-statală;
— ofi ţerii europeni — instructori în armatele Chinei, Japoniei, Tailandei, etc.;
— și apariţia Legiunii străine franceze — unităţii militare regulate din străini.

2. Mercenariatul în perioada actuală
Cu timpul, majoritatea unităţilor mercenare s-au transformat în naţionale și per-

manente. Cuvântul „soldat”, adică militarul care servește/luptă contra plată (it. soldă) a 
devenit ordinar pentru toatele armate. Rămășiţele mercenariatului vechi este păstrat în 
denumirea și specifi cul unor unităţi coloniale în armatele imperiale, sunt respectate și 
stimate, reprezintând forţele de elită. Pentru exemplifi care, putem numi:

— Legiunea străină franceză, unitatea permanentă în cadrul armatei franceze, 
formată, în general din cetăţenii statelor străini;

— Gurkha, unităţile în armata britanică, formate din voluntarii nepalezi;
— Regimentul scoţienilor din armata britanică;
— Garda elveţiană a Papei din Roma;
— Divizia Sălbatică din caucazieni din armata Imperială Rusă.
Mercenariatul pur a fost reînviat în varianta armatelor particulare (subunităţilor 

de pază a corporaţiilor puternice) și companiilor militare private/CMP (întreprinderi 
comerciale, oferind serviciile specializate cu caracter militar — pază și apărare), re-
prezentând mercenariatul legalizat. Mercenarii ordinari sub pretextul voluntariatului 
participă în toate confl ictele militare.

Rădăcinile companiilor militare private putem găsi în activitatea mercenarilor eu-
ropeni în confl ictele africane, începând de Războiul Civil din Congo în 1961. Una din 
primile companii private era Executive Outcomes din Africa de Sud, care în 1995 a 
fost angajată împotrivă rebelilor în Sierra-Leone. Mai târziu fenomenul companiilor 
militare private s-a dezvoltat, oferind servicii specifi ce, precum:
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— organizarea logisticii militare în situaţii/regiunile complicate;
— consultarea comandamentelor/statelor majore în planifi carea acţiunilor militare;
— instruirea efi cientă a formaţiunilor militare;
— paza/apărarea obiectivelor importante în zona de ostilităţi, etc.
Principalele companii private occidentale, care au participat în toate ultimele 

războaie, inclusiv cel din Ucraina, sunt:
— Blackwater/Academi (SUA);
— Military Professional Resources/MPRI (SUA);
— Keenie Meenie Services/KMS (Marea Britanie);
— Sandline International (Marea Britanie);
— Group 4 Securicor/G4S (Marea Britanie);
— Sharp End International (Australia);
— Executive Outcomes (Africa de Sud).
În ultima perioadă a crescut considerabil activitatea companiilor private din Ru-

sia. Cea mai renumită — Vagner — a participat în acţiunile militare din Ucraina, Siria, 
Libia, Republica Central Africană, Sudan, Mozambic, recent a fost angajată în Mali, 
altele sunt [2]:

— Российские системы безопасности/РСБ-Групп din Moscova;
— Славянский корпус/Slavonic Corps Limited din Hong Kong;
— МАР din Sankt Petersburg;
— Omega Consulting Group din nordul Ucrainei.
Companiile militare private sunt foarte căutate pe piaţa de servicii. Statele slab 

dezvoltate angajează CMP în loc de armată organizată sau pentru instruirea forţelor 
proprii. Statele puternice deseori infl uenţează statele mici prin întrebuinţarea latentă a 
CMP-urilor, negând legătura directă cu ele. Ca exemplu, putem numi încercarea lovi-
turii de stat în Venezuela prin acţiunile companiei militare private Silvercorp apropiate 
de conducere de stat a SUA, operaţia Gedeon (2020).

Printre avantajele companiilor militare private putem enumera următoarele:
— angajaţii lor sunt profesioniști cu experienţa militară, căutaţi pentru efi cienţa;
— ei sunt motivaţi, dacă sunt bine plătiţi;
— ei pot rezolvă efi cace și rapid situaţiile difi cile;
— au mobilitatea ridicată și conducerea fl exibilă, fără birocraţie inutilă;
— pot servi sursa de outsorsing pentru armate nedezvoltate, care pot lupta fără 

declararea mobilizării populaţiei ţării;
— deseori scot pentru armatele problemele logistice;
— pierderile lor nu întră în statistică, deci nu infl uenţează imaginea puterii de 

stat;
— în plus, veteranii războaielor, care nu pot adapta la viaţa civilă, au activitatea 

dorită (așadar sunt scoase problemele adaptării la viaţa civilă).
În opinia noastră, printre dezvantajele companiilor militare private pot fi  formu-

late astfel:
— lipsa motivaţiei ideologice, patriotismului;
— limitarea acţiunilor de condiţiile/cerinţele contractului, fără adaptare la situaţie;
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— lipsa coordonării acţiunilor cu armata regulată și conducerii centralizate;
— dotarea scăzută cu inovaţii tehnologice scumpe, lipsa armamentului/tehnicii 

grele (în majoritatea companiilor militare private, dar deja apar mai dotate, 
exemplu — CMP ATAC din SUA, care are în dotare 83 avioane de luptă, în 
stare de funcţionare);

— posibilitatea săvârșirii crimelor militare, lipsa limitărilor morale;
— nedeterminarea fi nală a statutului juridic a CMP.
Nu există un răspuns fără echivoc la întrebarea: dacă angajaţii CMP-urilor sunt 

mercenari. Două convenţii defi nesc și încriminează activităţile mercenarilor:
— Convenţia internaţională împotriva recrutării, întrebuinţării, fi nanţării și in-

struirii mercenarilor din 4 decembrie 1989;
— și Convenţia Organizaţiei Unităţii Africane privind eliminarea mercenariatului 

în Africa din 3 iulie 1977.
Putem adăuga și Protocolul la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 pri-

vind protecţia victimelor confl ictelor armate internaţionale, din 8 iunie 1977. Pro-
blema dreptului internaţional umanitar constă în lipsa răspunsului prompt: angajaţii 
CMP sunt mercenari, deci criminali, sau sunt combatanţi, deci au drepturi comune (de 
exemplu dacă sunt capturaţi ca prizonieri de război).

Concluzii
În urma cercetării, au fost formulate următoarele concluzii:
1. Mercenariatul reprezintă un fenomen real, care s-a dezvoltat de-a lungul întregii 

istoriei militare.
2. Armatele naţionale actuale au rădăcinile în formaţiunile vechi ale mercenarilor.
3. Fenomenul mercenariatului a fost benefi c pentru dezvoltarea artei militare.
4. Actualmente, mercenariatul s-a transformat în companii militare private, care 

reprezintă varianta parţial legalizată a mercenariatului.
5. CMP au un șir de avantaje, care pot fi  exploatate, dar și dezavantajele care 

trebuie să fi e evitate, cel puţin, prin limitările contractuale.
6. Este necesar de determinat precis statutul juridic CMP, care rămâne inexact în 

majoritatea statelor.
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REZILIEN ŢA ȘI REZISTENŢA PRIN PROTECŢIE CIVILĂ
CLAUDIU BRATU1

CĂTĂLIN — VASILE ȘAMȘODAN2

Rezumat:  Un stat care are o societate unită, cu un vibrant simţ al identităţii naţionale 
şi care plasează protecţia individuală şi colectivă în centrul acţiunilor sale, poate 
rezista mai uşor ingerinţei, infl uentelor externe sau evenimentelor excepţionale.
Cetăţenii statului respectiv reprezintă fundaţia pe care se sprijină pregătirea şi 
posibila conduită a rezistenţei naţionale.
Plecând de la acest concept, naţiunile afl ate sub ameninţarea clară a vecinilor sau, 
expuse unor riscuri majore cum ar fi  dezastrele, acţiunile hibride sau, după caz 
evenimentelor de natură teroristă, trebuie să îşi construiască rezilienţa şi rezistenţa 
prin protecţie civilă.
Cuvinte cheie: apărare totală, protecţie civilă, rezilienţă, rezistenţă, strategie de 
protecţie civilă.

Summary: A state that is has a united society, with a vibrant sense of national iden-
tity and that places individual and collective protection at the center of its actions, 
can more easily resist the interference of external infl uences or exceptional events.
Th e citizens of that state represent the foundation on which preparation and possible 
conduct of the national resistance is based on.
Based on this concept, nations that are clearly under threat from their neighbors or 
are exposed to major risks such as disasters, hybrid actions or, as the case may be, 
terrorist events, must buid their resilience and resistance through civil protection.

Argument 
Din perspectiva protecţiei civile, rezilienţa are ca centru de greutate protecţia po-

pulaţiei, se realizează printr-un ansamblu de activităţi constând în: înștiinţare, averti-
zare și alarmare, adăpostire, respectiv intervenţie operativă specifi că protecţiei chimi-
ce, biologice, radiologice, nucleare, evacuare, măsuri și acţiuni care asigură creșterea a 
rezilienţei naţionale inclusiv prinimplementarea măsurilor NATO de răspuns la criză 
în domeniul urgenţelor civile, precum și prin alte măsuri tehnice și organizatorice spe-
cifi ce.

1 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Asociaţia Ofi ţerilor în Rezervă din România; Cadru didactic 
asociat — Colegiul Naţional de Afaceri Interne/Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, 
București, România.

2 Cătălin-Vasile ȘAMȘODAN, maior, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Doc-
torand Universitatea din București/Facultatea de Geografi e, București, România.



258 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

Rezisten ţa/rezilienţa naţională nu este un concept nou [1]. Pe parcursul timpului, 
acest concept a fost dezvoltat de state, fi ind dezvoltat și adaptat realităţilor economice, 
sociale, politico-militare, de mediu și nu numai. Cu toate acestea de impune a se preci-
za ca acest concept — rezistenţa/rezilienţa- își are originea în literatura militară.

Indiferent de domeniul vizat (situaţii de confl ict armat, dezastre majore sau mă-
suri asociate urgenţelor civile), implementarea măsurilor și acţiunilor asociate rezilien-
ţei implică în mod deosebit populaţia. Aceasta trebuie să înţeleagă decizia politică, să 
aibă încredere în ea și să își asume constrângerile temporare.

Practic vorbim de elementul cheie care poate asigura implementarea sau, după 
caz, neimplementarea unor constrângeri și anume fraternizarea populaţiei cu deciden-
tul politic.

Populaţia participă la efortul naţional și contribuie la rezilienţa naţională iar mo-
dul în care aceasta este implicată presupune următoarele paliere: populaţie recrutată 
în serviciul militar [2], populaţie mobilizată la locul de muncă, respectiv populaţia civilă 
neimplicată direct în efortul de război dar cu responsabilităţi în ceea ce privește protecţia 
civilă.

Fiecare stat a elaborat diferite concepte care vizează simbioza dintre apărarea naţi-
onală și protecţia populaţiei. Acestea, se regăsesc în planurile și concepţiile de apărare 
naţională.

La nivel planifi care a apărării există elemente conceptuale care presupun inclusiv 
varianta de apărare totală. Cele mai multe concepte de acest fel sunt analizate și dezvol-
tate de către statele dispuse în proximitatea unor puteri hegemonice.

În acest  context, opinez că în situarea României care se poziţionează la fl ancul 
estic al NATO în vecinătatea Rusiei și relativa apropiere a Orientului Mijlociu elemen-
tele prezentate mai sus pot constitui un model de analizat și implementat. Specifi c ţării 
noastre, acest concept care în fapt reprezintă rezilienţa naţională trebuie să includă 
toate activităţile necesare pentru pregătirea unei naţiuni pentru apărare și constă atât 
în protecţia civilă, cât și apărarea naţională. Implementarea unui astfel de concept pre-
supune viziune strategică, analize amănunţite și nu în ultimul rând elemente de patri-
otism indispensabile unor decidenţi poziţionaţi în vârful deciziei politico-militare [3]

Obiectivele generale ale protecţiei civile vizează protejarea populaţiei civile și 
adoptarea întregului pachet de măsuri și acţiunicare să permită funcţionarea statului 
pe toate palierele sale, atenuarea efectelor unui confl ict armat sau, după caz, a dezastre-
lor și altor evenimente asociate iar structurile abilitate ale statului trebuie să înţeleagă 
conceptul de rezistenţă și rezilienţă, rolurile lor potenţiale și contribuţia lor /expertiza 
și resursele lor în efortul de planifi care a apărării.

Ca activitate condusă de guvern, planifi carea rezistenţei/rezilienţei cuprinde res-

1 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Rezilienţa și rezistenţa prin protecţie civilă, ISBN 978-620-
0-62865-7 GlobeEdit, pag, 9.

2 Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
3 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Rezilienţa și rezistenţa prin protecţie civilă, ISBN 978-620-

0-62865-7 GlobeEdit, pag, 12
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ponsabilităţi care sunt repartizate diferitelor instituţii publice centrale și chiar autori-
tăţilor locale

Literatura internaţională de specialitate a identifi cat multe asemănări asemănări 
între planurile care acoperă etapele incipiente ale unei ameninţări ale unui posibil agre-
sor (putere străină contradictorie) și de dezastre naturale sau provocate de om.

Din perspectiva protecţiei civile, ca parte integrantă a planifi cării și pregătirii in-
ter-agenţii a Guvernului, principale responsabilităţi vizează măsuri și acţiuni care se 
desfășoară gradual în următoarele etape: Pre-criză/descurajare, Criză sau pe timpul 
confl ictului.

Abordarea NATO referitoare la rezilienţa prin protecţia civilă
Pregătirea civilă este defi nită ca totalitatea măsurilor și mijloacelor luate pe timp 

de pace de către stat, autorităţi naţionale și cetăţeni pentru a permite unei naţiuni să 
supravieţuiască unui atac inamic și să contribuie efi cient la efortul de război [4].

Protecţia civilă/Pregătirea civilă se referă la capacitatea de a susţine funcţiile vitale 
pentru societate, asigurând aprovizionarea de bază pentru populaţie și capacitatea statu-
lui de a acţiona într-o situaţie de criză.

Potrivit acestui concept, protecţia civilă/pregătirea civilă este un pilon central de 
rezistenţă și un factor critic pentru apărarea colectivă a Alianţei [5].

Potrivit tratatului NATO, rezilienţa prin protecţie civilă/pregătire civilă este regle-
mentată prin art. 3 din tratatul fondator al alianţei.

Potrivit prevederilor art. 3 se urmărește creșterea stării de rezistenţă a alianţei, 
precum și a ţărilor membre pentru a rezista unei ameninţări potenţiale. Astfel ”pentru 
a realiza mai efi cient obiectivele acestui tratat, părţile, separat și în comun, prin mijloace 
de auto-ajutorare continuă și efi cientă și de ajutor reciproc, își vor menţine și dezvolta 
capacitatea colectivă de a rezita atacurilor armate” [6]

Protecţia civililor include eforturile de evitare, minimalizare și atenuare a efectelor 
negative ale efectelor confl ictelor armate asupra populaţiei civile, cuprinzând persoane, 
bunuri și servicii[7]. Aceste aspecte au legătură directă în ceea ce privește rezilienţa na-
ţională cu accent pe securitatea infrastructurii critice civile și continuitatea serviciilor 
esenţiale[8].

Deoarece orice dezastru are în primul rând manifestare locală, pregătirea civilă în-
cepe cu nivelul individual rezultă nevoia competenţelor pentru gestionarea personală a 
situaţiilor de urgenţă și pregătirea civilă trebuie învăţate de către orice persoană înainte 
de apariţia evenimentului periculos. Aceasta include dezvoltarea cunoștinţelor și capa-
cităţile necesare în acest scop, precum și achiziţionarea și depozitarea echipamentelor 
necesare și aprovizionarea cu materiale/alimente de primă necesitate și apă.

Rezilienţa autorităţilor naţionale în domeniul protecţiei civile

4 AAP6-Glosarul NATO de termeni și defi niţii (2020)
5 NATO. (2016). “Warsaw Summit Communiqué”- Comunicatul Summitului de la Varzovia
6 NATO. (1949). “Th e North ATLANTIC Treaty”. Washington D.C. NATO. (2016). “Warsaw 

Summit Communiqué.”
7 AJP 3.19-Doctrina Aliată pentru Cooperarea Civili-Militari ediţia 2018 Annex B, B-2
8 North Atlantic Treaty Organization (NATO). 2016. “Warsaw Summit Communiqué.”
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Protecţia civilă [1] este componenta sistemului naţional de apărare, ordine publi-
că și securitate naţională ce cuprinde ansamblul măsurilor și activităţilor adoptate și 
desfășurate într-o concepţie unitară de autorităţile administraţiei publice, instituţiile 
publice și operatorii economici, precum și de către cetăţeni, în scopul asigurării con-
diţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate, protecţiei bunurilor materiale, va-
lorilor culturale și mediului înconjurător împotriva efectelor generate de următoarele 
tipuri de evenimente, denumite în continuare situaţii de protecţie civilă:

a) situaţii de urgenţă și dezastre determinate de tipurile de risc
b) acţiuni asociate confl ictului armat.
c) acţiuni / ameninţări hibride sau asimilate activităţilor teroriste;
În domeniul protecţiei civile — factorii de risc cu impact major asupra vieţii, 

bunurilor materiale și valorilor culturale sunt reprezentaţi de: poziţionarea geografi -
că a României, riscurile tehnologice, riscurile biologice și infrastructurile critice.

Din perspectiva protecţiei civile, riscurile și ameninţările existente (natură mi-
litară -considerate puţin probabil a se produce; acţiunile specifi ce războiului hibrid; 
cele asociate fenomenului terorist, precum și evenimentele de tipul dezastrelor/situ-
aţiilor de urgenţă),reprezintă priorităţi operaţionale și constituie procesul unei conti-
nue adaptări și îmbunătăţiri în concordanţă cu realităţile momentului și perspectiva pe 
timp mediu si lung.

Consider , că la nivelul României, din perspectiva problematicii protecţiei civile, mo-
dul de abordare a prevenirii și contracarării surprinderii în situaţii generate de produce-
rea unor evenimente deosebite, există elemente de compatibilitate și interoperabilitate la 
nivel conceptual și acţional între ţara noastră și celelalte state membre NATO și UE [2].

Priorităţile în domeniul asigurării răspunsului în situaţii de protecţie civilă l-a re-
prezentat inclusiv elaborarea unui cadru de reglementare, într-o abordare europeană, 
însă ţinând cont de particularităţile naţionale. Obiectivul declarat este acela de asigura-
re a climatului de normalitate și siguranţă pe întreg teritoriul naţional [3].

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, are caracter permanent și se 
bazează pe îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezenta lege, în domeniile prevenire, 
pregătire, răspuns, investigare-evaluare post-eveniment și refacere/reabilitare.Din per-
spectiva protecţiei civile, a rezultat, fără echivoc, că specialiștii în domeniul dezastrelor/ 
situaţiilor de urgenţă din întreaga lume au plecat de la următorul postulat: evenimentele 
generatoare de dezastre/situaţii de urgenţă nu pot fi  evitate, însă acestea pot fi  gestionate, 
iar efectele lor pot fi  reduse [4].

1 Proiectul Legii protecţiei civile- Senatul României, Proiect de LEGE privind protecţia civilă 
(L477/2020)

2 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Teză de doctorat Universitatea Naţională de Apărare,2013-Efi -
cientizarea acţiunilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, Efi cientizarea acţiunilor structurilor cu 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru prevenirea și contracararea surprinderii în 
cazul producerii unor evenimente deosebite, ISBN 978-620-0-51296-3, Globe Edit 2020, pag 13

3 Notă de fundamentare pentru Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale 
de prevenire a situaţiilor de urgenţă

4 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Rezilienţa și rezistenţa prin protecţie civilă, ISBN 978-620-
0-62865-7 GlobeEdit, 2021, pag, 109
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În același abordare, consider că se pune problema și în ceea ce privește problema-
tica consecinţelor evenimentelor teroriste și a celor asociate acţiunilor hibride.

Măsurile și acţiunile generale ce sunt necesare a fi  realizate pentru gestionarea 
situaţiilor de protecţie civilă constau în principal în:

a)  acţiuni la nivelul cetăţeanului;
b)  măsuri și acţiuni la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale;
c)  măsuri și acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice centrale care vizează 

principiul gradualităţii și al capacităţii de reacţie credibile.
d)  măsuri și acţiuni circumscrise cooperării internaţionale în domeniul protecţiei 

civile.
Concepţia, organizarea, desfășurarea și managementul activităţilor de protecţie ci-

vilă din România se stabilesc și se realizează într-un concept integrat fapt care permite 
creșterea rezilienţei naţionale. Astfel se au în vedere:

—  nivelul spaţial adică nivel naţional, judeţean și local;
—  perspectiva juridică adică cu respectarea principiilor legalităţii;
—  perspectiva solidarităţii și integrării resurselor adică cu respectarea pe principiile 

legalităţii, subsidiarităţii, solidarităţii, cooperării, asumării responsabilităţii și 
al corelării obiectivelor și resurselor.

Activităţile și măsurile de protecţie civilă se planifi că, se organizează și se aplică în 
concordanţă cu prevederile cadrului normativ stabilit prin legea protecţiei civile [1] și a Siste-
mului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă [2], legea apărării naţionale [3], legea 
privind prevenirea și combaterea terorismului [4]. Totodată se au în vedere prevederile Con-
siliului Suprem de Apărare a Ţării, programele și procedurile elaborate de organismele spe-
cializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord și 
Uniunii Europene, precum și reglementările specifi ce Dreptului Umanitar Internaţional [5].

Astfel obiectivul strategic al protecţiei civile trebuie să contribuie la asigurarea re-
zilienţei naţionale în contextul producerii unor situaţii de protecţie civilă, prin măsuri 
și acţiuni care vizează protecţia populaţiei, precum și prin reducerea efectelor în plan 
social și economic.În acest context, din perspectiva rezilienţei naţionale, obiectivele pro-
tecţiei civile pot consta în [6]:

a)  asigurarea continuităţii managementului la nivel naţional, judeţean și local 
printr-un management integrat, suplu și efi cient care să permită organizarea 
acţiunilor de răspuns pe termen lung în situaţii complexe determinate de afec-
tarea gravă a infrastructurii critice;

1 Legea 481/2004 privind protecţia civilă.
2 OUG 21/2004 cu modifi cările și completările ulterioare privind Sistemul Naţional de Mana-

gement al Situaţiilor de Urgenţă.
3 Legea 45/1994- Legea apărării naţionale a României.
4 Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.
5 Convenţiile de la Geneva din 1949, Protocoale adiţionale din 1977 de la Convenţiile de la 

Geneva.
6 Proiectul Legii protecţiei civile-Senatul României, Proiect de LEGE privind protecţia civilă 

(L477/2020).
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b)  asigurarea resurselor umane, materiale și fi nanciare necesare răspunsului în 
situaţii de protecţie civilă. În acest context trebuie avute în vedere situaţiile de 
protecţie civilă care pot avea un impact major asupra populaţiei și bunurilor 
materiale dar și cele care pot avea o durată lungă de manifestare;

c)  asigurarea capacităţilor de comunicaţii civile, înștiinţare, avertizare și alarmare, 
necesare transmiterii de informaţii și mesaje în timp scurt;

d)  organizarea, încadrarea, dotarea și fi nanţarea structurilor de intervenţie în 
corelare cu nevoile naţionale pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă.

e)  asigurarea protecţiei populaţiei prin evacuare, adăpostire și acordarea asistenţei 
medicale, concomitent cu asigurarea condiţiilor minime de trai, prin punerea la 
dispoziţie a bunurilor de primă necesitate, inclusiv apă și alimente, precum și 
prin revenirea în timp scurt la starea provizorie de normalitate în toate situaţii 
de protecţie civilă;

f)  corelarea resurselor umane și materiale cu nivelul riscului;
g)  creșterea nivelului de pregătire a populaţiei și autorităţilor în situaţii de protecţie 

civilă.
Așa cum am arătat, rezilienţa în domeniul managementului protecţiei civile este 

determinată de o serie de factori. Cu toate acestea îmbunătăţirea managementului re-
prezintă un deziderat care în fapt contribuie la îndeplinirea obiectivelor protecţiei civile 
și pe cale de consecinţă a rezilienţei autorităţilor decidenţilor și structurilor de decizie.

Aspecte privind protecţia civilă din perspectiva confl ictului armat
Protecţia civilă din perspectiva confl ictului armat rezidă faptul că misiunea [1] 

principală a protecţiei civile din România este de a asigura cetăţenilor săi siguranţă și 
protecţie în contextul desfășurării confl ictului armat, inclusiv în contextul manifestării 
concomitent cu acţiunea militară a dezastrelor, acţiunilor hibride sau evenimentelor de 
natură teroristă.

Din perspectiva României, ameninţările pot fi  atât de natură clasică — din cauza 
poziţiei periferice ocupate în sistemul de apărare colectivă al Alianţei de către ţara noas-
tră, cât și asimetrică, dat fi ind faptul că, spre exemplu, fenomenul terorist la nivel global 
se manifestă multidirecţional și selectiv împotriva tuturor statelor democratice[2].

Potrivit cadrului general al protecţiei civile, așa cum a fost defi nit prin Conven-
ţiile de la Geneva rezultă că — prin expresia protecţie civilă se înţelege îndeplinirea 
tuturor sarcinilor umanitare, sau a mai multora dintre ele, menţionate mai jos, destina-
te să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor ostilităţilor sau ale catastrofelor și 
s-o ajute să depășească efectele lor imediate, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii 
acesteia.

Elemente de proiect privind strategia naţională de protecţie civilă — concept 
modern pentru creșterea rezilienţei naţionale.

1 HGR nr.547/2005 privind aprobarea Strategiei de protecţie civilă.
2 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Managementul protecţiei civile din România-Managementul 

strategic al protecţiei civile -Volumul 1- ISBN-13: 978-620-0-60548-1, GlobeEdit, pag 149.
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Din perspectiva aspectelor care vizează problematica pregătirii, planifi cării și du-
cerii războiului și operaţiilor militare, ţara noastră are elaborată Strategia Naţională de 
Apărare a Ţării 2020—2024 [1].

Acest document de planifi care strategică este elaborat în concordanţă cu prevede-
rile politicile Alianţei Nord-Atlantice (NATO) și ale Uniunii Europene (UE) în dome-
niul securităţii și apărării. Strategia militară asigură continuitatea, coerenţa conceptua-
lă și sinergia acţionară necesare pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate Armatei și 
realizarea obiectivelor politicii de apărare naţională.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării evidenţiază necesitatea asigurării capabili-
tăţilor specifi ce necesare, precum și importanţa dezvoltării unei culturi de securitate 
creșterii rezilienţei naţionale.

Din perspectiva protecţiei civile, plecând de la riscurile, vulnerabilităţile și ameninţă-
rile de natură militară și nu numai la adresa securităţii României, luând în considerare mi-
siunile, obiectivele naţionale, capabilităţile de răspuns în situaţii de protecţie civilă respec-
tiv conceptele operaţionale moderne se impune adaptarea strategiei de protecţie civilă.

În afara de elementele care sunt defi nite prin lege se impune adaptarea conceptelor 
care vizează misiunile, obiectivele, prioritizarea resurselor naţionale, pregătirea și dota-
rea în domeniul protecţiei civile astfel încât să se asigure creșterea rezilienţei naţionale.

Strategia naţională de protecţie civilă are rolul de a sprijini eforturile autorităţilor 
abilitate cu managementul protecţiei civile iar realizarea obiectivelor implică un număr 
mare de actori, incluzând Guvernul României, autorităţile locale, organizaţiile negu-
vernamentale și cetăţeanul.

În condiţiile asumării de către fi ecare componentă a protecţiei civile, rezultatul 
acţiunilor integrate la nivel naţional asigură continuitatea exercitării de către statul ro-
mân a funcţiilor sale constituţionale, prin creșterea rezilienţei naţionale în contextul 
producerii unor situaţii de protecţie civilă, prin măsuri și acţiuni care vizează protecţia 
populaţiei, precum și prin reducerea efectelor în plan social și economic.

Structura proiectului strategiei naţionale de protecţie civilă asigură următoarele ele-
mente fundamentale, necesare unui document programatic de nivel naţional și include:

— Evaluarea mediului de securitate din perspectiva protecţiei civile;
— Obiectivele naţionale și direcţiile de acţiune în domeniul protecţiei civile;
— Modalităţile de asigurare a direcţiilor de acţiune specifi ce protecţiei civile.
Direcţiile de acţiune specifi ce protecţiei civile urmăresc, printre altele: Îmbună-

tăţirea cadrului legislativ specifi c cu accent pe componentele de planifi care, conducere 
a acţiunilor de răspuns, pregătire și cooperare interinstituţională; Creșterea capacităţii 
de intervenţie și mobilitate a structurilor specializate; Asigurarea resurselor materiale și 
umane necesare; Pregătirea personalului și a populaţiei pentru situaţii de protecţie civilă, 
precum și Crearea în rândul populaţiei a unei culturi a prevenirii, prin pregătirea activă 
și continuă a populaţiei pentru a reacţiona la producerea unei situaţii de protecţie civilă.

1 Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020—2024 a fost aprobată prin Ho-
tărârea nr. 22 a Ședinţei comune a Senatului și Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, care 
a fost publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 574 din 1 iulie 2020.
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Concluzii
O ţară rezilienţă[1] este cea în care autorităţile și populaţia sunt pregătite, dota-

te și antrenate să răspundă ameninţările individuale și colective, iar răspunsul naţio-
nal trebuie să ia în considerare managementul la toate nivelele respectiv capacitatea 
umană, materială și fi nanciară care să permită accesul la sănătate, resurse alimentare și 
nealimentare inclusiv cele de natură energetică, comunicaţiile civile necesare și nu în 
ultimul rând transportul urban și interurban.Efi cient izarea sistemului protecţiei civile 
contribuie la rezistenţa naţională și, pe cale de consecinţă, reprezintă o necesitate stra-
tegică a ţării și asigură premisele creșterii rezilienţei naţionale și pe cale de consecinţă 
a bunei guvernări. Complexitatea realizării unui sistem modern al protecţiei civile în 
ţara noastră trebuie să includă populaţia, autorităţile naţionale/locale, sectorul privat, 
partenerii strategici ai României (NATO, UE, ONU) respectiv vecinii cu care trebuie să 
avem/dezvoltam de relaţii de bună vecinătate.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Legislaţie 
***  AAP6- Glosarul NATO de termeni și defi niţii (2020) 
***  AJP 3.19- Doctrina Aliată pentru Cooperarea Civili-Militari ediţia 2018 Annex B, B-2
***  Convenţiile de la Geneva din 1949, Protocoale adiţionale din 1977 de la Convenţiile de la 

Geneva, act internaţional, publicat în MO nr.68/1990 
***  HGR nr.547/2005 privind aprobarea Strategiei de protecţie civilă 
***  Legea 45/1994- Legea apărării naţionale a României 
***  Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 
***  Legea 481/2004 privind protecţia civilă 
***  Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 
***  NATO. (2016). “Warsaw Summit Communiqué”- Comunicatul Summitului de la Varșovia 
***  NATO. (1949). “Th e North ATLANTIC Treaty”. Washington D.C. NATO. (2016). “Warsaw 

Summit Communiqué.” 
***  OUG 21/2004 cu modifi cările și completările ulterioare privind Sistemul Naţional de Mana-

gement al Situaţiilor de Urgenţă (OUG 1/2014, OUG 59/2014, OUG 68/2020 aprobată prin 
Legea 253/2020 

***  Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020—2024 a fost aprobată prin Ho-
tărârea nr. 22 a Ședinţei comune a Senatului și Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, care 
a fost publicată în MO, Partea I, nr. 574 din 1 iulie 2020

Cărţi de autor
Claudiu BRATU. Teză de doctorat Universitatea Naţională de Apărare,2013-Efi cientizarea ac-

ţiunilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, Efi cientizarea acţiunilor structurilor cu atribuţii 
în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru prevenirea și contracararea surprinderii în cazul 
producerii unor evenimente deosebite, ISBN 978-620-0-51296-3, Globe Edit 2020, 342 pag

Claudiu BRATU. Managementul protecţiei civile din România-Managementul strategic al protecţiei 
civile -Volumul 1- ISBN-13: 978-620-0-60548-1, GlobeEdit (2020), 182 pag.

Claudiu BRATU. Rezilienţa și rezistenţa prin protecţie civilă, ISBN 978-620-0-628657 GlobeEdit, 
2021, 238 pag

1 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Rezilienţa și rezistenţa prin protecţie civilă, ISBN 978-620-
0-62865-7 Globe Edit, pag, 2



265materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională (24 februarie 2022)

ORDINEA ȘI SECURITATEA PUBLICĂ: PROVOCĂRI ȘI
AMENINŢĂRI ÎN CONTEXT NATIONAL ȘI REGIONAL

VALENTIN TALMACI1

Rezumat: În ultimii 30 de ani, transformările politice, economice şi sociale produse în 
Republica Moldova, au determinat mutaţii importante în structura, evoluţia şi dinamica 
fenomenului infracţional, implicit în domeniul ordinii şi siguranţei publice. Cel mai 
grav impact îl reprezintă, extinderea crimei organizate şi a corupţiei, a contrabandei 
transfrontaliere, a trafi cului şi consumului ilicit de droguri şi a celui de fi inţe umane, 
alături de infracţiunile comise cu violenţă în locuri publice, având urmări negative 
asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi a siguranţei publice. În prezent, în condiţiile creşterii 
tendinţelor migraţioniste, problema ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului este de 
cea mai mare actualitate, fi ind tot mai evidente preocupările factorilor de decizie în 
acest sens, dar în egală măsură şi ale cetăţenilor, cărora le este din ce în ce mai greu să 
accepte climatul de insecuritate. În centrul preocupărilor statului şi autorităţilor publice 
se afl ă permanent şi consecvent, ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, care mereu 
sunt supuse diferitor provocări, ameniţări şi riscuri, atât din interior cât şi din exteror.
Cuvinte cheie: Ordine publică, securutate publică, manifestaţii publice cu caracter 
de masă, siguranţa ordinii publice, ordine de drept, ordine constituţional.

Întroducere
Ciocnirile de interese dintre marile puteri menţin riscul confl ictelor, fapt care, prin 

efectul de undă, infl uenţează climatul intern din Republica Moldova. Este relevantă în 
acest sens situaţia din Ucraina și posibilitatea extinderii confl ictului în spaţiul naţio-
nal în mod direct sau prin mijloacele războiului hibrid și a ameninţărilor cu caracter 
asimetric. Pe fondul confl ictelor regionale pot fi  generate, intenţionat, acţiuni destabi-
lizatoare cum ar fi  instigarea grupurilor mari de persoane la încălcări grave ale ordinii 
de drept prin violenţe cu substrat social, economic sau etnic, bunăoară cum s-a întâm-
plat recent în Kazakhstan. Dacă să revenim la ultimile evenimentele din Kazakhstan, 
care sau produs la începutl anului curet, putem observa că acele riscuri și ameninţări 
care mai apoi sau transformat în revoltele însoţite de violenţe în ţara respectiva, putem 
spune cu fermitate că ele persistă și ne pasc și pe noi în Republica Moldova. În data 
de 5 ianuarie 2022, pe fondul revoltelor izbucnite la 2 ianuarie în vestul Kazakhstanu-
lui, conducerea acestei ţări a chemat în ajutor Trupele din cadrul Forţelor colective de 
menţinere a păcii ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) — care 
reunește șase foste republici ex-sovietice.

1 Valentin TALMACI, colonel (r), Universitatea de Stat Educaţie Fizică și Sport, Republica 
Moldova.
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Astfel de situaţii constituie noi subiecte de îngrijorare pentru Republica Moldova, 
întrucât procesele din categoriile menţionate pot afecta situaţia din ţară. Pentru Repu-
blica Moldova așa situaţie de criză cum s-a produs în Kazakhstan poate s-ă devină fa-
tală, deoarece nu există nici un fel de acord de securitate colectivă cu nimeni din lume.

În ultima perioadă de timp, reeșind din starea și situaţia actuală a evenimemtelor 
care se se petrec la nivel regional și în apropierea hotarelor ţării noastre observăm, că 
autorităţile ofi ciale ale Republica Moldova î-și concentrează eforturile sale strategice 
în domeniul apărării și securitășii cetăţenilor săi și a teritoriului naţional. Starea de 
lucruri în domeniul securitășii publice și ordinii inerne, care sunt componente de bază 
a sistemului naţional straregic de securitate, la fel îngrijorează atât autorităţile ofi ciale 
cât și cetăţenii Republicii Moldova.

În acest context, pentrua asigurarea securităţii publice și drepturilor constituţi-
onale, conform Constituţiei Republicii Moldova [1] și Legea Republicii Moldova cu 
privire la securitatea statului[2], este necesar dezvoltarea și modernizarea capacităţii 
de reacţie la evoluţia riscurilor și ameninţărilor mediului actual de securitate publică.

Ţinând cont de Convenţia O.N.U. din 14 decembrie 2000 [3], împotriva crimei 
organizate transnaţionale, ratifi cată de Republica Moldovavoi acorda o atenţie sporită 
la ameninţările și riscurile domeniului criminalităţii transfrontaliere și migraţiei ile-
gale, trafi cului de persoane, droguri, substanţe interzise, emigraţia cetăţenilor, infrac-
ţiunile bancare, cu carduri, atacurile de tip raider, contrabanda cu arme și substanţe 
interzise, ce pot fi  utilizate la comiterea de infracţiuni și acte îndreptate împotriva 
ordinii legale.

La momentul actual dacă ne referim la Strategia naţională de securitate [4] și Stra-
tegia de securitate publică a Republicii Moldova [5], vedem că au fost identifi cate ame-
ninţările, riscurile externe și cele interne cu extensie transfrontalieră și internaţională. 
Ca urmare, riscurile și ameninţările la adresa ordinii și securităţii publice nu au fost 
clasifi cate pe categorii cu descrieri și menţionare, care din ele sunt mai periculoase și 
mai frecvent intâlnite.

Prezentul articol, elaborat în baza unui studiu știinţifi c, prevede clasifi carea pe ca-
tegorii cu descrieri prescurtate în domeniul provocărilor, ameninţărilor și riscurilor 
la adresa ordinii și securităţii publice. În concluzii sunt formulate unele propuneri de 
soluţionare a porblemei în cauză.

În secţiunea 1 sunt descrise provocări și ameninţări de origine politică, economi-
că, socială și din domeniul tehnologiilor informaţionale. Secţiunea 2 prevede clasifi -
carea riscurilor și ameninţărilor de ordin extern și transfrontalier la adresa ordinii și 
securităţii publice în următoarele categorii: de origine politică, economică și socială; de 
origine a crimei organizate; din domeniul tehnologiilor informaţionale. În secţiunea 
3 sunt descrise riscurile și ameninţările interne la adresa ordinii și securităţii publice 
cu următoarele categorii: de origine politică; social-profesională; de origine a crimei 
organizate; din domeniul tehnologiilor informaţionale.

1. Provocările și ameninţările la adresa ordinii și securităţii publice
Aceste categorii de provocări și ameninţări prezintă pericol zi de zi pentru statul 

Republica Moldova și cetăţenii săi, prin aceia că sunt impuși de fi ecare dată, la îngrijo-
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rări și destabilizări morale, psihologice, politice economice și sociale. Astfel provocările 
și ameninţările la adresa ordinii și securităţii publice sânt următoarele:

—  Provocările și ameninţările de origine politică: Instigaţii la diferite escaladări de 
proporţii, propagande antistatale, organizarea migraţiei ilegale, trafi cul de fi inţe 
umane, criminalitatea politicilor informaţionale- hibride, terorizmul politic, 
implicarea cetăţenilor străini și persoanelor juridice străine în probleme de 
politică internă a Republicii Moldova, prin fi nanţare, asigurarea suportului 
logistic, organizare/conducere a diferitor activităţi sau manifestaţii în scopul 
promovării intereselor statelor străine;

—  Provocările și ameninţările de origine economică: Terorizmul energetic-dependenţa 
excesivă a sistemelor autohtone electro-energetice și de distribuţie a gazului 
natural de cele monopoliste străine, contrafacerea mărfurilor și produselor din 
domeniul sanitar și farmaceutic, infracţiuni comise prin intermediul fi rmelor 
de tip „fantomă” — rambursarea ilegală a taxei pe valoare adăugată, producţia 
și trafi cul de droguri sintetice, spălarea de bani, terorismul economic și fraudele 
legate de cardurile bancare;

—  Provocările și ameninţările de origine socială: narcomania, alcoolismul, boli 
contagioase, pandemii-răspândirea virușilor HIV/SIDA/.

—  Provocările și ameninţările din domeniul tehnologiilor informaţionale [6]. Gradul 
înalt de interconexiune cu sistemele informaţionale internaţionale, facilitează 
activitatea factorului criminogen în sfera informaţională și sporește vulnerabi-
lităţile sistemelor respective cum ar fi : terorismul și spionajul cibernetic, eco-
nomia digitală tenebră, atacurile cibernetice transfrontaliere asupra sistemelor 
informaţionale.

2. Riscurile și ameninţările de ordin extern și transfrontalier la adresa ordinii 
și securităţii publice

Categoriile date, sunt cele mai periculoase pentru societatea moldovenească din 
punc de vedere, că este foarte greu de prevazut și preîntâmpinat din timp cele pregătite 
și intenţionat aplicate din exterior, faţă de politicile statului și societăţii noastre. Dese 
ori multe din ele ne aduc diferite surprize, cum ar fi  de exemplu, cele economice cu 
blocarea sau anularea ieșirii la pieţele externe, cele energetice cu dependenţă totală de 
diferite monopoluri străne, ect

Riscurile și ameninţările de ordin extern și transfrontalier la adresa ordinii și secu-
rităţii publice sunt clasifi cate în următoarele categorii:

— Riscurile și ameniţările externe de origine politică: Infl uenţarea deciziilor de po-
litică externă prin exercitarea de presiuni asupra instituţiilor statului, a autorităţilor pu-
blice locale și centrale, prin utilizarea constrîngerilor economice, șantajului energetic 
extern; provocarea, menţinerea și intensifi carea, în contextul alimentării externe a con-
fl ictului transnistrean, a stărilor de criză internă, de insecuritate socială, a mișcărilor 
politice, separatiste, de scindare etnică, a încălcărilor violente ale ordinii și securităţii 
publice;

— Riscurile și ameniţările externe de origine economică și socială: submina-
rea climatului economic, social și scăderea încrederii populaţiei în capacitatea de 
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guvernare și a instituţiilor de aplicare a legii prin sprijinirea din exterior (politic, 
organizatoric,fi nanciar și logistic) a acţiunilor antistatale de contestare violentă, prin 
iniţierea de scheme criminale specifi ce, campanii vaste de propagandă prin mass-me-
dia controlate de către entităţi străine, prin șantaj și corupţie; infl uenţa externă asupra 
economiei și pieţei fi nanciar-bancare, asupra ramurilor de producere, infrastructurilor 
critice, conservarea proceselor de modernizarea acestora s-a materializat activ în ulti-
mii ani și comportă consecinţe pe toate dimensiunile securităţii naţionale; perpetuarea 
decalajelor de dezvoltare în raport cu statele membre ale Uniunii Europene și cu alte 
state din regiune, precum și gradul scăzut de rezistenţă faţă de turbulenţele majore de 
pe pieţele externe, în special cu referire la sectorul fi nanciar‐bancar; acţiunile milita-
re și informativ-subversive, precum și de diversiune și potenţialul extinderii zonei de 
instabilitate de pe teritoriul Ucrainei au infl uenţă asupra unor elemente, grupuri cu 
atitudini extremiste din Republica Moldova și menţin riscul extinderii confl ictului pe 
teritoriul Republicii Moldova; în coloborare cu pârghiile de infl uenţă în câmpul social-
politic sau dependenţa unilaterală de o sigură sursă de aprovizionare cu agenţi energe-
tici pot vulnerabiliza statul în situaţii de escaladare a tensiunilor în plan regional; presi-
unile politice externe manifestate prin: acordarea de sprijin economic, militar și politic 
regimului neconstituţional de la Tiraspol;impunerea obstacolelor artifi ciale în accesul 
produselor moldovenești pe pieţele tradiţionale, inclusiv blocarea accesului cetăţenilor 
Republicii Moldova pe piaţa muncii din alte ţări; aplicarea tratamentului diferenţiat 
faţă de părţi ale teritoriului vamal unic al Republicii Moldova (regiunea transnistreană, 
UTA Găgăuzia).

— Riscurile și ameniţările externe de origine a crimei organizate: Alimentarea gru-
părilor de crimă organizată și antistatale cu arme, materiale explozibile și interzise (ra-
diologice, biologice, chimice) pe fundalul scăderii efi cacităţii regimului de control al 
armelor convenţionale în Europa și al încălcărilor Tratatului privind comerţul cu armele 
convenţionale; posibilitatea folosirii teritoriului Republicii Moldova ca zonă de tran-
zit spre Uniunea Europeană de către elemente teroriste pentru trafi cul cu armament și 
substanţe interzise; dinamizarea fenomenului migraţiei, inclusiv a migraţiei ilegale, prin 
folosirea ţării ca zonă de tranzit și platformă de trecere ilegală a frontierei cu acte false; 
favorizarea constituirii reţelelor de contrabandă și trafi c internaţionalizate din motive 
de politică fi scală sau de diferenţe între Republica Moldova, Uniunea Europeană și ţările 
din regiune; situaţii excepţionale care, în funcţie de proporţiile extinderii, de gravitatea 
consecinţelor și particularităţile manifestării pot produce efecte transfrontaliere;

— Riscurile și ameniţările externe din domeniul tehnologiilor informaţionale. Ata-
curi cibernetice externe asupra autorităţilor cu atribuţii privind ordinea și securitatea 
publică pentru destabilizarea și anihilarea sistemului de management instituţional și al 
crizelor, a sistemelor, resurselor informaţionale vitale și a infrastructurii critice; contro-
lul surselor de informare în masă de către entităţi străine, inclusiv intruziunea în spaţiul 
informaţional, atrage riscul distorsionării opiniei publice vizavi de procesele politice și 
de securitate în plan internaţional și regional, generării atitudinilor ostile ordinii con-
stituţionale, legalităţii, funcţionării instituţiilor statului, politicii de stat în domeniile 
economic, social, cultural și al relaţiilor interne.
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3. Riscurile și ameninţările interne la adresa ordinii și securităţii publice
Din categoria dată fac parte anume acele riscuri și ameninţăr interne la adresa 

ordinii și securităţii publice pe care noi însine, cetăţenii Republicii Moldova, precum și 
autorităţile centrale și locale le provocăm de fi ecare dată conștient sau mai puţin con-
știent, prin acţiunile noastre și politicile statultui. Nu mai puţine riscuri și ameninţări 
in domeniul dat vin din partea diferitor minorităţi și etnii care locuesc pe teritoriul 
Republicii Moldova. Deasemenea multe din ele vin și din partea cetăţenilor care susţin 
regimuri separatiste și politici periculoase pentru statalitatea ţării nostre. Unele din ele 
pot fi  chiar și mai periculoase de cât cele din exterior, deoarece autorii lor pot avea acces 
la promovarea politicilor dubioase și contact direct cu cetaţenii.

— Riscurile și ameniţările interne de origine politică: Instigarea la escaladarea, în 
timp și spaţiu, a tensiunilor social-economice și incitarea la confruntări deschise între 
grupurile protestatare și instituţiile de ordine și securitate publică; degenerarea în ac-
ţiuni violente, pe fundalul nemulţumirilor și evoluţiilor diverse, a adunărilor publice, 
spontane sau organizate, cu caracter revendicativ, de protest sau a altor forme de expre-
sie ale cetăţenilor în spaţiul public; menţinerea confl ictului transnistrean și a stării de 
tensiune politică, socială, etnică, posibilitatea declanșării acţiunilor ostile în localităţile 
din stînga Nistrului, a provocărilor în zona de securitate; continuarea acţiunilor con-
certate de alterare a ordinii și securităţii publice prin provocarea de fapte antinaţionale, 
extremiste, separatiste, xenofobe, preferenţiale (etnic, economic, teritorial); amplifi ca-
rea propagandei antistatale, separatiste și etnice, desfășurarea acţiunilor specifi ce răz-
boiului psihologic în scopul subminării încrederii în instituţiile statului;

— Riscurile și ameniţările interne de origine social-profesională: Scăderea nivelului 
de ordine și securitate publică în condiţiile creșterii fl uxului imigraţional și a număru-
lui cererilor de azil, care presupun, implicit, cazarea și integrarea străinilor; scăderea 
autorităţii statului ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a responsabilităţilor de 
asigurare a ordinii și securităţii publice; menţinerea calităţii reduse a serviciului public, 
protecţiei persoanei, siguranţei societăţii și statului; extinderea actelor de corupţie și 
protecţionism în general, dar și în cadrul instituţiilor de aplicare a legii; incapacitatea 
de management, din perspectiva măsurilor de ordine și securitate publică, al situaţiilor 
excepţionale;

— Riscurile și ameniţările interne de origine a crimei organizate: Erodarea regi-
mului de control al armelor convenţionale în Europa și încălcarea Tratatului privind 
comerţul cu armele convenţionale, prezenţa forţelor militare străine în regiunea trans-
nistreană fără acordul Guvernului Republicii Moldova în contextul persistenţei con-
fl ictelor de durată și a apariţiei confl ictelor noi în regiune constituie o ameninţare și 
o sursă de risc la adresa atât a securităţii RepubliciiMoldova, cât și a celei regionale. 
Folosirea teritoriului Republicii Moldova (inclusiv a zonei din stînga Nistrului) pen-
tru acţiuni de criminalitate organizată, transfrontalieră, migraţie ilegală, contrabandă, 
spălare de bani, contrafacere de mărfuri, infracţiuni de mediu, producere și trafi c de 
droguri, trafi c de persoane, armament, materiale interzise; creșterea criminalităţii co-
mune în urma accentuării declinului economic și social, a ratei șomajului, a reducerii 
gradului de ocupare a tinerilor;
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— Riscurile și ameniţările interne din domeniul tehnologiilor informaţionale: Glo-
balizarea spaţiului cibernetic amplifi că riscul atacurilor asupra infrastructurii infor-
maţionale și de comunicaţii electronice a statului, manifestîndu-se prin ameninţarea 
de subminare a capacităţilor de comunicaţii pe timp de criză și, ca urmare, erodarea 
capacităţilor de luare a deciziilor, ameninţarea de uz fraudulos sau blocare a accesului 
prin diverse metode la sistemele și resursele informaţionale de importanţă statală, dar 
și de uz public, ameninţări la adresa drepturilor și libertăţilor constituţionale ale cetăţe-
nilor în spaţiul informaţional; scurgerea informaţiilor secrete din sistemul de ordine și 
securitate publică, determinată de nivelul scăzut al responsabilităţii personalului.

Concluzii
Securitatea naţională de ordinii pipublice a Republicii Moldova nu poate fi  conce-

pută în afara contextului securităţii publice internaţionale, iar în cadrul eforturilor de 
integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită trebue de acordat intensifi cării 
cooperării cu UE, orientată spre consolidarea securităţii ordinii publice naţionale și a 
celei regionale. Rolul ţării noastre în cadrul sistemului de securitate piblică internaţio-
nală este determinat de mai mulţi factori, printre care: interesele naţionale; principalele 
ameninţări, riscuri și vulnerabilităţi la adresa securităţii publice naţionale; principalele 
repere ale politicii externe și ale politicii de asigurare și menţinere a ordinii publice; căi-
le de asigurare a securităţii publice naţionale. Ca urmare, Republica Moldova trebuie să 
adopte măsuri urgente, adecvate de gestionare a consecinţelor posibile în planul ordinii 
și securităţii publice, al protecţiei persoanei, siguranţei societăţii și statului.

În acest context, se propune următoarele:
1. Este necesar ca instituţiile forţelor de ordine din Republica Moldova să revadă 

dezvoltarea și modernizarea capacităţilor de reacţie la evoluţia riscurilor și ameninţări-
lor mediului actual de securitate publică;

2. Ar fi  binevenit ca autoritţile publice centrale și cele locale, să revizuească și să 
îmbunătăţiască prevederile legale, normative și politicile care reglementează funcţio-
narea integrată a structurilor sistemului naţional de securitate și oirdine publică;

3. Este rezonabil ca sistemului de securitate publică actual să se transforme într-
un sistem cu arhitectură modernă de securitate integrată-operaţională, unde vor fi  în-
trunite toate ministerele de forţă și celelalte instituţii statale cu funcţii de asigurare a 
ordinii publice;

4. Organizarea schimburilor de experienţă privind pregătirea cadrelor pentru par-
ticipare la misiuni și operaţii internaţionale de asigurare a securităţii regionale și inter-
naţionale, cu caracter poliţienesc și civil;

5. Securitatea informatională in domeniu securităţii publice de a o aduce in con-
cordanţă cu cerinţele Strategiei de securitate chibernetică a republicii Moldova, și anu-
me: determinarea politicii privind modalitatea de raportare, stocare și prelucrare a in-
formaţiilor aferente, incidentelor   și ameninţărilor la adresa securităţii informaţionale 
în domeniul ordinii publice;

6. Perfectarea acordului de securitate colectivă cu statele din vecinătate sau regiu-
ne, cum ar fi : Ucraina, Romănia, Belorus, Georgia, Bulgaria, Azerbagen, Turcia și altele.
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SECURITATEA SOCIETALĂ — 
O COMPONENTA STRATEGICĂ A POLITICILOR 

NAŢIONALE ȘI REGIONALE DE APĂRARE
ADELA ȘERBAN1

DAN-FLORIN GRECU2

Rezumat: Articolul abordează problematica securităţii societale, componentă cu 
profi l particular în cadrul securităţii interne, al cărei focus îl reprezintă integritatea 
elementelor structurale ale societătii, capacitatea acesteia de a îşi proteja resorturile 
vitale de supravieţuire: instituţii, resurse, identitate. Lucrarea evidenţiază princi-
palele modalităţi prin care un adversar poate dobândi avantaje strategice exploa-
tând vulnerabilităţi societale, precum şi căile prin care o bază societală puternică 
poate deveni un avantaj strategic al statului în contracararea operaţiunilor specifi ce 
razboiului hibrid, şi în special ale razboiului cognitiv (cognitive warfare). Autorii 
argumentează ideea că politicile de apărare, pentru a putea fi  efi ciente, trebuie să 
reunească într-un sistem sinergic de acţiuni capacitatea de mobilizare a statului pentru 
apărare (prin corpurile sale specializate) şi capacitatea societăţii (prin instituţiile, 
organizaţiile şi reţelele sale sociale interne şi prin nivelul de cultură de securitate a 
populaţiei civile) de a îşi apăra datele constitutive şi de a acţiona efi cace şi unitar 
în sensul protejării intereselor colective legitime.
Cuvinte cheie: securitate societală, cultură de securitate, politici de apărare, război 
cognitiv.

Abstract: Th e article addresses the issue of social security, a dimension of homeland 
security with a particular profi le, focused on the integrity of the structural elements 
of the society and its ability to protect its vital sources of survival: institutions, 
resources, identity. Th e paper highlights the main approaches in which an adversary 
can gain strategic advantage by exploiting societal vulnerabilities, as well as the ways 
in which a strong societal base can become a strategic advantage for the state in 
counteracting specifi c operations of hybrid warfare, and especially cognitive warfare.
Th e authors argue that an eff ective defense policies should combine in a synergistic 
system of actions the state’s capacity of defense (through the mission of its specialized 
bodies) and society’s capacity to defend their socio-cultural data and to act eff ectively 
and unitedly in the sense of protecting the legitimate collective interests (through 
its institutions, organizations and internal social networks and, also, through the 
security culture internalised by the civilian population).

1 Adela ȘERBAN, Dr. CS III, Institutul de Sociologie, Academia Română (București, România).
2 Dan-Florin GRECU, Dr. Gl. mr.(r), Asociația Ofi țerilor în Rezervă din România (București, 

România).
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Consideraţii introductive
Securitatea statului implică două componente esenţiale: securitatea strategică — cu 

focus asupra condiţiilor necesare supravieţuirii statului în contextul regional și inter-
naţional de securitate și a unei poziţionări avantajoase a acestuia în sistemul de relaţii 
internaţionale — și securitatea internă — care cuprinde totalitatea condiţiilor necesare 
funcţionării optime a sistemului instituţional și a societăţii. Securitatea internă, la rân-
dul său, implică două dimensiuni cu profi l distinct: gestionarea cu resurse instituţiona-
le a ameninţărilor ţintite la adresa securităţii naţionale (obiectul central al instituţiilor 
de profi l) și gestionarea prin politici și instrumente de intervenţie a riscurilor sistemice 
la adresa securităţii societale. (Șerban, 2008)

Securitatea societală descrie o componentă distinctă a securităţii interne, care vine 
în completarea demersurilor de securitate asigurate printr-un cadru specializat (militar 
și de intelligence), obiectul său constituindu-l integritatea elementelor structurale ale 
societăţii. Securitatea societală desemnează ad litteram securitatea societăţii, indicând 
capacitatea instituţiilor, grupurilor și reţelelor interne care compun mediul social de 
a se mobiliza pentru protejarea resurselor fundamentale și a datelor constitutive ale 
societăţii, a libertăţii și a ”modurilor proprii de a fi ”. (Buzan et al., 1993; Wæver, 1995)

Securitatea societală ca temă cadru a intrat în circuitul debaterilor de specialitate 
de numai trei decenii, teoretizarea domeniului fi ind încă în proces de șlefuire și de 
dezvoltare, dată fi ind complexitatea referenţialului analizat și necesitatea lărgirii ori-
zontului de percepţie asupra fondului de ameninţare sau de vulnerabilitate asociată cu 
planul societal. (Wæver, 1993; Șerban, 2013)

Ultimele decenii au fost marcate de o puternică deschidere a societăţilor către cir-
culaţia informaţiei și a schemelor culturale, favorizând apariţia unui mediu activ micro-
intervenţial operat de o diversitate consistentă de actori și agenţi interesaţi să modifi ce 
atitudini, comportamente, practici, refl exe, înclinaţii și mentalităţi sociale. Societăţile 
contemporane sunt medii înlăuntrul cărora operează un volum uriaș de intervenţii (de 
tipuri și de clase diferite, introduse în ferestre temporare distincte), a căror acţiune 
suprapusă generează un climat de securitate sau de insecuritate complex, care necesită 
un efort elaborat de monitorizare și de analiză. Politicile de apărare și de securitate ale 
statului sunt în mod tradiţional concentrate asupra acţiunilor intenţionate, efectuate 
în mod constient și în baza unei agende de agresiune de către agenţi destabilizatori, în 
timp ce marea parte a fondului de vulnerabilitate societală este produs de acumularea 
și combinarea în timp a unui volum masiv de efecte nocive, neintenţionate, induse în 
diferite straturi ale vieţii sociale de acţiunea unor grupuri, organizaţii, reţele sociale 
care urmăresc obiective acceptate social.

Politicile de apărare necesită, în acord cu aceste noi realităţi, o reevaluare și o actu-
alizare a obiectivelor de securitate naţională, incluzând evaluarea sistemică a riscurilor 
societale între priorităţile sale imediate.

La fel ca ameninţările explicite, macro-procesele care afectează societatea pot an-
trena probleme de securitate mocnite, care pot deveni catastrofi ce în contexte prielnice, 
adăugându-se la presiunea unor agresiuni directe. În contextul riscului tot mai crescut 
de apariţie a unor atacuri hibride, care utilizează ca avantaj tactic vulnerabilităţi func-
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ţionale ale anumitor paliere ale societăţii, este o necesitate aprofundarea modului în 
care evoluţia proceselor care afectează societatea poate constitui un factor de suport 
sau de sabotaj pentru securitatea natională. Lucrarea noastră își propune să aducă o 
contribuţie la această problematică, punctând câteva aspecte de vulnerabilitate soci-
etală, încadrate în special în contextul ameninţărilor care utilizează tactici din sfera 
războiului cognitiv.

Aspecte privind insecuritatea societală
O trăsătură esenţială a dimensiunii non-militare a insecurităţii este aceea că răz-

boiul modern, agresiunile la adresa statelor sau a subsistemelor sale componente, dar 
și confruntările contemporane interne pentru putere au deplasat câmpul de luptă de la 
palierul fi zic (teritorial, logistic) la cel imaterial, se desfășoară preponderent și decisiv 
la nivelul minţii umane și în planul fundamentelor axiologice și instituţionale ale so-
cietăţii. Aceste procese sociale sunt cuprinse în ceea ce literatura de specialitate recentă 
denumește război cognitiv (cognitive warfare). „Th e aim [of cognitive warfare]” — sinte-
tiza un grup de cercetători de la Johns Hopkins University și Imperial College London 
într-un studiu realizat pentru NATO — „is to change not only what people think, but 
how they think and act. Waged successfully, it shapes and infl uences individual and group 
beliefs and behaviours to favour an aggressor’s tactical or strategic objectives. In its extre-
me form, it has the potential to fracture and fragment an entire society, so that it no longer 
has the collective will to resist an adversary’s intentions. An opponent could conceivably 
subdue a society without resorting to outright force or coercion”. (Cao & all, 2021)

O societate care are un nivel ridicat de securitate se caracterizează printr-o proba-
bilitate redusă de a deveni teatrul de operaţiuni pentru intervenţii și agresiuni în palie-
rul psiho-cognitiv al colectivităţii și are capacitatea de a își proteja resorturile vitale de 
supravieţuire: instituţii, resurse, identitate. (Wæver, 1994; Șerban, 2006).

Dimensiunea societală a securităţii este esenţială și ca aspect de sine stătător, pentru 
înţelegerea unei clase distincte de ameninţări și de riscuri, dar și ca parte a securităţii 
strategice, în calitatea sa de condiţie fundamentală pentru exercitarea funcţiei de apărare 
teritorială, deoarece într-un razboi sau într-o confruntare directă, ca formă extremă de 
agresiune, nu sunt necesare doar resurse strategice (arme și oameni), ci și certitudinea 
ca minţile oamenilor care construiesc și implementează strategiile, care utilizează ehi-
pamente militare și care execută comenzile, nu sunt ele înseși alterate de efectul altor 
tipuri de arme, imateriale, cultural-ideologice. Societatea este baza de recrutare pentru 
personalul specializat, infl uenţele active în palierul societal refl ectându-se direct în con-
fi gurarea psiho-cognitivă a corpurilor de elită ale statului (profesionale, politice, mili-
tare). Ca toate componentele interne ale societăţii, și personalul implicat în protejarea 
componentelor strategice sau interne ale securităţii statului, este rezultatul stării în care 
se găsește substratul social. În același timp, fară societate ca partener și suport esenţial 
pentru acţiunile de securitizare (Wæver, 1995), autorităţile cu funcţiuni stategice nu pot 
dezvolta sau duce la bun sfârșit acţiuni efi cace de protecţie a unor interese naţionale și 
partenerale. Societatea fi ind morfologic duală, cu o dimensiune a existenţei sale identifi -
cabilă în planul direct observabil (cuprinzând baza materială, organizaţională și umană) 
și cu o a doua evoluând la un palier profund (al reţelelor de conexiuni sociale și insti-
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tuţionale, al conţinuturilor de semantică culturală asociate structurilor și manifestărilor 
sociale și fondului normativ), securitatea sa depinde de o armonizare a demersurilor 
de apărare strategică (militară, de inteligence, economică, de ordine și de administrare 
internă) cu cele de susţinere a capacităţii comunităţilor locale, grupurilor profesionale 
și de interese, a reţelelor sociale interne de a acţiona în mod spontan, convergent și re-
zilient în raport cu interesele stabile și fundamentale ale societăţii. Iar resortul prin care 
fondul societal poate contribui la asigurarea propriei securităţi este cultural.

În esenţă, starea de insecuritate la nivel societal este rezultatul unei degradări a 
sistemului instituţional, cultural și normativ al societăţii, fi e ca urmare a unui proces 
de agresiune prin care un complex de agenţi interesaţi a ţintit (în mod coordonat sau 
nu) dezarticularea sa, fi e ca urmare a unui proces de descompunere internă. În ambele 
situaţii, ceea ce este afectat este sistemul stabil de valori, credinţe, semnifi caţii, practici, 
reprezentări sociale, atitudini și modele comportamentale dintr-o societate laolaltă cu 
semantica culturală care îi asigură coerenţă și unitate. O societate vulnerabilă pierde 
capacitatea de a oferi membrilor săi motivaţia subiectivă de a lucra împreună, eșuând 
în efortul de a pune în mișcare în mod efi cace fondul instituţional și de a concretiza 
astfel soluţii la nevoile esenţiale ale societăţii.

Conceptul cultură de securitate descrie calitatea unui sistem cultural de a susţine o 
societate rezilientă, capabilă de a-și menţine coerenţa și funcţionalitatea, într-un mediu 
de presiune ostilă. Cultura de securitate reprezintă infrastructura imaterială de apărare, 
scutul invizibil al colectivităţii în faţa unor factori de presiune dezagreganţi sau a unor 
agresiuni destructurante societal, imunitatea mentală a populaţiei și a corpurilor deci-
dente dintr-o societate. Cultura de securitate cuprinde totalitatea normelor interioriza-
te, a valorilor, a reprezentărilor și a modelelor active în plan psiho-cognitiv care permit 
unui corp colectiv să acţioneze efi cace și în sens unitar în sensul protejării intereselor 
sale legitime. (Katzenstein, 1996)

Securitatea, asemeni tuturor calităţilor esenţiale ale existenţei individuale și soci-
ale (libertate, bunăstare etc.), este o realitate transversală și nu secvenţială. O societate 
sigură este o societate a cărei condiţie internă permite menţinerea unei „homeosta-
zii” societale, adică are capacitatea, prin resorturile sale de adaptare, de răspuns și de 
autoreglare (fără autarhie, ci calibrandu-se în raport cu un mediu în schimbare), să 
își prezerve datele constitutive, sistemele funcţionale și coordonatele socio-culturale. 
Motorul acestui proces societal intern îl constituie intensitatea atașamentului identitar 
și conștiinţa interesului comun, iar exercitarea acestei funcţii de protecţie și apărare 
societală este susţinută de un proces complex, spontan, de tip reacţie-răspuns în baza 
unui sistem cultural de fi ltrare a informaţiior și perpecţiei despre ceea ce contituie sau 
ar putea constitui o ameninţare. Securitatea este o stare concretă, cu consecinţe în pla-
nul observabil al realităţii, care are un corelativ refl ectat în realitatea mentală, percepută 
a colectivităţii. Cu cât distanţa/deosebirea dintre cele două imagini este mai puternică, 
cu atât ne confruntăm cu o capacitate mai slabă de înţelegere și de răspuns funcţional al 
unei societăţi în faţa ameninţărilor. Cauza acestui eșec de securitizare colectivă trebuie 
căutată în primul rând în planul psihologiei sociale și este direct conexată de o cultură 
organizaţional-statală slabă și de un raport dezechilibrat între interesul individual sau 
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de grup și cel colectiv, societal. Profi lul unei societăţi nesigure este adesea indicat de 
instalarea unor tendinţe oligarhice, de o slabă colaborare între structurile și reţelele so-
ciale interne și de un defi cit de atașament social. Principiul fundamental al unei culturi 
de securitate este capacitatea membrilor unei societăţi de a lucra în și pentru echipă (în 
planul concretului social echipa luând forma unui tip divers de structuri sociale, la pa-
liere diferite ale organizării societale: familii și reţele comunitare, comunităţi locale, or-
ganizaţii locale sau profesionale, grupuri de intervenţie civică, organizaţii economice, 
grupuri de interese regionale, politice sau economice, instituţii de stat, statul ca întreg).

Problematica deschisă de vulnerabilitatea societală necesită ca preambul teore-
tic lămurirea legăturii dintre procesele psiho-cognitive (care determină acţiunea so-
cială) și cultură. „Gândirea” — arăta Ștefan Odobleja în studiul său dedicat psiho-
logiei consonantiste — „este o înlănţuire complexă și variabilă de consonanţe cog-
nitivo-afective” (Odobleja, [1938—1939] 1982: 284) și operează cu imagini mentale
, cu reprezentări (construite social) care fac parte dintr-un sistem corerent, construit 
consonant. Socializarea persoanei înlăuntrul unui sistem cultural implică o „suită de 
reacţii mutuale de întărire” (Idem: 530) a codului de semantică socio-culturală împăr-
tășit în comun. Acest proces este unul permanent, clădit în jurul nucleului constituit în 
anii esenţiali ai socializării primare prin acţiunea constantă a ceea ce Odobleja denu-
mește rezonatori latenţi, indicând prin acest termen toate elementele psihice (senzaţii 
depozitate în memorie, reprezentări, criterii, categorii etc.), care, odată introduse în 
circuitul mental, se transformă în receptori culturali care resping sau acceptă noile ele-
mente în funcţie de potrivirea cu codul propriu.

Practic toate informaţiile, imaginile, senzaţiile depozitate în memorie devin orga-
ne senzoriale ale minţii, care cenzurează conţinuturile străine semantic. Sistemul cultu-
ral este așadar parte integrantă din construcţia psiho-cognitivă a persoanei, asigurând 
o codifi care de semantică socială comună acţiunilor sociale. Parafrazând un concept 
vehiculat astăzi în neurostiinţe, orice sistem cultural generează un tip de wiring psi-
ho-cognitiv, o confi gurare funcţională capabilă să faciliteze colaborarea intra-socială 
prin predictibilitate de comportament, reacţie și semnifi caţii. Disfuncţiile în transferul 
semanticii socio-culturale sau expunerea la alte experienţe sociale, reprezentări men-
tale sau modele de comportament și reacţie decât cele transmise prin fondul cultural 
dominant facilitează asimilarea unor rezonatori externi, uneori discordanţi codului se-
mantic cultural care stă la baza confi gurării psiho-cognitive a persoanei.

Deoarece mintea umană funcţionează pe principiul coerenţei cognitive (Festinger, 
1957; Heider, 1958; Cooper & Fazio, 1984), când sunt puse laolaltă scheme de gândi-
re care se susţin pe premise disjuncte, mintea ”strâmbă” logica pentru a le armoniza, 
alterând categoriile gândirii. Distorsiunile psiho-cognitive sunt cu atât mai puternice 
cu cât grefele culturale sunt mai numeroase și mai contradictorii cu fondul cultural de 
bază, cu cât au loc la vârste mai fragede, când construcţia unei structuri psiho-cogniti-
vă nu s-a putut consolida și în contextul unei acumulări succesive, timp de mai multe 
generaţii, a unor scheme culturale disjuncte.

Modernitatea și în special accentuarea proceselor de globalizare au facilitat circu-
laţia unui volum masiv de scheme culturale desprinse din sistemele de origine, laolaltă 
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cu pachete cultural-ideologice propagate în scopul atragerii și construirii de suport 
popular pentru iniţiative de schimbare, construind inclusiv în statele cu societăţi des-
chise, democratice, un climat social marcat de un afl ux necontrolat de grefe cultura-
le. Fenomenul, încurajat de numeroși stakeholderi politici (state, organizaţii politice 
transnaţionale, ONG-uri, companii, reţele de interese) pentru susţinerea unor agende 
punctuale (Savage et al., 1991; Mitchell et al., 1997; Olsen, 2017), a alimentat un climat 
general de fracturare, disfuncţionalitate și impredictibilitate psiho-cognitivă la nivelul 
colectivităţilor, care intră într-o etapă cronică și agravantă odată cu ascensiunea info-
sferei și mai cu seamă a platformelor de social media.

În acest context global de vulnerabilitate, coerenţa instituţională a statului se sus-
ţine în special pe forţa inerţiilor sociale și pe articularea sistemelor interne, asigurarea 
unui nivel ridicat al securităţii societale depinzând de puterea răspunsului cultural al 
societăţii. Cultura naţională (construită prin adaptarea sistemului cultural identitar lo-
cal la contextul de viaţă modern) funcţionează într-un stat ca o veritabilă infrastructură 
critică imaterială, oferind fundamentul solidarităţii colective și consistenţei instituţi-
onale. Cultura este răspunsul colectiv, sedimentat istoric, la infl uenţele exterioare și 
la evenimente și fapte de viaţă colectivă (Hofstede & all, 2010), iar puterea codurilor 
culturale provine din intensitatea circulaţiei conţinuturilor de semantica socială în so-
cietate și din utilizarea lor ca resort de construcţie socială.

Cultura naţională este principalul vector identitar, ea programează colectiv mintea 
membrilor unei societăţi construind stiluri particulare de răspuns (de comportament, 
reacţie, strategie, construcţie etc.) diferite pentru fi ecare organizaţie politică statală. 
(Idem: 346) Așa cum sublinia Th omas Berger, ”formal institutions play a role in ancho-
ring broader society beliefs and values and provide continuity and permanency to them. 
Culture forces, in turn, infl uence the shapes institutions take and provide them with legiti-
macy and meaning. Th e interaction between formal institutions and the beliefs and values 
prevalent in a givern society becomes particularly relevant in periods where the political 
system in undergoing change”. (Berger, 1998: 11-12)

Însuși comportamentul politic al statelor, modul în care își construiesc, interiori-
zeaza, și pun în practica strategiile și direcţiile strategice este un rezultat al unui pattern 
cultural distinct (al unor valori și atitudini consolidate, a unor moduri de reacţie și 
comportament) care reclamă interpretarea și inţelegerea lor nu doar ca elemente poli-
tice, cât mai ales ca rezultat al unui complex cultural. Literatura de specialitate pe tema 
relaţiei dintre factorii culturali și managementul politic al securităţii statului, în special 
începând cu lucrarea lui Ken Booth din 1979, a dezvoltat ideea interpretării și fi ltrării 
culturale a intereselor de securitate, a existenţei unei distorsiuni etnoculturale în înţele-
gerea și aplicarea strategiilor de securitate (Booth, 1979). Cultura strategică este înţe-
leasă ea însăși ca rezultatul unui conţinut cognitiv consolidat istoric, asociat cu valori, 
atitudini, opţiuni legate de percepţia ameninţărilor (Snyder, 1977: 8-9; Desch, 1999).

Rezilienţa unei societăţi la agresiuni sau factori destructuranţi este exercitată prin 
expresiile instituţionale ale comportamentului cultural. Nu tot fondul instituţional și 
organizaţional din societate este în mod uniform refl ectarea stilului cultural local și 
propriei semantici sociale a acestuia, în concreteţea lor, instituţiile putând fi  rezultatul 
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unei intersecţii între modele organizaţionale importate și refl exe culturale autohtone 
sau pot reprezenta produsul cvasi-integral al unor grefe culturale externe sistemului 
autohton. Elitele însele pot constitui segmente sociale cu o amprentă mai slabă sau mai 
accentuată a patterurilor culturale naţionale decât corpul general al populaţiei, sau pot 
concentra refl exul cultural local mai puternic în anumite componente ale exerciţiului 
autorităţii decât în altele. Societăţile concrete nu sunt uniforme sub aspectul amprentă-
rii culturale și nici a investiţiei colective în securitatea componentelor societale. Putem 
vorbi în cadrul societăţilor despre „vulnerabilităţi asumate”, despre zone de exprimare 
socială lăsate expuse unor factori de presiune, și despre „securitizări implicite”, adică 
elemente și componente ale funcţionării societăţii care sunt prioritizate de către sen-
sibilitatea subiectivă a colectivităţii, devenind zone sensibile de alertă, protejate prin 
mobilizări colective spontane și puternice. Fiecare societate are propria sa confi guraţie 
refl exivă privitoare la propria sa securitate societală, care în funcţie de capacitatea de 
adecvare a răspunsului său colectiv și de capacitatea instituţională de preluare a aces-
tuia, poate contribui la apărarea teritoriului fi zic și simbolic sau poate eșua în a furniza 
un nivel sufi cient de protecţie a propriilor sisteme.

La confi gurarea unui anumit nivel de securitate sau de vulnerabilitate societală 
contribuie un set divers de factori sociali, ce ţin de structura socială, de performanţa 
sistemelor funcţionale sau de tiparele de acţiune socială în sens weberian. Cinci dintre 
aceștia au fost evaluaţi de către autorii acestei lucrări ca având un rol determinant în 
raport cu noţiunea de cultură de securitate:

— Confi guraţia societală: relaţia stat-comunitate.
— Cultura politică și de management a statului.
— Cultura organizaţională a societăţii.
— Educaţia și cultura formală. Calitatea capitalului uman.
— Cultura morală și fundamentele valorice ale societăţii.
Morfologic, câmpul societal alătură două realităţi sociale distincte tipologic și ca 

natură, dar care funcţionează concomitent în și cu aceeași bază umană: corpul colec-
tiv (baza comunitară) și organizaţia statală. Raporturile stabilitate între ele, dinamica 
relaţiei celor două sisteme confi gurează în mod dominant nivelul de vulnerabilitate 
internă într-o societate. În mod tradiţional, statul este furnizorul de securitate teritori-
ală, domeniul apărării naţionale fi ind funcţia sa prin excelenţă. Succesul unui demers 
complet și profund de apărare depinde de relaţia de parteneriat dintre stat și populaţie 
în problema securităţii, de o întânire între reprezentarea și percepţia societăţii cu privi-
re la riscuri și ameninţări și direcţiile strategice ale statului în această privinţă. Pentru 
ca ameninţările societale să fi e preluate din zona de securitizare implicită și incluse în-
tre priorităţile acţiunilor strategice de securitate ale statului este necesară o asumare a 
securităţii responsabilă și deferentă în raport cu propria societate. Pentru ca societatea 
să se mobilizeze spontan în sprijinirea acţiunilor statului este necesară o percepţie a 
legitimităţii statului și instituţiilor sale, un raport de încredere între stat și populaţie, un 
contract social funcţional și nedenunţat de partea comunitară prin boicot și subversiu-
ne. Raporturile subvervive între aparatul de stat și baza sa comunitară conduc la o stare 
de fractură internă care canibalilează resursele de securitate dintr-o societate. Nevoia 
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impunerii controlului represiv pentru compensarea defi citului de legitimitate, trans-
formă statul într-un adversar simbolic al societăţii, emoţia socială implicată în această 
ostilitate alimentând situaţii de insecuritate periculoase pentru întreg complexul de 
securitate al societăţii. Statul și societatea pot conlucra într-un parteneriat informal 
de apărare societală în măsura în care împărtășesc și se întâlnesc în acceași semanti-
că socială și exprimă același răspuns cultural. Mai exact în măsura în care statul este 
perceput de societate ca pe o infrastructură proprie și societatea este receptată de către 
aparatul de stat ca o parte integrantă a statului.

Privit dintr-un punct de vedere funcţional, statul este o infrastructură capabilă să 
genereze și reglementeze organizarea resurselor necesare supravieţuirii, bunăstării și 
securităţii. Nivelul de vulnerabilitate dintr-o societate depinde implicit de capacitatea 
acestei meta-infrastructuri de a furniza un rezultat efi cient în raport cu asigurarea 
nevoilor societale, cu alte cuvinte: de calitatea managerială a actului de guvernanţă 
al statului. Securitatea societală reclamă două paliere de securitizare și de apărare: 
palierul condiţiilor necesare securităţii unei societăţi și palierul identitar. Performanţa 
statului în protejarea securităţii societale se concentrează preponderant în zona pri-
mului palier, în sfera asigurării securităţii datelor constitutive, identitare, ale societăţii 
putând îndeplini cel mult un rol de facilitator, prin susţinerea societăţii de a-și înde-
plini agenda securitizării implicite. (Șerban, 2008) Un aspect particular, important în 
confi gurarea unui climat societal vulnerabilizat îl constituie trauma colectivă în raport 
cu agresiunea politică. Refl exul unei societăţi agresate de adversari organizaţi politic, 
utilizând resorturile infrastructurale ale statului, este una de suspiciune colectivă și 
de boicot involuntar, reclamând o abordare politică focalizată pe transparenţă și pe 
garanţii.

Calitatea managerială a statului în relaţia sa cu societatea depinde de calitatea și 
complexitarea culturii politice. Ceea ce denumim cultură politică înglobează un sistem 
de norme, coduri, reprezentări, atitudini și valori rezultat din dinamica întâlnirii dintre 
un model cultural și interiorizarea particulară, fi ltrată de interesul personal și de grup, a 
unei elite politice. (Wilson, 2000: 12) Literatura de specialitate, vorbește despre existen-
ţa unor predispoziţii nationale care slefuiesc sistemul instituţional și își pun amprenta 
asupra proceselor organizaţionale și operaţiunilor standard ale statului. (Duffi  eld, 23)

Statul însuși și calitatea actului său de guvernanţă este infl uenţat de (și în același 
timp refl ectă) nivelul de dezvoltare și de complexitate organizaţională dintr-o socie-
tate. Prin reţeaua sa de organisme și structuri specializate, statul menţine un contact 
permanent cu o ţesătură amplă de operatori infl uenţi din societate, benefi ciind prin 
intermediul acestora de un transfer de practici, abordări, soluţii generalizate în me-
diul organizational societal. Practic, aparatul statal se cuplează la corpul social prin 
intermediul unei zone sociale dense sub aspectul intereselor organizaţionale și de grup, 
prin intermediul căreia ia pulsul nivelului societal, refl ectându-l într-un mod mimic. 
Nivelul complexităţii și funcţionalităţii organizaţionale a statului este în același timp 
și nivelul componentei interesate a societăţii, oferind un indiciu direct asupra calităţii 
culturii organizaţionale din segmentul privilegiat al societăţii sub aspectul accesului la 
resurse, oportunităţi și capital social de infl uenţă.
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Calitatea culturii organizaţionale a societăţii determină direct evoluţia procesului 
de statebuilding, care este un proces constant, fondul instituţional necesitând slefuiri 
și optimizări permanente în raport cu obiectivele de competitivitate și de funcţionali-
tate ale administrării unui teritoriu. Ajustarea periodică a structurii aparatului de stat, 
a fl uxului de operaţiuni, a mecanismelor de selecţie a personalului, a competenţelor 
necesare este o necesitate care previne acumularea unor vulnerabilităţi sistemice cu 
consecinţe în planul siguranţei și securităţii statului. O cultură organizaţională solidă 
susţine consolidarea unei infrastructuri administrative puternice, cu structuri capabile 
să exercite în mod competent funcţiuni necesare, solicitate de situaţiile la zi, populate 
de un corp de funcţionari ai statului formaţi în logica unui atașament funcţional și a 
competitivităţii organizaţionale.

Cultura organizaţională permite valorifi carea resurselor societale și construirea 
unui sistem reţelar de control societal al teritoriului. Asociaţii locale, asociaţii profesi-
onale, cluburi și comunităţi de afaceri, sindicate, patronate, societăţi culturale, organi-
zaţii de caritate, fundaţii, biserici etc. construiesc o ţesătură de canale circulante într-o 
societate, prin intermediul cărora se construiește, se consolidează și se (re) confi rmă 
agenda de securitizare implicită dintr-o societate. Acest fond organizational alcătuiește 
o comunitate de interes societal care dă pulsul agendei colective de securitate. Prin co-
nectarea la mediile societale exterioare, este capabilă să acumuleze cunoaștere despre 
modul posibil de acţiune al unor noi formule de infl uenţă societală. Diferenţa dintre 
cultura organizaţională a societăţii și cea a organizaţiilor care activează înlăuntrul său 
este data de capacitatea primeia de alimentare și reprezentare identitară. Într-un mediu 
societal puternic, organizaţiile sunt naturalizate, socializate în propria semantică cultu-
rală, ancorate în fondul de valori și interese ale societăţii în care activează.

Cultura organizaţională este un derivat al nivelului general de instruire funcţională 
dintr-o societate, de aceea o condiţie esenţială pentru asigurarea securităţii interne este 
dată de calitatea capitalului uman și a direcţiei formării acestuia. Educaţia este primul 
element logistic pe care o societate îl poate mobiliza pentru asigurarea unui mediu se-
curizant societal. Un parcurs educaţional solid este singurul mod de construire a unor 
structuri cognitive articulate, capabile să identifi ce si să respingă spontan inseriţiile ide-
ologice și formulele cu potenţial dezechilibrator pentru sine și pentru societate. Articu-
larea mentală, antrenarea funcţiilor logice, dobândirea abilităţii de a lucra cu instrumen-
te cognitive (concepte, categorii, premise, ipoteze, abordări, metode etc.) oferă condiţii 
optime de prezervare a unei integrităţi a gândirii. O slabă formare psiho-cognitivă face 
ca funcţia refl exivă în societate cu privire la riscurile și ameninţările de securitate să se 
opacizeze. Spre deosebire, o educaţie funcţională conferă persoanei capacitatea de a eva-
lua situaţiile sociale cu valenţe destructurante, operând cu categorii culturale complexe.

În același timp, un efort de educaţie disfuncţional conduce la o degradare colectivă 
accentuată a calităţilor necesare funcţionării societăţii. Instituţiile sociale nu se pot sus-
ţine în absenţa unei pregătiri adecvate a oamenilor pentru a le exercita funcţiile și a le 
exploata potenţialul. Într-un mediu societal vulnerabil, categoria persoanelor cu com-
petenţe profesionale complexe necesare într-un mediu economic și social competitiv 
sau a celor cu profi l vocational devine tot mai restrânsă, cu o scădere generală în planul 
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calităţii profesionale și a implicării. Un sistem educaţional disfuncţional produce într-
un timp de doar câteva generaţii un handicap organizational al statului, cu segmente 
semnifi cative din populaţia activă lipsite de abilităţile, refl exul și fondul atitudinal ne-
cesare funcţionării într-un cadru organizational complex, antrenând decăderea infras-
tructurii instituţionale a societăţii. Infl aţia de diplome, incapacitatea de a acoperi cu 
expertiză reală poziţii vitale din sistemul funcţional al societăţii, corupţia și incultura 
organizaţională conduc la subdezvoltarea instituţiilor și organizaţiilor, cu pierderi uri-
așe de efi cienţă și cu blocaje care pot constitui parte din probleme de securitate internă.

În esenţa sa, disfuncţionalitatea în actul de educaţie este o consecinţă a degradării 
a fondului cultural-valoric dintr-o societate, poate că cel mai important factor social 
care face diferenţa între societăţile sigure și cele vulnerabile sub aspectul securităţii 
societale. Profi lul moral și valoric al societăţii este prin excelenţă indicatorul rezili-
enţei societale la destructurare, indicând capacitatea sistemului cultural de a produce 
oameni confi guraţi moral pe o structură de valori orientate spre construcţie instituti-
onală: devotament, loialitate, spirit de sacrifi ciu, onestitate, rabdare, dreptate, empatie 
ș.a. Slăbiciunile morale ale populaţiei reprezintă principalul vector de propagare a ope-
raţiunilor insecurizante într-o societate, constituind poarta de acces pentru distrugerea 
solidarităţii și coerenţei sociale. Deprinderea valorilor sociale fundamentale reprezintă 
internalizarea cu succes a standarelor morale ale societăţii prin intermediul rolurilor 
model, deci implicit disponibilitatea integrării persoanei în logica de funcţionare soci-
etală pe care o propune un sistem cultural (Kohlberg, 1985).

Dimensiunea societală a unei culturi de securitate articulate asigură ”înrolarea” 
societăţii în propria apărare strategică și dezvoltă funcţia colectivă de veghere perma-
nentă, spontană și implicită, a nivelului de securitate acceptabilă într-o societate. Forţa 
unei culturi de securitate este dată de capacitatea de a dezamorsa potenţialul destruc-
turant al schemelor culturale disjuncte, naturalizând conţinuturile care ajută societatea 
să își dezvolte fondul de experienţă socială și de refl exivitate culturală, menţinând-o 
deschisă și conectată la pulsul mediului socio-politic regional și global. Cultura de se-
curitate a societăţii este și poate fi  asimilată unei forme de imunitate a corpului societal 
la existenţa într-un mediu politic accidentat, aglomerat de agenţi capabili de a mobiliza 
resorturi cognitive și resurse societale pentru a-și implementa agendele în vecinătatea 
sau împotriva agendei implicite de securitizare a societăţii. Cultura de securitate asi-
gură o detensionare spontană a bazelor de confl ict, drenând prin resorturi socio-cul-
turale conglomeratele de tensiuni sociale exploatabile de către agenţii de insecuritate 
și adunând societatea în jurul propriilor sale coordonate. Ea constituie astfel o resursă 
strategică indispensabilă în asigurarea unui demers de securitate rezilient.

Consideraţii fi nale
Într-un context tot mai marcat de agresiuni hibride, este necesar ca politicile de 

apărare și de securitate să înglobeze preocupări privind riscurile și ameninţările con-
temporane la adresa securităţii societale, incluzând societatea și procesele sale macro-
structurale în lista priorităţilor de securitizare. Vulnerabilităţile societăţii pot constitui 
factorul principal de insecuritate în context de agresiune directă, ele refl ectându-se di-
rect în calitatea actului de apărare și în rezilienţa instituţională la criză.
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CROSS-BORDER COOPERATION IN HERITAGE
MARICICA TUDOSE1

Abstract: Cross-border cooperation indicates an approach to the “common chal-
lenges identifi ed together in border regions” and to exploit the potential of border 
areas, extending the cooperation process for a balanced development of the entire 
European Union.
Given that EU citizens change their domicile from one country to another and that 
the deceased lived in an EU country or had the citizenship of another Member State 
and property and heirs in diff erent countries, cross-border successions have become 
more frequent. acute. In order to work together on possible confl icts of territorial 
jurisdiction and for a collaboration of the legal systems involved, starting with 2012, 
the EU countries have agreed on the Regulation on succession.
Usually, at the time of death, the law of the EU country in which the deceased 
had his “habitual residence”, applicable to inheritance rights, applied. Citizens can 
choose to apply the law of the country of which they are a national and, provided 
that they have more than one nationality, they can choose the law of the country 
applicable to their succession, even if one of them is from a non-EU country and 
may be indicated in explicitly in the will. “Th e Regulation shall apply to successions 
in respect of the assets of deceased persons and shall not apply to tax, customs or 
administrative matters.”
Keywords: cooperation, cross-border, succession, European Union, regulation.

Introduction
In the fi eld of European cross-border cooperation, common challenges are addressed 

with the aim of identifying problems in administrative life in the border regions and the 
development of cooperation projects and the progress of socio-economic cohesion.

Th e process of integration of European states for a European community con-
struction involves changing the perception of borders in national states and a process 
of opening the integration of Eastern states in the single fi eld of the European Union, 
thus moving external borders on the borders of Eastern states. Th is process of common 
integration of the Member States of the European Union has led to the support from 
the EU Member States for reasons of obscurity, the non-EU European states. In this 
sense, Romania supports the Republic of Moldova, Poland supports Ukraine, etc.

Cross-border cooperation plays an important role in the development of the com-
mon integration process, given that local and regional administrative structures in bor-
der areas and transnational corporations are interested in promoting an economic and 
political environment in an equal partnership, meant to develop business.

1 Maricica TUDOSE, master student, University of the Lower Danube in  Galați.
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An important goal of the EU is to strengthen the European spirit and identity of its 
citizens, to encourage the development of stable partnerships in cross-border cooperation.

In cross-border cooperation, Romania, an EU member state, has a position of di-
rect partner with the neighboring states of the Republic of Moldova and Ukraine and 
pursues a European policy of strengthening economic and political relations.

Moldova’s cross-border cooperation relations with the European Union
With the international recognition as an independent state since 1991, the Re-

public of Moldova becomes a member of the UN and joins other international bodies, 
thus trying to develop relations with EU member states, but the process of developing 
relations is hampered by political confl icts.

Since 1994, the Republic of Moldova has been signing the “Partnership and Co-
operation Agreement” with the European Union, which will establish the legal frame-
work for bilateral relations between the European Union and the Republic of Moldova 
in economic, trade, legal, political and cultural-scientifi c terms. Th e main objective of 
this agreement is to support the Republic of Moldova for “strengthening democracy 
and the rule of law with respect for human and minority rights by ensuring the appro-
priate framework for political dialogue; sustainable development of the economy and 
completion of the transition to a market economy by promoting trade, investment and 
harmonious economic relations ”[3, p 36]
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Ukraine’s cross-border cooperation relations with the European Union
Even though Ukraine has gained its independence, the relationship between the 

European Union and the West is not evolving positively, remaining in a dysfunctional 
light due to the persistent relations in the sphere of Russian infl uence. However, with the 
enlargement of the Euro-Atlantic, due to the common borders with Ukraine, NATO pays 
close attention due to the vast territory and population of this country, so that in 2014—
2020 the EU funded the Joint Operational Program aimed at of good neighborliness and 
economic, legal, cultural prosperity, achieved through cross-border cooperation.

In order to facilitate cross-border successions, the European Union has decided to 
adopt new rules aimed at facilitating the management of legal issues in matters of inter-
national heritage, so that on 4 July 2012 Regulation (EU) no. 650/2012 of the European 
Parliament and of the Council. Th is Regulation has the role of guaranteeing the coher-
ent treatment only under a single legislation and only by a single territorial authority.

Th e territorial jurisdiction for the debate of inheritances and for the application 
of the legislation of the Member State in which the citizens had their last residence 
belongs to the courts of the Member State. However, in order to avoid parallel pro-
ceedings and contradictory court decisions on cross-border successions, the citizen 
may choose to apply the law of the country of which he is a national. All decisions in a 
Member State on succession are recognized without any special procedure throughout 
the European Union.

Th is Regulation also brings an element of novelty in order to prove the status and 
exercise of territorial rights or competences so that the European Certifi cate of Inheri-
tance is introduced.

“Th e European Certifi cate of Inheritance shall be a European document certifying 
the rights of legal heirs, legatees, executors or administrators of the inheritance and 
serving simultaneously in the exercise of those rights.

It has become necessary to resolve inheritances with foreign elements in Regula-
tion (EU) no. 1308/2013 of the EU Member States. 650/2012 organized the creation of 
a European Certifi cate of Inheritance for the well-defi ned purpose of being used in an-
other Member State. Th e certifi cate was in the form of a standard form, in accordance 
with the European Commission Regulation no. 1329/2014. ” [4, p. 184]
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In matters of succession, EU rules governing inheritances are applicable in all 
Member States if the succession can be managed by the authorities of the EU Member 
States, with the exception of Ireland and Denmark, not adhering to the rules.

Cross-border succession means the transfer of the material rights and obligations 
of the deceased with habitual residence to another country other than that in which he 
or she originated and owns property in one or more countries. In this matter, the law of 
the state of residence with close and stable connection applies.

In order to establish the succession, the competent authority in matters of inheri-
tances has the obligation to verify the duration of the deceased’s stay in the declared 
country of residence, citizenship but also his family and social life. who acquired the 
citizenship when the death occurred, but there is no possibility to choose the state that 
will solve the succession.

If the deceased’s habitual residence was in a state not in the European Union and 
the assets are in an EU Member State, then the power to settle the succession rests with 
the authority of the EU Member State under the law of the last habitual residence of the 
EU. of the deceased.

Conclusions
Th e Member States of the European Union are encouraged to make progress in de-

veloping bilateral and multilateral mechanisms for cross-border cooperation, uphold-
ing European values   and strengthening relations for social and territorial development.
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MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE
ADA ȘTAHOVSCHI1

CIPRIAN IONEL ALECU2

MARINELA SCUTARI3

Rezumat: Majoritatea organizaţiilor din toate sectoarele economiei naţionale, 
colectează, prelucrează, stochează şi transmit informaţii în multe forme, inclusiv 
electronice, fi zice şi verbale. De aceea o deosebită atenţie se acordă managementu-
lui securitatii, care reprezintă un proces sistematic, continuu şi riguros cuprinzand 
procese de identifi care, analiză, planifi care, control şi soluţionare a riscurilor sis-
temului. Resursele informaţionale sunt expuse atât ameninţărilor intenţionate, cât 
şi celor accidentale. Protejarea resurselor informaţionale prin defi nirea, realizarea, 
întreţinerea şi îmbunătăţirea securităţii informaţiei este esenţială pentru a permite 
unei entitîţi să îşi realizeze obiectivele, să menţină şi să îmbunătăţească conformi-
tatea cu prevederile legale şi imaginea sa.
Cuvinte cheie: securitate informaţională, resurse informaţionale, management 
informaţional, standarde, asigurare, reţele informaţionale.

Summary: Most organizations in all sectors of the national economy collect, process, 
store and transmit information in many forms, including electronic, physical and 
verbal. Th at is why special attention is paid to security management, which is a 
systematic, continuous and rigorous process comprising processes of identifi cation, 
analysis, planning, control and resolution of system risks. Information resources are 
exposed to both intentional and accidental threats. Protecting information resources 
by eff ectively defi ning, implementing, maintaining, and improving information 
security is essential to enable an organization to achieve its goals, maintain, and 
improve compliance with its legal requirements and image.

Introducere
Societatea îmbrăţișează din ce în ce mai mult tehnologia informaţiei. Informaţia 

care până nu de mult avea la bază hârtia, îmbracă acum forma electronică. Informaţia 
pe suport de hârtie mai este încă rezervată documentelor ofi ciale, acolo unde este nece-
sară o semnătură sau o stampilă. Adoptarea semnăturii electronice deschide însă per-

1 Ada ȘTAHOVSCHI, dr., conferențiară universitară, catedra Științe Umanistice și Limbi Mo-
derne, Facultatea Administrație Publică, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru 
cel Bun”.

2 Ciprian ALECU, cercet. șt.  gr. III dr., Institutul „Gh. ZANE”, fi liala Iași, România.
3 Marinela SCUTARI, soldat clasa III, anul 2, specialitatea conducerea subunităților de infan-

terie, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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spective digitizării complete a documentelor, cel puţin din punct de vedere funcţional. 
Acest nou mod de lucru, în care calculatorul a devenit un instrument indispensabil și 
un mijloc de comunicare prin tehnologii precum poșta electronică sau Internetul, atra-
ge după sine riscuri specifi ce. O gestiune corespunzătoare a documentelor în format 
electronic face necesară implementarea unor măsuri specifi ce.

Securitatea informaţiei constă în conservarea atributelor fundamentale ale infor-
maţiei: confi denţialitate, integritate, disponibilitate. Securitatea informaţiei înseamnă 
protejarea informaţiei de acces, utilizare, divulgare, modifi care, dislocare sau distrugere 
neautorizate în scopul asigurării continuităţii afacerii, diminuării pierderilor, maximi-
zării rentabilităţii investiţiilor și oportunităţilor de afaceri.

Managementul securităţii sistemelor infromatice
Managementul securitatii reprezintă un proces sistematic, continuu și riguros cu-

prinzand procese de identifi care, analiză, planifi care, control și soluţionare a riscurilor 
sistemului. Informaţia trebuie sa fi e disponibilă și utilizabilă atunci cand este solicitată 
iar sistemele care oferă respectiva informaţie trebuie să prezinte mecanisme adecvate 
de protecţie la atacuri și de refacere in caz de esec (disponibilitate) [3, p. 152].

Managementul securităţii sistemelor infromaţionale se referă la acea parte a ma-
nagementului unei companii care are ca scop crearea mecanismelor necesare pentru a 
asigura gestionarea, evaluarea și eliminarea riscurilor potenţiale în relaţie cu disponi-
bilitatea, integritatea și confi denţialitatea informaţiilor.

Scopul asigurării securităţii sistemelor informatice este reprezentat de interesele 
celor care depind de aceste sisteme și de daunele care pot rezulta din eșecul asigurării 
confi denţialităţii și integrităţii informaţiilor.

Managementul securităţii informaţiei este obiectivul standardelor internaţiona-
le ISO 27000, care tratează diferitele aspecte ale acestui domeniu, de la inventarierea 
valorilor care trebuie protejate, la analiza și tratarea riscurilor, alegerea mijlocelor de 
diminuare a riscurilor și până la recomandări de aplicare a măsurilor de securitate sub 
aspect general sau pentru anumite tipuri de organizaţii [6].

Standardele internaţionale privind securitatea informaţiei
În ultimii ani mediul informatic a trecut de la a fi  un instrument afl at doar la în-

demana persoanelor care au pregatire specifi că în acest domeniu, la standardul către 
care tinde să adere atât entităţile private cât și autorităţile publice, dată fi ind simplitatea 
în stabilirea contactului cu publicul, ușurinţa în gestionarea, arhivarea și prelucrarea 
datelor, precum și posibilitatea dezvoltării unor aplicaţii dedicate care simplifi că mult 
activitatea angajaţilor. Toate sistemele virtuale lucrează cu informaţii.

Informaţia prezintă o valoare pentru entitate și, deci, trebuie protejată adecvat. 
Informaţia este caracterizată de următoarele cerinţe fundamentale [4, p. 54]:

— confi denţialitate, accesul la informaţie nu poate fi  făcut decât cu autorizare 
adecvată;

— integritate, acurateţea și completitudinea informaţiei și a modului în care este 
prelucrată;

— disponibilitate, utilizatorii autorizaţi trebuie să aibă acces la informaţie de fi ecare 
dată când au nevoie.
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Astfel Standardul internaţional SR/ISO 27002 Tehnologia informaţiei. Tehnici de 
securitate. Cod de bună practică pentru managementul securităţii informaţiei poate fi  
utilizat ca referinţă în alegerea mijloacelor de control în cadrul proceselor de imple-
mentare a unui sistem de management al securităţii informaţiei (SMSI) sau ca docu-
ment de îndrumare pentru organizaţiile care implementează mijloace de control de 
securitate a informaţiei general acceptate [5].

Acest standard este destinat pentru elaborarea de linii directoare de management 
al securităţii informaţiei specifi ce domeniului de activitate sau entităţilor, luând în con-
siderare mediul lor specifi c privind riscurile de securitate a informaţiei.

Standardul SR/ISO 27002 prezintă recomandări pentru reducerea riscurilor infor-
maţionale pentru un număr de unsprezece categorii principale de securitate [5]:

— Politica de securitate;
— Organizarea securităţii informaţiei;
— Managementul resurselor;
— Securitatea resurselor umane;
— Securitatea fi zică și a mediului de lucru;
— Managementul comunicaţiilor și operaţiunilor;
— Controlul accesului;
— Achiziţionarea, dezvoltarea și mentenanţa sistemelor informatice;
— Managementul incidentelor de securitate a informaţiei;
— Managementul continuităţii afacerii;
— Conformitatea.
În practică se întâlnesc o serie de standarde internaţionale dedicate managemen-

tului securităţii informaţiei, care se numește „Seria ISO/IEC 27000”, care are rolul de a 
ajuta organizaţiile să păstreze siguranţa informaţiilor [5].

Din această serie cel mai important este standardul care stă și la baza certifi cării 
sistemului de management al securităţii informaţiei, respectiv SR EN ISO/IEC 27001: 
2018, dar utilizarea întregii serii de standarde va ajuta o organizaţie să gestioneze se-
curitatea activelor, cum ar fi  informaţiile fi nanciare, proprietatea intelectuală, detaliile 
angajatului sau informaţiile încredinţate de terţe părţi [6].

Majoritatea tipurilor de entităţi (inclusiv cele din sectorul public și privat, comer-
ciale și non-profi t) colectează, prelucrează, stochează și transmit informaţii în multe 
forme, inclusiv electronice, fi zice și verbale (de exemplu, conversaţii și prezentări). Într-
o lume interconectată, informaţiile și procesele, sistemele și reţelele asociate, precum 
și personalul implicat în exploatarea, manipularea și protecţia acestora, prezintă niște 
resurse valoroase pentru afacerea entităţii și, care necesită protecţie împotriva diverse-
lor pericole.

Resursele informaţionale sunt expuse atât ameninţărilor intenţionate, cât și celor 
accidentale, în timp ce procesele, sistemele și reţelele asociate, precum și personalul 
prezintă vulnerabilităţi inerente. Protejarea resurselor informaţionale prin defi nirea, 
realizarea, întreţinerea și îmbunătăţirea securităţii informaţiei într-o manieră efi cace 
este esenţială pentru a permite unei organizaţii să își realizeze obiectivele, să menţină și 
să îmbunătăţească conformitatea cu prevederile legale și imaginea sa [7, p.178].
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Aceste activităţi coordonate ce dirijează implementarea mijloacelor de control 
adecvate și care tratează riscurile inacceptabile de securitate a informaţiei sunt cunos-
cute ca elemente de management al securităţii informaţiei.

Securitatea informaţiilor și managementul riscurilor
Prin intermediul unui complex de mijloace de control, inclusiv politici, procese, 

proceduri, structuri organizatorice și funcţii soft ware și hardware se exercită securi-
tatea informaţiilor. Aceste mijloace de control trebuie să fi e stabilite, implementate, 
supravegheate, revizuite și îmbunătăţite, dacă este necesar, pentru a se asigura atingerea 
obiectivelor de securitate ale entităţii. Deci în activitatea entităţilor riscurile de securi-
tate a informaţiei sunt întotdeauna prezente.

Din acest motiv este nevoie de avut în vedere de a implementa un sistem de secu-
ritate a informaţiei, datorită căruia se va reduce aceste riscuri prin protejarea entităţii 
împotriva ameninţărilor și vulnerabilităţilor și prin reducerea impactului asupra resur-
selor ei.

Managementul riscurilor reprezintă procesul de implementare și menţinere a 
mijloacelor de reducere a efectelor riscurilor la un nivel considerat acceptabil și neperi-
culos de către managementul companiei. Acest proces impune urmatoarele [9]:

— Analiza de risc;
— Politicile de securitate;
— Audit tehnic și fi nanciar;
— Testarea vulnerabilităţilor și accesului neautorizat;
— Monitorizarea — detectarea accesului neautorizat prin dispozitive de identifi care;
— Instalarea și administrarea serviciilor de încredere
Principalele activităţi implicate de securitatea informaţiilor sunt [4, p. 124]:
— Politica de dezvoltare, care prevede utilizarea obiectivelor de securitate și prin-

cipiile de baza drept cadru pentru dezvoltarea politicii de securitate.
— Proiectarea — dezvoltarea cadrului de securitate și control include standarde, 

măsuri, practici și proceduri.
— Monitorizarea prevede stabilirea mijloacelor de monitorizare pentru detecta-

rea și corectarea bazelor de securitate și asigurarea conformităţii cu politica, 
standardele și practicile minimale de securitate acceptabile.

— Conștientizarea, formarea și educarea descrie conștientizarea necesităţii protejării 
informaţiei și pregătirea utilizatorilor în domeniul practicilor de securitate.

În practica securităţii informaţionale este necesară de a aplica o monitorizare și 
testare permanentă a infrastructurii și a mediului cu privire la diferite vulnerabilităţi și 
luarea măsurilor necesare și actualizarea politicilor de securitate (Figura 1):

Securitatea sistemelor informatice devine din ce in ce mai importanta avand in ve-
dere cresterea riscurilor privind modifi carea sau distrugerea datelor, intreruperea unor 
operatiuni electronice importante, divulgarea unor informatii confi dentiale, sau chiar 
riscul de aparitie a unor eventuale fraude.

Preocuparea managementului pentru securitarea informatiei trebuie sa fi e reala. 
Masurile de protectie trebuie sa fi e astfel stabilite incat sa detecteze si sa asigure corectia 
breselor de securitate pentru ca acestea sa fi e prompt identifi cate, investigate si inde-
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partate, avandu-se in vedere actualizarea continua a politicilor, standardelor si practi-
cilor general acceptate in lumea IT privind securitatea.

Figura 1. Principalele elemente ale politicii de securitate informaţională
Sursa: Elaborat de autor în baza IT Governance Institute: 

Guidance for Boards of Directors and Executive Management [1].

Riscul la nivelul unei organizaţii nu poate fi  eliminat, el va exista întotdeauna, ma-
nagementul societăţii fi ind responsabil de reducerea lui la un nivel acceptabil. Analiza 
de risc este componenta cea mai importantă din cadrul managementului riscurilor. 
Aceasta este un proces de evaluare a vulnerabilităţilor sistemului informatic și a ame-
ninţărilor la care acesta este sau poate fi  expus.

În urma acestui proces se identifi că consecinţele probabile ale riscurilor analizate 
și ale vulnerabilităţilor asociate și se pun bazele întocmirii unui plan de securitate care 
să fi e în conformitate cu un raport corespunzător efi cienţă-cost (Figura 2).

Figura 2. Analiza riscurilor informaţionale
Sursa: Elaborat de autor în baza IT Governance Institute: Guidance for Boards of Di-

rectors and Executive Management [1].
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Sistemul de informaţii utilizate pentru asigurarea securităţii sunt [7, p. 248]:
— de necesitate naţională — care se referă la apărarea valorilor și realizarea obiec-

tivelor naţionale fundamentale, precum și la protejarea funcţiilor naţiunii și a 
resurselor informaţionale, energetice și umane;

— de interes naţional — care privesc metodele de realizare, susţinere și promovare 
a intereselor naţionale fundamentale.

Activitatea de informaţii pentru securitate (date culese, procesate și puse la dis-
poziţie, în scopul de a satisface cererile de informaţii specifi ce) este reglementată prin 
diferite norme specifi ce, emise în baza și pentru aplicarea legii, se desfașoară în secret, 
cu asigurarea protecţiei surselor, mijloacelor, metodelor și tehnicilor utilizate.

Sursele de informaţii sunt elemente umane sau mijloace, metode ori proceduri 
tehnice care identifi că și furnizează date sau informaţii ce au legatură cu securitatea 
naţională, precum și elemente materiale care conţin astfel de date și informaţii.

Securitatea informaţiei înseamnă protejarea informaţiei de acces, utilizare, divulgare, 
modifi care, dislocare sau distrugere neautorizate în scopul asigurării continuităţii afacerii, 
diminuării pierderilor, maximizării rentabilităţii investiţiilor și oportunităţilor de afaceri.

Societatea îmbrăţișează din ce în ce mai mult tehnologia informaţiei. Informaţia 
care până nu de mult avea la bază hârtia, îmbracă acum forma electronică. Implemen-
tarea semnăturii electronice deschide perspectiva digitizării complete a documentelor. 
Acest nou mod de lucru, în care calculatorul a devenit un instrument indispensabil și 
un mijloc de comunicare prin tehnologii precum poșta electronică sau Internetul, atra-
ge după sine riscuri specifi ce. O gestiune corespunzătoare a documentelor în format 
electronic face necesară implementarea unor măsuri specifi ce. Măsurile ar trebui să 
asigure protecţia informaţiilor împotriva pierderii, distrugerii sau divulgării neautori-
zate. Cel mai sensibil aspect este acela de a asigura securitatea informaţiei gestionată de 
sistemele informatice în noul context tehnologic.

Securitatea informaţiei este un concept mai larg care se referă la asigurarea integrită-
ţii, confi denţialităţii și disponibilităţii informaţiei. Dinamica tehnologiei informaţiei in-
duce noi riscuri pentru care organizaţiile trebuie să implementeze noi măsuri de control.

Din acest motiv fi ecare organizaţie ar trebui să-ţi elaboreze Politica de Securita-
te. Obiectivul politicii de securitate este să ofere managementului instituţiei sprijinul 
necesar asigurării securităţii informaţiilor din cadrul organizaţiei. Conţinutul politicii 
de securitate trebuie adus la cunoștinţă tuturor angajaţilor. Fără un astfel de document 
există riscul ca rolurile și responsabilităţile relative la asigurarea securităţii informaţio-
nale să fi e greșit înţelese.

Scopul principal al organizării securităţii este asigurarea unei administrări unitare 
în cadrul organizaţiei. Fiecare utilizator al sistemului informaţional este responsabil 
cu asigurarea securităţii datelor pe care le utilizează, manipulează. Rolul și atribuţiile 
persoanei care ocupă poziţia de responsabil cu securitatea informaţiilor se referă la co-
ordonarea și urmărirea respectării procedurilor și politicilor de securitate. Organizarea 
securităţii nu se limitează doar la personalul intern, trebuie avute în vedere și riscurile 
induse de terţi sau subcontractori care au acces la sistemul informaţional. Acest risc 
nu este deloc de neglijat, ultimele tendinţe ale pieţei globale ne arată o reconsidera-
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re a poziţiei companiilor faţă de externalizarea funcţiilor IT, tocmai datorită riscului 
mare indus de subcontractarea acestora. Obiectivul organizării securităţii, așa cum este 
stipulat în standard este și menţinerea securităţii tuturor facilităţilor IT și activelor in-
formaţionale accesate de către terţe persoane, fi ind recomandată stabilirea unui proces 
prin care accesul terţilor să fi e controlat [5].

Concluzii
În urma studiului efectuat putem să facem următoarele concluzii:
— Managementul securităţii informaţiei prevede ca informaţia să fi e accesibilă 

doar utilizatorilor autorizaţi (confi denţialitate)
— Informaţia este protejată impotriva modifi cărilor neautorizate (integritate).
— Procesul de organizare a managementului riscurilor informaţionale presupune 

parcurgerea următorilor pași:
— Stabilirea politicii generale de securitate a sistemului informational. Poli-

tica generală de securitate cuprinde reguli, norme, obligaţii și responsabilităţi 
aplicabile tuturor categoriilor de informaţii, procese de prelucrare și angajaţi 
din cadrul entităţilor.

— Monitorizarea sistemului. Informaţia pentru securitatea naţională este un produs 
analitic, rezultat al activităţii specializate de căutare, identifi care, obţinere, prelu-
crare a datelor referitoare la disfuncţii, vulnerabilităţi, factori de risc, ameninţări 
la adresa principiilor și normelor politico-sociale garantate prin Constituţie.

— Măsurile de protecţie ar trebui să asigure protecţia informaţiilor împotriva 
pierderii, distrugerii sau divulgării neautorizate. Cel mai sensibil aspect este 
acela de a asigura securitatea informaţiei gestionată de sistemele informatice 
în noul context tehnologic.

Actualmente, în condiţiile create în mediul geopolitic și geostrategic, date fi ind 
ameninţările interne, externe și cele transnaţionale, statul, prin activităţile de informa-
ţii, protejează cetăţenii, contribuind la menţinerea stabilităţii interne și la consolidarea 
mediului internaţional de securitate.
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MANAGEMENTUL RISCURILOR 
DE SECURITATE INFORMAŢIONALĂ
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Rezumat: Managementul riscurilor de securitate informaţională include totalitatea 
metodelor, instrumentelor de control, identifi care, de gestiune, de analiză a mecanisme-
lor şi măsurilor adoptate privind riscurile asupra sistemului informaţional. Gestiunea 
riscurilor poate defi ni, identifi ca şi minimaliza infl uenţa diferitor factori care pot afecta 
resursele sistemului informaţional. Un program bun de management al riscului trebuie 
să stabilească o comunicare clară şi o conştientizare situaţională cu privire la riscuri, 
să ofere argumente obiective pentru fundamentarea deciziilor, în baza identifi cării 
factorilor de risc interni şi externi la adresa informaţiilor gestionate de entitate.
Cuvinte cheie: Management, risc, sistem informaţional, securitate informaţională, 
identifi care, planifi care, analiză, evaluare.

Summary: Information security risk management includes all the methods, tools 
of control, identifi cation, management, analysis of the mechanisms and measures 
adopted regarding the risks on the information system. Risk management can defi ne, 
identify and minimize the infl uence of various factors that can aff ect the resources 
of the information system. A good risk management program must establish a clear 
communication and situational awareness of the risks, provide objective arguments 
for substantiating decisions, based on the identifi cation of internal and external risk 
factors to the information managed by the entity.

Introducere
Managementul riscurilor de securitate informaţională include totalitatea metode-

lor, instrumentelor de control, identifi care, de gestiune, de analiză a mecanismelor și 
măsurilor adoptate privind riscurile asupra sistemului informaţional. Gestiunea riscu-
lilor informaţionale include următoarele metode și instrumente [4]:

• analiza riscurilor,
• analiza costului benefi ciilor,
• selecţia mecanismelor,
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• evaluarea securităţii măsurilor adoptate și
• analiza securităţii în general.
Riscul poate fi  defi nit ca o ameninţare care poate să exploateze eventualele vulne-

rabilităţi ale sistemului. Pentru a preîntâmpina apariţia unui eveniment care să afecte-
ze sistemul informaţional trebuie luate măsuri de securitate corespunzătoare, riscurile 
trebuind a fi  gestionate în mod corespunzător.

Analiza riscului la adresa securităţii informaţilor reprezintă un instrument puter-
nic pe care managerii îl au la îndemână în procesul de adoptare a deciziilor cu privire 
la implementarea unor sisteme efi ciente de management al informaţiilor și, în ultimă 
instanţă, în îndeplinirea misiunii organizaţiei. Ca parte a procesului de management al 
riscului, analiza riscului reprezintă implementarea sistematică a metodelor, tehnicilor 
și practicilor de management pentru evaluarea contextului, identifi carea, analiza, eva-
luarea, tratarea, monitorizarea și comunicarea riscurilor la adresa securităţii informaţi-
ilor și a sistemelor prin intermediul cărora acestea sunt procesate, stocate sau transmise 
[6, p.154].

Pentru a fi  efi cient și efi cace, procesul de analiză a riscului la adresa securităţii 
informaţiilor trebuie să fi e parte integrantă a procesului de management al riscului 
derulat de către organizaţie pentru întreaga sa paletă de activităţi și, implicit, obiective. 
Natura fl uidă a mediului tehnologic impune, totodată, necesitatea de a revizui rezulta-
tele a nalizei riscului la adresa securităţii informaţiilor, prin reluarea periodică a acestui 
proces. În această direcţie, au fost dezvoltate diferite metode calitative și cantitative de 
analiză a riscului, al căror scop este acela de a analiza în mod cât mai corect riscurile la 
care sunt expuse, la un moment dat, informaţiile organizaţiei [1, p. 718].

Metodologia managementului riscurilor la adresa securităţii informaţiilor
Etapa actuală se caracterizează printr-o creștere a potenţialului societăţii informa-

ţionale datorită dezvoltării tehnologice. Securitatea informaţiilor este acum o problema 
majora cu care se confrunta societatea electronica. Încălcarea securităţii sistemelor in-
formaţionale ale autorităţilor publice și ale altor instituţii, poate duce la compromiterea 
confi denţialităţii și integrităţii acestei informaţii, și, în rezultat la cauzarea unor preju-
dicii fi nanciare sau materiale, inclusiv la afectarea securităţii statului [3].

Potenţialul societăţii informaţionale este în continuă creștere datorită dezvoltării 
tehnologice și a căilor de acces multiple. În acest context, desfășurarea în  condiţii mai 
bune a  activităţii  securităţii  sistemelor  informatice  impune existenţa unui sistem IT 
funcţionabil.

Natura globală a sistemelor informaţionale și a reţelelor de comunicaţii electroni-
ce, precum și natura transnaţională a criminalităţii informatice necesită o coordonare 
strânsă între toate instituţiile responsabile atât la nivelul naţional, cât și la nivel global.

Gestiunea riscurilor poate defi ni, identifi ca și minimaliza infl uenţa diferitor fac-
tori care pot afecta resursele sistemului informaţional. Un program bun de manage-
ment al riscului trebuie să stabilească o comunicare clară și o conștientizare situaţiona-
lă cu privire la riscuri, să ofere argumente obiective pentru fundamentarea deciziilor, 
în baza identifi cării factorilor de risc interni și externi la adresa informaţiilor gestionate 
de entitate [5, p. 275].
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O metodologie de management al riscurilor la adresa securităţii informaţiilor, trebu-
ie să infl uenţeze în mod pozitiv felul în care se adoptă deciziile manageriale, indiferent de 
tipul de entitate. De asemenea, metodologia de management în baza identifi cării factori-
lor de risc atât interni cât și externi la adresa sistemului informaţional al entităţii, trebuie 
să ofere niște argumente clare și obiective pentru fundamentarea deciziilor luate pentru 
protejarea informaţiilor din activitatea entităţii. Tot odată metodologia de management al 
riscurilor, trebuie să susţină metodele de utilizare cu efi cienţă a resurselor umane, materi-
ale, fi nanciare și informaţionale ale entităţii, în baza analizei corecte a riscurilor, care pot 
avea un impact însemnat asupra securităţii informaţionale ale entităţii [4].

Gestionarea riscurilor ar trebui să ia o imagine largă a riscurilor în cadrul unei 
organizaţii pentru a informa alocarea resurselor, pentru a gestiona mai bine riscurile 
și pentru a permite responsabilitatea. În mod ideal, gestionarea riscurilor contribuie la 
identifi carea rapidă a riscurilor și la implementarea unor măsuri de atenuare adecvate 
pentru prevenirea incidentelor sau atenuarea impactului acestora.

După identifi carea anumitor tipuri de riscuri, entitatea determină probabilitatea 
apariţiei acestuia, precum și consecinţele acestuia. O parte din planul de atenuare in-
clude urmărirea atât a riscurilor, cât și a planului general de monitorizare și urmărire 
continuă a riscurilor noi și existente. Procesul general de gestionare a riscurilor trebuie 
de revizuit și actualizat permanent.

După ce sau identifi cat riscurilor specifi ce sectorului informaţional, sa elaborat 
un plan al gestiunii lor, entitatea trebuie să adopte o strategie privind identifi carea, 
evaluarea, prevenirea și minimizarea efectului acestor riscuri asupra activităţii entităţii. 
Deși eliminarea completă a riscului este posibilă, dar o strategie de evitare a riscurilor 
este concepută astfel încât să evite cât mai multe ameninţări, pentru a evita consecinţele 
costisitoare și distructive ale unui astfel de risc.

Planifi carea unui program de gestionare a riscurilor
Managementul riscului stabilește doi piloni: guvernanţa și politica de securitate. 

Guvernanţa ar trebui să includă un grup de experţi în luarea deciziilor în materie de 
risc și factori de decizie care să utilizeze un cadru de procese de gestionare a riscu-
rilor care să asigure implicarea principalilor factori interesaţi. Politicile de securitate 
comunică așteptările privind gestionarea riscurilor, defi niţiile riscurilor și îndrumările 
în întreaga întreprindere. Odată ce programul de gestionare a riscurilor funcţionează, 
restul elementelor gestionează continuu riscul [2].

Un program bun de management al riscului ar trebui să stabilească o comunicare 
clară și o conștientizare situaţională cu privire la riscuri. Aceasta permite deciziile de 
risc să fi e bine informate, bine luate în considerare și făcute în contextul obiectivelor 
organizaţionale, cum ar fi  oportunităţile de a sprijini misiunea organizaţiei sau de a 
căuta recompense în afaceri.

Programul include și descrierea diferitor metode calitative și cantitative de analiză 
a riscului, al căror scop este de a analiza în mod cât mai corect riscurile la care sunt 
expuse, la un moment dat, informaţiile entităţii.

Se cunoaște faptul, că domeniile politic, economic, social și militar sunt ţinte ale 
războiului informaţional care tinde, în mod special, infl uenţarea proceselor deciziona-
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le. Totodată, sistemul de apărare naţională, la fel ca și alte domenii a devenit dependent 
de domeniul TIC. Unele componente TIC ale sistemului de apărare naţională sunt in-
tegrate cu reţeaua globală Internet, iar reţelele informaţionale de apărare sunt constru-
ite pe tehnologii comerciale standarde. Prin urmare, acestea sunt de asemenea expuse 
riscurilor de atacuri cibernetice, prin exploatarea unor vulnerabilităţi.

Metode de asigurare a securităţii informaţionale
Printre principalele metode de protecţie a mijloacelor de păstrare și transmitere a 

informaţiei, a sistemelor informaţionale putem enumera [6, p.157]:
Metode organizaţional-tehnice de bază:
• mitarea accesului;
• epararea accesului (privilegiilor);
• ransformările criptografi ce a informaţiei;
• controlul și evidenţa accesului.
Metode organizaţional-tehnice suplimentare:
• etodele de protecţie a informaţiei,
• etodele de control a accesului,
• metodele de identifi care și autentifi care a utilizatorilor.
Protecţia datelor este o problema multilaterala si complexa,care cuprinde o serie 

de sarcini importante. Problema securităţii informaţionale se agravează permanent din 
cauza pătrunderii mijloacelor tehnice de prelucrare si transfer de date,si mai ales a sis-
temelor de calcul,in toate domeniile societăţii.

În vederea asigurării unui sistem de protecţie și dezvoltare a spaţiului informaţional 
în condiţiile globalizării și liberei circulaţii a informaţiilor, în Moldova, a fost adoptată 
Strategia de securitate informaţională pentru anii 2019—2024. Strategia prezintă o eva-
luare a situaţiei actuale în domeniul securităţii informaţionale, enumeră performanţele 
înregistrate și trasează noi tendinţe de dezvoltare a societăţii informaţionale [8].

Printre principalele activităţi ale securităţii informaţionale, în Strategia de secu-
ritate informaţională pentru anii 2019—2024 sunt prevăzute următoarele măsuri [8]:

— desfășurarea exerciţiilor și antrenamentelor de consolidare a capacităţilor de reacţie 
la atacuri cibernetice, inclusiv de blocare a atacurilor cibernetice simulate;

— determinarea politicii privind modalitatea de raportare, stocare și prelucrare a 
informaţiilor aferente incidentelor și ameninţărilor la adresa securităţii infor-
maţionale;

— desfășurarea acţiunilor de sensibilizare și informare a societăţii privind amenin-
ţările, vulnerabilităţile și riscurile securităţii cibernetice;

— sistematizarea, analiza și evaluarea datelor statistice la capitolul securităţii ci-
bernetice;

— dezvoltarea capacităţilor de rezilienţă cibernetică și ridicarea nivelului de cultură 
în domeniul TIC;

— organizarea și efectuarea  atelierelor de lucru în domeniul securităţii cibernetice.

Concluzii
În urma investigaţiilor efectuate pitem face următoarele concluzii:
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— Abordarea profesionistă a managementului riscurilor și asigurarea consistenţei de 
securitate în schimbul de informaţii între componentele sistemului informaţional, va duce 
la creșterea capacităţii de identifi care și prevenire a riscurilor în sistemele informaţionale.

— Managementul riscurilor în sistemele informaţionale impune utilizarea unor 
soluţii care să aibă în vedere diferite tipuri de incidente și ameninţări care pot proteja 
informaţiile sensibile, precum și obiectivele propuse, aria securităţii și apărării sisteme-
lor informaţionale din perspectiva implementării „Strategiei de securitatea naţională a 
Republicii Moldova” trebuie să devină o soluţie completă de securitate a informaţiilor 
care ar proteja datele și resursele informatice.

— Politica de securitate a Republicii Moldova reprezintă un ansamblu de concep-
te, norme juridice și acţiuni orientate spre promovarea și protejarea intereselor naţio-
nale prin identifi carea, prevenirea și contracararea riscurilor și ameninţărilor la adresa 
securităţii statului.

— Domeniile politic, economic, social și militar sunt ţinte ale războiului informa-
ţional care tinde, în mod special, infl uenţarea proceselor decizionale. În aceste condiţii, 
asigurarea securităţii informaţionale este esenţială pentru a întări discernământul so-
cial, atașamentul și interesul societăţii. Asigurarea securităţii informaţionale este nece-
sară și pentru contracararea supra-comunicării și abuzului informaţional, care duc la 
noncomunicare și pseudo-comunicare, elemente ce generează rupturi sociale și deze-
chilibre în societatea civilă.

— Asigurarea prevenirii riscurilor și combaterii ameninţărilor în adresa securităţii 
informaţionale este una din sarcinile de bază ale statului.

— Totodată, sistemul de apărare naţională, la fel ca și alte domenii a devenit de-
pendent de domeniul TIC. Unele componente TIC ale sistemului de apărare naţională 
sunt integrate cu reţeaua globală Internet, iar reţelele informaţionale de apărare sunt 
construite pe tehnologii comerciale standarde. Prin urmare, acestea sunt de asemenea 
expuse riscurilor de atacuri cibernetice, prin exploatarea unor vulnerabilităţi.
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MANAGEMENTUL STRATEGIC 
AL PROTECŢIEI CIVILE DIN ROMÂNIA

CLAUDIU BRATU1

CĂTĂLIN-VASILE ȘAMȘODAN2

Rezumat: Într-un context geopolitic complex pentru România corecta abordare 
a problematicii protecţiei civile care, în ansamblu, vizează protecţia populaţiei în 
situaţii de urgenţă, criză sau război dar şi sprijin acordat structurilor militare impli-
cate în acţiuni militare sau de asigurare a responsabilităţilor Suportului Naţiunii 
Gazdă trebuie să reprezinte o preocupare majoră a decidenţilor politici de cel mai 
înalt nivel, respectiv a forului legislativ suprem care este Parlamentul României.
Cuvinte cheie: protecţie civila, măsuri NATO de răspuns la criză, Suportul Naţiunii 
Gazda.

Summary: In a complex geopolitical context, the correct approach to civil protection, 
which as a whole addresses the protection of the population in emergency, crisis 
or war situations, as well as the support to military structures involved in military 
actions or in fulfi lling the responsibilities of the HNS,must represent a major concern 
for political decision-makers.

Argument
Din perspectivă militară „Managementul și conducerea strategică este direct in-

fl uenţată de fi zionomia viitoarelor confruntări armate și a acţiunilor hibride asociate, 
precum și diferitele tratate internaţionale la care România este parte.

Trebuie avut în vedere că managementul strategic cuprinde inclusiv întregul set 
de acţiuni asociate deciziilor și modul de implementare a acestora în timp și spaţiu. În 
acest context se impune a se acorda o atenţie deosebită procesului de planifi care, stabi-
lire a scopurilor și obiectivelor asociate, respectiv eșalonarea în timp.

Literatura militară evidenţiază faptul că managementul strategic[3] este ”una dintre 
formele de conducere moderne, axată pe schimbările și modifi cările ce trebuie operate în 
cadrul organizaţiei și în interacţiunile acesteia cu mediul în care funcţionează, pentru a 

1 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Asociaţia Ofi ţerilor în Rezervă din România; Cadru didactic 
asociat — Colegiul Naţional de Afaceri Interne/Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 
București, România.

2 Cătălin-Vasile ȘAMȘODAN, maior, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Doc-
torand Universitatea din București/Facultatea de Geografi e, București, România.

3 Petre DUŢU, dr., Managementul și conducerea militară strategică și viitoarele confl icte armate, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, 2012, pag28
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evita producerea unor situaţii în care întreaga activitate desfășurată de o organizaţie să 
devină depășită, în neconcordanţă cronică cu schimbările produse”.

Misiunea1 principală a protecţiei civile din România este de a asigura cetăţenilor 
săi siguranţă si protecţie împotriva efectelor dezastrelor și/sau acţiunilor militare pe timp 
de pace, criză și război, prin respectarea strictă a drepturilor omului, într-un stat suve-
ran, independent, unitar și indivizibil, angajat activ în procesul de integrare europeană și 
euro-atlantică, în condiţiile unui regim politic bazat pe democraţie constituţională, sub 
strict control democratic civil asupra sistemului protecţiei civile. Pentru îndeplinirea aces-
tei misiuni, sistemul naţional al protecţiei civile este și va fi  un serviciu public.

În acest moment, potrivit cadrului normativ stabilit prin Legea 481/2004 privind 
protecţia civilă, este elaborată Strategia naţională de protecţie civilă 2 care cuprinde 
obiectivele și opţiunile fundamentale privind îndeplinirea, prin mijloace și pe căi de 
acţiune specifi ce forţelor de protecţie, a politicii de securitate naţională a statului ro-
mân în domeniul prevenirii și protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de 
patrimoniu și factorilor de mediu în caz de dezastre și/sau război, precum și a pregătirii 
și ducerii acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora 3.

Potrivit cadrului normativ și organizatoric din ţara noastră Conducereade ansam-
blu a forţelor sistemului naţional de protecţie civilă se realizează prin Parlament, Pre-
ședintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul, Primul-Ministru, 
Comitetul National pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, autorităţile publice centrale și 
locale cu atribuţii în domeniu.

Legea 481/2004 cu modifi cările și completările ulterioare privind protecţia civilă 
trebuie evidenţiat faptul că în ţara noastră protecţia civilă 4este componentă a sistemului 
securităţii naţionale și reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifi ce, măsuri și 
sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, 
planifi cate, organizate și realizate în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere 
a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale 
situaţiilor de urgenţă, confl ictelor armate se înlăturării operative a urmărilor acestora se 
asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

În acest sens, managementul strategic în domeniul situaţiilor protecţie civilă 
este o activitate deosebit de sensibilă care are vizează protecţia populaţiei, factori-
lor de mediu în diferite situaţii cu impact grav la adresa securităţii.

Managementul la acest nivel are ca obiective prioritare următoarele:
a)  prevenirea și contracararea surprinderii în situaţia producerii unor evenimente 

pe teritoriul naţional sau proximitatea acestuia;
b)  conducerea și coordonarea resurselor naţionale la dispoziţie, respectiv a celor 

primite în sprijin prin mecanismele de sprijin ale NATO și UE.

1 HGR nr.547/2005 privind aprobarea Strategiei de protecţie civilă
2 idem
3 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., teză de doctorat-Efi cientizarea acţiunilor structurilor cu 

atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru prevenirea și contracararea surprinderii în 
cazul producerii evenimentelor deosebite, Universitatea Naţională de Apărare, 2013 pag. 54

4 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cap I.
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Componenta decizională de nivel strategic a Protecţiei Civile cuprinde: Guvernul 
României și Comitetul Naţional pentru Situaţii de Protecţie Civilă.

Componenta decizională la nivel strategic a Protecţiei Civile cuprinde Comite-
tul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură decizia în scopul implementării 
măsurilor și acţiunilor care se impun pentru: gestionarea situaţiilor de urgenţă și/sau 
a dezastrelor premergător, pe timpul sau după producere; implementarea acţiunilor 
stabilite în situaţii de confl ict armat;protecţia populaţiei în situaţia producerii altor ti-
puri de evenimente asociate ameninţărilor hibride saudeterminate de confl ictul armat.

Actul decizional la nivel strategic, implică:
a) Activarea mecanismelor de conducere și coordonare a acţiunilor de intervenţie;
a) Conducerea la nivel naţional a situaţiilor de urgenţă/dezastrelor care au ca 

efect un număr mare de persoane afectate sau, după caz a acţiunilor care vi-
zează managementul consecinţelor acţiunilor teroriste sau, după caz, asociate 
ameninţărilor hibride sau asimetrice;

b) Asigurarea implementării măsurilor NATO de răspuns la crizele de natura 
urgenţelor civile, în scopul asigurării protecţie imediate a populaţiei, forţelor 
și capabilităţilor civile și militare, elementelor de infrastructură critică (infras-
tructurii cheie),

c) Asigurarea implementării măsurilor de protecţie civilă în situaţii de confl ict 
armat.

Legislaţia României, defi nește stări sau situaţii care reclamă măsuri și acţiuni de-
osebite privind gestionarea unor situaţii de criză. Acestea prevăd că, în anumite mo-
mente, se impune, impunerea unor obligaţii și constrângeri noi pentru cetăţeni, îngră-
direa exerciţiului unor drepturi și libertăţi fundamentale pentru populaţie, pe durată 
limitată1. Acestea sunt: starea de mobilizare; starea de război; starea de asediu; starea de 
urgenţă; starea de alertă.

Pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă, sunt specifi ce starea de urgenţă 
sau starea de alertă.

Consideraţii privind gestionarea crizelor de către NATO
NATO a defi nit managementul crizelor 2 ca fi ind un proces de aducere a situaţiei 

create sub controlul managerilor, pentru a preveni sau rezolva în mod acceptabil stările 
de urgenţă care pot avea implicaţii semnifi cative pentru securitatea naţională, bunăstarea 
economică, siguranţa populaţiei sau menţinerea ordinii.

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 
stării de urgenţă, cu modifi cările și completările ulterioare

2 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Mariana BARBU colonel (r) — Protecţia Civilă din România și 
Măsurile NATO de răspuns la crize — Articol publicat în nr 1/2020 a revistei poloneza ANTE 
PORTAS — Studii de Securitate — ISSN 2353-6303 / Departamentul Securităţii Naţionale al 
Colegiului de Afaceri și Antreprenoriat din Ostrowiec Swietokrzyski ca urmare a participării la 
Confeninta Internaţionala a Experţilor SECDEF 2019 — „Dezvoltarea cooperării regionale-europene 
și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și apărare pentru menţinerea și dezvoltarea capa-
bilităţilor de apărare prioritare. Folosirea programelor de cooperare militară extinsă pentru întărirea 
securităţii și apărării în Europa.” în cadrul Academiei Tehnice Militare în perioada 7-9.11.2019 
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Caracteristicile fundamentale pentru majoritatea tipurilor de crize sunt 1:
— existenta în faza iniţială a unor informaţii incoerente sau insufi ciente;
—  neclaritatea cauzei/cauzelor care generează apariţia crizei;
—  declanșarea acestora prin surprindere;
—  escaladarea evenimentelor se face cu rapiditate, existând riscul de pierdere a 

controlului situaţiei;
—  apariţia mai mult sau mai puţin accentuată a fenomenului de panică;
—  adoptarea deciziilor de face în grabă sub presiunea timpului, existând un risc 

mare de incertitudine;
—  apariţia tendinţei de conservare materializate prin adoptarea unei conduite cu 

caracter defensiv;
—  metodele adoptate, de regulă, în condiţii de normalitate nu par a fi  sufi ciente, 

impunându-se măsuri și acţiuni care ies din tipar;
—  modul de manifestare la nivelul populaţiei, reacţia individuală și colectivă la 

diferitele medii (culturale și organizaţionale) este greu de anticipat;
—  percepţia privind reacţia instituţională este foarte importantă, fapt ce impune o 

bună cooperare cu mass-media și adoptarea unei strategii de comunicare coerente.
Sistemul NATO de răspuns la crize este conceput astfel încât 2:
a) să răspundă oricărei situaţii de criză cu care Alianţa s-ar putea confrunta;
b) să asigure Consiliului Nord Atlantic (NAC) controlul politic necesar asupra 

măsurilor de răspuns la criză (Crisis Response Measures — CRMs), în scopul 
creșterii fl exibilităţii și vitezei de reacţie;

c) să crească interacţiunea civili-militari și să coreleze măsurile/acţiunile civile 
cu cele militare;

d) să cuprindă o gamă completă de măsuri autorizate de NAC în sprijinul efor-
turilor de prevenire a crizelor și confl ictelor;

e) să completeze și să sprijine Sistemul de planifi care a operaţiilor (NOPS 3);
f) să sporească încrederea între autorităţile militare și politice ale NATO și auto-

rităţile civile;
g) să împiedice dublarea inutilă a procedurilor sau aranjamentelor NATO;
h) să sprijine cu mijloace și capabilităţi NATO, cu aprobarea NAC, activităţi/

acţiuni conduse de alte organizaţii internaţionale;
i) să sprijine, de la caz la caz și cu aprobarea NAC, implicarea ţărilor partenere 

și nemembre NATO în managementul crizelor;
j) să utilizeze și să fi e sprijinit de Sistemul automat de procesare a datelor (ADP) 

existent la nivelul Alianţei.
Sistemul de Planifi care NATO pentru Urgenţe Civile
Sistemul NATO de răspuns la crize (NATO Crisis Response System — NCRS) are 

rolul de a asigura intervenţia și sprijinul Alianţei în prevenirea crizelor și confl ictelor 

1 MC 327/2 Dispoziţii militare NATO privind operaţiile de răspuns la crize 29.08.01
2 Manualul NATO răspuns la crize, ediţia 2013, p. 9 (traducere)
3 NATO Operations Planning System (MC 133 series)-Sistemul NATO de planifi care operaţii.
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și în gestionarea crizelor apărute în întreaga gamă de operaţii de tip art. 5 și non-art. 
5. sprijin pentru autorităţile naţionale în urgenţele civile, sprijin pentru autorităţile na-
ţionale pentru protecţia populaţiei împotriva efectelor armelor de distrugere în masă 
(WMD) și sprijin pentru parteneri. Aceste aranjamente cuprind măsuri de răspuns la 
criză prevăzute de Sistemul NATO de răspuns la crize, precum și alte aranjamente pe 
care Comitetul pentru planifi carea managementului urgenţelor civile (Civil Emergency 
Planning Committee — CEPC) le-ar putea pune în practică, dacă situaţia o cere.

În cazul unor urgenţe civile/dezastre, EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Respon-
se Coordination Centre) este responsabil pentru coordonarea eforturilor în urma unor 
dezastre și acţionează ca punct focal pentru difuzarea informaţiei referitoare la asisten-
ta la dezastre în aria de responsabilitate a NATO.

Potrivit Manualului NATO de răspuns la criză, implementarea măsurilor NATO 
se pot adopta astfel:

a) la cerinţa NATO, având la bază contextual geopolitic și informaţiile deţinute 
la acest nivel;

b) ca măsuri adoptate de autorităţile naţionale, având la bază situaţia operative 
existentă

c) despre adoptarea sau stadiul adoptării măsurilor în domeniul urgenţelor civile 
se va informa NATO prin grija IGSU ca punct naţional de contact în domeniul 
urgenţelor civile.

Implementarea Măsurilor NATO de răspuns la criză pot fi  avute în vedere în ur-
mătoarele situaţii premergător sau după producerea următoarelor situaţii:

a) Incidente pe timp de pace.
b) Atacuri teroriste.
c) Întreruperea sau îngreunarea schimbului de informaţii în format electronic 

cu efecte în limitarea cunoașterii situaţiei.
d) Împiedicarea cu ajutorul armelor convenţionale a desfășurării misiunilor 

forţelor NATO în operaţiile de menţinere a păcii.
e) Folosirea armelor de distrugere în masă.
f) Agresiunea îndreptată asupra teritoriului ţărilor membre NATO sau zonelor 

adiacente.
g) Distrugerea sau deteriorarea infrastructurii critice a NATO.
Măsurile NATO de răspuns la Criză trebuie analizate din perspectiva identifi cării 

corespondenţelor dintre scopul/conţinutul acestora și reglementările existente în Ro-
mânia pentru stabilirea modalităţilor de acţiune/intervenţie.

Măsurile care se implementează sunt specifi ce responsabilităţilor din domeniul pro-
tecţiei civile/situaţiilor de urgenţă. Astfel, în cele mai multe dintre ele sunt aplicabile pre-
vederile Legii 481/2004 privind Protecţia Civilă, OUG 21/2004 cu modifi cările și comple-
tările ulterioare, respectiv HGR 557/2006 privind managementul situaţiilor de urgenţă.

Acest cadru normativ este complementar celui care vizează apărarea și securitatea 
naţională. Dintre acestea cele mai relevante sunt: Legea 45/1994-Legea apărării naţio-
nale cu modifi cările și completările ulterioare , aranjamentele privind sprijinul de sus-
ţinere a naţiunii gazdă (HNP)în România.
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Nu în ultimul rând la acestea se adaugă cadrul normativ specifi c ministerelor și 
instituţiilor publice centrale privind atribuţiile, organizarea și funcţionarea acestora și 
a structurilor din subordinea/coordonarea acestora.

Măsurile de răspuns la criză cuprind responsabilităţi aplicabile următoarelor ti-
puri de structuri/grupuri de utilizatori ai măsurii: domeniul militar; domeniul militar și 
civil; domeniul civil.

Manualul NATO de răspuns la crize are stabilite peste 80 de măsuri în care struc-
turile civile trebuie să se implice, Aceste măsuri pot fi  catalogate în două grupe impor-
tante, după cum urmează:

a) măsuri în care organizaţiile civile naţionale au rol principal
b) măsuri în care organizaţiile civile naţionale au rol de sprijin
Pentru implementarea măsurilor NATO de răspuns la criză avem următorii „ac-

tori”, după cum urmează: NATO și structurile naţionale.
Cerinţele privind rezilienţa în domeniul urgenţelor civile sau măsurile NATO de 

răspuns la crize care vizează componenta civilă sau deopotrivă componenta militară 
și civilă prepun implicarea într-un ansamblu integrat de măsuri și acţiuni a sistemului 
protecţiei civile în ansamblu, concretizat prin Sistemul Naţional de Management al Si-
tuaţiilor de Urgenţă.

Protecţia guvernului și a serviciilor critice-presupune capacitatea exercitării de că-
tre statul român a funcţiilor constituţionale prin organismele abilitate pentru condu-
cerea la nivel strategic, operaţional și tactic în situaţii care impun activarea componen-
telor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă-SNMSU, Sistemul 
de Apărare Ordine Publică și Siguranţă Naţională-SAOPSN sau, după caz, Sistemul 
Naţional de Combatere și Prevenire a Terorismului-SNCPT.

Măsura NATO de răspuns la criză — Resurse de energie rezilienţe — presupune asi-
gurarea de către statul a resurselor energetice necesare alimentării instituţiilor/opera-
torilor economici strategici sau instituţiilor de importanţă vitală, populaţiei și celorlalţi 
operatori economici prin Ministerul Energiei care se constituie în organismul cu rol de 
reglementare în domeniu 1.

Abilitatea de a face faţă în mod efi cient circulaţiei necontrolate al oamenilor, cuprin-
de măsurile și acţiunile care vizează gestionarea unui afl ux de populaţie care depășeș-
te 2% din totalul populaţiei naţionale 2 prin realizarea cadrului general de planifi care 
pentru pregătirea și desfășurarea acţiunilor de răspuns în concordanţă cu funcţiile de 
sprijin pe care componentele sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Ur-
genţăși Sistemul Naţional de Apărare trebuie să le îndeplinească.

Măsurile de protecţie asociate acţiunilor de evacuare, ca urmare a deplasării ne-
controlate ale populaţiei, se adoptă pentru limitarea pierderilor de vieţii omenești și 

1 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Mariana BARBU colonel (r), Sesiune de comunicări stiinţifi ce 
„Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și 
apărare pentru menţinerea și dezvoltarea capabilităţilor de apărare prioritare. Folosirea progra-
melor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securităţii și apărării în Europa.”- SECDEF 
19, Protecţia civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, Bucuresti, 2019. 

2 Compendium cu recomandarile din Gidul pentru rezilienta AC/98-WP(2016)0002 (INV).
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asigurarea continuităţii conducerii politice și administrative a tarii, în special prin 
scoaterea populaţiei din zona de risc, respectiv determinată de producerea unor dez-
astre sau acţiuni asociate ameninţării/manifestării războiului hibrid , fi e din zona de 
confl ict sau din cea în care sunt planifi cate acţiuni militare, în locaţii/zone care asigură 
condiţii de protecţie corespunzătoare pentru populaţie, concomitent cu cele care asigu-
ră condiţii pentru desfășurarea activităţii de către autorităţile centrale și locale 1.

Măsura NATO de răspuns la criză — Resurse alimentare și resurse de apă, presu-
pune asigurarea de către statul roman a resurselor alimentare esenţiale, a celor de apă, 
precum și a infrastructurii aferente depozitării și protejării acestora în scopul asigurării 
nevoilor alimentare de bază pentru populaţia afectată de producerea unor situaţii ex-
cepţionale determinate de manifestarea unor situaţii de tipul dezastrelor, crizei econo-
mice și fi nanciare, a războiului, etc)

Abilitatea de a face faţă accidentelor în masăpresupune organizarea răspunsului 
naţional la producerea unor accidente în masă prin reglementarea, organizarea și coor-
donarea tuturor structurilor cu competenţe din domeniul sănătăţii în scopul realizării 
măsurilor și acţiunilor de protejare a sănătăţii populaţiei afectate sau posibil a fi  afectată 
de acestea 2. Acordarea asistenţei medicale în situaţii care presupun accidente în masa 
reprezintă o responsabilitate a sectorului public și a celui privat din domeniul sănătăţii.

Sisteme de comunicaţii civile reziliente-vizează asigurarea comunicaţiilor civile 
pentru populaţie și, cu prioritate, pentru structurile de management în domeniul pro-
tecţiei civile; precum și identifi carea și asigurarea, potrivit nevoilor, a aranjamentelor 
tehnice și procedurale care să permită funcţionarea comunicaţiilor pentru structurile 
de management și intervenţie în situaţii de protecţie civilă.

Sistem de transport civil rezistent- vizează asigurarea mobilităţii în situaţii de nor-
malitate dar mai ales în situaţii excepţionale, cum ar fi  situaţiile de criză, pot fi  puncte 
cheie pentru asigurarea rezilienţei în domeniul transporturilor

Măsuri de pregătire civilă care acoperă protecţia împotriva CBRN ameninţări/
incidentevizează managementul evenimentelor CBRN care afectează populaţia prin 
aplicarea a trei principii generale: evitarea contaminării a populaţiei, obiectivelor de 
interes public naţional/regional sau elemente din cadrul infrastructurii critice; protec-
ţia populaţiei, a unităţilor/subunităţilor de intervenţie, materialelor și echipamentelor; 
decontaminarea populaţiei, terenului, a personalului și tehnicii de intervenţie în scopul 
refacerii capacităţiioperaţionale de intervenţie.

Concluzie
Responsabilitatea sistemului protecţiei civile în contextul implementării măsuri-

lor NATO de răspuns la criză trebuie privită și înţeleasă ca un element fundamental 

1 Proiect concepţienaţională privind mișcările necontrolate ale populaţiei. 
2 Claudiu BRATU, colonel (r) dr., Mariana BARBU colonel (r), Sesiune de comunicăriștiinţifi ce 

„Dezvoltarea cooperării regionale-europene și euro-atlantice  pe linia industriilor de securitate și 
apărare pentru menţinerea și dezvoltarea capabilităţilor de apărare prioritare. Folosirea progra-
melor de cooperare militară extinsă pentru întărirea securităţii și apărării în Europa”- SECDEF 
19, Protecţia civilă din perspectiva măsurilor NATO de răspuns la crize, București, 2019.
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al funcţionării statului. Efi cientizarea sistemului naţional în domeniul Protecţiei Civi-
le trebuie privit și din perspectiva provocărilor interne și internaţionale, caracterizate 
interferenţe cu riscurile transfrontaliere /globale, acţiunile hibride, competiţia pentru 
controlul resurselor energetice, interdependenţa economică regională, posibila emer-
genţă a unor noi confl icte „calde” sau „îngheţate”.
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CONCEPTUL ȘI ARHITECTURA SISTEMULUI DE ASIGU-
RARE A ORDINII ȘI SECURITĂŢII PUBLICE ÎN TIMPUL 

MANIFESTĂRILOR CU CARACTER DE MASĂ

VALENTIN TALMACI1

Rezumat: Orice societate liberă, aşa cum este şi cea moldovenească, are la bază 
instituţii juridice care, conform constituţiei[1] trebuie să garanteze tuturor cetăţenilor 
starea de ordine, starea de linişte şi siguranţă, necesară fi ecărui individ, iar societăţii 
ordine constituţională, ordine de drept, ordine publică. Ordinea publică este com-
ponenta securităţii naţionale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru şi de 
pace socială, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, precum şi funcţionarea structurilor specifi ce statului de drept. Necesitatea 
instaurării ordinii, implică necesitatea instaurării unor reguli clare de conduită, 
reguli care indică fi ecărei persoane ce-i este îngăduit să facă şi ce nu îi este îngăduit, 
precum şi ce conduită trebuie să aibă, fi ecare cetăţean, în cadrul vieţii sociale. Ordinea 
implică, măsuri de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii, menite să asigure 
restabilirea echilibrului social, atunci când regulile de conduită au fost încălcate.
Cuvinte chee: Ordine publică, securutate publică, manifestaţii publice cu caracter 
de masă, siguranţa ordinii publice, ordine de drept, ordine constitutional.

Întroducere
În prezent calitatea vieţii cetăţeanului și siguranţa publică, sânt purenic și negativ 

infl uenţate de fenomenele infracţionale actuale din Republica Moldova și din regiu-
ne, care se remarcă prin comiterea unor noi genuri de infracţiuni cum ar fi : crimina-
litatea informatică, falsurile și pirateria comercială, profesionalizarea și specializarea 
infractorilor, prezenţa faptelor de corupţie și amplifi carea fenomenului criminalităţii 
transfrontaliere, precum și crima organizată, migraţia ilegală, criminalitatea economi-
co-fi nanciară, tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop de jaf, furturile din avutul 
public și privat.

Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea administraţiei publice centrale de 
specialitate, care exercită, în conformitate cu legea, atribuţiile ce îi revin cu privire la 
respectarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omu-
lui, a proprietăţii publice și private, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, res-
pectarea regimului juridic al frontierei de stat, apărarea împotriva incendiilor și pro-
tecţia civilă, contribuind prin întreaga sa activitate la apărarea democraţiei constituţio-
nale, suveranităţii, unităţii și integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova. Ministerul 

1 Valentin TALMACI, colonel (r), Universitatea de Stat Educaţie Fizică și Sport, Republica 
Moldova.
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Afacerilor Interne trebuie să devină o instituţie aptă să-și exercite pe deplin funcţiile de 
asigurare a ordinii publice și siguranţei cetăţeanului, precum și îndeplinirea integrală a 
obligaţiilor asumate pe plan naţional și regional.

Conceptul de siguranţă actual, trebuie abordat ca un drept colectiv esenţial, strâns 
legat de alte drepturi colective, cum sânt integrarea socială, dreptul la muncă, la sănăta-
te, la educaţie și la cultură. În acest context, se consideră că importantă este „siguranţa 
persoanei”, prin care trebuie să se înţeleagă starea de protecţie a intereselor vitale a tu-
turor cetăţenilor, faţă de orice pericol și ameninţare asupra vieţii, sănătăţii, drepturilor 
și libertăţilor fundamentale. Numai prin totalitatea măsurilor luate de forţele de ordine, 
pentru realizarea, menţinerea și, în ultimă instanţă, restabilirea ordinii publice, putem 
asigura liniștea, ordinea și siguranţa publică. Reeșind din considerentele ultimilor eve-
nimente din ultmii ani, urmate cu devastări materiale și jertve omenești în rezultztul 
gravelor încălcări de ordine și securitate publică, în diferite state cum ar fi : Franţa, Spa-
nia, Italia, Romănia, Ucraina, Belorus, Kazakstan și altele,obsevăm și ne ăngrijorează 
faptul că în astfel de situaţii Republica Moldova, care deja a trecut prin asemenea calvar 
se poate pomeni din nou. În acest context, la nivel naţional, conceptul și arhitectura 
sistemului de securitate și asigurare a ordinii publice, au nevoie de revizuiri, schimbări, 
modernizări și complectări.

Obiectivul prezentuli articol, elaborat în baza unui studiu știinţifi c, vizează re-
structurarea și reorganizarea structurală și funcţională a conceptului și arhitecturii 
sistemului de ordine și securitate publică, la nivel naţional, încât să se obţină moder-
nizarea conceptuală și funcţională a acestuia. Forţele sistemului de ordine și securitate 
publică să fi e conduse unitar-centralizat și să aibă capacitatea de a îndeplini misiuni în 
comun pe întreg teritoriul naţional, având la bază arhitectura operaţională integratoare 
și interoperabilă a sistemului de asigurare a ordinii și securităţii ordinii publice.

În secţiunea 2 este descris conceptul sistemului de asigurare a ordinii și securităţii 
publice. Secţiunea 3 prevede descrierea architecturii sistemului de asigurare a ordinii și 
securităţii publice. În secţiunea 4 sunt formulate concluzii și propuneri de soluţionare 
a porblemei în cauză.

Conceptul sistemului de asigurare a ordinii și securităţii publice
Conceptul sistemului modern de asigurare a ordinii și securităţii publice în timpul 

manifestărilor cu caracter de masă, nu este întotdeauna un concept popular, mai ales 
prin modul în care este înţeles și acceptat. Ordinea presupune securitate. Nu există 
ordine acolo unde nu există securitate și invers, nu poate fi  vorba de securitate fără 
ordine. Faţă de contextul expus, Strategiea Naţională de ordine și securitate publică 
[2], oferă răspunsuri tradiţional expirate la problemele existente. Strategiea propune să 
asigure convergenţa dintre voinţa politică și socială, gradul de implicare individuală și 
comunitară, sistemul specializat în gestiunea ordinii și securităţii publice și resursele 
alocate domeniului. Strategia precizează că sarcina asigurării securităţii interne este 
complexă și interdependentă. Numai că, problematica securităţi interne nu poate fi  o 
sarcină, ci o arhitectură complexă, cu o mulţime de structuri și acţiun variabile.

Pe parcusul anilor precedenţi prin incercari de implimentare practică, precum și 
prin diferite studii știinţifi ce, sa constatat că realizarea celor descrise în Strategia, în 



310 dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării reformelor democratice

condiţiile actuale nu sunt sufi ciente pentru a rezolva problemele ce ţin de asigurarea, 
menţinerea și restabilirea ordinii publice in societatea moldovenească. Principalii fac-
tori de instabilitate din mediul intern și extern clasifi caţi după natura lor ca: politici, 
economici, sociali, culturali, psihologici, ecologici, tehnologici, calamităţi, factori de 
natură militară regionali și nu în ultimul rând terorizmul, care se manifestă sub diferite 
aspecte si categorii (terorizm politic, social, naţional, internaţional, transfrontalier), ar 
putea da peste cap prevederile de azi ale Strategiei, deoarece ea prevede doar dome-
niul îngust de siguranţă publică cu implicarea doar a inspectoratelor, subdiviziunilor, 
departamentelor, direcșiilor si serviciilor Ministerului Afacerilor Interne. Strategia nu 
prevede implicarea altor instituţii din stat, care vor putea complimenta arhitectura con-
ceptuală a sistemului de asigurare a ordinii publice, prin contribuţia lor substanţială la 
intărirea forţelor de ordine și asigurării ordinii de drept în timpul manifestaţiilor cu 
caracter de masă și alte situaţii de criză.

Conceptul sistemului modern de asigurare a ordinii și securităţii publice în timpul 
manifestărilor cu caracter de masă ar trebui să rezolve: identifi carea, monitorizarea și 
evaluarea provocărilor la adresa ordinii și siguranţei publice, în dinamica acestora eva-
luarea vulnerabilităţilor de sistem și proces a componentelor ordinii și siguranţei publi-
ce; elaborarea, modernizarea și actualizarea permanentă, în funcţie de factorii de risc 
naţionali și regionali, a conceptului de ordine publică; transpunerea conceptului politic 
în concept strategic (forţe și mijloace, acţiuni, resurse); forme, metode, tehnici, forţe, 
mijloace și acţiuni într-un sistem integrat; studierea, analiza și evaluarea știinţifi că a 
conceptelor, teoriilor și experienţelor dobândite în realizarea, menţinerea, impunerea 
și restabilirea ordinii publice; analiza operaţională a efectelor; evaluarea, autoevaluarea 
rezultatelor, prognozarea de viitoare evoluţii și de corectare a erorilor.

Pentru realizarea unei ordini publice naţionale, conceptual-efi cientă, mai este ne-
cesar: de voinţă politică,sistem educaţional modern, respectarea valorilor naţionale, 
combaterea rasismului și crimei organizate; combaterea corupţiei; de legislaţie adec-
vată, rezolvarea problemelor confl ictualităţii etnice; rezolvarea problemei șomajului și 
a locurilor de muncă; rezolvarea problemei migraţiei; rezolvarea problemei locuinţei; 
rezolvarea problemei infracţionalităţii de stradă; rezolvarea problemei reţelelor trans-
frontaliere de droguri ș.a.

Forţele din sistemul de asigurare a ordinii și securităţii publice în timpul manifes-
tărilor cu caracter de masă, trebuie să se conducă și să respecte următoarele principii 
conceptuale descrise în Strategia Naţională de securitate și ordine publică [2] , ele co-
respund actualităţii:

Principiul legalităţii. Acţiunea forţelor de ordine și siguranţă publică se desfășoară 
în spiritul și cu respectarea legilor, iar cetăţenii — în exercitarea drepturilor și libertă-
ţilor constituţionale nu sunt supuși decât îngrădirilor stabilite prin leg e și cerinţelor 
fi rești ale moralei.

Principiul teritorial și al mobilităţii forţelor. Forţele de ordine și siguranţă publică 
sunt organizate la nivel central și teritorial, cu structuri și competenţe corespunzătoa-
re dispunerii și organizării unităţilor administrativ-teritoriale și evoluţiei fenomenului 
infracţional.
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Principiul prevenirii acţiunilor de tulburare a ordinii publice. Refl ectă capacitatea 
organismelor de conducere și a forţelor de ordine de a lua la timp măsurile necesare 
pentru evitarea producerii oricăror acte sau fapte prin care se aduce atingere ordinii 
publice, pentru evitarea amplifi cării acestora și degenerării lor în acţiuni violente sau 
care afectează grav ordinea publică.

Principiul operabilităţii și interoperabilităţii. Refl ectă capacitatea și disponibilitatea 
forţelor de ordine de a executa acţiuni în spaţiul naţional, de a conlucra cu forţe similare 
din alte state și de a îndeplini misiuni specifi ce de menţinere a păcii și înlăturare a efec-
telor unor dezastre, în compunerea organismelor internaţionale, pe teritoriul altor state.

Principiul nediscriminării. Impune forţelor de ordine și siguranţă publică adopta-
rea unui comportament corect, imparţial și nediscriminatoriu, fără deosebire de rasă, 
sex, religie, naţionalitate, apartenenţă politică, avere sau origine socială, faţă de toţi 
cetăţenii.

Principiul evitării surprinderii. Presupune obligaţia factorilor de decizie din dome-
niul ordinii și siguranţei publice de a atenţiona și de a soma cu privire la folosirea mij-
loacelor din dotare, îndeosebi a armelor de foc, și, după caz, acordarea timpului necesar 
pentru încetarea acţiunilor și/sau părăsirea zonei de către cei implicaţi.

Principiul sufi cienţei, gradualităţii și proporţionalităţii. Presupune folosirea forţei 
proporţional cu tipul și gradul de tulburare a ordinii publice, numai atât cât este strict 
necesar și pe o perioadă limitată, sufi cientă pentru atingerea obiectivului propus. Pro-
cedeele și mijloacele de acţiune care implică măsuri de constrângere vor fi  utilizate în 
mod progresiv și numai dacă este absolut necesar.

Principiul colaborării permanente cu societatea. În îndeplinirea atribuţiilor ce le 
revin, forţele de ordine își sprijină întreaga activitate pe concursul larg al cetăţenilor și 
acţionează cu respect pentru public.

Principiul inviolabilităţii persoanei. Stabilește că orice persoană are dreptul de a i se 
respecta viaţa, integritatea fi zică și morală, precum și atributele inseparabile personali-
tăţii sale. Acest principiu include interzicerea torturii sau a relelor tratamente precum 
și dreptul persoanei la un proces echitabil, public și corect, în faţa unei instanţe compe-
tente, independente și impaţiale, conform legii.

Principiul intervenţiei specializate și cooperării. Folosirea forţelor de ordine și si-
guranţă publică principale și de sprijin, complementare și de excepţie în menţinerea 
și restabilirea ordinii publice se realizează în raport de atribuţiile legale, pregătirea și 
dotarea specifi că fi ecărei categorii de forţe.

Principiul conducerii unitare. Presupune optimizarea structural-relaţională, armo-
nizarea și sincronizarea acţiunilor în vederea atingerii scopurilor propuse, cu eforturi 
minime și rezultate superioare.

Architectura sistemului de asigurare a ordinii și securităţii publice
Architectura sistemului de asigurare a ordinii și securităţii publice în timpul ma-

nifestărilor cu caracter de masă, ar trebuie să reglementeze în mod corect structura, 
atribuţiile și competenţele instituţiilor abilitate, care contribue la gestionarea și soluţi-
onarea problemelor ce ţin de securitatea și ordinea publică în societate.Ar fi  necesară 
reevaluarea atribuţiilor și competenţelor, vizând statutul structurilor Ministerului Afa-
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cerilor Interne ale Republicii Moldova, care necesită schmbări substanţiale în ceia ce 
privește raporturile structurilor statului cu societatea civilă. În acest context, conform 
unor prevederi a mai multor acte legilative cum ar fi : Legea nr. 219 din 08.11.2018 cu 
privire la Inspectoratul General de Carabinieri [4]; Legea  nr.  806  din 12.12.1991 cu 
privire la trupele de carabinieri  (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne 
[5]; Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea statului, nr.618 [6]; Strategia na-
ţionale de apărare și a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia în anul 2022 
[7], Strategiei Naţionale de ordine și securitate publică[2], Strategiei Naţională de refor-
mare a Trupelor de Carabinieri [3] — Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să devină 
un domeniu al transformărilor, sens în care să se impună acţiuni rapide și complexe la 
nivelul pregătiri resurselor umane și structurilor implicate în asigurarea,men’inerea și 
restabilirea ordinii publice.

În Republica Moldova, se impune menţinerea sistemului poliţienesc dual în care 
funcţionează complementar structuri de poliţie civilă (Poliţia) și cu statut militar (Ca-
rabinierii).

În prezent, conform Strategiei Naţionale de ordine și securitate publică [2], Stra-
tegiei Naţională de reformare a Trupelor de Carabinieri și Planul de acţiuni privind 
implimentarea acestora [3], vedem că îndeplinirea misiunilor principale, secundare, 
respectiv de sprijin reciproc, coducerea forţelor, se efectuiază potrivit modelului pre-
văzut:

MENŢINEREA ORDINII PUBLICE — Misiune principală a Poliţiei — Misiune de 
sprijin operaţional al Poliţiei de către Carabineri;

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE — Misiune secundară a Poliţiei și Carabinieri-
lor care poate fi  realizată independent de fi ecare structură, după caz — Misiune de sprijin 
reciproc al Poliţiei și Carabinierilor, după caz;

RESTABILIREA ORDNII PUBLICE — Misiune principală a Carabinierilor — Mi-
siune de sprijin operaţional al Carabinierilor de către Poliţie.

Forţele de ordine și siguranţă publică in prezent se compun din: forţe principale; 
forţe de sprijin; forţe complementare ,unde participă: Serviciul de Infomaţii și Securitate 
(SIS), Inspectoratul General a Popliţiei dse Frontieră(IGPF), Inspectoratul General Stare 
de Urgenţă IGSU, Birol de migraţie ţi azil , Serviciul vamal.

Conducerea forţelor de ordine publică la nivel strategic in prezent se exercită de către 
autorităţile legal constituite: Parlamentul, Președintele Republicii Moldova, Consiliul Su-
prem de Securitate, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne și celelal-
te instituţii care au în subordine categorii de forţe de ordine publică. Arhitectura sistemu-
lui integrat, interoperabil și compatibil de ordine și securitate publică prevede includerea 
la nivel naţional totalitatea subsistemelor subsecvente, dar in realitate se vede mai mult 
implicarea Ministerului Afacerilor Interne și lipsa altor instituţii care pot indeplini funcţii 
de asigurare a ordinii publice.

Actualul model nu este perfect și sufi cient pentru a răspunde tuturor provocă-
rilor și ameninșărilor, atât interne cât și celor externe. Sistemul actual de asigurare, 
menţinere și restabilire a ordinii publice nu poate acoperi totalitatea necesitășilor in 
cazuri excepţionale și tulburări de masă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, din 
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motive insufi ciente de forţe și mijloace. Anume Inspectoratului General de Carabinieri 
al MAI, conform Strategiei Naţionale de ordine și securitate publică, î-i revin principa-
lele responsabilităţi și obligaţiuni de restabilire a ordinii publice, care încă e pe cale de 
reforme, unde la moment, nicicum nu pot de unii singuri întruni numărul necesar de 
efectiv destinat pentru gestionarea situaţiilor de criză. Strategiea la moment, nu preve-
de cum anume carabinierii acţionează, in ce condiţii, cu ce forţe, mijloace, armament, 
tehnică, de ce dispozitive de luptă să dispună la general și de cât efectiv minim este 
nevoie. Arhitectura sistemului integrat, interoperabil și compatibil de ordine și secu-
ritate publică, nu corespunde cerinţelor actuale, care reese din situaţii de provocări și 
ameninţări directe și indirecte din interiorul și exterirul ţării, precum nu prevede și o 
conducere totală, unică, modernă, corespunzătoare și amplă cu totalitatea eventualelor 
instituţii de stat, implicate la nivel naţional în situaţii de criză. Ministerului Afacerilor 
Interne după competenţiile sale nu poate să prea conducerea totală a tuturor forţelor și 
instituţiilor implicate la nivel naţional.

Reeșind din cele expuse mai sus se propun unele modifi cări pentru reformarea 
sistemului naţional de asigurare, menţinere și restabilire a ordinii publice, precum și 
gestionarea altor situaţii de criză.

În condiţiile actuale pline de provocări și ameniţări, ar fi  necear de reorganizat 
sistemul și arhitectura actuală de ordine și securitate publică, într-un sistem capabil 
să asigure servicii publice de calitate pentru protecţia persoanei, siguranţa societăţii și 
statului. Arhitectura nouă a sistemului integrat, interoperabil și compatibil de ordine și 
securitate publică să includă totalitatea subsistemelor și elementelor necesare la nivel 
naţional, care să asigure mecanismul de coordonare strategică integratoară, sub condu-
cerea unui Centru Naţional, complectat cu personal profesional și responsabil, instruit 
la nivel înalt, în domeniile securităţii naţionale, ordinii publice și gestionarii situaţiilor 
de criză. Este o necesitate rezonabilă și actuală ca, pe lângă Consiliul Suprem de Securi-
tate Naţională, să fi e creat un Centru Naţional de analiză și coordonare a informaţiilor 
și riscurilor pe timp de criză, care pot parveni pe timpul, încălcărilor grave legate de 
securitatea și apărarea statului, securitatea ordinii publice, calamităţilor naturale, in-
cendilor, catastrofelor, exploziilor, epidemiilor etc., totodată să îndeplinescă funcţiile 
unui organ central de conducere la nivel naţional a intregii arhitecturi a sistemelor de 
securitate naţională și ordine publică, precum și gestionarea situaţiilor de criză.

În structura nouă organizatorică a componentelor arhitecturii și sistemului de or-
dine, securitate și restabilire a ordinii publice pe timpul manifestărilor cu caracter de 
masă e necesară implicarea tuturor Ministerelor de Forţe și altor instituţii de stat din 
Republica Moldova, cu distribuirea funcţiilor în partea ce le vor revini. Structura nouă 
organizatorică a componentelor de ordine, securitate și restabilire a ordinii publice pe 
timpul manifestărilor cu caracter de masă, după implimentarea propunerilor și efectu-
area unor schimbări, forţele de ordine pe timpul manifestărilor cu caracter de masă ar 
avea următoarea componenţă: forţe principale; forţe de sprijin; forţe complementare și 
forţe de excepţie, care până în prezent nu au fost prevăzute.

Forţele principale ale Ministerului Afacerilor Interne sunt abilitate prin lege să exer-
cite dreptul de poliţie al statului, reprezentând componenta de bază a structurilor desti-
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nate să gestioneze întreaga problematică din domeniul ordinii publice pe timp de pace 
sau pe timpul stării de urgenţă, fi ind constituite în structuri de poliţie și carabinieri.

Forţele de sprijin sunt constituite, potrivit competenţelor și atribuţiilor, din struc-
turi speciale de protecţie și intervenţie, poliţie de frontieră, protecţie civilă, pompieri și 
aviaţie aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

Forţele complementare sunt constituite din structuri ale, Serviciului de Informaţii 
și Securitate, Serviciului Protecţie și Pază de Stat, Serviciul vamal, Centrului Naţional 
Anticorupţie, (unde se mai adaugă) Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Justi-
ţiei (ANP Administra Naională a Penitenciarilor), serviciile de urgenţă a Ministerului 
Sănatăţii și Protecţiei Sociale, Serviciul Fiscal de Stat, serviciile de pompieri civili, for-
maţiunile de protecţie civilă de la autorităţile administraţiei publice, Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciul Sanitar Veterinar, Inspectoratul pentru Protec-
ţia Mediului, societăţi specializate de protecţie și pază, instituţii și agenţi economici, 
din alte categorii de forţe stabilite prin lege, care participă la efortul forţelor principale 
și de sprijin, potrivit competenţelor.

Forţe de excepţie. Pentru cazuri excepţionale și extrem de necesare, atunci când 
situaţia este ieșită sau e scăpată de sub controlul forţelor de ordine sau când forţele 
revoltate nu se mai supun cerinţelor organelor de drept, provoacă și admit incălcări 
grave de ordine publica, care aduc la devastări materiale si pierderi de vieţi omenești, 
să se recurgă la implicarea forţelor cu destinaţii speciale ale ministesrelor de forţă, cum 
ar fi : „Fulger ”- Ministerului Afacerilor Interne; „Scorpion”-Carabinieri; „Fulger”-Mi-
nisterul Apărării; „Pantera”-Ministerul Justiţiei și alte forţe speciale, prevăzute de lege. 
Tehnica, armamentul, muniţiile, mijloacele special, echipamentul și alte atribute ale 
acestor subdiviziuni să se folosiască la necesitate conform situaţiei, cadrului legal și 
indicaţiilor organului superior de conducere cu operaţiunea specială.

Concluzii
Cele menţionate impun atât la nivel naţional cât și la nivel regional la unele mă-

suri urgente ca: reorganizarea sistemului și arhitecturei actuale de ordine și securitate 
publică, într -un sistem capabil să asigure servicii publice de calitate pentru protecţia 
persoanei, siguranţa societăţii și statului. Arhitectura nouă a sistemului integrat, să in-
cludă totalitatea subsistemelor subsecvente a tuturor instituţiilor competente,care va 
asigura mecanismul de coordonare strategică integratoare la nivel naţional. Va fi  nevo-
ie de revizuirea legislaţiei in domeniul securităţii naţionale și ordinii publice, precum 
elaborarea unei noi Strategii de Securitate Naţională și ordine publica, reânoirea sau 
elaborarea noilor regulamente interne a sistemului de securutate publică.

În acest context, fac următoarele propuneri privind conceptul și arhitectura siste-
mului de ordine publică în timpul manifestaţiilor cu caracter de masă:

1. Pe lângă Consiliul Suprem de Securitate este rezonabil, crearea unui Centru 
Naţional de analiză și coordonare a informaţiilor și riscurilor pe timp de criză, care 
pot parveni pe timpul, încălcărilor grave legate de securitatea și apărarea statului, se-
curitatea ordinii publice, calamităţilor naturale, incendilor, catastrofelor, exploziilor, 
epidemiilor etc.
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2. Va fi  binevenit, ca forţele de ordine și siguranţă publică — să se complecteze 
cu forţe de excepţie cu elemente speciale din cadrul tuturor ministerelor de forţe cum 
ar fi : „Fulger”- Ministerului Afacerilor Interne; „Scorpion”-Carabinieri; „Fulger”-
Ministerul Apărării; „Pantera”-Ministerul Justiţiei și alte forţe speciale, prevăzute de 
lege.

La fel de necesară este complctarea forţelor complementare, la cele existente, adău-
gător cu: Forţele Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei (ANP Administra 
Naională a Penitenciarilor), Serviciul Fiscal de Stat,serviciile de urge4nţă a Ministerul 
Sănatăţii și Protecţiei Sociale, serviciile de pompieri civili, formaţiunile de protecţie 
civilă de la autorităţile administraţiei publice, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Ali-
mentelor, Serviciul Sanitară Veterinară, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, soci-
etăţi specializate de protecţie și pază, instituţii și agenţi economici și din alte categorii 
de forţe stabilite prin lege, carepot contribui la întărirea forţelor principale și de sprijin, 
potrivit competenţelor.

3. Va fi  necesar ca structurilor complimentare, din afara Ministerului Afacerilor 
Interne, pentru care se prevede implicarea lor cu atribuţii în parte ce le vor reveni la 
asigurarea, menţinerea și restabilirea ordinii publice în timpul manifestarilor cu carac-
ter de masă și gestionarea situaţiilor de criză, să li se asigure instrucţiunile necesare de 
acţiune și mijloacele de care vor avea nevoie, precum și asistenţă in instruire.

4. O altă propunere necesară ar fi : revizuirea și refacerea statelor de organizare 
a Inspectoratului General de Carabinieri cu majorarea lor la nivel naţional de minim 
10.000 mii de militari și dotarea lor corespunzătore cu cele mai performante echipa-
mente de protecţie personală, mijloace speciale, arme de luptă și speciale, tehnică mo-
dernă specială (elicoptere de intervenţie, blindate, autocisterne semiblindate cu tun 
de apă, autospeciale de intevenţie pentru diferite grupuri din dispozitivele de luptă, 
mijloace de transpor special pentru efectiv), drone și aparater de zbor fără pilot pentru 
documentarea situaţiilor de criză, precum și intervenirea cu ajutorul lor la aplicarea 
diferitor mijloace speciale (spraiuri, substanţe gazate, lichifi ate) permise de legislatie, 
dispozitive cu efect temporar de orbire vizuală și blocare auditivă, toate necesare la des-
fășurarea operaţiunilor speciale pentru dipersarea manifestanţilor în timpul restabilirii 
ordinii publice.

5. În cadrul Inspectoratului General de Carabinieri va fi  rezonabil crearea subdi-
viziunilor prorii de intreţinere și instruire a câinilor și cailor spesiali, cu care vor merge 
la asigurarea, menţinerea și restabilirea ordinii publice.

6. Actual, este necesar revizuirea legislaţiei in domeniul securităţii naţionale și 
ordinii publice, precum elaborarea unei noi Strategii de Securitate Naţională și ordi-
ne publica, reânoirea celor vechi și elaborarea noilor regulamente interne, unde să se 
prevadă îmbunătăţirea procesului de instruire, perfecţionarea deprinderilor practice, 
implimentarea noilor tactici, noilor practici, forme, metode la asigurarea și restabilire 
a ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă, desfășurarea antrena-
mentelor și aplicaţilor în comun cu implicarea reprezentanţilor din toate subdiviziunile 
competente și responsabile atât la nivel naţional cât și la cel regional.
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FENOMENUL MIGRAŢIEI ILEGALE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA: EVOLUŢII ȘI TENDINŢE

ANATOLI BUZEV1

Rezumat: În prezent, migraţia ilegală este un fenomen care se caracterizează prin 
multitudinea de forme şi metode care generează riscuri şi ameninţări la adresa 
securităţii naţionale, contribuie la redefi nirea relaţiilor dintre state.
Astfel, acest articol analizează evoluţia şi eventualele tendinţe de reconfi gurare a 
fl uxurilor de migraţie ilegală la nivel naţional şi regional, care vizează nu doar 
valoarea numerică a populaţiei, ci şi reconfi gurarea rutelor sau fl uxurilor, care 
permite atât ţărilor de destinaţie, cât şi ţărilor de origine, să-şi modeleze politicile 
şi măsurile instituţionale pentru a face faţă unei posibile crize a migranţilor.
Cuvinte cheie: migraţie ilegală, risc, ameninţare, frontieră, securitate naţională.

Summary: Currently, illegal migration is a phenomenon that is characterized by 
the multitude of forms and methods that generate risks and threats to national 
security, contributes to redefi ning relations between states.
Th us, this article analyzes the evolution and possible trends of reconfi guration of 
illegal migration fl ows at national and regional level, which aims not only at the 
numerical value of the population but also at reconfi guring routes or fl ows, which 
allows both countries of destination and countries of origin, to shape its policies and 
institutional measures to deal with a possible migrant crisis.

Migraţia ilegală este un proces social complex iar abordările sunt nenumărate, fi e ca 
avem în vedere fl uxurile de migraţie, stocurile de migranţi, formele de migraţie, motiva-
ţiile, impactul economic, social și cultural. În prezent, societatea noastră globalizată este 
rezultatul a nenumărate migraţii. Statul are responsabilitatea primară de a controla și 
gestiona procesele migraţionale la frontieră. Fenomenul migraţiei este unul în dinamică, 
infl uenţat de schimbarea continuă a rutelor de migraţie ilegalăși de confl ictele armate 
înregistrate în state terţe care determină o deplasare continuă a populaţiei. Migraţia ile-
gală, este una din principalele provocări de securitate, stabilitate și dezvoltare a unui stat.

Controlul crescând al migraţiei și al frontierei, după atacurile din 11 septembrie 
2001, cerinţă cu caracter obligatoriu care a fost instituit prin Rezoluţia 1373 al Consi-
liului de Securitate al ONU, poate fi  considerat, de asemenea, un exemplu de securiti-
zare, transformând migraţia dintr-o „problemă economică și socială” într-o „problemă 
de securitate naţională”, legată de terorism [1, p. 132].

1 Anatoli BUZEV, comisar principal, doctorand, magistru în securitate și apărare, Șef Direcţie, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne.
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Deși nu există o defi niţie universal acceptată a migraţiei ilegale, termenul este 
utilizat în general pentru a identifi ca persoanele care se deplasează în afara canalelor 
obișnuite de migraţie. Faptul că migrează ilegal nu scutește statele de obligaţia de a-și 
proteja frontierele și populaţia. Mai mult, categoriile de migranţi care ar putea să nu 
aibă altă opţiune decât să folosească canale de migraţie ilegale pot include, de aseme-
nea, refugiaţi, victime ale trafi cului sau copiii neînsoţiţi.

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie încearcă să atenueze disensiunile în 
abordare, prin publicarea Glosarului privind Migraţia [7, p. 116], în care defi nește une-
le noţiuni, precum migraţia ilegală (migraţia iregulară, clandestină) reprezentată 
prin mișcarea care are loc în afara normelor de reglementare ale ţărilor de origine, de 
tranzit și de primire. Din perspectiva ţărilor de destinaţie, este vorba de intrare, ședere 
sau muncă într-o ţară fără autorizaţia necesară sau documentele cerute de reglemen-
tările privind migraţia. Din perspectiva ţării expeditoare, neregularitatea se observă, 
de exemplu, în cazurile în care o persoană trece o graniţă internaţională fără pașaport 
sau document de călătorie valabil sau nu îndeplinește cerinţele administrative pentru 
a părăsi ţara.

Migraţia ilegală este un concept complex și divers care necesită o clarifi care atentă. 
În primul rând, este important să se distingă fl uxurile de stocuri. Acestea dau naștere 
unor provocări și răspunsuri politice destul de separate: fl uxurile ilegale reprezintă pro-
vocări de control și gestionare, precum și preocupare pentru siguranţa și demnitatea 
migranţilor în mișcare. În schimb, răspunsurile politice la stocurile ilegale tind să se 
concentreze fi e pe canalele de regularizare sau eliminare. În al doilea rând, este impor-
tant să recunoaștem că există o varietate de căi către atingerea afl ării ilegale. Migraţia 
ilegală include persoanele care intră într-o ţară fără autorizarea autorităţii corespun-
zătoare; persoanele care rămân într-o ţară prin șederea după expirarea unei vize sau a 
permisului de muncă, prin căsătorii false sau adopţii false, ca studenţi falși; persoanele 
mutate de către trafi canţii de migranţi și cei care abuzează în mod deliberat de sistemul 
de azil. Solicitanţii de azil și refugiaţii pot recurge la trafi canţii de migranţi și pot efec-
tua călătorii ilegale către ţările de destinaţie.O ultimă complexitate conceptuală apare 
deoarece statutul migranţilor se poate schimba — adesea rapid. Câteva exemple includ: 
un migrant poate intra într-o ţară în mod ilegal, dar apoi își poate legaliza statutul, 
de exemplu prin cererea de azil sau intrând în programe de legalizare. În schimb, un 
migrant poate intra în mod legal, apoi poate deveni ilegal atunci când lucrează fără un 
permis de muncă sau poate rămâne peste termenul legal de ședere. Solicitanţii de azil 
pot deveni migranţi ilegali atunci când cererea lor este respinsă și rămân în ţara de 
solicitare fără autorizare [9, p. 6].

Concepţiile cu ajutorul cărora se încearcă explicarea multiplelor aspecte legate de 
fenomenul migraţiei ilegale se bazează, inclusiv și pe teoria „push” and „pull” [10]. Po-
trivit acestor teorii, întreaga multitudine de factorii care cauzează migraţia ilegală pot fi  
divizaţi în aceste două categorii.

Factorii de împingere (de tip „push”) — ţin, în principal, de ţara de origine și îi 
motivează pe oameni de a-și părăsi locul de trai. Presupun existenţa unor situaţii de 
care oamenii vor să scape: lipsa de alimente, nivel de trai scăzut, sărăcie, lipsa unui 
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loc de muncă, extinderea crizelor economice, dezastre naturale, accidente tehnologice, 
crize politice, confl icte sociale, probleme etnice, terorism sau război etc.

Factorii de atragere (de tip „pull”) — ţin, în principal, de ţara de destinaţie și de-
semnează situaţiile care îi atrag pe oameni să se stabilească într-un loc nou. Motivele 
pentru migrare pe care persoanele le consideră dezirabile sunt: nivelul de trai mai înalt, 
salariile mai ridicate, posibilitatea de a găsi un loc de muncă mai bun, perspectiva unei 
cariere profesionale, integrarea socială neproblematică, comunităţi de diasporă dezvol-
tate, siguranţă personală, libertate etc.

Din punct de vedere al securităţii Republicii Moldova, migraţia ilegală poate fi  
caracterizată prin prisma unor criterii specifi ci, diferiţi după mod, timp și spaţiu, prin 
care se manifestă și determină ameninţările la adresa securităţii naţionale. În acest con-
text, pot fi  clasifi cate din punct de vedere al:

• populaţiei implicate în procesul de migraţie ilegală:cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, cei care nu întrunesc condiţiile legale de călătorie, cetăţeni ai statelor 
limitrofe (România și Ucraina),cetăţenii statelor terţe;

• direcţiei de deplasare a migranţilor ilegali: din Republica Moldova, în Republica 
Moldova, de tranzit — utilizarea teritoriului naţional în drumul spre ţara de 
destinaţie;

• modului de operare în „călătoria ilegală”: folosirea pașapoartelor sau vizelor 
falsifi cate, false sau străine, folosirea a două acte de identitate, un pașaport vala-
bil la intrare și altul falspentru ieșire, tăinuirea în compartimentele mijloacelor 
de transport implicate în trafi cul internaţional, trecerea ilegală a frontierei de 
stat pe sectorul „verde” prin eludarea controlului de frontieră, combinat, prin 
utilizarea mai multor metode pînă la atingerea destinaţiei fi nale;

• fl uxului de migranţi ilegali: individual, în grupuri mici de 3-10 persoane, cu 
valul, a câte 20 și mai multe persoane;

• stocurilor de migranţi ilegali afl aţi intr-o anumită zonă, prin:nerespectarea de 
către străini a termenului de afl are/ședere pe teritoriul ţării ceea ce a transformat 
afl area ilegală în ţară contrar normelor legale, nerespectarea de către străini a 
scopului invocat de afl are/ședere pe teritoriul ţării, revocarea dreptului de ședere, 
nedeclararea de către benefi ciari despre străinii sosiţi în scop de desfășurare a 
anumitor activităţi în interesul acestora;

• impactului migraţiei ilegale asupra:ţării gazdă, societăţii ţării gazdă, ţara de 
origine a migranţilor, migrant.

Evoluţiile înregistrate în perioada crizei pandemice, s-au caracterizat printr-o ve-
ritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii și a modului de 
viaţă. Autorităţile au pus în aplicare măsuri sporite de protecţie și carantină obligatorie 
pentru populaţie și persoanele care călătoresc. Astfel de politici nu vor împiedica de-
plasarea oamenilor spre casele lor, deplasarea solicitanţilor de azil și a migranţilor care 
se avântă într-o călătorie periculoasă întru traversarea ilegală a frontierelor terestre sau 
maritime în căutarea de siguranţă și oportunităţi fi nanciare. [4, p. 53]. Această schim-
bare s-a repercutat și asupra fenomenului migraţiei ilegale. Astfel, migraţia ilegală a 
căpătat un aspect mondializat, aducând atingerea securităţii publice, umbrind suvera-
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nitatea statelor și tulburând buna desfășurare a activităţii instituţiilor economice, poli-
tice și sociale. Toate aceste aspecte conduc la amplifi carea fenomenului infracţional în 
general și cel transfrontalier în special din regiunile cu probleme către ţările dezvoltate. 
Factorii care duc la intensifi carea și diversifi carea fenomenului migraţiei ilegale devin 
tot mai variaţi, fi ind determinaţi de schimbările politice, sociale, economice și tehno-
logice ce se produc în timp.

Numărul migranţilor la nivel internaţional a continuat să crească rapid în ultimii 
ani, ajungând la 281 de milioane în 2020 [12], faţă de 258 de milioane în 2017, într-o 
creștere constantă faţă de 220 de milioane în 2010 și 173 de milioane în 2000. De la 
Conferinţa Internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Populaţia și Dezvol-
tarea din 1994, problema migraţiei și a relaţiei acesteia cu dezvoltarea a urcat constant 
pe agenda de priorităţi a comunităţii internaţionale. Cifrele precise sunt difi cil de obţi-
nut. De unde vin aceste numere? Este difi cil să faci estimări ale persoanelor sosite ilegal 
sau care se afl ă ilegal pe teritoriul unui stat străin. Prin urmare, un număr care este citat 
undeva în presă are șanse mari să-și dezvolte o viaţă proprie și să supravieţuiască mulţi 
ani în mass-media unde este citat ca un fapt, chiar dacă estimarea iniţială a fost însoţită 
de inexactitate. Există o serie de metode pentru aceste estimări, care necesită date dife-
rite și abordări diferite. Ele diferă în ceea ce privește comprehensivitatea, sofi sticarea și 
conștientizarea problemelor legate de migraţia ilegală [8].

În analogie cu datele privind migraţia legală, distincţia fundamentală între toate 
estimările privind migraţia ilegală este că acestea se referă la unul dintre cele două 
concepte statistice distincte: stocuri (rezidenţi ilegali sau lucrători migranţi ilegali la 
un moment dat) șifl uxuri (migranţii ilegali depistaţi la frontieră) [11]. În cadrul aces-
tei lucrări a fost supus cercetării fenomenul migraţiei ilegale ca ameninţare la adresa 
securităţii naţionale, prin care a combinat cercetarea celor două concepte, numărul 
migranţilor ilegali depistaţi la frontiere și numărul migranţilor afl aţi ilegal pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Figura. 1. Numărul de detectări ale trecerilor ilegale a frontierei externe a UE [6].

Conform raportului Frontex privind analiza de risc pentru anul 2021 [6, p.14], 
riscul migraţiei ilegale în Europa, își menţine intensitatea din direcţia regiunilor cu un 
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nivel scăzut de trai, și mai ales din direcţia celor în care se desfășoară confl icte arma-
te. Ţările dezvoltate, membre ale UE, vor continua să fi e destinaţiile preferate pentru 
migranţii ilegali. În anul 2020, în UE, numărul de detectări ale trecerilor ilegale a fron-
tierei a atins cel mai scăzut nivel în ultimii cinci ani, dar presiunea migraţiei ilegale a 
rămas relativ ridicată la frontierele externe ale UE (Figura nr. 1).

Detecţiile de migranţi ilegali, înregistrate pe ruta est — europeană rămâne a fi  în 
continuare mult mai mici decât pe orice altă rută a migraţiei ilegale în spaţiul UE. La 
frontiera de est a UE, au fost detectate aproximativ 8 000 de treceri ilegale a frontierei 
pentru anul 2021, o creștere de peste zece ori faţă de 2020 (Figura nr.2) [13]. Aceasta 
ilustrează o presiune intensă cu încercări continue de trecere ilegală a frontierei, care au 
fost detectate în contextul declarării stării de urgenţă în toate cele trei state membre ale 
UE învecinate cu Belarus. Cifrele au atins apogeul în a doua jumătate a anului, deoarece 
presiunea migraţiei s-a concentrat mai întâi asupra graniţei cu Lituania și s-a mutat 
ulterior către graniţele cu Polonia și Letonia.

Figura. 2. Detectări de treceri ilegale a frontierei pe ruta Est-europeană [6]

Comparativ cu alte state de pe această rută, teritoriul Republicii Moldova este mai 
puţin folosită de către migranţi, deoarece aceștia întâlnesc mai multe impedimente și 
suportă mai multe cheltuieli în vederea atingerii scopului fi nal. Deocamdată nu se poa-
te vorbi de o rută de migraţie care tranzitează Republica Moldova, ci doar de cazuri 
izolate în care ţara noastră servește drept cale de tranzit spre UE. Republica Moldova 
este o ţară de origine a migranţilor și de tranzit pentru migranţii din statele terţe.Din 
punct de vedere al analizei ca fenomen, situaţia migraţiei ilegale la frontiera Republicii 
Moldova în anii 2018—2021 este stabilă, cu o ușoară descreștere în anii 2020 și 2021 
datorită situaţiei pandemice și aplicarea restricţiilor de călătorie la nivel internaţional 
(Figura nr. 3) [14].

Poziţionarea geografi că, precum și faptul că Republica Moldova are frontiere co-
mune cu România — stat membru al Uniunii Europene și cu Ucraina — ţară afl ată în 
confl ict armat, constituie și motivul de bază pentru care Republica Moldova este un 
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teritoriu de tranzit pentru unii migranţi străini. Din punct de vedere al imigrării, Mol-
dova nu este o ţară atractivă pentru cetăţenii altor state. Politicile privind solicitanţii de 
azil și refugiaţii sunt treptat racordate la cerinţele UE dar totuși sunt restanţe în ceea ce 
privește respectarea drepturilor refugiaţilor și solicitanţilor de azil, oferirea condiţiilor 
decente de trai și a oportunităţilor de încadrare socială.

În perioada vizată fl uxul de migranţi ilegali pe teritoriul Republicii Moldova a 
fost dominat în principal de către cetăţenii proveniţi din statele afectate de tensiunile 
interne. În cazul primelor trei naţionalităţi cu cele mai multe intrări ilegale înregistrate 
în anii 2018—2021, situaţia se prezintă conform fi gurii nr. 4 [14].

Figura. 3. Situaţia migraţiei ilegale la frontiera Republicii Moldova [14]

Figura. 4. Numărulmigranţilor ilegali după naţionalităţi [14]

Metodele folosite de către migranţi la trecerea ilegală a frontierei de stat sunt di-
verse. În același timp ele rămân neschimbate în aplicarea lor de către migranţi care se 
avântă în călătorii ilegale. Astfel, în cadrul analizei au fost constatate aceleași metode 
sau tertipuri utilizate, precum:
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• folosirea actelor false/ falsifi cate și străine la traversarea frontierei;
• folosirea a două acte de identitate, pașaportul RM valabil la ieșire/intrare și 

un pașaport falsifi cat /carte de identitate falsă a altui stat pentru a fi  utilizat pe 
teritoriul ţării de destinaţie;

• trecerea ilegală a frontierei pe sectorul „verde”;
• ascunderea în mijloacele de transport internaţional — auto, feroviar și naval 

(în compartimentul marfar);
• obţinerea vizei de intrare, în scop turistic, urmată de rămânerea ilegală în 

ţară pentru identifi carea de opţiuni și metode în vederea traversării ilegale a 
frontierei spre UE [3].

Folosind RM ca ţară de tranzit, migranţii ilegali utilizează câteva căi pentru a ajun-
ge spre destinaţia fi nală. În acest context putem menţiona căi distincte, precum: intra-
rea ilegală pe teritoriul Republicii Moldova și ieșirea ilegală utilizând sectorul verde al 
frontierei, intrarea legală prin Aeroportul Internaţional Chișinău și ieșirea ilegală prin 
sectorul verde al frontierei.

Șederea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova este un drept, prevăzut de Le-
gea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Încălcarea prevede-
rilor legii atrage atât răspundere contravenţională și penală, cât și aplicarea măsurilor 
administrative, precum: revocarea dreptului de ședere, plasarea în custodie publică, 
aplicarea măsurilor de returnare, stabilirea interdicţiilor de intrare în ţară și altele. 
Principalii indicatori care vizează combaterea șederii ilegale a străinilor variază de la 
an la an (Figura nr.5) [5].

Figura. 5. Situaţia stocurilor de migranţi ilegali pe teritoriul Republicii Moldova [5]

Un aspect important întru prevenirea și combaterea migraţiei iregulare, ca ele-
ment inerent al modelului european de acces structurat pe patru nivele de control, este 
desfășurarea de către autorităţile naţionale a măsurilor în ţările terţe, ce pot fi  întreprin-
se în cooperare fi e cu autorităţile naţionale relevante ale acestor ţări, fi e cu reprezen-
tanţele diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova în acestea, fi e cu alte organi-
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zaţii internaţionale. În plus, reducerea migraţiei ilegale necesită o politică efi cientă de 
returnare și readmisie a migranţilor în situaţie neregulamentară. Imigraţia ilegală nu 
poate fi  contracarată dacă nu se creează în același timp, mijloace și canale de imigraţie 
legale întrucât aceste două fenomene sunt strâns legate între ele. Fenomenul migraţiei 
v-a continua și se va păstra atât timp cât în ţările de origine ale migranţilor va exista 
dezechilibru economic, standard de viaţă scăzut etc. Migranţii vor căuta să-și acopere 
nevoile, să-și îmbunătăţească calitatea vieţii și să ofere siguranţă materială familiei lor, 
atât timp cât necesităţile lor nu vor fi  acoperite de economia ţării din care vin, aceștia 
vor lua decizia de a părăsi ţara natală, temporar sau permanent, căutând să se deplaseze 
în locuri care permit de a obţine un venit potenţial mai mare.

În concluzie putem afi rma că statele Europei de Vest va continua, fără îndoială, 
să fi e atractivă pentru migranţi și solicitanţii de azil, iar gestionarea fl uxurilor de mi-
graţie va continua să ocupe un loc important pe agenda autorităţilor. Acest lucru este 
determinat de o serie de factori, precum confl ictele internaţionale și interne în creștere, 
schimbările climatice, disparităţile economice persistente dintre statele membre ale UE 
și alte ţări. Prin urmare, autorităţile Republicii Moldova și comunitatea internaţională 
trebuie să cooperezeprintr-un set de instrumente de politică internă și externă în do-
meniul migraţiei, precum și instrumente efi ciente în gestionarea fl uxurilor de migranţi, 
pentru a evita o nouă criză ca în anul 2014.
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REGLEMENTAREA JURIDICĂ A ACTIVITĂŢILOR 
COMPANIILOR MILITARE ȘI DE SECURITATE PRIVATE 

ÎN MAREA BRITANIE
ALEXANDR CAUIA1
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Rezumat: Din punct de vedere istoric continentul European este locul unde au 
apărut şi s-au dezvoltat cele mai diverse forme de utilizare a forţelor armate private. 
În perioada contemporană reglementarea juridică a statutului companiilor militare 
şi de securitate private a cunoscut o dezvoltare diferită în dependenţă de abordarea 
guvernului faţă de locul şi rolul factorului privat în domeniul de securitate şi apărare 
naţională şi a unui set de factori specifi ci. Prezentul articol îşi propune să analizeze 
evoluţia, esenţa şi elementele specifi ce ale reglementărilor naţionale ale statutului 
juridic al companiilor militare şi de securitate private în legislaţia naţională a 
Marii Britanii, practicile şi tendinţele de gestionare şi asimilare a factorului privat 
în procesul de realizare a obiectivelor de apărare şi securitate naţională.
Cuvinte cheie: companii militare şi de securitate private, reglementare juridică 
naţională, mercenariat, drept internaţional umanitar, Marea Britanie

Summary: From a historical point of view, the European continent is the place where 
the most diverse forms of use of the private armed forces appeared and developed. 
In the contemporary period, the legal regulation of the status of private military 
and security companies has developed diff erently depending on the government’s 
approach to the place and role of the private sector in the fi eld of national security 
and defense and a set of specifi c factors. Th is article aims to analyze the evolution, 
essence and specifi c elements of the national regulations of the legal status of private 
military and security companies in the national legislation of the Great Britain, the 
practices and trends of management and assimilation of the private factor in the 
process of achieving the objectives of defense and national security.

Creșterea numărului de confl icte armate nedeclarate, în care se duce efectiv o lup-
tă armată între ţări cu menţinerea aparentă a relaţiilor pașnice între acestea, stimulează 
creșterea numărului de companii militare și de securitate private (CMSP), amintind 
mai mult de armatele private mobile. În același timp, din ce în ce mai des, mai multe 
state deleagă CMSP-urilor un drept limitat la violenţă armată pentru a rezolva o gamă 

1 Alexandr CAUIA. Ph.D in Law, Associate Professor, Th e Free International University of 
Moldova (ULIM) (Kishinev, Th e Republic of Moldova). 

2 Corina ZACON, DePaul University, College of Law, Chicago, SUA. 
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tot mai mare de sarcini pe care „democraţiilor occidentale” le este incomod să le rezol-
ve direct, în nume propriu, prin utilizarea propriilor forţe armate.

Drept urmare, CMSP-urile încep treptat să ocupe nișa ocupată anterior de unele 
instituţii ale statului (ministerele apărării, serviciile de informare etc.), erodând mono-
polul statelor-naţiune asupra folosirii violenţei armate, urmată de privatizarea acestui 
drept. Există o tendinţă de deplasare sau înlocuire a statelor cu „actori din afara suve-
ranităţii”, cărora le aparţin cele mai mari CMSP transnaţionale. Această tendinţă pare a 
fi  foarte alarmantă [15, p. 53].

Deși companiile militare și de securitate private au început să fi e recunoscute la 
nivel internaţional în ultimii 20 de ani, sorgintea acestora datează încă din epoca războ-
iului din Vietnam [9, p. 825; 6]. Cu toate acestea, până la sfârșitul anilor 1990, când s-a 
fi nalizat Războiul Rece, aceste companii au obţinut un rol esenţial în cadrul confl ictelor 
armate. Restricţiile și răspunderea militarilor la nivel naţional pentru încălcarea nor-
melor dreptului internaţional umanitar a fost defi nitivată, iar utilizarea soldaţilor pen-
tru realizarea acţiunilor militare ce ar genera acest gen de încălcări, scade considerabil.

Aceste circumstanţe au creat spaţiul perfect pentru companiile militare și de secu-
ritate private care înlocuiesc armata tradiţională, dispuse să își asume riscuri mai mari 
pentru plăţi mult mai consistente. Practic, armata a început să-și externalizeze funcţii-
le, și părţi din logistică, administrare sau alte sarcini specifi ce, către terţi privaţi pe bază 
de profi t, iar în momentul în care și-au dat seama, întregul set de servicii militare a fost 
privatizat transformându-se în companii militare și de securitate private.

Un aspect esenţial al existenţei actorilor privaţi, este faptul că aceștia tind să-și 
desfășoare activitatea în statele militar avansate, ceea ce permite accesul companiilor 
la expertiza militară și la reţeaua de ofi ţeri militari pensionaţi.Aceste state le asigură 
posibilitatea de a obţine o formă de aprobare a statului, deoarece statele fi e au fost de 
acord cu activitatea companiilor militare și de securitate private pe teritoriul său, fi e au 
reglementat în mod expres funcţionarea acestor companii.

Marea Britanie
Primele companii militare private care au apărut la sfârșitul anilor 1960 ofereau 

preponderent servicii de consultanţă. Printre acestea se număra, de exemplu, Watch 
Guard International, fondată în 1967 și înregistrată pe insula Jersey.

Această organizaţie era compusă din personal pensionate din serviciul aerian 
militar și din unităţile speciale ale forţelor armate britanice și presta servicii precum 
recrutarea și pregătirea personalului, sprijinul tehnic și de luptă în operaţiuni contra 
insurgenţilo și o gamă largă de consultări militare. Activitatea companiei era controlată 
direct de guvernul britanic.

Practica a demonstratefi cacitatea utilizării Companiilor Militare Private în zonele 
de confl ict armat. Astfel, „Watch Guard International” a jucat un rol semnifi cativ în 
operaţiunile militare ale forţelor britanice din Yemen.

În același timp, trebuie menţionat faptl că atât această companie, cât și alte CMSP 
britanice au fost create pe același model, precum companiile americane: Vinnell, Mi-
litary Professional Resources Inc., israeliene: Golan Group, Lordan-Levdan. În stadiul 
iniţial al evoluţiilor lor, până la sfârșitul anilor 1980, au fost predominant companii 
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intermediare care au încheiat contracte pentru planifi carea operaţiunilor militare sau 
pregătirea personalului [15, p. 48].

Legislativul britanic este înclinat să creadă că nu are sens practic să se facă dis-
tincţia între companiile private de securitate și companiile militare private, așa cum se 
face în Statele Unite. În documentele de reglementare și în literatura știinţifi că, astfel de 
companii sunt numite „societăţi militare și de securitate private” [8, p. 161].

Un grup comun al Departamentului de Apărare și al Departamentului pentru 
Afaceri Externe și Commonwealth al Marii Britanii, care a studiat activităţile CMSP, a 
prevăzut posibilitatea utilizării acestora pentru necesităţi militare în cadrul sistemului 
de sprijin pentru forţele armate. Sprijinul poate fi  oferit atât de militari, cât și de civili. 
Sprijinul militar este asigurat de cadrele militare, precum și de specialiști în rezervă. 
Sprijinul civil este oferit de civili angajaţi de Departamentul de Apărare al Regatului 
Unit și de CMSP. În prezent, peste 6.000 de civili sprijină forţele armate britanice, iar 
serviciile acestora merg dincolo de logistică. Parlamentul britanic dezvoltă un meca-
nism pentru interacţiunea forţelor armate cu CMSP [11].

În Marea Britanie, au existat mai multe propuneri de a interzice complet activită-
ţile companiilor militare și de securitate private și de a introduce un regim de licenţiere 
pentru unităţile de furnizarea serviciilor militare sau să se permită companiilor militare 
și de securitate private să se autoreglementeze printr-un cod de conduit voluntar [10].

În sprijinul autoreglementării, majoritatea guvernului britanic consideră că acesta 
este cel mai potrivit regim, deoarece este cel mai ușor de reglementat. De asemenea, 
acest lucru va ajuta, la stabilirea standardelor normative și excepţiilor, care ar putea 
apărea în cazul în care legea ar încerca să defi nească sau să specifi ce tipul de companii 
militare și de securitate private care sunt supuse reglementării [10, p. 26].

După sistematizarea opiniilor exprimate, Cartea verde a fost înaintată Comisiei 
pentru Afaceri Externe din Regatul Unit pentru o analiză ulterioară. Comitetul a for-
mulat câteva sugestii în atenţia guvernului britanic. S-a sugerat că este necesar un spri-
jin suplimentar pentru o formă limitată de reglementare care ar stabili aspectul legal al 
activităţilor companiilor militare și de securitate private [13]. Guvernul a fost încurajat 
în continuare să aleagă criteriile adecvate de reglementare care să distingă companiile 
cu reputaţie de cele riscante și să faciliteze afacerile companiilor cinstite, limitând în 
același timp pe cele ale căror acţiuni sunt ilegale [13, p. 4].

Disponibilitatea companiilor de renume pentru a oferi sprijin pentru menţinerea 
păcii și intervenţiile umanitare, înseamnă că Regatul Unit ar putea avea o poziţie mai 
pentru a răspunde pozitiv solicitărilor de a participa la astfel de operaţiuni.

Mai important, Marea Britanie nu a încercat să reglementeze activitatea compani-
ilor militare și de securitate private de la începutul anului 2002. Dacă proiectul Cărţii 
verzi va fi  luat în considerare, aceste reglementări vor fi  aplicate pentru ca să protejeze 
și să susţină viabilitatea economică a companiilor militare private autentice cu renume.

De menţionat că Marea Britanie a adoptat calea autoreglementării activităţilor 
acestui gen de companii. Asociaţia Britanică a CMSP a fost fondată la 9 februarie 2006. 
Toţi membrii asociaţiei trebuie să respecte principiile și criteriile stabilite în Carta Aso-
ciaţiei Britanice a CMSP. Carta cere companiilor să dezvăluie informaţii despre struc-
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tura lor, inclusiv existenţa fi lialelor în zonele off shore. CMSP ar trebui să refuze înche-
ierea de contracte a căror executare poate, într-un fel sau altul, să încalce prevederile 
actelor normative cu privire la respectarea drepturilor omului [7].

Guvernul britanic consideră că defi niţia mercenarului, consacrată în Protocolul 
Adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 1949, [1] nu funcţionează în practică, de-
oarece este difi cil să se dovedească motivul acuzatului, iar în acest sens Marea Britanie 
adoptă o poziţie similară cu alte state. Autoreglementarea are avantajele sale: este cea 
mai puţin costisitoare, deoarece toate costurile sunt suportate în totalitate de compa-
niile vizate [10].

De ani de zile, Regatul Unit a recunoscut riscul asociat activităţii necontrolate a 
companiilor militare și de securitate private și a încercat să-și reglementeze activitatea 
prin intermediul adoptării cărţii verzi (green paper), care este un raport preliminar și 
un document de consultanţă adoptat de executiv, având două argumente principale în 
direcţia reglementării armatelor private și a industriei de securitate:

1)  Necesitatea de a menţine sub control utilizarea violenţei de către actorii non-
statali.

2)  Să recunoască faptul că natura tranzacţiilor încheiate de companiile militare 
private nu sunt tranzacţii comerciale tipice, cu potenţialul de a afecta stabilitatea 
unei ţări sau a unei regiuni [10, p. 20].

În ambele cazuri, guvernele ar trebui să-și întărească monopolul asupra utilizării 
forţei sau violenţei. Evident, există opinii diametral opuse, la ambele capete ale încer-
cării de a reglementa activitatea CMSP la nivel national. Unii consideră că va asigura 
responsabilizarea actorilor private, [10, p. 14] iar o altă parte care cred că reglementarea 
la nivel naţional este sortită eșecului.

Una dintre poziţiile Comitetului pentru Afaceri Externe Britanice a fost că gu-
vernul ia în calcul costurile reglementării efective a fi rmelor militare private în raport 
cu opţiunea de a dezvolta un cadru normativ pentru un serviciu militar public care ar 
asigura pe bază comercială realizarea sarcinilor îndeplinite în prezent de companiile 
militare private, dar în acest caz ar exista riscul de a fi  create o structură care ar putea fi  
văzută ca fi ind o companie militară privată deţinută public.

Această recomandare a derivat probabil dintr-o dorinţă de a se asigura că există 
companii militare private disponibile care pot fi  controlate efectiv de guvernul Regatu-
lui Unit sau din ipoteza că o companie militară și de securitate privată a statului ar pu-
tea fi  un activ profi tabil al acestuia. În cazul companiilor militare și de securitate private 
care ar aparţine statului, ca și subiect de drept privat, suveranitatea nu este compromisă 
deoarece statul își păstrează monopolul asupra utilizării violenţei.

Totuși, statutul de întreprindere de stat care oferă servicii militare, se confruntă 
în continuare cu toate obiecţiile și problemele asociate armatei private. Companiile în 
relaţiile lor, pe lângă problemele de politică externă generate de armatele de stat care 
acţionează pe teritoriu străin, ar putea apărea un confl ict dacă guvernul ar încerca să 
angajeze o fi rmă militară privată a statului, dar resursele acesteia au fost angajate deja 
în altă parte de un ofertant pentru un preţ mai mare. Marea Britanie deţine una dintre 
cele mai mari fl ote maritime militare și comerciale din lume.
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Activitatea intensă a piraţilor somalezi în urmărirea și confi scarea navelor ma-
ritime a condus la necesitatea utilizării CMSP în afacerile maritime. În același timp, 
utilizarea forţei de către angajaţii CMSP este limitată doar la cazurile:

—  când o navă se afl ă în tranzit printr-o zonă cu risc ridicat;
—  pentru a reduce riscul pentru viaţa și sănătatea persoanelor afl ate la bord.
Departamentul Transporturilor din Regatul Unit a elaborat un Regulament pri-

vind utilizarea gardienilor înarmaţi la bordul navelor britanice [3].
Ca atare, dacă guvernul implementează un regim de control al actorilor nestatali, 

atunci ar trebui să fi e capabil să genereze un grad de control asupra activităţilor compa-
niilor înregistrate sau care operează pe teritoriul său. Din punctul de vedere al guver-
nului, prezenţa companiilor militare și de securitate private poate fi  acceptată, deoarece 
astfel statul își poate suplini considerabil rezervele militare.

Cartea verde a Marii Britanii se concentrează pe cele 2 obiective:
1)  Să se asigure că statul fi e sancţionează intervenţia companiei militare private, fi e 

că un alt govern recunoscut, care se bucură de sprijinul majorităţii cetăţenilor 
săi, sancţionează intervenţia; și

2)  Ar trebui să se asigure că activitatea actorilor nestatali este reglementată din 
punct de vedere juridic și aceștia respectă legile interne ale statului de origine 
și normele internaţionale.

În acest sens, statul de origine trebuie să asigure fi nanciar procesul de monitoriza-
re a funcţionării corecte a acestor entităţi și faptul că activităţile companiilor militare și 
de securitate private pot fi  monitorizate pentru a asigura respectare legilor interne și a 
normelor internaţionale.

Cartea verde stabilește, de asemenea, principiile pentru reglementarea activităţilor 
acestora în confl ictele armate:

—  interzicerea activităţilor militare ale companiilor din străinătate;
—  interzicerea recrutării în scopul participării la activităţi militare în străinătate;
—  introducerea unei proceduri de licenţiere pentru prestarea serviciilor militare;
—  introducerea unei proceduri de informare a statului cu privire la încheierea 

unui contract.
Spre deosebire de Statele Unite, Marea Britanie nu face distincţie între operaţiunile 

de luptă și cele nemilitare, considerând o astfel de clasifi care artifi cială, întrucât rezul-
tatul oricăreia dintre operaţiuni este greu de prevăzut [10, p. 12].

În Regatul Unit, lipsa actelor normative de reglementare a activităţilor CMSP la 
nivel naţional generează difi cultăţi în atragerea companiilor și a angajaţilor acestora la 
răspundere pentru fapte ilegale. Prima discuţie pe această temă a avut loc după un in-
cident care a avut loc cu participarea companiei britanice Sandline International, care 
a transportat arme în Sierra Leone, ocolind embargoul impus printr-un decret guver-
namental. În plus, interzicerea furnizării de arme a fost stabilită prin Rezoluţia 11323 a 
Consiliului de Securitate al ONU [5].

În Marea Britanie,spre deosebire de Statele Unite, problema răspunderii juridi-
ce a angajaţilor CMSP nu este analizată prin prisma apartenenţei acestora la statutul 
de funcţionari guvernamentali. Angajaţii companiilor private sunt supuși jurisdicţiei 
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instanţelor militare. În conformitate cu secţiunea 70 din Legea Armatei din 1955, [2] 
civilii care urmează militarii care au comis infracţiuni sunt urmăriţi penal de instanţele 
militare din Regatul Unit. Instanţele militare au jurisdicţie asupra membrilor forţelor 
armate și ai civililor în conformitate cu Legea forţelor armate din 2006 [4]. În această 
practică a instanţelor britanice, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat 
încălcări ale drepturilor omului. În cauza Martin v. Regatul Unit ”CEDO a subliniat că 
jurisdicţia militară se aplică civililor în cazuri excepţionale [12].

Specialiștii domeniului dreptului internaţional umanitar determină caracteristici-
le specifi ce ale companiilor militare private pe baza specifi cului muncii lor. De exem-
plu, există diferenţe între CMSP-urile britanice și cele americane. Britanicii pun accent 
pe personalul militar local, fapt datorită căruia evită uneori participarea la confl icte 
din unele regiuni problematice. În schimb, companiile americane acţionează mai dur, 
creează forţe de reacţie rapidă și de multe ori angajaţii acestor companii sunt implicaţi 
în ostilităţi [16].

Unii doctrinari susţin că Marea Britanie benefi ciază de pe urma recrutării și uti-
lizării serviciile prestate de companii militare și de securitate private cu reputaţie și că 
guvernul ar prefera să menţină în continuare o relaţie cu companiile militare cu repu-
taţie dubioasă pentru a realiza acţiuni în ţări în care guvernul britanic are interese dar 
nu oferă protecţie [14, p. 75]. Aceasta este o acuzaţie destul de difi cil de dovedit, dar ar 
explica cu siguranţă preferinţa guvernului pentru autoreglementare sau reglementarea 
limitată.

În plus, dacă legislaţia naţională care reglementează CMSP înregistrate sau care 
operează de pe teritoriul naţional ar putea fi  adoptată în statele în care au sediul majo-
ritatea companiilor militare și de securitate private (Statele Unite, Regatul Unit, Franţa 
și Africa de Sud), aceasta ar contribui în mod semnifi cativ la reglementarea efi cientă a 
industriei militare private în ansamblu.

Concluzii
În urma analizei apariţiei, dezvoltării și reglementării juridice a activităţii compa-

niilor militare și de securitate private la nivel naţional în Marea Britanie, putem formu-
la următoarele concluzii:

— Autoreglementarea și reglementarea limitată ar asigura diminuarea controlului 
etatic asupra acestui gen de companii. Pe lângă benefi ciile de reglementare și 
control, în cazul în care Cartea verde ar fi  adoptată, aceasta va permite gu-
vernului britanic să facă o distincţie între multiplele companii militare și de 
securitate private prezente în Regatul Unit și să se asigure că cele care reprezintă 
un pericol sau o ameninţare faţă de guvernul britanic să fi e identifi cate.

— De asemenea urmează să menţionăm că Marea Britanie recunoaște direct 
existenţa CMSP, reglementează indirect activitatea acestora și pune accent pe 
autoreglementare,
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EDUCAREA ȘI CONȘTIENTIZAREA POPULAŢIEI 
DESPRE STAREA ECOLOGICĂ A MEDIULUI

LARISA PLOP1

IRINA CHIOSA2

Rezumat: Atitudinea faţă de natură este în primul rând o chestiune de educaţie, 
de cultură şi nu în ultimul rînd de conştientizare a situaţiei existente. În prezent 
omenirea se confruntă cu existenţa unei crize ecologice iar situaţia creată obligă 
societatea umană să-şi schimbe viziunea şi gândirea faţă de natură şi mediuil 
înconjurător. Aceasta impune o educaţie ecologică în masă, cu scopul formării unei 
culturi ecologice a personalităţii şi a societăţii. Realizarea acesteea este posibilă 
folosind metodologii didactice clasice şi contemporane ce includ diverse metode şi 
forme de predare, orientate spre formarea competenţei, orientării valorice, conduit 
şi activitatea care ar asigură o atitudine responsabilă faţă de natură.
Cuvinte cheie: educaţie ecologică, mediu ambiant, cultură ecologică, societate 
umană, conştientizare ecologică,dezvoltare durabilă.

Summary: Attitude towards nature is fi rst and foremost a matter of education, 
of culture and last but not least of awareness of the existing situation. Humanity 
is currently facing the existence of an ecological crisis and the situation created is 
forcing human society to change its vision and thinking towards nature and the 
environment. It requires a mass environmental education, in order to form an 
ecological culture of personality and society. Th is is possible using classical and 
contemporary teaching methodologies that include various methods and forms of 
teaching, oriented towards the formation of competence, value orientation, conduct 
and activity that ensure a responsible attitude towards nature.

La etapa actuală omenirea se confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic 
care ne pun în pericol propria existenţă, dar și cea a naturii, în general. Starea mediului 
înconjurător, pe an ce trece este din ce în ce mai îngrijorătoare: spaţiile împadurite se 
reduc, deșerturile se extind, solurile agricole se degradează, gradul de poluare este mai 
ridicat și astfel stratul de ozon se subţiază, efectul de seră se accentuează și numeroase 
specii de plante și animale sunt pe cale de dispariţie. Acestea sunt doar unele exem-
ple care ne demonstrează că natura, din prieten, se poate transforma într-un dușman 
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nemilos, în cazul în care societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a 
armoniza relaţia dintre om și natură.

Degradarea mediului înconjurator se petrece de multe ori sub ochii noștrii și 
aceasta se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. Este grav că modul în care 
natura strigă după ajutor nu constituie un semnal de alarmă pentru noi, sau dacă au-
zim, ne considerăm neputincioși în faţa răzvrătirii naturii, indiferent de forma pe care 
o îmbracă aceasta. Pericolul este foarte mare și de aceea trebuie constientizată necesi-
tatea de-a fi  sensibili la problemele mediului, să adoptăm un comportament adecvat 
faţă de natură, să protejăm mediul înconjurător. Deoare oriunde nu s-ar manifesta una 
din problemele lumii se produce un impact negativ asupra altor ţări și soluţionarea 
lor trebuie să fi e în comun. Depășirea crizei de mediu în care se afl ă omenirea astăzi 
necesită, cu siguranţă, modernizarea, ecologizarea conștiinţei umane și apariţia unor 
noi schimbări calitative în relaţia om-natură. Este necesar ca noua generaţie să dispună 
de cunoștinţe, deprinderi, atitudini, motivaţii și angajamente necesare pentru a acţio-
na individual și în cadrul comunităţii pentru rezolvarea problemelor actuale și pentru 
prevenirea problemelor viitoare ale mediului.

Societatea în ansamblu și, mai ales, cei vizaţi din domeniul educaţiei, conștienti-
zează că astăzi, ca niciodată, este necesar de a elabora soluţii efi ciente și benefi ce pentru 
soluţionarea prin educaţie a dezacordului existent dintre om și natură. Soluţia există, 
și este chiar la suprafaţă — ea constă în realizarea educaţiei ecologice a societăţii și, în 
primul rînd, a tinerei generaţii. Adaptarea la condiţiile mediului natural, armonizarea 
continuă și de durată a relaţiilor dintre societatea umană și natură reprezintă, de fapt, 
cheia succesului în realizarea Strategiei pentru educaţie în interesul dezvoltării durabile 
(adoptată în anul 2005 de Comisia Economică pentru Europa a ONU) și a Strategiei de 
mediu pentru anii 2014—2023 a Republicii Moldova (adoptată la 6 mai 2014).

Acum în întreaga lume ecologia începe să însemne o știinţă de bază, omenirea 
devenind conștientă de greșelile care s-au făcut până acum și așa, cum ne ocupăm de 
educaţia morală, intelectuală și estetică, de dezvoltarea aptitudinilor și sentimentelor, 
de educaţia voinţei, este necesar să ne ocupăm și de educaţia ecologică, prin care să-i 
învăţăm pe tineri de ce și cum trebuie protejată natura. Educaţia ecologică, datorită 
imenselor implicaţii: personale, sociale, regionale, naţionale, globale și chiar cosmice 
— constituie unul dinrte obiectivele vizate de politicile și strategiile guvernamentale 
din întreaga lume.

Instruirea și educaţia ecologică, ca component al sistemului instituţional educativ 
mondial, a luat naștere în anii ’70 ai secolului trecut, la Nevada (SUA), la conferinţa 
IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii), unde specialiștii și cerce-
tătorii au defi nit educaţia ecologică ca fi ind: „procesul prin care sunt recunoscute valori 
și clarifi cate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi și atitudini necesare înţelegerii 
și aprecierii relaţiilor dintre om, cultura din care face parte și mediul biofi zic. Educaţia 
ecologică include, de asemenea, exersarea luării unei decizii și formularea unui cod 
propriu de conduită privind calitatea mediului”. La baza conceptul de educaţie ecologi-
că se afl ă două noţiuni fundamentale: mediul natural, calitatea și degradarea mediului 
[7, p. 20].
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Trăsăturile de bază ale personalităţii omului încep să se formeze din anii copilăriei, 
fi ind hotărâtori pentru comportamentul și pentru respectarea unor principii de viaţă. 
De aceea, păstrarea mediului natural și menţinerea condiţiilor civilizate, în orice habi-
tat și în orice împrejurare, trebuie să fi e o datorie educaţională primordială a familiei și 
a școlii. Educaţia se face, în primul rând, prin exemplul propriu și apoi prin intermediul 
cuvântului și se stie că este efi cientă dacă se realizează permanent [6, p. 24].

Educaţia privind mediu înconjurător este un proces complex de lungă durată. Re-
zultatele concrete pot fi  observate peste câţiva ani iată de ce este necesar ca procesul 
de educaţie să înceapă foarte devreme și să se continue de-a lungul întregului ciclu 
de învăţământ. S-a constat că atunci când sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă 
de mediul înconjurător, aceasta modifi cându-se pe măsură ce cresc datorită infl uenţei 
exercitate de tehnologiile moderne și modului de consum al vieţii moderne [6].

În tactica și strategia educaţiei ecologice este foarte importantă continuitatea în 
contextul generaţiilor și grija faţă de educaţie pe tot parcursul vieţii individului. Dacă 
vorbim despre rolul familiei în această problemă, atunci putem sublinia că în expresia 
cei șapte ani de acasă trebuie să se încadreze și educaţia ecologică, adică ecoetica.

Educaţia ecologică este orientată spre formarea în rândurile tinerei generaţii a 
unor competenţe transdisciplinare și transversale, punând accentul pe studierea legită-
ţilor și principiilor fundamentale ale economiei naturii. Ea oferă o înţelegere profundă 
a proceselor și fenomenelor de interacţiune dintre natură și societatea umană, punând 
la dispoziţie și instrumente efi ciente pentru securitatea ecologică, starea de sănătate și 
dezvoltarea durabilă a societăţii umane la nivel local, naţional, regional și mondial. În 
acest sens, educaţia ecologică este orientată spre formarea și dezvoltarea unui complex 
unitar de competenţe de ordin intelectual și moral, privind respectarea conștientă a 
unor norme și principii de conduită adecvată faţă de mediul ambiant. La baza ei stă 
unul dintre conceptele pedagogice fundamentale, care vizează activitatea de formare-
dezvoltare a personalităţii în vederea reglementării raporturilor sale cu mediul ambi-
ant.

Scopul Strategiei de mediu a Republicii Moldova la această etapă de integrare a ţă-
rii noastre în comunitatea europeană este „de a garanta populaţiei dreptul la un mediu 
durabil nepoluat și sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică și bunăstarea soci-
ală”. Întru realizarea obiectivelor fundamentale ale acestor Strategii a fost elaborat un 
concept original de studiere a „Educaţiei ecologice” la toate treptele de instruire, bazat 
pe corelarea armonioasă dintre cele trei domenii cognitive în formarea competenţelor 
de educaţie ecologică:

Educaţie despre mediu — formează cunoștinţe teoretice referitoare la mediul am-
biant, care asigură înţelegerea modului de funcţionare a sistemelor naturale, a impac-
tului activităţilor umane asupra sistemelor naturale; dezvoltă capacităţile investigative 
și gândirea critică. Stă la baza formării unui suport cognitiv care să permită apoi, parti-
ciparea la luarea deciziilor de mediu.

Educaţia în mediu — formează abilităţi, deprinderi ecologice funcţionale, reali-
zând anumite observaţii, cercetări și asigură experienţa practică a instruirii, prin con-
tactul direct cu componentele mediului, stimulează preocuparea faţă de mediu.
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Educaţia pentru mediu — fi nalizează educaţia în și despre mediu, dezvoltă sensul 
responsabilităţii faţă de mediu, motivaţia și abilităţile de a participa la îmbunătăţirea 
stării mediului. Promovează dorinţa și capacitatea de a aborda un stil de viaţă com-
patibil cu conceptele dezvoltării durabile. În felul acesta, se ajunge la convingerea că 
dezvoltarea durabilă a societăţii (care, prin defi niţie, înseamnă — o astfel de dezvoltare, 
care satisface cerinţele timpului de azi, dar nu pune în pericol capacitatea generaţiilor 
viitoare de a-și satisface propriile cerinţe) se poate realiza doar în baza conceptului 
„Economiei verzi” — o economie ce rezidă în dezvoltarea bunăstării și echităţii sociale 
și, în același timp, reduce semnifi cativ riscurile ecologice și sărăcirea resurselor natu-
rale [3].

Aceste abordări ale educaţiei ecologice, în fi nal, vor contribui la:
—  dezvoltarea competenţelor de învăţare, interpretare și comunicare a informaţiilor 

despre interrelaţiile om-natură-om;
—  formarea atitudinii responsabile faţă de sănătatea personală și faţă de mediul 

ambiant; — formarea unei mentalităţi și a unui comportament ecologic adecvat;
—  pregătirea pentru a practica o activitate conștientă și constructivă în domeniul 

protecţiei mediului și a folosirii raţionale a resurselor naturale;
—  integrarea armonioasă a tinerei generaţii în comunitatea naţională și cea mon-

dială, ca fi inţe umane cu o concepţie unitară despre viaţa în Univers și despre 
legităţile ei de cooperare armonioasă dintre fi inţele vii și componentele nevii 
ale mediului ambiant [2].

Scopul educaţiei ecologice a fost formulat în anul 1997, Montréal, în cadrul Coloc-
viului Internaţional, unde redefi nirea raportului dintre educaţia ecologică și formarea 
în domeniul mediului, a fost realizată prin formularea scopului educaţiei ecologice în 
învăţământul general: — să nu reprezinte o cunoaștere eco-tehnicistă a relaţiilor de 
cauzalitate proximală, ci să promoveze o lărgire a viziunii formării generale din per-
spectiva imperativului ecologic [10].

În anul 2003, Fundaţia Europeană de educaţie și Cultură ecologică, a redefi nit sco-
pul educaţiei ecologice dintr-unul știinţifi c-conservator în unul socio-politic: scopul 
educaţiei ecologice este — dezvoltarea conștiinţei ecologice, a simţului responsabilităţii, 
a solidarităţii dintre indivizi pentru păstrarea și ameliorarea mediului; dezvoltarea ca-
pacităţii de a lua decizii, de a identifi ca și a pune în practică soluţii pentru prevenirea 
și rezolvarea problemelor concrete legate de relaţia individului cu mediul său de viaţă; 
pregătirea cetăţeanului actual și viitor pentru a infl uienţa pozitiv deciziile politice, eco-
nomice și sociale cu privire la mediu [1].

Educaţia ecologică propune:
Ca ideal: — formarea „omului ecologic” și refacerea echilibrului ecologic al pla-

netei;
Ca obiectiv general: — formarea conștiinţei ecologice și a comportamentului eco-

logic;
Ca scop educaţional ecologic: — însușirea unui bagaj epistemologic necesar înţe-

legerii problematicii ecologice, raportului om — mediu, crizei ecologice etc.
Ca fi nalitate: — Ce vom face, cum vom face ca să păstrăm planeta Pământ?
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Procesului de instruire și educaţie ecologică este format din cinci elemente bazate 
pe următoarele concepte individuale:

—  Conștientizarea: „să ajuţi oamenii să devină conștienţi de faptul că sunt alegeri 
pe care ei le pot face în calitate de consumatori, dar aceste alegeri pot avea 
multiple implicaţii asupra mediului înconjurător”;

—  Cunoștinţele: „ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea vie, astfel încât 
oamenii să înţeleagă cum interacţionează cu mediul, ce probleme pot apărea, 
precum și cum pot fi  acestea rezolvate”;

—  Atitudinile: „tendinţe consistente de selectare preferenţială a unor alternative 
de răspuns în situaţii specifi ce, pornind de la valori sau caracteristici personale 
stabile”;

—  Aptitudinile — abilităţi, talente și aptitudini — cu caracter individual: „efi cienţă 
și competenţe în efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi 
specifi ce”;

—  Implicarea: încurajează elevii să-și aplice cunoștinţele dobândite, să participe activ la 
luarea deciziilor, să-și susţină propria opinie. Acest proces poate duce la schimbarea 
comportamentului individual și la creșterea încrederii de sine [4, p. 20].

Ecologia a fost la început o știinţă mai mult teoretică, dar în vremurile actuale, 
când deja activităţile omului în natură au creat multe dezechilibre, apare stringent ne-
voia ca cetăţenii să fi e conștienţi de regulile unui comportament ecologic, deacea edu-
caţia ecologică este considerată de mare actualitate și importanţă. Cu toate acestea, ea 
continuă să fi e abordată mai degrabă ca o disciplină aparte (în ţara noastră fi ind disci-
plină opţională), integrată insufi cient în programa școlară. Deși ca termen este din ce 
în ce mai cunoscut, educaţia ecologică este văzută, mai degrabă, ca un domeniu separat 
și nu ca o necesitate permanentă a vieţii noastre cotidiene.

Astfel, se apreciază că educaţia ecologică nu poate fi  integrată într-o singură arie 
de cunoaștere, ci fi ind un proces complex, necesită implicarea specialiștilor și cercetă-
torilor din diferite domenii, adică o abordare interdisciplinară.

Fiind un proces de o complexitate deosebită, instruirea și educaţia ecologică tre-
buie să se petreacă neântrerupt prin toate disciplinele de învăţământ, la toate activită-
ţile intra- și extrașcolare, urmărind scopurile: acumularea cunoștinţelor despre mediu, 
formarea deprinderilor și convingerilor necesităţii protecţiei mediului, formarea cul-
turii generale la fi ecare individ, indiferent de caracterul activităţii profesionale. Deci, 
instruirea și educaţia ecologică sunt componente obligatorii ale familiei, ale instituţiilor 
de învăţămînt preuniversitar, universitar, postuniversitar și ale societăţii, care au drept 
scop dezvoltarea durabilă socio-economică.

Conform literaturii de specialitate, la momentul actual, în practica internaţională, 
s-au format deja câteva modele ale educaţiei ecologice :

Polidisciplinară (integrată) — fi ecare disciplină conţine aspecte ale problemei date;
Monodisciplinară — există o disciplină separată, la care se abordează problema 

în cauză;
Mixtă — există și o disciplină separată, dar totodată problemele ecologice se abor-

dează la fi ecare disciplină [9].
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În instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, în prezent, predomină mo-
delul polidisciplinar a promovării educaţiei ecologice. Elemente de ecologie sunt vi-
zibile la majoritatea disciplinilor de studii. Legătura interdisciplinară pune în lumină 
nu numai unicitatea și specifi cul disciplinei, dar face posibilă o viziune mai amplă a 
procesului de instruire în întregime.

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă 
de mediul ambiant, dar și implicarea activă și chibzuită în procesul de adoptare a deci-
ziilor de mediu. Realizând o educaţie ecologică și pentru protecţia mediului calitativă, 
vom putea realiza educaţia tinerilor în baza valorilor general-umane: Viaţă, Adevăr, 
Frumos, Dreptate, Libertate; în baza valorilor specifi c naţionale: Ţară, Popor, Credinţă, 
astfel contribuind la o dezvoltare durabilă a mediului și a societăţii [8].

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate școlară, activităţi 
știinţifi ce, artistice, practice, sportive sau religioase. Din multitudinea formelor de ma-
nifestare menţionăm: observaţii în natură, experimente, povestiri știintifi ce, desene, 
plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive sau expuneri power point, jocuri 
de mișcare instructiv — distractive, labirinturi ecologice, vizitarea muzeelor, expozitii, 
spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specifi c educaţional, concursuri.

După cum s-a menţionat anterior instruirea și educaţia ecologică este un com-
ponent al învăţământului de toate nivelurile și realizarea lui este posibilă folosind 
metodologii didactice clasice și contemporane ce include diverse metode și forme 
de predare. Din multitudinea acestora ar fi  cazul să punem accent pe cele de învăţare 
creativă, activ-participativă a elevilor. Strategiile didactice prevăzute vor crea situaţii 
în care cunoștinţele sau celelalte valori vor deveni un generator de emoţii, infl uen-
ţând formarea aptitudinilor și abilităţilor. Concomitent, învăţarea creativă necesită și 
un sistem de metode adecvate, ceea ce presupune includerea metodelor informaţio-
nale, dar și de asimilare a cunoștinţelor, de expunere, operative: brainstorming (asal-
tul de idei), sinectica, dialogul, studiul de caz, jocul de rol, învăţarea prin descoperire, 
etc. [5].

Aceste metode vizează: cunoașterea și utilizarea noţiunilor de mediu în descrierea 
și explicarea unor fenomene obiective și a relaţiilor din mediul natural, dezvoltarea spi-
ritului de observare, investigare și cercetare, formarea unui set de valori pozitive faţă de 
mediu și a motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. Efi cienţa aplicării 
formelor și metodelor depinde de reușita îmbinării acestora de către cadrul didactic în 
scopul obţinerii rezultatelor bune și excelente.

Concluzii
Putem afi rma că educaţia ecologică reprezintă un pilon de bază în salvarea și pro-

tecţia mediului. Prin campaniile de informare, publicitate, emisiuni interactive, lecţii la 
școală se poate ajunge la conștiinţa fi ecărei persoane că mediul unde trăiesc se afl ă în 
pericol. Este necesar de lucrat în continuare asupra acestui aspect, de a introduce noi 
metode și programe de educare și conștientizare a populaţiei. Neglijarea acestei ramuri 
va duce la o degradare majoră a mediului ambiant dar în deosebi a valorilor cetăţenilor 
acestui stat, va spori indiferenţa și capacităţile distructive.
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În prezent populaţia este mai sensibilizată faţă de importanţa luării în considerare 
a dezvoltării durabile, însă este mai complicat ca această conștientizare să se traducă 
printr-o modifi care a comportamentului. Școlile pot juca un rol major în a se asigura 
că generaţiile viitoare dispun de cunoștinţele și competenţele de care vor avea nevoie 
pentru a acţiona în favoarea dezvoltării durabile pe termen lung. Adevărata educaţie 
în materie de ecologie își va atinge scopul când se va reuși ca tânăra generaţie, viitorul 
de mâine, să fi e convinsă de necesitatea ocrotirii naturii și va deveni factorul activ în 
acţiunea de împăcare a omului cu natura. Educaţia ecologică trebuie să dezvolte la ni-
velul întregii populaţii atitudini de respect și responsabilitate faţă de resursele naturale 
în vederea ocrotirii lor.
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IMPACTUL POLUĂRII FONICE ASUPRA MEDIULUI 
ȘI SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI

LARISA PLOP1

ELENA CHIRIAC2

Rezumat: Articolul dat refl ectă o sinteză a impactului poluării fonice asupra mediului 
înconjurător,mai mult decât atât, asupra sănătăţii omului. Scopul este de a evidenţia 
cauzele caracterului nociv și prezenţei sale în toate compartimentele vieţii. În special, se 
face o analiză asupra acestei probleme majore unde asistăm la un fenomen de mărire 
a nivelelor de zgomot și deasemenea refl ectă sursele de bază a poluării fonice, cum 
afectează acestea mediul ambiant. și asupra posibilitîţile de ameliorare a acestora.
Cuvintele cheie: poluare fonică, zgomot,zgomot industrial, frecvenţă, intensitate, 
unde sonore, sănătatea populaţiei, impactul zgomotulu.

Summary: Th is article refl ects a summary of the impact of phonic pollution on the 
environment, moreover, on human health. Th e purpose is to highlight the causes of 
its harmfulness and its presence in all compartments of life. In particular, an analysis 
is made of this major problem where we are witnessing a phenomenon of increasing 
noise levels and also refl ects the basic sources of noise pollution, how they aff ect the 
environment. and on the possibilities for their improvement.

Poluarea sonoră/acustică sau fonică — reprezintă un concept relativ nou în istoria 
umană, dar cu impact major asupra auzului și stării de sănătate în general. Ea constă 
dintr-un exces de intensitate care afectează standardele mediului dintr-un anumit loc. 
Deși zgomotul nu circulă sau se acumulează ca alte tipuri de poluare — cum ar fi  deșe-
urile — poate afecta viaţa nu numai a fi inţelor umane, ci și a celorlalte fi inţe vii.

Conceptul de poluare fonică este utilizat pentru a defi ni sunetul enervant și exce-
siv cauzat în principal de munca și activităţile umane, în special cele legate de vehicule 
și activitatea întreprinderilor industriale [3]. În condiţiile civilizaţiei contemporane, 
omul trăiește într-o ambianţă sonoră, fi ind însoţit neîncetat de un „cortegiu” de zgo-
mote și vibraţii de cele mai variate intensităţi și având efecte mai mult sau mai puţin 
agresive asupra confortului și chiar asupra sănătăţii sale. Datorită caracterului nociv și 
prezenţei sale în toate compartimentele vieţii, poluarea sonoră constituie o problemă 
majoră la nivel mondial, unde asistăm la un fenomen de mărire a nivelului de zgomot.

1 Larisa PLOP, dr., conferenţiar universitar, catedra Știinţe Umanistice și Limbi Moderne, Fa-
cultatea Administraţie Publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

2 Elena CHIRIAC, soldat clasa III, anul 3, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru 
cel Bun”.
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Problema poluării, a devenit actuală, deoarece ea creează în prezent incomodităţi, 
pagube și afectează sănătatea, implicând uneori un număr mare de oameni. Anume 
aceasta și obligă la cunoașterea sa cât mai aprofundată, mai imediată și mai extinsă.

Problemele legate de fenomenul poluării nu constituie o noutate, toate societăţi-
le omenirii au luat naștere și s-au consolidat transformând mediul lor natural într-o 
manieră adesea ireversibilă. Poluarea fonică reprezintă una din principalele surse de 
poluare în localităţile urbane, devenind o formă de poluare a mediului mult mai nocivă 
și cu efecte mult mai grave decât numeroși alţi poluanţi existenţi în jurul nostru [1].

Din analiza datelor actuale, estimăm că zgomotul ambiental de-a lungul timpului 
a arătat că în zonele cu zgomot intens sunt mult mai numeroase afecţiunile neuropsi-
hice, cardiovasculare, precum și reacţiile de disconfort ale organismului, în comparaţie 
cu zonele mai liniștite. La momentul actual, numeroase cercetări a oamenilor de știinţă 
se axează pe studierea acţiunilor poluării fonice asupra organismului uman. Cercetările 
actuale au demonstrat că un nivel foarte mare al zgomotului stradal, precum și a celui 
din locuinţe au un efect negativ asupra confortului unui contingent mare a populaţiei, 
dar și liniștea foarte apăsătoare este cauzatoare de neliniște. Prin urmare, sunetele cu o 
anumită intensitate sunt necesare. Fiecare persoane are un anumit nivel de toleranţă la 
zgomot, care sunt determinate de anumiţi factori precum vârsta, starea de sănătate sau 
chiar temperamentul [1].

Poluarea mediului ambiant, care-și întinde acoperirea asupra întregii planete, a 
ajuns la un punct în care atacă dezlănţuit omul și mediul său de existenţă. Trecând 
peste limitele capacităţii proprii de apărare ale naturii, de regenerare, de echilibrare, toţi 
agenţii poluanţi noi se răspândesc accelerat în aer, în apă sau sol, generând, dezvoltând 
și provocând unul dintre cele mai grave pericole pe care le-a întâmpinat civilizaţia mo-
dernă. Și ca o ironie dură, în timpurile moderne, nu calamităţile naturale ori populaţiile 
de organisme vii sunt acelea care îl ameninţă pe om și condiţiile sale de existenţă, ci în-
suși omul, prin activitatea sa generală, insufi cient controlată și neadaptată în întregime 
la realităţile naturale înconjurătoare, ameninţă echilibrul ecologic.

În prezent, când zgomotul din trafi c, transportul public și peisajul urban sunt om-
niprezente, poluarea sonoră a devenit o realitate. Nu ne putem da seama cât de mult 
zgomot ne înconjoară pentru că suntem mereu în prezenţa lui. Dar, ne dăm seama de 
acest vacarm zilnic în momentul în care ajungem într-un loc liniștit, sau când utilizăm 
căști care anulează zgomotul.

Mulţi oameni nu conștientizează că poluarea fonică reprezintă o problemă impor-
tantă care afectează sănătatea umană, inclusiv sănătatea lor. Desigur, numărul de decese 
premature asociate cu poluarea atmosferică este mult mai mare decât în cazul poluării 
fonice. Cu toate acestea, zgomotul pare să infl uenţeze mai mult indicatorii pentru ca-
litatea vieţii și sănătate psihică. De fapt, potrivit unor constatări ale Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (OMS), zgomotul este a doua mare cauză ambientală a problemelor de 
sănătate, după efectul produs de poluarea atmosferică (particule în suspensie) [7, p. 3].

Conform raportului Agenţiei Europene de Mediu (AEM), zgomotul ambiental, în 
special zgomotul produs de trafi cul rutier, continuă să fi e o problemă de mediu impor-
tantă pentru milioane de oameni din Europa și din întreaga lume, cărora le afectează 
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sănătatea și bunăstarea. Aproximativ 20 % din populaţia Europei este expusă pe ter-
men lung la niveluri de zgomot care sunt nocive pentru sănătate, respectiv un număr 
de aproximativ 100 milioane de oameni din Europa. Datele indică, de asemenea, că, 
este puţin probabil ca numărul persoanelor expuse la zgomot să scadă semnifi cativ în 
viitor, din cauza expansiunii urbane și a cererii crescute de mobilitate. Stadiul actual al 
cunoștinţelor despre sursele de zgomot și expunerea populaţiei din Europa se bazează 
în mare măsură pe bază de date care sunt oferite de ţări în temeiul Directivei privind 
zgomotul ambiental, de colectarea cărora răspunde AEM [7].

Poluarea sonoră cu care ne confruntăm zilnic poate să provină din numeroase sur-
se. Sunetele fac parte integrantă din viaţa noastră, cu ajutorul lor comunicăm, suntem 
avertizaţi în cazul unor pericole, obţinem informaţii sau ne relaxăm ascultând muzica 
preferată. Din punct de vedere fi zic sunetele reprezintă „vibraţii ale particulelor unui 
mediu capabile să producă o senzaţie auditivă”. Aceste unde constituie stimuli fi zici 
pentru ureche. Urechea se obișnuiește treptat cu sunetele, iar cu timpul învăţăm și sen-
sul acestora.

Sunetul se caracterizează prin anumite dimensiuni fi zice: frecvenţa (numărul de 
cicluri de vibraţii produse într-o secundă) — la om suprafaţa auditivă se înscrie între 
16 și 16.000 Hz (cicluri/s); intensitatea (nivelul de presiune sonoră) — pentru om, limi-
ta medie de suportabilitate este de 65 dB (decibeli); durata sunetului are de asemenea 
impact asupra organismelor vii; timbrul este calitatea care deosebește între ele sunetele 
egale ca frecvenţă și intensitate [2].

Există însă în jurul nostru și multe sunete neplăcute sau nedorite, denumite în 
mod obișnuit zgomot. Alături de alţi poluanţi, zgomotul în anumite situaţii devine fac-
tor de discomfort, devenind un potenţial pericol pentru starea de sănătate a persoane-
lor expuse. Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete. Este pro-
dus din surse naturale, dar mai ales antropice: utilaje, mijloace de transport, aparate, 
oameni etc.

Cele mai înalte nivele de zgomot se întâlnesc în unităţile industriale și în marile 
aglomerări urbane. În industrie apar zgomote de diferite intensităţi și frecvenţe, cu 
acţiune continuă, sau intermitentă. Studiile recente au arătat ca mai mult de 20% din 
populaţia globului trăiește în condiţiile unui nivel sonor inacceptabil și peste 60% din 
populaţia Europei este expusă la nivele îngrijoratoare ale zgomotului în timpul zilei.

La categoria zgomote urbane sunt toate acele zgomote care se produc în casă și în 
urbanizare sau comunitate. Modifi cările din cadrul activităţilor zilnice pot apărea din 
cauza sunetului radiourilor, televizoarelor, blenderelor, aparatelor de aer condiţionat, 
mașinilor de spălat și aspiratoarelor etc.

Poluarea datorată trafi cului este una dintre cele mai raspândite și accentuate pro-
bleme ale mediului în zonele urbane. Zgomotul datorat trafi cului are o contribuţie de 
aproximativ 80% din totalul zgomotului urban, devenind în condiţiile actuale o proble-
mă importantă datorită planifi cării urbane neadaptate din trecut. Zgomotul exterior, 
mai ales cel din construcţii și lucrări publice este o parte importantă a zgomotului unei 
comunităţi, denumit zgomot de mediu sau zgomot rezidenţial. Alte surse de zgomot 
exterior sunt reprezentate de trafi cul rutier, feroviar, aerian și de industrii. În ultimii 
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ani zgomotul datorat trafi cului a devenit una dintre cele mai puternice surse de poluare 
sonoră [4].

Zgomotul vehiculelor este considerat cel mai poluant zgomot, deoarece se mani-
festă în orice zonă și este cel mai frecvent în toate orașele lumii. La această categorie 
sunt incluse nu numai automobilele, ci și mașini grele, motociclete, trenuri și toate 
celelalte vehicule. În prezent, ca o consecinţă a proceselor economice, s-a dezvoltat o 
creștere a numărului de vehicule, care încurajează poluarea fonică.

Conform înregistrărilor existente, o mașină poate experimenta o creștere de 10 
decibeli atunci când crește viteza de la 50 km/h la 100 km/h, moment în care nu numai 
motorul produce zgomot, ci și ţeava de eșapament, anvelopele și mașina. La rândul lor, 
camioanele pot genera până la treizeci de ori mai mult zgomot decât o mașină conven-
ţională sau mică. Căile ferate produc, de asemenea, o mulţime de poluare fonică, în 
special cea subterană, cunoscută și în unele locuri sub numele de metrou [8].

Zgomotul industrial are loc în sectorul de producţie care include diferite procese și 
activităţi, cum ar fi  ambalarea, transportul, sudarea ș.a. Aceste locuri de muncă creează 
adesea o atmosferă foarte zgomotoasă pentru lucrători [8].

Poluarea fonică este un fenomen prezent în viaţa noastră de zi cu zi. Poate că ne-
am obișnuit deja cu anumite zgomote și nu le mai băgăm în seamă, însă pe termen lung, 
ele ne provoacă numeroase boli și ne afectează starea sănătăţii.

Cele mai importante probleme legate de sănătate, cauzate de poluarea fonică, 
sunt pierderea auzului. Zgomotele puternice provoacă surziri rapide, sunetele extrem 
de zgomotoase, cum ar fi  sunetul produs de descărcarea unei arme de aproape, poate 
provoca surzire imediata. Majoritatea problemelor legate de auz au sursa la locul de 
muncă, unde muncitorii nu se pot feri de sunete periculoase și expunerea la acestea 
poate dura mai mulţi ani. Chiar și la nivele sub cele care provoacă pierderea auzului, 
poluarea fonică produce unele probleme, cum ar fi  incapacitatea de a conversa cu una 
sau mai multe persoane și probleme care duc la un somn de proastă calitate. Fiind o 
sursă de stress, ea poate provoca pe lângă tensiuni mari și alte probleme cardiovascula-
re, dereglări nervoase [5].

Zgomotul nu are numai o acţiune patologică specifi că asupra organului auditiv, 
provocând pierderile temporare sau permanente ale acuităţii auditive, dar poate să 
exercite un anumit eff ect toxic asupra organismului. Astfel, zgomotul provoacă mo-
difi cări în echilibrul fi ziologic al organismului; simptomul general este o senzaţie de-
oboseală, de slăbiciune. Tulburările pot duce la ameţeli, migrene permanente, pierde-
rea poft ei de mâncare, anemie. Zgomotul produce tulburări neurovegetative cum ar fi  
accelerarea ritmului cardiac, a ritmului respirator, modifi cări ale presiunii sanguine, 
slăbirea atenţiei, leziuni ale timpanului, diminuarea refl exelor. Expunerile constante la 
niveluri ridicate de zgomot pot duce la anxietate, stres, dizabilităţi de învăţare și chiar 
probleme cardiovasculare. Acest lucru se întâmplă deoarece corpul uman răspunde la 
aceste zgomote prin eliberarea de hormoni care pot crește tensiunea arterială. Persoa-
nele în vârstă sunt adesea cele mai vulnerabile la acest efect [6].

Mai mult, expunerea la aceste sunete puternice poate provoca leziuni ale orga-
nului auzului, distrugând treptat celulele care fac posibil acest sens. Pierderea auzului 
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dăunează individului în munca și performanţa academică, precum și în relaţiile soci-
ale [6].

Pentru a îmbunătăţi situaţia poluării fonice, este necesar să gândim cum putem 
reduce zgomotele și cum putem să ne protejăm astfel încât sănătatea noastră să nu fi e 
afectată pe termen lung. pentru a ameliora calitatea vieţii. Astăzi se întreprind nume-
roase măsuri pentru a soluţiona problemele legate de zgomot. De exemplu, folosirea de 
asfalt fonoabsorbant pe drumurile publice, utilizarea de anvelope silenţioase la vehicu-
lele de transport public, dezvoltarea infrastructurii pentru automobile electrice în ora-
șe, promovarea mobilităţii active, cum ar fi  mersul pe jos sau cu bicicleta, transformarea 
străzilor în zone pietonale etc. De asemenea, un număr semnifi cativ de orașe și regiuni 
au introdus așa-numite zone liniștite, unde oamenii pot evada din zgomotul orașului. 
Acestea sunt în mare parte spaţii verzi, cum ar fi  parcuri sau rezervaţii naturale.

Se pot face multe pentru a reduce severitatea problemei. Etichetele care indica ni-
velul zgomotului a unui produs pot ajuta consumatorii să evite produsele zgomotoase 
și să aleagă alternative mai silenţioase. Chiar și după ce zgomotul este produs el poate 
fi  atenuat în asa fel încât să reducă expunerea oamenilor la el. Acasă sau la birou, izola-
rea pereţilor și instalarea geamurilor duble pot diminua sunetul trafi cului, a vecinilor 
și a altor surse de zgomot exterioare. Pereţii puși de-a lungul autostrăzilor pot proteja 
persoanele care locuiesc în apropiere de acestea de sunetul trafi cului. Metode de pro-
tejare individuale sunt dopurile de urechi sau căștile antifonice, mai ales când sunetul 
depășește limita medie de suportabilitate.

Liniștea înlătură riscul poluării fonice — asociată cu expunerea la zgomot, și în 
plus are multe benefi cii pentru sănătate. Din punct de vedere psihic ne permite să ne 
relaxăm și să ne eliberăm mintea. Meditaţia este mai ușoară când nu există niciun su-
net care să ne distragă atenţia. Emoţional, ne poate ajuta să ne relaxăm și să înlăturăm 
stresul într-un mod sănătos. Ca efecte fi zice, liniștea scade tensiunea arterială, îmbună-
tăţește chimia creierului și întărește sistemul imunitar [7].

În concluzie putem menţiona că, poluarea fonică poate provoca un dezechilibru 
în cursul natural al ecosistemelor, provocând o daună atât mediului înconjurător, cât și 
sănătăţii omului. În scopul ameliorării și menţinerii unui echilibru ecologic, se impu-
ne aplicarea cerinţelor legislative pentru protecţia împotriva zgomotului, deoarece în 
contrast cu multe alte probleme de mediu, poluarea sonoră continuă să crească datorită 
dezvoltării industriale și sociale. Legislaţia UE, dar și cea a Republicii Moldova, inclusiv 
Normativul de stat „Protecţia contra zgomotului”, Legea cu privire la locuinţe, Codul 
contravenţional care obligă autorităţile să întreprindă măsuri concrete de protecţie a 
cetăţenilor de zgomotul excesiv, să informeze publicul cu privire la impactul poluării 
fonice, să-l consulte cu privire la măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a limita 
poluarea fonică și a-i sancţiona pe cei care încalcă legislaţia în domeniu. Legile sunt 
bune, dar în realitate acţiunile de combatere a fenomenului poluării sonore nu sunt.

Direcţia principală în managementul poluării sonore, atât în politicile naţionale 
cât și în cele intenaţionale, trebuie să fi e dezvoltarea unor criterii pentru nivelele de 
expunere și promovarea unor măsuri de control al zgomotului, ca parte integrată a 
programului de protecţie a mediului.
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INVĂŢĂMÂNTUL BISERICESC DIN BASARABIA, 
PARTE COMPONENTĂ A DIMENSIUNII 

EDUCATIV-SPIRITUALE IMPERIALE
SILVIA SCUTARU1

Rezumat: În contextul transformărilor din Basarabia după anul 1812, subiectul 
legat de educaţie şi instruire este unul extrem de important, deoarece aceste compo-
nente au generat o anumită rezistenţă în faţa acţiunilor de rusifi care, promovate de 
autorităţile ţariste în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Politica imperiala din Basarabia 
a lăsat o urmă vizibilă şi asupra învăţământului, domeniu important ce ţine de 
spiritualitate.
În comunicarea noastră vom analiza evoluţia învăţământului bisericesc din Basara-
bia de la sfârşitul secolului al XIX-lea — începutul secolului al XX-lea prin prisma 
interpretării materialelor publicate în perioada vizată. Vom sintetiza informaţii şi în 
baza unor date statistice, care au tangenţă cu domeniul învăţământului bisericesc.
Cuvintele cheie: învăţământ bisericesc, şcoli parohiale primare, oberprocuror, Consi-
liul Şcolar Eparhial, seminar teologic, comisie şcolară, Uprava Zemstvei Guberniale, 
Sfântul Sinod.

Educaţia a constituit elementul esenţial în procesul de formare a omului. Ea este 
componenta crucială in edifi carea unei societăţi bazate pe coordonata instructivă și 
dimensiunea educativă spirituală. In contextul transformărilor din Basarabia după anul 
1812, subiectul legat de educaţie și instruire este unul extrem de important, deoare-
ce aceste componente au generat o anumită rezistenţă în faţa acţiunilor de rusifi care, 
promovate de autorităţile ţariste în spaţiul dintre Prut și Nistru. Politica imperiala din 
Basarabia a lăsat o urmă vizibilă și asupra învăţământului, domeniu important ce ţine 
de spiritualitate.

În comunicarea noastră vom analiza evoluţia învăţământului bisericesc din Basa-
rabia de la sfârșitul secolului al XIX-lea — începutul secolului al XX-lea prin prisma 
interpretării materialelor publicate în perioada vizată. Vom sintetiza informaţii și în 
baza unor date statistice, care au tangenţă cu domeniul învăţământului bisericesc.

Autocraţia ţaristă acorda o atenţie deosebită educaţiei bisericești. La 8 decembrie 
1828, autorităţile rusești adoptă legea, prin care se reglementează funcţionarea școlilor 
parohiale primare în comune urbane. Obiectele de predare erau: religia, limbile slavonă 
și rusă, scrisul, cititul, aritmetica. La 14 mai 1867 este adoptat un nou regulament pen-

1 Silvia SCUTARU, IPLT N. Iorga Mun. Chișinău, Profesor de istorie, grad didactic superior, 
doctor în istorie.
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tru școlile spirituale (duhovnicești), care confi rma divizarea lor în 4 clase, câte un an 
de învăţământ în fi ecare. În 1874 se înfi inţează școli primare începătoare, iar din 1875 
— școli primare sătești de doi ani [11, p. 498 — 510].

După asasinarea ţarului Alexandru al II-lea, autorităţile imperiale au considerat 
că educaţia moral-spirituală nu poate fi  concepută fără participarea și mai activă a pre-
oţimii în conducerea școlilor primare. Astfel, în 1882 oberprocurorul Pobedonosţev 
a prezentat Comitetului de miniștri propunerile sale despre extinderea prerogativelor 
bisericii ruse în sfera învăţământului public pentru a supraveghea mai efi cient aceste 
instituţii.

La 22 august 1884, ţarul rus Alexandru al III-lea a aprobat Regulamentul pentru 
seminariile duhovnicești și Regulamentul pentru școlile duhovnicești [12, p. 437-455]. 
Primul document cuprindea capitolele: Dispoziţii generale, atribuţiile rectorului, sta-
tutul inspectorilor și profesorilor, procesul de învăţământ, educaţia morală și fi zică etc. 
Disciplinele care urmau să fi e predate în seminare erau istoria, istoria generală a bise-
ricii, istoria bisericii ruse, în special a schismei ruse și demascarea ei, omiletica, algebra, 
geometria, fi zica, logica, psihologia, limbile greacă și latină, cântul bisericesc etc. [ibidem, 
p. 444]. Pentru doritori se prevedea predarea limbilor franceză și germană. Al doilea re-
gulament se axa pe activitatea școlilor duhovnicești. Capitolul VIII „Despre profesori” 
prevedea …Profesorii cu titlu de magistru, care aveau 12 ore pe săptămână, sunt remu-
neraţi cu 700 de ruble, cei cu stagiul de muncă de 5 ani cu 900 de ruble [ibidem, p. 452].

În comparaţie cu cel din 1867, regulamentul din 1884 sporea numărul orelor de 
materie teologică și de literatură rusă și reducea orele la limba greacă (16 ore în loc de 
18), limba latină (16 ore în loc de 22). Ștefan Berechet menţiona că Regulamentul din 
1884 …majora numărul orelor de discipline teologice și de literatura rusă în detrimentul 
limbii grecești și a matematicii [4, p. 519].

Regulamentul prevedea divizarea școlilor în două grupe: școala de o clasă, în care 
cursurile durau timp de doi ani, și școala de două clase, cu durata de studii de 4 ani .

Conform legii din 1884, a fost înfi inţat Consiliul Școlar Eparhial, condus de epi-
scopul vicar și de revizorul eparhial. Membrii Consiliului Școlar Eparhial erau aleși de 
episcop din rândurile preoţilor și ale laicilor. Componenţa Consiliului Școlar Eparhial 
era următoarea …a) protoiereul Vasile Parhomovici, rectorul seminarului, b) protoiereul 
Emelian Ghepeţchi, c) preotul Mihail Ganiţchi, doi profesori de la seminar, d) Eugenie Sa-
harov, profesor de matematică, e) Mihail Luzanovschi, profesor de pedagogie[8, p. 298].

Școlile eparhiale bisericești erau conduse de preotul paroh, care preda religia și 
era responsabil de calitatea funcţionării școlii. Preoţii-inspectori prezentau rapoarte 
consiliului, iar acesta urma să vină cu propuneri de ameliorare a activităţii școlilor pa-
rohiale-bisericești în faţa episcopului. Toate școlile bisericești din Imperiul Rus erau 
subordonate Sfântului Sinod, care dispunea și de fondurile necesare pentru întreţinerea 
acestora.

Despre importanţa deschiderii noilor școli eparhiale bisericești și școlilor elemen-
tare s-a discutat în cadrul Congresului Eparhial din 1889. Deputaţii au accentuat rolul 
acestor școli în promovarea moralei și credinţei ortodoxe și au solicitat preoţilor să con-
tribuie la deschiderea școlilor în parohiile unde acestea lipsesc [2, d. 9, f. 6]. În școlile 
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parohiale bisericești limba de predare era rusa. Și dacă meritul lor era de a ridica gradul 
de alfabetizare a populaţiei …sub raport naţional ele nu au putut aduce niciun folos[5, p. 
95], deoarece elevii nu erau educaţi în spiritul valorilor naţionale.

Începând cu anul de studii 1887/1888, în toate școlile parohiale bisericești s-au 
introdus manualele aprobate de Sfântul Sinod. Acest tip de școală se acorda doar ce-
lor care acceptau programul: religia-7 ore pe săptămână, muzica bisericească-4 ore pe 
săptămână, literatura bisericească slavonă-4 ore pe săptămână, aritmetica — 6 ore pe 
săptămână, istoria Rusiei-2 ore pe săptămână în I jumătate de an și 3 ore pe săptămână, 
în a doua jumătate de an, caligrafi a-3 ore pe săptămână, în anul I, 2 ore pe săptămână, 
în anul II, III, IV și lucrul manual la fete. În școlile de două clase, pe lângă disciplinele 
enumerate mai sus, se mai preda: geografi a, noţiuni despre fenomenele naturii, desenul 
liniar [10, p. 21].

Principala instituţie de învăţământ teologic era Seminarul Teologic din Chișinău1. 
Cursurile în această instituţie durau 6 ani. Personalul administrativ al seminarului era 
alcătuit din director, inspector, trei ajutori ai acestuia, învăţători care predau sfânta 
scriptură, omiletica, pastorala, dogmatica, morala, gramatica și istoria literaturii ruse, 
istoria Rusiei, istoria rascolului rus, muzica bisericească, fi losofi a, matematica, fi zica, 
limbile latină și greacă; din anul de studii 1906/1907 se preda limba moldovenească. 
Unul dintre cei mai cunoscuţi profesori ai Seminarului teologic a fost Andrei Parhomo-
vici, care în perioada 10 noiembrie 1863-26 ianuarie 1890 a activat aici ca pedagog, 
iar din 26 ianuarie 1890 până la 1 martie 1904 ca inspector [9, p. 41]. El a semnat mai 
multe lucrări istorice despre viaţa bisericească din eparhia Chișinăului și Hotinului, 
care conţin informaţii utile, deși acestea se caracterizează printr-un pronunţat caracter 
rusofi l.

În 1913, la împlinirea a 100 de ani de la înfi inţarea Seminarului din Chișinău, s-a 
făcut un bilanţ, conform căruia în perioada 1813—1913 instituţia a avut 67 de promo-
ţii, cu 2436 de absolvenţi, dintre care 102 au continuat studiile în academii teologice, 
281 — în universităţi și instituţii tehnice [6, p. 97]. Între anii 1813 și 1915, seminarul 
a avut 2557 de absolvenţi [3, d. 657, f. 10]2. O bună parte din colaboratorii acestei in-

1 Publicaţii despre seminarul teologic din Chișinău: S. PÂNZARU, Anul 1905 și Seminarul 
teologic din Chișinău. În: Revista de istorie a Moldovei. 1991, nr. 1, pag. 3-11, D. EŢCO, 
Fragmente din istoria înfi inţării seminarului teologic din Chișinău. În: RIM. 2002, nr. 3-4, p. 
62-70, D. EŢCO, Impactul regimului Pobedonosţev asupra activităţii Seminarului Teologic din 
Chișinău. În: RIM. 2004, nr. 3, p. 58-64, A. SEVERIN, Seminarul din Chișinău de la înfi inţare 
până la serbarea centenarului (1813—1913). În: Luminătorul, 2004, nr. 3, pag. 34-38, Gh. 
BADEA, Învăţământul teologic şi lupta Bisericii pentru limba naţională în Basarabia. În: M.- 
C. GHERGHEA., M.-B. ATANASIU, Pro Basarabia-repere istorice și naţionale. Iaşi. Editura 
ALFA. 2007, p. 224, Игумен ИРИНЕЙ (ТАФУНЯ), История Кишинёвской Духовной 
Семинарии, часть I. Ново-Нямецкий монастырь: 2008, р. 74 

2 O parte din cei mai buni absolvenţi ai Seminarului teologic din Chișinău și-au continuat 
studiile la instituţiile superioare din Rusia, activând ulterior ca profesori: Arsenie Stadniţchi 
— a fost rectorul Seminarului teologic din Novgorod — 1896, rectorul Academiei teologice 
din Moscova — 1898. Primește titlul de magistru în teologie în 1895, iar în 1904 — titlul 
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stituţii de învăţământ au contribuit la evoluţia presei bisericești din Basarabia. Astfel, 
protoiereul Constantin Popovici a fost redactorul revistei Luminătorul și redactor-re-
cenzent al publicaţiilor Frăţiei Nașterea lui Hristos; profesorul Pavel Lotoţchi a elaborat 
lucrări despre istoria seminarului: Istoria Seminarului Teologic din Chișinău, O scurtă 
istorie a Seminarului Teologic din Chișinău pe parcursul a 100 de ani de existenţă, Lista și 
biografi ile scurte a absolvenţilor Seminarului Teologic din Chișinău pe parcursul a 100 de 
ani. În 1914, în seminar învăţau 586 de elevi, preponderent copii ai preoţimii (469), dar 
erau și copii al altor categorii sociale: nobilime și funcţionari (5), orășeni (11), ţărani 
(57), alte categorii (36), cetăţeni străini (8) [3, d. 657, f. 10].

La începutul secolului al XX-lea, după cum menţionează Mircea Păcurariu, în Ba-
sarabia existau 600 de școli parohiale bisericești [7, p. 367].

Situaţia generală pe judeţe pentru anul 1904:
Şcoli 

bisericeşti
Elevi

Total
Băieţi Fete

Akkerman 71 2445 2161 4606
Bender 63 2286 809 3095
Bălţi 65 2750 596 3346
Ismail 87 2627 1117 3744
Chișinău 102 3300 1375 4675
Orhei 81 2987 860 3847
Soroca 72 3148 784 3932
Hotin 73 2435 552 2987
Total 614 21978 8254

Sursa: 1, d. 246, f. 18.

Predarea obiectelor în limba rusă, limbă pe care copii basarabeni nu o cunoșteau, 
anul de studiu mai scurt decât în alte gubernii, frecvenţa joasă, asincronismul în înscri-

de doctor în istoria bisericii pentru lucrarea „Mitropolitul Gavriil — Bănulescu-Bodoni”. A 
scris mai multe articole despre viaţa bisericească eparhială. Iosif Parhomovici — absolvent al 
Academiei teologice din Kiev în 1871, profesor de istorie a bisericii, istoriei universale, isto-
riei Rusiei la Seminarul teologic din Chișinău. A fost decorat cu ordinul Sfântului Vladimir 
de gradul 4. Redactorul revistei eparhiale. Candidat în teologie. Grigore Vesti — a absolvit 
Academia teologică din Kiev, rectorul Seminarului teologic din Podolsk. Alexandru Balâc 
— după absolvirea seminarului în 1865, a urmat studiile la Universitatea din Kiev. A fost 
directorul gimnaziului de băieţi din orașul Nicolaev. Alexandru Vârlan a absolvit Universitatea 
din Odesa, directorul gimnaziului din Feodosia, mai târziu — directorul școlii comerciale din 
Odesa. Petru Pahovschii — a absolvit Academia teologică din Kiev. A fost redactorul revistei 
eparhiale, mai târziu fi ind directorul gimnaziului din Akerman. Profesorii seminarului O. 
Kazanski, O. Popovici, A. Ciulkov, F. Florea, I. Radulescu colaborau cu revista eparhială bi-
sericească și Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Chișinău [3, d. 594, f. 2 verso, 
f. 3, f. 3 verso]
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erea elevilor la studii făceau ca învăţământul bisericesc în Basarabia să fi e la un nivel 
mai jos decât în alte eparhii.

Gradul de nereușită în școlile de o clasă din Basarabia în perioada 1906—1911:
Anul În mediu pe Imperiu În Basarabia
1906 17% 29%
1907 18% 31,3%
1908 17,8% 32,4%
1909 18,6% 25%
1910 10,3% 17,5%
1911 7,2% 14,5%

Sursa: Базарянинов В. К духовенству и учащим церковных школ о предполагаемом 
съезде церковно-школьных деятелей епархии, p. 72. În: КЕВ. 1913, №6, р. 69 — 74.

Avântul mișcării naţionale în vara anului 1917 a creat un cadru favorabil pentru 
aspiraţiile preoţimii basarabene, care, la diverse întruniri și congrese, a revendicat învă-
ţământ în limba română, programă de studii pentru școlile bisericești axată pe specifi -
cul naţional, ofi cierea slujbelor bisericești în catedrală și în toate bisericile din Chișinău 
în limbile română și slavonă, iar în parohiile moldovenești doar în limba română. La 
3 martie 1917, guvernul provizoriu rus a trecut toate școlile primare bisericești, în ad-
ministraţia Ministerului Învăţământului Public. Acest tip de școli și-a încetat existenţa. 
Astfel, perioada anilor 1905—1917 a însemnat un adevărat regres pentru învăţământul 
primar bisericesc pe întreg teritoriul Imperiului Rus. Totuși, nu putem trece cu vederea 
faptul că Comisia școlară de pe lângă Uprava Zemstvei Guberniale a creat la 16 mai 
1917 mai multe subcomisii, în care au fost antrenaţi și preoţi pentru introducerea pre-
dării limbii române în școlile basarabene: subcomisia școlară, subcomisia extrașcolară, 
subcomisia pentru organizarea congresului învăţătorilor, subcomisia pentru organiza-
rea cursurilor pentru pregătirea învăţătorilor moldoveni, subcomisia pentru instruirea 
și educaţia religioasă.
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SISTEMUL INSTITUȚIONAL NAȚIONAL 
DE ASIGURARE A SECURITĂȚII AVIAȚIEI CIVILE 

ÎN FRANȚA, ROMÂNIA ȘI FEDERAȚIA RUSĂ
ALEXANDR CAUIA1

FEODOR BRIA2

SUMMARY. Despite the vertiginous development of technical and scientifi c progress, 
including in the fi eld of aviation, ensuring the security of civil aviation remains an 
indisputable priority both from a technical and legal point of view. Legal regulations at 
the national and international level have failed to achieve their absolute objective, the 
exclusion of errors, accidents and attacks on aircraft  and critical airport infrastructure, 
and every aviation incident or catastrophe brings to the fore the undeniable need to 
systematically regulate and implement new technical and legal mechanisms and tools 
to prevent and combat threats and vulnerabilities in the fi eld of ensuring civil aviation 
security In this article we intend to comprehensively analyze the legal mechanisms for 
ensuring the security of civil aviation in a series of reference states in order to highlight 
the good practices for diff erent areas of the world, depending on the experience of these 
actors and the mechanisms for addressing threats and vulnerabilities on civil aviation 
security in European states such as: France, Romania and the Russian Federation.
Key words: civil aviation security, national institutional system

REZUMAT. În pofi da dezvoltării vertiginoase a progresului tehnico-științifi c, inclusiv 
în domeniul aviației, asigurarea securității aviației civile rămâne a fi  o prioritate 
incontestabilă atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic. 
Reglementările juridice la nivel național și internațional nu au reușit să-și atingă 
obiectivul absolut, excluderea erorilor, accidentelor și atacurilor asupra aeronavelor 
și a infrastructurii critice aeroportuare, iar fi ecare incident sau catastrofă aviatică 
readuce în prim plan necesitatea incontestabilă de a reglementa și implementa 
sistematic noi mecanisme și instrumente tehnice și juridice de prevenire și comba-
tere a amenințărilor și vulnerabilităților în domeniul asigurării securității aviației 
civile. În prezentul articol ne propunem să analizăm complex mecanismele juridice 
de asigurare a securității aviației civile într-un șir de state de referință pentru 
a scoate în evidență bunele practici pentru diferite zone ale mapamondului, în 
dependență de experiență acestor actori și mecanismele de abordare a amenințărilor 
și vulnerabilităților asupra securității aviației civile în statele europene precum: 
Franța, România și Federația Rusă.
Cuvinte-cheie: Securitatea aviației civile, sistem instituțional național, manage-
mentul securității aviației civile.

1 Alexandr CAUIA, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM
2 Feodor BRIA, doctorand ULIM, master, lector universitar
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Republica Franceză. Pentru mulți autori, liberalizarea transportului aerian a de-
terminat, de fapt, marile companii să se stabilească pe o anumită platformă pentru a 
le face hub, sau centrul de corespondență. [45, p. 222; 47, p. 209] În Franța, apariția 
statului ca acționar va avea ca rezultat o transformare instituțională, odată cu crearea 
în 2004 a Agenția pentru Acționariatul de Stat (Agence des Participations de l’Etat), de 
pe lângă Direcția Generală a Trezoreriei și Politicii Economice, ai cărei agenți fac parte 
în organele corporative și adunările acționarilor și a căror misiune principală este de a 
spori bunurile statului.[38, p. 602]

Ministerul Tranziției Ecologice și Coeziunii Teritoriale (Ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires), precum și Ministrul delegat pentru Trans-
porturi sunt responsabili pentru politica statului de mediu și transport (aer, rutier, fe-
roviar și maritim) etc.[54]

Ministerul raportează Direcției Generale a Aviației Civile (Direction générale de 
l’Aviation civile (DGAC)).[54] În special, este responsabil de activități în domeniul 
aviației civile - controlul trafi cului aerian, sprijin pentru cercetare și dezvoltare în do-
meniul construcției de aeronave, certifi care aeronave și alte aspecte importante. De 
asemenea, se ocupă și de problemele de securitate a aviației.

DGAC a dezvoltat o doctrină care defi nește un cadru de acțiune comun multor 
părți interesate implicate în implementarea de zi cu zi a măsurilor de securitate.[51] 
Doctrina franceză de securitate urmărește să dezvolte o viziune de securitate de per-
spectivă pentru a pregăti și dezvolta planuri de acțiune care să stea la bază, inclusiv pen-
tru activități internaționale, și să asigure dezvoltarea durabilă a transportului aerian.

Serviciul Tehnic de Aviație Civilă (Service Technique de l’Aviation Civile (STAC)) 
participă și el la lucrările DGAC pentru a asigura implementarea programelor de secu-
ritate a aviației. În special, în acest domeniu, STAC este responsabil pentru următoarele 
activități:

– asigurarea monitorizării științifi ce și tehnice, încurajarea și evaluarea activităților 
inovatoare în domeniul tehnologiei și instalării acesteia;

– participarea la elaborarea și evaluarea politicilor de reglementare și standardi-
zare; 

– asigurarea expertizei tehnice necesare inspecțiilor (controalelor) la nivel național, 
european și internațional;

– asistență persoanelor responsabile cu exploatarea materialelor și instalațiilor 
în cadrul controlului integrat prin notifi care sau examinare etc.[58]

STAC are două centre de testare pentru evaluarea performanței echipamentelor și 
detectarea explozivilor. Prin aceste centre de testare, STAC participă la procesul general 
de evaluare a dispozitivelor tehnice ale Conferinței Europene a Aviației Civile (CEAC) 
(European Civil Aviation Conference (ECAC))[53].

În conformitate cu Decretul nr. 2012-832 din 29.06.2012,[11] a fost publicat Re-
gulamentul din 11.09.2013[2] privind măsurile de securitate a aviației civile, precum și 
conform Codului Aviației Civile al Franței.[2] Actele menționate conțin o descriere de-
taliată a responsabilităților operatorilor de aerodromuri, companiilor aeriene, persoa-
nelor juridice și altor persoane autorizate, în special, cu privire la următoarele puncte: 
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– stabilirea și menținerea unui program de siguranță; 
– conținutul programului de siguranță; 
– asigurarea internă a calității și, în special, procedurile și regulile de monitorizare 

a punerii în aplicare a măsurilor de securitate relevante; 
– testarea stării operaționale și evaluarea aplicării efective a măsurilor de secu-

ritate, cum ar fi  controlul accesului în zonele protejate (zonele restricționate), 
protecția aeronavelor, controlul pasagerilor și al bagajului de mână, controlul 
personalului și al obiectelor transportate, bagajele înregistrate, mărfurile și 
poșta și securitatea acestor mărfuri și poștă.

În conformitate cu datele disponibile, Franța este un stat care este afectat substanțial 
de efectele negative ale terorismului, mai ales în comparație cu statele europene, inclu-
siv pe segmentul securității aviației civile. Pentru perioada 2011-2021, Franța se plasea-
ză pe locul 5 în Europa în baza indicelui care calculează impactul terorismului asupra 
economiei naționale, fi ind devansată în acest clasament doar de Turcia, Grecia, Marea 
Britanie și Germania.

În anul 2022, indexul de impact al terorismului asupra economiei naționale și 
stabilității instituțiilor etatice este plasat pe locul 35 la nivel mondial, ceea ce refl ectă un 
impact considerabil și impune statul francez să persevereze în domeniul elaborării și 
adoptării mecanismelor și instrumentelor juridice de prevenire și combatere a efectelor 
negative ale terorismului în general și a terorismului aviatic în special.

România. Transportul aerian în România s-a dezvoltat rapid în ultimii ani și este 
unul dintre cele mai mari succese ale procesului de tranziție. S-a înregistrat o creștere 
foarte semnifi cativă în ultimii ani, care coincide cu aderarea la UE (cu regimul său de-
reglementat pentru industrie) și cu apariția companiilor aeriene low-cost.[40, p. 242]

A fost un moment cheie, când soluția adoptată de către statele membre Organizației 
Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene (European Organisation for the Safety 
of Air Navigation) – EUROCONTROL [52] a fost implementarea conceptului de ,,Uti-
lizare Flexibilă a Spațiului Aerian” – FUA (Flexible Use of Airspace), care ,,satisfăcea 
atât cererile aviației civile, de creștere a capacității de management al spațiului aerian, 
cât și solicitările aviației militare de alocare a spațiului aerian necesar îndeplinirii sarci-
nilor de antrenament și cele operaționale”.[39, p. 22]

Obiectivele propuse, în strânsă legătura cu modernizarea sistemului Manage-
mentului Trafi cului Aerian (Air Traffi  c Management (ATM)), ce presupune ansamblul 
funcțiilor de la bordul aeronavelor și de la sol (servicii de trafi c aerian, managementul 
spațiului aerian și managementul fl uxurilor de trafi c aerian) necesare pentru a asigura 
mișcarea sigură și efi cientă a aeronavelor în toate fazele lor de operare, [32, art. 2] au 
fost de creștere a capacității și fl uenței trafi cului aerian, evitarea întârzierilor, întărirea 
colaborării civil/militare, utilizarea fl exibilă a spațiului aerian, îndeplinirea misiunilor 
specifi ce de către aviația militară și reducerea încărcării controlorilor de trafi c aerian. 

Conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului 
unic European (regulament-cadru) [32, art. 2, p. (1)] și articolului 2, p. (30) din Re-
gulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 
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2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind 
serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modifi care a Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) 
nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010, [33, p. 1-66] 
serviciu de control al trafi cului aerian (ATC) înseamnă un serviciu furnizat în scopul: 
(a) de a preveni coliziunile dintre aeronave și pe suprafața de manevră, dintre aeronave și 
obstacole; și (b) de a fl uidiza și de a menține un fl ux ordonat al trafi cului aerian.

Serviciu de trafi c aerian (ATS) este un termen generic care înseamnă, după caz, 
un serviciu de informare a zborurilor, un serviciu de alarmare, un serviciu consultativ 
de trafi c aerian, un serviciu de control al trafi cului aerian (serviciu de control regional, 
serviciu de control al apropierii sau serviciu de control de aerodrom).[33, art. 2, p. (32)]

Astfel, potrivit actului de bază al aviației civile responsabilitatea de reglementare 
pentru ATM-uri civile, Serviciile de Control al Trafi cului Aerian (ATC) și Serviciile de 
Trafi c Aerian (ATS) revine autorității aeronautice civile de stat, Ministerul Transpor-
turilor și Infrastructurii, iar prin delegare de competențe către Autoritatea Aeronautică 
Civilă Română.[49]

Art. 12 din Codul Aerian al României [4] stabilește responsabilitatea comună de 
reglementare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Apărării 
Naționale pentru toate problemele de organizare și management al spațiului aerian. 

Siguranța zborului este o cerință obligatorie și, de asemenea, un criteriu funda-
mental de performanță pentru orice activitate aeronautică civilă. În România, în con-
formitate cu Codul aerian, siguranța zborului include emiterea de reglementări speci-
fi ce, inclusiv:

− stabilirea de obiective de siguranță și niveluri minime acceptabile de siguranță; 
− asigurarea cadrului de implementare a reglementărilor, obiectivelor și nivelurilor 

de siguranță precum și;
− supravegherea siguranței zborului. Obiectivele naționale de siguranță și cerințele 

minime de siguranță sunt stabilite în Programul național de siguranță aeriană 
civilă aprobat de Ministerul Transporturilor.

Pentru aviația civilă și militară, ,,spațiul aerian reprezintă o resursă comună fi nită, 
care trebuie împărțită împăcând cererile confl ictuale”.[46, p. 69]

Utilizarea fl exibilă a spațiului aerian este un concept de gestionare a spațiului aerian 
inițiat de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și dezvoltat de Organizația 
Europeană pentru Siguranța Aviației (EUROCONTROL), conform căruia spațiul aeri-
an nu trebuie să fi e asimilat strict celui civil sau celui militar, el fi ind un spațiu continuu, 
în care ambii utilizatori trebuie să își satisfacă cerințele și obiectivele.

În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor și infrastructurii 
de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îndeplinește, în conformi-
tate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale, pe care le exercită 
direct și în coordonare, prin unități care funcționează în subordinea sa (Autoritatea 
de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – AIAS), sau unități care 
funcționează sub autoritatea sa (Autoritatea Aeronautică Civilă Română)[15]: co-
ordonează sistemul de securitate în domeniul aviației civile, asigură supravegherea 
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sistemelor de facilități aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuțiile 
de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformității în domeniul 
securității aviației civile, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind 
controlul calității în domeniul securității aviației civile,[29] emite reglementări spe-
cifi ce privind raportarea și investigarea evenimentelor de aviație civilă și a actelor de 
intervenție ilicită asupra aeronavelor civile, precum și exercită activitatea de registru, 
de inspecție de stat și de control în transporturi și infrastructură de transport de interes 
național.[29, pct. 17]

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a fost 
înfi ințată ca instituție publică cu personalitate juridică, afl ată în subordinea Ministeru-
lui Transporturilor și Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigații Trans-
port Aerian, structură care s-a desfi ințat.

AIAS este autoritatea unică în domeniul investigațiilor și analizelor privind 
siguranța aviației civile la nivel național cu atribuții în organizarea, conducerea, coor-
donarea, controlul și efectuarea investigațiilor privind siguranța aviației civile în scopul 
determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimente-
lor de aviație civilă și emiterea de recomandări pentru siguranța aviației civile, în scopul 
prevenirii producerii evenimentelor de aviație civilă.[30]

AIAS desfășoară investigații privind siguranța aviației civile independent de orice 
anchetă judiciară, disciplinară, administrativă sau de orice altă natură derulată de alte 
autorități și entități și nu are atribuții în stabilirea vinovăției sau a răspunderii juridice.
[30, art. 2, alin (4)]

Misiunea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile 
(AIAS) constă în îmbunătățirea siguranței aviație civile din România. Aceasta se rea-
lizează prin emiterea recomandărilor de siguranță, bazate pe informații rezultate atât 
din investigațiile accidentelor și incidentelor din aviația civilă, precum și din studiile 
și analizele privind siguranța zborului, elaborate cu scopul prevenirii producerii unor 
evenimente similare.[50]

La nivel național, AIAS va publica un Raport Anual privind Siguranța, care este 
documentul de nivel strategic prin care AIAS identifi că problematica de siguranță, asi-
gură prioritizarea acțiunilor sale pentru prevenirea unor evenimente similare și infor-
mează publicul despre nivelul general de siguranță din aviația civilă.[57]

Conform art. 4 al Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității de 
Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, AIAS desfășoară următoarele 
activități[16]:

− activități de investigații privind siguranța, potrivit prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octom-
brie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor surve-
nite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE[34], ale Ordonanței 
Guvernului României nr. 26 din 29.08.2009 privind înfi ințarea, organizarea 
și funcționarea Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației 
Civile, precum și ale cap. XIII „Investigația privind siguranța în aviație” din 
Codul Aerian al României;
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− activități de raportare și analiză privind evenimentele de aviație civilă, potrivit 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile sub-
secvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modifi care a Regula-
mentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și 
a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,[35, 
p. 18-43] ale Ordonanței Guvernului României nr. 26 din 29.08.2009 privind 
înfi ințarea, organizarea și funcționarea Autorității de Investigații și Analiză 
pentru Siguranța Aviației Civile, precum și ale Codului Aerian al României.

Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 405 din 12.08.1993 privind 
înfi ințarea Autorității Aeronautice Civile Române,[17] AACR funcționează ca regie 
autonomă de interes național, pe bază de gestiune economică și autonomie fi nanciară, 
cu fi nanțare integrală din venituri proprii și surse atrase potrivit legii, sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în 
domeniul aviației civile.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organism tehnic specializat și 
funcționează independent de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse super-
vizării siguranței aviației civile și/sau controlului calității de securitate a aviației civile 
și își exercită în mod independent funcția de supervizare a siguranței în aviația civilă la 
nivel național, precum și atribuții de autoritate competentă în domeniul aviației civile 
și securității aviației civile prin delegare acordată de către Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii.[17, art. 3]

Principalele sale atribuții în calitate de autoritate națională de supervizare, includ 
[17, art. 4]:

− elaborarea și monitorizarea implementării Programului național de siguranță 
în aviația civilă;

− supravegherea continuă a operatorilor aeronavelor civile corespunzător cu 
operațiunile aeriene civile pe care le desfășoară și a agenților aeronautici civili;

− supravegherea menținerii condițiilor asociate certifi cării personalului aerona-
utic civil și a tehnicii de aviație;

− supravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de certifi care a ae-
rodromurilor și a facilităților pe aerodromurile civile;

− supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aero-
dromurile certifi cate pentru operarea aeronavelor civile;

− operarea și întreținerea aeronavei și echipamentelor specifi ce pentru validarea 
din zbor a procedurilor de zbor și inspecția din zbor a funcționării mijloacelor 
de navigație, comunicații și supraveghere aeriană.

Principalele sale atribuții de natură tehnică delegate de către Ministerul Transportu-
rilor și Infrastructurii, includ [4, art. 6]:

− certifi carea agenților aeronautici civili, a personalului aeronautic civil și a teh-
nicii aeronautice civile, precum și supravegherea menținerii condițiilor asocia-
te documentelor de certifi care emise;
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− certifi carea aerodromurilor deschise pentru operarea aeronavelor civile și su-
pravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de certifi care emise;

− supravegherea și, după caz, avizarea, facilităților pe aerodromurile civile; su-
pervizarea performanței serviciilor civile de navigație aeriană în conformitate 
cu reglementările europene;

− autorizarea executării unor categorii de zboruri cu aeronave civile în spațiul 
aerian național, în conformitate cu reglementările specifi ce în vigoare;

− aprobarea procedurilor de zbor;
− exercitarea activităților de registru în aviația civilă, inclusiv emiterea certifi ca-

telor de înmatriculare și identifi care pentru aeronavele civile;
− ținerea registrului de evidență a aerodromurilor civile certifi cate din România.

[4, art. 27 alin. (4)]
Obiectivele principale ale Autorității Aeronautice Civile Române au fost stabili-

te de așa natură încât să fi e armonizate cu obiectivele organizațiilor internaționale de 
aviație civilă la care România este parte, iar pentru atingerea obiectivelor propuse și 
îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, AACR a stabilit o structura organizatorică, similară 
autorităților aeronautice civile europene, astfel încât să se asigure intercorelări compar-
timentale ale activităților specifi ce desfășurate.[49]

Dezvoltarea aeroporturilor a fost, de asemenea, impresionantă, expansiunea în capita-
lă fi ind egalată de aeroporturile regionale de top, care au planuri ambițioase de a se dezvolta 
ca părți integrante ale orașelor și centrelor regionale respective. Și, în același timp, mișcările 
transfrontaliere creează o imagine și mai complexă a unei afaceri extrem de competitive.

Astfel, transportatorii români low-cost sunt acum angajați într-o expansiune ra-
pidă. În acest demers, companiile aeriene vor deveni din ce în ce mai blocate în luptă, 
pe măsură ce se formează alianțe cu o rețea de aeroporturi în expansiune, care refl ectă 
ambițiile centrelor regionale emergente ale țării.[40, p. 274]

În aceeași ordine de idei menționăm că, securitatea aviației civile în România este 
fundamentată juridic prin normele elaborate de către instituțiile naționale, organizațiile 
europene și internaționale cu responsabilități în domeniu. Controlul de securitate, par-
te integrantă a acestui sistem, cade sub incidența acestor prevederi normative. Princi-
palele documente care reglementează controlul de securitate pe aeroporturi sunt:

− Codul Aerian al României; [4, art. 29]
− Legea nr. 535 din 25.11.2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; [22]
− Hotărârea Guvernului României nr. 416 din 07.04.2021 pentru aprobarea 

înfi ințării Comitetului Național de Securitate a Aviației;[18]
− Hotărârea Guvernului României nr. 1193 din 04.12.2012 pentru aprobarea 

Programului național de securitate aeronautică;[19]
− Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației ci-
vile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002;[36, p. 72-84]

− Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiem-
brie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de 
bază comune în domeniul securității aviației;[37, p. 1-142]
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− Anexa nr. 17 la Convenția de la Chicago,[1] care stabilește standarde și practici 
recomandate pentru protecția securității în domeniul transporturilor aeriene 
internaționale.

Conform stipulațiilor legale, Comitetul Național de Securitate a Aviației are drept 
scop de a asigura coordonarea interinstituțională pe aspecte ce țin de securitatea aviației 
civile și de a crea un cadru de consultare între autoritățile statului și entitățile care aplică 
standarde de securitate a aviației civile sau sunt responsabile de implementarea acestor 
standarde.[18, art. 2] 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. (1) din Codul aerian,[4, art. 95, alin. 
(1)] Autoritatea Aeronautică Civilă Română în anul 2022, a elaborat și a propus spre 
promovare proiectul Programului național de securitate a aviației civile (PNSA), care 
să înlocuiască Programul național de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1193/2012 și care să refl ecte noile cerințe specifi ce securității aviației 
civile stabilite prin reglementările europene, dar și competențele și responsabilitățile 
diferitelor instituții și autorități din România în domeniul securități aviației civile.[56]

În exercitarea atribuțiilor sale, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poa-
te interzice sau restricționa temporar zborurile transportatorilor aerieni străini dacă 
primește informații că exploatarea sau întreținerea aeronavei nu îndeplinește standar-
dele minime de siguranță stabilite prin Convenția de la Chicago. De asemenea, poate 
decide reținerea aeronavei civile în cazurile de nerespectare a standardelor minime de 
siguranță până la remedierea defi ciențelor.

În scopul siguranței aeriene, certifi carea agenților aeronautici (transportatori aeri-
eni, dezvoltatori de echipamente și infrastructură aeronautică, agenți de navigație aeri-
ană etc.) și a personalului aeronautic este cerută de Codul aerian.

Federația Rusă. Rusia este parte la toate convențiile de securitate a aviației (cu 
excepția Convenției de la Beijing din 2010). Majoritatea acestor convenții au fost ratifi -
cate în timpul existenței URSS.[9;10;11;31]

După destrămarea URSS, Rusia s-a angajat să implementeze toate prevederile 
acestor convenții în legislația sa națională. Cadrul legal de reglementare al Federației 
Ruse în domeniul securității aviației este cuprins în Codul Aerian al Federației Ruse. 
Prevederile privind securitatea aviației sunt consacrate în capitolul XII „Securitatea 
aviației” din acest act.[5]

Articolul 84 din Codul Aerian al Federației Ruse conține cerințe pentru asigurarea 
securității aviației în aeroporturi și aerodromuri. Alineatul 2 al art. 84 din Codul Aerian 
al Federației Ruse stabilește următoarele metode pentru asigurarea securității aviației: 

–  împiedicarea accesului persoanelor și vehiculelor neautorizate în zona contro-
lată a unui aeroport sau aerodrom; 

–  protejarea aeronavelor parcate pentru a exclude posibilitatea ca la bordul aero-
navei să se afl e persoane neautorizate; 

–  excluderea posibilității transportului ilegal de arme, muniții, substanțe și 
obiecte explozive, radioactive și alte substanțe și obiecte periculoase pe aero-
nave, precum și introducerea unor măsuri speciale în cazul permisiunii de a le 
transporta; 
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–  inspecția înainte de zbor, precum și inspecția după zbor atunci când este efec-
tuată în conformitate cu Legea federală „cu privire la poliție”; 

–  punerea în aplicare a măsurilor adecvate de contracarare a actelor de intervenție 
ilegală în activitățile din domeniul aviației și a altor măsuri, precum și măsuri 
care se realizează cu participarea organelor de drept; 

–  excluderea posibilității accesului neautorizat al persoanelor străine la sistemele 
de aeronave fără pilot.[5] 

Din cele menționate, rezultă că principala bază de asigurare a securității aviației 
civile este aeroportul (aerodromul).

Siguranța depinde de măsurile care trebuie luate pe suprafețele terestre. Toate 
punctele enumerate în acest articol vizează acest lucru. Pe lângă Codul Aerian, cadrul 
normativ legal din Federația Rusă în domeniul securității aviației este constituit din: 

–  Ordinul Ministerului Transporturilor al Federației Ruse cu privire la aprobarea 
Regulilor pentru efectuarea inspecțiilor înainte de zbor și după zbor”; [24] 

–  Dispoziția privind regimul de acces în aeroporturi, întreprinderi, organizații și 
instituții ale aviației civile; [14]

–  Instrucțiunea comună cu privire la interacțiunea dintre serviciile de securitate 
a aviației ale aeroporturilor și organele de afaceri interne în domeniul trans-
portului aerian; [28] 

–  Dispoziția standard privind serviciul de securitate al aeroportului; [25]
–  Notă pentru echipajul aeronavei cu privire la acțiunile într-o situație de 

urgență; [21]
Cerințele pentru asigurarea securității aviației pe suprafețele terestre (construcțiile 

și instalațiile aeroportuare) sunt cuprinse și în alte acte legislative ale Federației Ruse, 
precum: 

–  Măsuri de securitate de pe aeroporturi (aprobate prin Ordinul Ministerului 
Transporturilor al Federației Ruse nr. 142 din 28 noiembrie 2005); [26]

–   Reguli pentru efectuarea inspecțiilor înainte de zbor și după zbor (aprobate prin 
Ordinul Ministerului Transporturilor al Rusiei nr. 104 din 25 iulie 2007); [27]

De asemenea, Federația Rusă luptă activ împotriva terorismului, inclusiv în dome-
niul aviației. Începând cu anii 1990, în Rusia au avut loc aproximativ 200 de atacuri te-
roriste. Cele mai recente și de amploare sunt: atacul sinucigaș din 2011 de pe Aeroportul 
Internațional Domodedovo, în care au fost ucise 37 de persoane și rănite alte 130 de per-
soane; explozia din orașul Volgograd în 2013 (41 de persoane au murit, 62 au fost rănite).

În baza rezultatelor prezentate de Institutul pentru Economie și Pace în ceea ce 
privește impactul terorismului asupra funcționării statului, stabilității și securității pu-
blice în 2014, Rusia s-a clasat pe locul 11   în lume și pe locul 1 în Europa. [41, p. 8]

Pe 31 octombrie 2015, la ora locală 06:13, un Airbus A321-231 care opera acest zbor 
a fost distrus de o bombă la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Internațional 
Sharm El Sheikh în drum spre Aeroportul Pulkovo din Rusia. Numărul total de morți 
a fost de 224, inclusiv 212 cetățeni ruși (7 membri ai echipajului), 4 cetățeni ucraineni 
și un pasager din Belarus. Atacul a fost pregătit de organizația teroristă ISIS, care și-a 
revendicat responsabilitatea. [44] 
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În 2017, Federația Rusă s-a clasat pe locul 33 la nivel global și pe locul 3 în Europa. 
[42, p. 8] Aceste date indică fără echivoc o scădere a nivelului de securitate în țară din 
cauza răspândirii terorismului. Acesta este un semnal clar că potențialele amenințări 
trebuie considerate ca fi ind reale, pe baza prezenței lor permanente pe teritoriul 
Federației Ruse. În 2018, serviciile ruse au prevenit 6 atacuri teroriste. Două dintre ele 
urmau să fi e comise în ziua alegerilor prezidențiale. Un total de 189 de suspecți au fost 
reținuți și 12 celule teroriste au fost distruse în ultima perioadă. [48, p. 35]

În anul 2022 Federația Rusă este pe locul 44, fapt ce demonstrează că impactul 
terorismului asupra securității statului în general și asupra securității aviației civile în 
special, este în scădere, dar rămâne la un nivel foarte înalt. Pentru comparație, Franța 
este pe locul 35, Germania pe 33, Ucraina pe 63, România pe 78, iar Republica Moldova 
pe locul 93. [43, p. 8-9]

În vederea combaterii terorismului, Federația Rusă a adoptat o serie de acte nor-
mative [6] care conțin norme în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Printre 
acestea, trebuie menționată Legea federală cu privire la combaterea terorismului din 
2006, [23] precum și Hotărârea Guvernului Federației Ruse cu privire la măsurile de 
implementare a Legii cu privire la combaterea terorismului. [20] Legislația în cauză, 
prevede reglementarea legală a activităților în domeniul combaterii terorismului și sta-
bilesc domeniile prioritare de activitate pentru prevenirea și combaterea actelor tero-
riste. De asemenea sunt defi nite într-un mod nou principiile de bază, conceptele, meca-
nismele organizatorice și de coordonare pentru combaterea și prevenirea terorismului.

În conformitate cu Decretul Președintelui Federației Ruse din 15 februarie 2006 
cu privire la măsurile de combatere a terorismului, [13] Serviciul Federal de Securitate 
(FSB) al Rusiei a fost desemnat ca principala entitate responsabilă pentru realizarea 
măsurilor în domeniul reprimării terorismului. Prin același decret a fost creat Comite-
tul Național Antiterorism (CNA). 

CNA este un organism colegial care asigură coordonarea activităților organelor 
executive federale, a organelor executive ale entităților constitutive ale Federației Ruse și 
a organismelor locale de autoguvernare pentru combaterea terorismului. De asemenea, 
el pregătește propuneri relevante pentru președintele Federației Ruse. Crearea CNA este 
un pas serios și important în sistemul de asigurare a securității naționale a Rusiei. 

 Rezumând, putem menționa faptul că Federația Rusa luptă activ împotriva cri-
melor din domeniul aviației civile. Dovadă în acest sens sunt actele naționale adoptate 
menite să asigure siguranța cetățenilor. Cu toate acestea, ar fi  oportun să se facă unele 
modifi cări în legislația națională în domeniul securității aeriene pentru a îmbunătăți 
nivelul de siguranță. Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului legal de reglementare în 
domeniul securității aviației va permite Federației Ruse să atingă obiectivele stabilite în 
domeniul asigurării securității aviației civile.

Concluzii.
La nivel național, structura, funcțiile și abordările sistemului instituțional etatic 

responsabil pentru asigurarea securității aviației civile se dovedește a fi  relativ specifi c, 
în dependența de amprenta sistemului decizional și instituțional din statul supus ana-
lizei. Importat este faptul că obiectivele în domeniul asigurării securității aviației civile 
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aeriene se dovedesc a fi  similare, dacă nu identice, fapt ce constituie o premisă sufi ci-
entă pentru a colaborare fructuoasă a statelor europene atât în cadrul organizațiilor 
internaționale și regionale de asigurare a securității aviației civile, cât și la nivel bilate-
ral, atunci când situația dictează o astfel de necesitate.

Experiența și specifi cul sistemelor de management în domeniul asigurării 
securității aviației civile aeriene din Franța, România și Federația Rusă pot servi drept 
exemple de referință pentru statele din Europa Centrală și de Est în general și pentru 
Republica Moldova în special. 

Considerăm necesara fi  menționat faptul că preluarea directă și formală a unor 
experiențe, inclusiv în domeniul asigurării securității aviației civile aeriene, se poate 
dovedi a nu fi  cea mai efi cientă modalitate de armonizare a legislației naționale la unele 
standarde. Asimilarea prin intermediul unei abordări atente a specifi cului fi ecărui sis-
tem în parte, evidențierea și modelarea unor prevederi normative, mecanisme juridice 
și instrumente de implementarea care ar crește substanțial viteza de asimilare și gradul 
de efi cacitate a acesteia, în detrimentul formalismului și abordării cantitative a acestui 
proces complex și extrem de important pentru Republica Moldova. 
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